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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



6

1

1

2

3

4

1

2

3

Η Περιφέρεια της Ηπείρου βρίσκεται στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Η μορφολογία της περιοχής κατέχει σημαντικό ρόλο στο 
βαθμό ανάπτυξης της, καθώς οι ορεινοί όγκοι που τη διαχωρίζουν από τις συνορεύουσες περιφέρειες δυσχεραίνουν την πρόσβαση. 
Παράλληλα διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, στην Ηγουμενίτσα, ενώ η πρόσβαση διευκολύνεται από το 
αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Έργα αναβάθμισης που έχουν επιδράσει στον αναπτυξιακό χάρτη της είναι η Εγνατία και Ιόνια Οδός.

Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια

• Εγνατία Οδός (Αυτοκινητόδρομος Α2), Ευρωπαϊκή οδός  Ε90
• Ιόνια Οδός (Αυτοκινητόδρομος Α5), Ευρωπαϊκή οδός  Ε951
• Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Α3) ή (Ε65) στο κομμάτι που διέρχεται από την Περιφέρεια.
• Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας 

Οδικό Δίκτυο

Κύριοι Λιμένες
1. Λιμάνι του Ηγουμενίτσας
2. Λιμάνι Πρέβεζας
3. Λιμάνι Πάργας
4. Λιμάνι Σαγιάδας 

Λιμένες

1. Διεθνής Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος»

Αεροδρόμια

Μεθοριακοί Σταθμοί
1. Μεθοριακός σταθμός Κακαβιάς
2. Μεθοριακός σταθμός Μέρτζανης
3. Μεθοριακός σταθμός Σαγιάδας
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  | Οδικό Δίκτυο

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019, Εγνατία Οδός Α.Ε., Νέα Οδός Α.Ε.

Οδικό Δίκτυο

Εγνατία Οδός (Αυτοκινητόδρομος Α2) • Η κατασκευή της Εγνατίας Οδού συντέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό στον περιορισμό της απομόνωσης της Περιφέρειας Ηπείρου και 
στη σύνδεση της με την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Η Εγνατία Οδός είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα με 
συνολικό μήκος 670 χλμ. και αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού Ε90 (ΔΕΔ-Μ). 

• Το τμήμα της Εγνατίας Οδού που διατρέχει την Περιφέρεια Ηπείρου είναι περίπου 180 χλμ. και κατά την κατασκευή του υπήρξε ένα 
από τα δυσκολότερα έργα λόγω του ορεινού όγκου της Πίνδου. Διέρχεται από σημαντικά οικιστικά κέντρα της Περιφέρειας όπως την 
Ηγουμενίτσα, τα Ιωάννινα, το Μέτσοβο και τα Ιωάννινα και βρίσκεται σε σύνδεση με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και το Αεροδρόμιο 
των Ιωαννίνων.

• Κατά μήκος του δρόμου που διέρχεται από την Περιφέρεια έχουν κατασκευαστεί τρεις μεγάλες σήραγγες (Δρίσκου, Μετσόβου και 
Δωδώνης) και πλήθος γεφυρών. 

Ιόνια Οδός (Αυτοκινητόδρομος Α5) • Η Ιόνια Οδός διατρέχει το μεγαλύτερο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας. Το κομμάτι που διέρχεται από την Περιφέρεια Ηπείρου έχει 
μήκος περίπου 110 χλμ. ενώ υπό κατασκευή είναι το τμήμα Ιωάννινα – Κακκαβιά (πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης).  

• Η κατασκευή της Ιόνιας Οδού αποτέλεσε σημαντικό έργο σύνδεσης της Περιφέρειας με τη Νότια Ελλάδα, καθώς διέρχεται από τα 
αστικά κέντρα της Άρτας και των Ιωαννίνων. 

• Το τμήμα που βρίσκεται εντός της Ηπείρου αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού 951 (Ε951) και κατασκευάστρια εταιρεία είναι η 
Νέα Οδός ΑΕ. Αυτό το τμήμα της Οδού περιλαμβάνει 7 ανισόπεδους κόμβους, 1 σήραγγα και 17 γέφυρες.

Υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας • Η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με την Ήπειρο στο ύψος του Αμβρακικού κόλπου. 
• Το έργο ολοκληρώθηκε το 2002 και αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα και πολυδάπανα έργα. 
• Το μήκος της είναι 910 μ. και αγγίζει τα 27 μ. βάθος κάτω από τη θάλασσα. 

Η Εγνατία Οδός και η Ιόνια Οδός εξασφαλίζουν τη διασύνδεση της Περιφέρειας Ηπείρου με την Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, καθώς και 
την Νότια Ελλάδα, αντίστοιχα, συμβάλλοντας στον περιορισμό της απομόνωσης της ορεινής Περιφέρειας.
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας| Αεροδρόμια | Λιμένες

Πηγές: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019, ΥΠΑ, aerodromio.com.gr, Εθνική Στρατηγική Λιμένων 

Διεθνής Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος»

Ο Αερολιμένας Ιωαννίνων βρίσκεται 5 χλμ. από την πόλη των Ιωαννίνων, 48 χλμ. από το Μέτσοβο και 58 χλμ. από το συνοριακό σταθμό Κακαβιάς.
Η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γίνεται μόνο μέσω του οδικού δικτύου με αστικό ΚΤΕΛ από τα Ιωάννινα ή ταξί

Το 2019 ολοκληρώθηκαν έργα ανακατασκευής που περιλάμβαναν νέες αίθουσες αναμονής και χώρους στάθμευσης για τους επιβάτες και τις
εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων.

Από το 2017 ξεκίνησε η εξυπηρέτηση διεθνών πτήσεων και σε διάστημα δύο χρόνων οι διεθνείς αφίξεις τετραπλασιάστηκαν φτάνοντας το 2019
τις 14.703, ενώ και οι εσωτερικές πτήσεις σημειώνουν συνεχή άνοδο που για το διάστημα 2015 – 2019 ανήλθε στο 17,5%.

Το αεροδρόμιο συνδέεται καθημερινά με απευθείας πτήση με την Αθήνα (διάρκεια της πτήσης είναι περίπου 60’). Οι πτήσεις Ιωάννινα – Αθήνα
πραγματοποιούνται από τις εταιρείες Olympic Air / Aegean Airlines και Sky Express. Κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει περιορισμένος αριθμός
ξένων εταιρειών που περιλαμβάνουν στο δίκτυο τους το αεροδρόμιο προσφέροντας σύνδεση με χώρες όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ουκρανία
και η Κύπρος. Η συνδεσιμότητα του αεροδρομίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχει αυξηθεί, αλλά υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Αεροδρόμια

Λιμένες

• Ο λιμένας της Πρέβεζας είναι κεντρικό λιμάνι στη νότια παράκτια ζώνη της χώρας χαρακτηρισμένο 
ως εθνικής σημασίας με έργα αναβάθμισης μικρής προτεραιότητας. 

• Χρησιμοποιείται για την ακτοπλοΐα, τη διακίνηση εμπορευμάτων αλλά και τον ελλιμενισμό 
σκαφών αναψυχής και αλιευτικών. 

• Στόχος είναι ένα τμήμα του λιμένα να διαμορφωθεί ως αστική μαρίνα με αυτόνομη τουριστική 
προσέλευση και η ακτοπλοΐα να ενισχυθεί με τακτικές συνδέσεις με τα νησιά του Ιονίου. 

• Παράλληλα σε συνδυασμό με το γειτονικό αεροδρόμιο Ακτίου, που απέχει μόλις 13 χλμ., μπορεί 
να αποτελέσει κόμβο συνδυασμένων μεταφορών.

Λιμάνι Πρέβεζας

• Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έχει χαρακτηριστεί λιμένας διεθνούς ενδιαφέροντος και είναι ένα από 
τα πέντε λιμάνια της χώρας που ανήκουν στο κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, ενώ τα 
έργα αναβάθμισης που απαιτούνται χαρακτηρίζονται άμεσης προτεραιότητας. 

• Η θέση του λιμανιού το καθιστά πύλη εισόδου από την Ευρώπη προς τον ελλαδικό χώρο, ενώ η 
σύνδεση του με την Εγνατία Οδό και την Ιόνια Οδό αναβαθμίζει τη ρόλο του ως πύλη εισόδου/ 
εξόδου προς την ανατολή. Η χρήση του λιμανιού είναι πολλαπλή καθώς εξυπηρετεί τόσο την 
εμπορική όσο και την ακτοπλοϊκή και τουριστική κίνηση, ενώ είναι από τα λίγα λιμάνια της 
Ελλάδας που συνδέεται με λιμάνια του εξωτερικού με τακτικά δρομολόγια ακτοπλοΐας.

• Η σημαντικότητα του λιμανιού διαφαίνεται από την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης του 
επιβατικού σταθμού που αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους στην Ελλάδα, αλλά και από τις 
μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη δημιουργία εμπορευματικής περιοχής για την εμπορική 
διακίνηση  προς την Αδριατική. 

Λιμάνι Ηγουμενίτσας

Η Περιφέρεια διαθέτει ΄τον Διεθνή Αερολιμένα «Βασιλεύς Πύρρος» στα Ιωάννινα, ένα λιμάνι διεθνούς ενδιαφέροντος στην 
Ηγουμενίτσα, καθώς και το λιμάνι της Πρέβεζας, που έχει χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου / εξόδου

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

Ιωάννινα 

• Η πόλη των Ιωαννίνων αποτελεί κόμβο εθνικής σημασίας. Η πρόσβαση 
πραγματοποιείται κυρίως μέσω της Ιόνιας Οδού (απόσταση από την Αθήνα 411 
χλμ.) και της Εγνατίας Οδού (απόσταση από Θεσσαλονίκη 260 χλμ.). 

• Η κατασκευή σύγχρονων οδικών δικτύων άλλαξε ριζικά τη συνδεσιμότητα της 
περιοχής και τις δυνατότητες ανάπτυξης δημιουργώντας το υπόβαθρο ώστε να 
Ιωάννινα να μετατραπούν σε ένα αστικό κέντρο με κομβικό διαπεριφερειακό 
ρόλο. Ταυτόχρονα στο Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων πραγματοποιούνται διεθνείς 
πτήσεις αλλάζοντας τον τουριστικό χάρτη της περιοχής και το εύρος 
προσβασιμότητας. 

• Το Γενικό Σχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης προβλέπει 
την πύκνωση  του μεταφορικού δικτύου, με επέκταση της Εγνατίας Οδού, του 
Δυτικού Άξονα, αναβάθμιση του αεροδρομίου και κατασκευή σιδηροδρομικού 
δικτύου. Ο  σχεδιασμός θα επηρεάσει άμεσα την προσβασιμότητα της πόλης.  
Στόχος είναι η εδραίωση της πόλης ως διαπεριφερειακό κέντρο με επιρροή στην 
περιοχή των Βαλκανίων.

• Σημειώνεται ότι οι σιδηροδρομικές συνδέσεις προς Καλαμπάκα και Αντίρριο 
τοποθετούνται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του ΠΧΠ ενώ σημαντική 
χαρακτηρίζεται και η έλλειψη νέου οδικού δικτύου για την διασύνδεση των 
Ιωαννίνων με την Αλβανία.

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα Δημογραφικά Στοιχεία

Πληθυσμός: Η πόλη των Ιωαννίνων αριθμεί  65.574 μόνιμους κατοίκους.

Εκπαίδευση: Το 21,3% του πληθυσμού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ηλικιακή κατανομή: Το 53,4% των κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων ανήκει 
στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών.

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός: Στο Δήμο Ιωαννίνων το 48,5% του πληθυσμού είναι 
οικονομικά ενεργός.

Κλάδος καταλύματος & εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας απασχολείται το 7,2%
του συνόλου των εργαζομένων του Δήμου Ιωαννίνων.

Η πόλη των Ιωαννίνων αποτελεί μία βασική πύλη εισόδου / εξόδου για την Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς τα σύγχρονα οδικά δίκτυα της
Ιόνιας και της Εγνατίας Οδού διέρχονται από την πόλη, ενώ το Αεροδρόμιο Ιωαννίνων εξυπηρετεί και διεθνείς πτήσεις.
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου / εξόδου

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

Ηγουμενίτσα

• Η Ηγουμενίτσα αποτελεί έναν σημαντικό κόμβο εισόδου στην Περιφέρεια 
Ηπείρου λόγω του διεθνούς λιμένα. Η γεωγραφική της θέση (απέχει μόλις 20 χλμ. 
από τον συνοριακό σταθμό της Σαγιάδας) και το σύγχρονο λιμάνι δίνουν τη 
δυνατότητα να αποτελέσει αστικό κέντρο σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την Αδριατική. 

• Επιπλέον, η τουριστική ανάπτυξη της πόλης μπορεί να επιμεριστεί σε δύο άξονες. 
Πρώτον, ως το μεγαλύτερο οικιστικό κέντρο κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. 
Δεύτερον, η αναβάθμιση του λιμανιού μπορεί να επιτρέψει τον ελλιμενισμό 
κρουαζιερόπλοιων. 

• Περαιτέρω ανάπτυξη στην Ηγουμενίτσα και στην ευρύτερη περιοχή θα 
προσδώσει το εμπορευματικό κέντρο που σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο Μεταφορών σχεδιάζεται να υλοποιηθεί (ένα από έξι που σχεδιάζονται στη 
χώρα).

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα Δημογραφικά Στοιχεία

Πληθυσμός: Η πόλη της Ηγουμενίτσας αριθμεί 9.145 μόνιμους κατοίκους.

Εκπαίδευση: Το 13,1% του πληθυσμού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ηλικιακή κατανομή: Το 50,5% των κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών.

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός: Στο Δήμο Ηγουμενίτσας το 48,5% του πληθυσμού είναι 
οικονομικά ενεργός.

Κλάδος καταλύματος & εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας απασχολείται το 
12,3% του συνόλου των εργαζομένων του  Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η πόλη της Ηγουμενίτσας αποτελεί βασική πύλη εισόδου / εξόδου για την Περιφέρεια Ηπείρου, λόγω της ύπαρξης του διεθνούς 
λιμανιού, η  αναβάθμιση του οποίου θα μπορούσε να επιτρέψει τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων, καθώς και της γεωγραφικής θέσης
της πόλης σε κοντινή απόσταση από την Αλβανία.
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Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας

Πηγές: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας.

Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό 
και εθνικό οδικό δίκτυο

Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτυού τόσο διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών όσο και έργων υποστήριξης αυτού (σύνδεση με 
ΔΕΔ-Μ με άλλες περιοχές)

Σημεία Εστίασης στην ανάπτυξη των 
υποδομών και την υλοποίηση του 

ΕΣΠΑ

Αποτελέσματα Χρηματοδοτικής περιόδου Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Λιμένες

Ολοκλήρωση οδικού άξονα Εγνατίας Οδού Ολοκλήρωση οδικού άξονα Ιόνιας Οδού

Έργο Π/Υ ΕΣΠΑ 2007-
2013

Π/Υ ΕΣΠΑ 
2014-2020

Π/Υ 
Σύνολο Σχόλια

Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση € 48.422.487 € 48.422.487 Ολοκλήρωση  2023

Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων € 27.336.071 € 27.336.071 Ολοκλήρωση  2023

Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό 
Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας

€ 10.916.832 € 10.916.832 Ολοκλήρωση  2022

Σύνδεση Ιόνιας Οδού με περιοχή Τζουμέρκων € 30.132.544 € 30.132.544 Ολοκλήρωση  2021

Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, βελτίωση κατά τμήματα, 
υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 Έως ΧΘ 14.937

€ 30.000.000 € 30.000.000 Ολοκληρωμένο

Συμβολή Δ΄ & Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ)
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Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

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

Λιμένες

 Γ’ Φάση Λιμένα Ηγουμενίτσας: 
Χωροθέτηση εγκαταστάσεων στο λιμένα 
Ηγουμενίτσας ώστε να λειτουργήσει ως 
βασικό εμπορευματικό κέντρο της 
χώρας και δημοσιοποίηση προκήρυξης 
για την ιδιωτικοποίηση του λιμένα, 
πώληση πλειοψηφικού πακέτου των 
μετοχών του Οργανισμού Λιμένος 
Ηγουμενίτσας: Λιμενικά έργα, Έργα 
οδοποιίας, Υδραυλικά έργα, Έργα 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Αεροδρόμια

 Υποδομές υδροπλάνων για τη σύνδεση 
με τα νησιά του Ιονίου

 Συντήρηση και αναβάθμιση υπηρεσιών 
αεροδρομίου Ιωαννίνων

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

 Σιδηροδρομική σύνδεση Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα – Καλαμπάκα

 Σύνδεση Ιωάννινα – Αντίρριο

Οδικό Δίκτυο

 Σύνδεση Πρέβεζας με Ιόνια Οδό 

 Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού και σύνδεση με Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα- Μαυρομάτι 
(RI-Infra 5)

 Κατασκευή εκ νέου τμήματος της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας

 Λειτουργική αναβάθμιση ορεινού δικτύου

 Επέκταση βόρειο τμήμα Α/Δ Α5 - οδικός άξονας Ιωάννινα – Κακαβιά (RI-Infra 2)

 Αναβάθμιση οδικού άξονα Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας (RI-Infra 10)

 Σύνδεση Ιόνιας Οδού με Τζουμέρκα (κατασκευή οδικού άξονα 9,8 χλμ., γέφυρας, 
πέντε ισόπεδων κόμβων, τεχνικών έργων απορροής ομβριών)

 Οδικό έργο Δρυόπη – Γαλατάς: Βελτίωση και διαφοροποίηση χάραξης, διαμόρφωση 
3 αστικών και 6 υπεραστικών ισόπεδων κόμβων, τεχνικά έργα, έργα αποχέτευσης, 
έργα σήμανσης και ασφάλισης

 Ανακατασκευή Οδού Σταύρου Νιάρχου Ιωάννινα (βελτίωση υφιστάμενης οδού)

Παρακάτω παρουσιάζονται τα μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας.
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει 3 υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΥΗΣ) στις πηγές Αώου, στον Λούρο και στο Πουρνάρι συνολικής 
δυναμικότητας 553,9 MW, ενώ εντός της Περιφέρειας υπάρχουν και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αιολικά και 
φωτοβολταϊκά πάρκα.

Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

Πηγές: ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, Protergia, Elpedison, Hellenic Wind Energy Association, energypress

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ)

1 ΔΕΗ | Πηγές Αώου| 2 μονάδες| 210 MW

2 ΔΕΗ | Λούρος| 3 μονάδες | 10,3 MW

3 ΔΕΗ | Πουρνάρι | 6 μονάδες | 333,6 MW

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

• Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας της Περιφέρειας είναι 92 MW (Ιούνιος 2020).

• H Protergia (Mytilineos) διατηρεί 1 φωτοβολταϊκό πάρκο στην θέση Μαραθιάς / Καμπή, του Δήμου Αρταίων δυναμικότητας 3,83 
MW.

• Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διατηρεί τον μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό (ΜΥΗΣ) Γιτάνη στο Δήμο Σαγιάδας της ΠΕ Θεσπρωτίας στο 
αρδευτικό φράγμα του ποταμού Καλαμά συνολικής ισχύος 4,20 MW. Το έργο είναι συμμετοχικό με την εταιρεία «ΝΑΝΚΟ», στο 
οποίο η ΔΕΗ κατέχει μειοψηφικό πακέτο 49%.

• Τα αιολικά πάρκα και οι ΥΗΣ έχουν σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και στα υδάτινα 
οικοσυστήματα, αντίστοιχα.

Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

• Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας εντάσσεται στο ευρύτερο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας, κορμό του οποίου αποτελεί το δίκτυο 400kV και το δίκτυο 150kV.

• Η ενεργειακή διασύνδεση με την Ιταλία πραγματοποιείται μεταξύ του κεντρικού υποσταθμού Αράχθου και του υποσταθμού 
Galatina, ενώ αυτή με την Αλβανία πραγματοποιείται μεταξύ του κεντρικού υποσταθμού Αράχθου και του υποσταθμού Bistrica.

1. Ενδεικτική και όχι εξαντλητική χαρτογράφηση

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας1

ΥΗΣΧ

2

3

3
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Το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας είναι πλούσιο λόγω της ύπαρξης ποταμών και λιμνών, καθώς και μεγάλων ορεινών όγκων και 
υψηλών επιπέδων βροχόπτωσης. Επιπλέον, υφίσταται σχεδιασμός βελτίωσης των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης & αποχέτευσης

Πηγές: Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Γ’ Προτεραιότητας: Περιφέρεια Ηπείρου, Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Ηπείρου
• Το ΥΔ Ηπείρου, με κωδικό EL05, διαθέτει 6 λεκάνες απορροής με συνολική έκταση 9.979 τ.χλμ. : Αώου (2.361 τ.χλμ.), Καλαμά (2.523 τ.χλμ.), Αχέροντα 

(1.292 τ.χλμ.), Αράχθου (2.209 τ.χλμ.), Κέρκυρας-Παξών (631 τ.χλμ.) και Λούρου (963 τ.χλμ.). Περιλαμβάνει το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Το ΥΔ διαμέρισμα Ηπείρου διαθέτει πλούτο υπόγειων υδατικών συστημάτων, καθώς η γεωλογική δομή και το μεγάλο ύψος βροχής οδηγούν στη 
δημιουργία εκτεταμένων υπόγειων υδροφοριών.

• Η συνολική μέση ετήσια ζήτηση από ανθρωπογενείς χρήσεις κυμαίνεται από 448,5 έως 760,5 hm3.  Η βασικότερη χρήση αφορά την αρδευόμενη γεωργία, 
για την οποία οι ετήσιες απολήψεις φτάνουν από 376 (83,8% της συνολικής μέσης ετήσιας ζήτησης) έως 688 hm3 (90,5% της συνολικής μέσης ετήσιας 
ζήτησης) ανάλογα με την έκταση των δηλωμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων που πράγματι αρδεύονται (τα 688 hm3 μπορούν να θεωρηθούν και ως 
ανώτατο όριο στην αρδευτική ζήτηση). Η υδρευτική ζήτηση αφορά 58 hm3 (7,6-12,9% της συνολικής μέσης ετήσιας ζήτησης), ενώ η ζήτηση για την 
κτηνοτροφία και την βιομηχανία αντιστοιχεί σε 10 hm3 (1,3-2,2% της συνολικής μέσης ετήσιας ζήτησης) και 4,5 hm3 (0,6-1,0% της συνολικής μέσης ετήσιας 
ζήτησης), αντίστοιχα.

Βασικά ζητήματα διαχείρισης υδάτων
• Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λόγω της παρουσίας ~640 οργανωμένων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, ~100 μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, 

3 βιομηχανικών περιοχών (ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και Πρεβέζης και ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας) και πάνω από 260 βιομηχανικών δραστηριοτήτων εκτός των ΒΙΠΕ

• Θέματα υπερβολικής εκμετάλλευσης σε ορισμένα ποτάμια συστήματα λόγω των αρδευτικών φραγμάτων και των ΥΗΣ κατά τους θερινούς μήνες και όχι σε 
ετήσιο επίπεδο, γεγονός που καθιστά έντονη την ανάγκη λήψης μέτρων επαρκούς περιβαλλοντικής παροχής σε σχέση με τις υφιστάμενες θερινές 
αρδευτικές απολήψεις

• Ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων της Λίμνης Παμβώτιδας όπου υφίσταται επίσης σημαντική απόληψη

• Ποιοτική υποβάθμιση και υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών συστημάτων στη Χερσόνησο Πρέβεζας λόγω των γεωργικών δραστηριοτήτων, αλλά 
και του γεγονότος ότι είναι ανοιχτό προς τη θάλασσα τόσο στα ανατολικά όσο και στα δυτικά

• Μικρό τμήμα της Περιφέρειας περιλαμβάνεται στο ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας και ελάχιστο τμήμα στο ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Αστικά λύματα
• Σε ότι αφορά στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων η Περιφέρεια συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ στο σύνολο των οικισμών Α‘ 

προτεραιότητας (1 οικισμός) και των οικισμών Β΄ προτεραιότητας (3 οικισμοί), καθώς υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ή / και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ).

• Από τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (2.000-10.000 ισοδύναμους κατοίκους), 9 είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και 9 όχι. Από 
αυτούς, 6 έχουν ενταγμένα έργα με χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΕΣΠΑ 2014-2020, 1 έχει πλήρη ωριμότητα και σχεδιάζεται να 
χρηματοδοτηθεί από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου, 1 δεν έχει πλήρη ωριμότητα των απαιτούμενων έργων υποδομής 
δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ, ενώ δεν έχει προβλεφθεί η αναγκαία χρηματοδότηση των υποδομών του και 1 διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης και ΕΕΛ, αλλά 
δεν έχει ακόμη μετρήσεις εκροής (Μάρτιος 2019).

Πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης: Δημοτικές Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΕΕΛ σε συμμόρφωση με την οδηγία 
91/271/ΕΟΚ  
ΕΕΛ σε μη συμμόρφωση με την οδηγία 
91/271/ΕΟΚ  

Οικισμοί με σύννομη ΕΕΛ και σύνδεση κατ’ 
ελάχιστο του 98% του πληθυσμού με αυτή
Οικισμοί χωρίς ΕΕΛ ή χωρίς σύννομη ΕΕΛ ή 
σύνδεση <98% του πληθυσμού με αυτή

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)

Εξυπηρέτηση οικισμών από δίκτυο αποχέτευσης ή / και ΕΕΛ
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Το σημαντικότερο έργο αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου, η 
μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Ηπείρου, στο Ελευθεροχώρι Δωδώνης, τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2019 και συμβάλει 
ουσιαστικά στην περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια.

Βασικές υποδομές | Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου

• Έργο που υλοποιήθηκε μέσα σε 18 μήνες (συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησης και της 
κατασκευής ως Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης 
την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με συνολικό ύψος επένδυσης τα €52,6 εκατ.

• Η ΜΕΑ υπερκαλύπτει τους στόχους του ΠΕΣΔΑ, μιας και 
− παράγει υπόλειμμα επεξεργασίας μικρότερο από 35% έναντι 52% του ΠΕΣΔΑ

− ανακτά το 36% των ανακυκλώσιμων έναντι 22% του ΠΕΣΔΑ
− επιτυγχάνει εκτροπή από την ταφή των βιοαποδομήσιμων υλικών σε ποσοστό 77%.

• Η μέγιστη ετήσια δυναμικότητα της ΜΕΑ Ηπείρου είναι 105.000 τόνοι.

• Επιτυγχάνει συνολική ανάκτηση 17.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών ανά έτος και παράγει 
10.800kWh / έτος πράσινης ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών με 
εξοικονόμηση 12.000 τόνων CO2.

• Μηδενίζει τις εκλυόμενες οσμές και επιλύει τα ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων στην 
Περιφέρεια για τα επόμενα 25 έτη, καθώς διαθέτει δυνατότητες προσαρμογής στην 
εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

• Το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας οδηγείται προς ταφή.

• 4 χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ): 1 ΠΕ Ιωαννίνων (Ελληνικού), 1 ΠΕ Άρτας (Άρτας), 2 ΠΕ Θεσπρωτίας 
(Παραμυθιάς, Ηγουμενίτσας – ο ΧΥΤΑ είχε κορεστεί και σταμάτησε την λειτουργία του το 2012)

• 1 κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμών υλικών (ΚΔΑΥ): 1 ΠΕ Ιωαννίνων (ΒΙΠΕ Ιωαννίνων – ιδιωτική Κ.Δ.Α.Υ. Ιωαννίνων - SPIDER 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.)

Υφιστάμενες υποδομές (Ιούλιος 2016) 1

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ, Ιούλιος 2016) 1

• Δημιουργία δικτύου σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ):
− Α’ Φάσης – 3 ΠΕ Ιωαννίνων (Ιωαννίνων, Ζίτσας, Πωγωνίου, Μετσόβου, Ζαγορίου), 1 ΠΕ Πρέβεζας (Πρέβεζα), 2 ΠΕ Άρτας 

(Άρτας, Γ. Καραϊσκάκη), 2 ΠΕ Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα, Φιλιατών) 
− ΄Β Φάσης – 1 ΠΕ Ιωαννίνων (Β. Τζουμέρκων), 2 ΠΕ Θεσπρωτίας (Πάργα, Σούλι)

• Δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (ΜΕΑ), δυναμικότητας 72  χιλ. τόνων / έτος σύμμεικτων 
αποβλήτων και 8 χιλ. τόνων / έτος προδιαλεγμένων βιοαπόβλητων

• Κάλυψη των δήμων της Περιφέρειας από σύστημα διαλογής στην πηγή απόβλητων συσκευασιών σε 4 ρεύματα (χαρτί, γυαλί, 
μέταλλα και πλαστικό) ή σε 3 ρεύματα (χαρτί, γυαλί, μέταλλο – πλαστικό) και βιοαποβλήτων, καθώς και δημιουργία δικτύου 
πράσινων σημείων για τη χωριστή συλλογή χωριστών ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, αλλά 
και λοιπά είδη)

• Οργάνωση συστήματος χωριστής διαχείρισης των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών με έμφαση στους μεγάλους 
παραγωγούς (όπως οι χώροι μαζικής εστίασης, στρατόπεδα, ξενοδοχεία) αλλά και στους μικρούς παραγωγούς σε επίπεδο 
νοικοκυριού)

• Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των ογκωδών και συστήματος χωριστής συλλογής και 
διαχείρισης μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων

• Ενίσχυση χωριστής συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ηλεκτρικών στηλών μέσω της 
σύναψης συμβάσεων από τους Δήμους με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, 
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΦΗΣ) 

• Δημιουργία μικρών κεντρικών μονάδων κομποστοποίησης για κάθε ΠΕ εκτός των Ιωαννίνων, κοντά στις πρωτεύουσες των ΠΕ  
και έργα αποκατάστασης και επέκτασης υφιστάμενων ΧΥΤΑ

• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

Πηγές: Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Η Καθημερινή

1. Ενδεικτική και όχι εξαντλητική χαρτογράφηση

Άλλα σχεδιαζόμενα έργα

• Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού 
ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου» προϋπολογισμού €1,8 εκατ.

• Συλλογή-Μεταφορά Λυμάτων Οικισμών Ηγουμενίτσας, Θεσπρωτία (κατασκευή 
αποχετευτικών δικτύων, κατασκευή δικτύου μεταφοράς λυμάτων και κατασκευή 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων)

• Αποχετευτικοί Αγωγοί, αντλιοστάσιο Πρέβεζας

• Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Ν. Σκουφά, Άρτα

• Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωαννίνων

• Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η γραμμή), Ιωάννινα

• Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και 
αντλιοστασίων λυμάτων, στα όρια του Δήμου Πρέβεζας



17

Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει 5 γενικά δημόσια νοσοκομεία και 16 κέντρα υγείας με 71 κλίνες, 101 ιατρούς και 179 άτομα 
νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και 2 ιδιωτικές νευροψυχιατρικές κλινικές με 30 κλίνες. Επιπλέον, στην Περιφέρεια υπάρχουν 2.322
ιατροί.

Βασικές υποδομές | Τομέας υγείας

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, κλίνες 220

Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, κλίνες 110

Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, κλίνες 90

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, κλίνες 760

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», κλίνες 350

ΠΕ Θεσπρωτίας

Κέντρο υγείας Παραμυθιάς

Κέντρο υγείας Ηγουμενίτσας

Κέντρο υγείας Μαργαριτίου

ΠΕ Πρέβεζας

Κέντρο υγείας Φιλιππιάδας

Κέντρο υγείας Πάργας

Κέντρο υγείας Καναλακίου

Κέντρο υγείας Θεσπρωτικού

• 2 ιδιωτικές κλινικές – 30 κλίνες

− 2 νευροψυχιατρικές κλινικές

Ιδιωτικές κλινικές2

• 71 κλίνες

• 101  ιατροί

• 179 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό

• 132 άτομα άλλο προσωπικό

• 166 μηχανήματα

Υποδομές κέντρων υγείας2

• 5 δημόσια νοσοκομεία

− 5 γενικά νοσοκομεία

• 2.322 ιατροί

Δημόσια νοσοκομεία & ιατροί2

Δημόσια νοσοκομεία1

Κέντρα υγείας

ΠΕ Άρτας

Κέντρο υγείας Ανω Καλεντίνης

Κέντρο υγείας Βουλγαρελίου

Κέντρο υγείας Αγνάντων

ΠΕ Ιωαννίνων

Κέντρο υγείας Πραμαντών

Κέντρο υγείας Δελβινακίου

Κέντρο υγείας Βουτσαρά

Κέντρο υγείας Μετσόβου

Κέντρο υγείας Κόνιτσας

Κέντρο υγείας Δερβιζιάνων

1

2

3

4

5

11

12

13

14

15

16

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 6η Υγειονομική Περιφέρεια, data.gov.gr, Υπουργείο Υγείας

4
5

3

1

2

1

2

3

8
4

5
6 7

9

10

11

12

14

15

16

Η Περιφέρεια διαθέτει 7 τοπικές μονάδες 
υγείας (4  στην ΠΕ Ιωαννίνων, 1 στην ΠΕ 
Άρτας 1 στην ΠΕ Ηγουμενίτσας, 1 στην ΠΕ 
Πρέβεζας).

1. Αριθμός κλινών με βάση στοιχεία του data.gov.gr (2017) 2. Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (2018)
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Στην Περιφέρεια Ηπείρου δραστηριοποιείται το 1,8% των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας. Το 35,2% των σχετικών επιχειρήσεων 
βρίσκονται στην ΠΕ Ιωαννίνων, το 33,3% δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Θεσπρωτίας, το 26,7% στην ΠΕ Πρεβέζης και το υπόλοιπο 4,8% 
στην ΠΕ Άρτας.

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 
Ηπείρου, % επί του συνόλου, 2019
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3,2%

3,2%
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1,8%

0,8%
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Στην Περιφέρεια Ηπείρου δραστηριοποιείται το 2,7 % των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων της Ελλάδας. Το 36,0% των σχετικών 
επιχειρήσεων βρίσκονται στην ΠΕ Ιωαννίνων, το 33,7% δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Πρεβέζης, το 28,7% στην ΠΕ Θεσπρωτίας και το 
υπόλοιπο 1,7% στην ΠΕ Άρτας.

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 Ηπείρου, % επί του συνόλου, 2019
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To 2017 στην Περιφέρεια Ηπείρου εντοπίζεται το 4,2% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and beverage service 
activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην ενδέκατη θέση πίσω από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (5,7%) και Ιονίων Νήσων (5,1%). Σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων αυξήθηκε 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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• Τα ξενοδοχεία της Ηπείρου καταγράφουν υψηλά ποσοστά στο σύνολο των κατηγοριών όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα (δεν καταγράφονται οι κατηγορίες «Φαγητό- Ποτό» και «Διασκέδαση»).
Συγκεκριμένα η Περιφέρεια εμφανίζεται 1η στην κατάταξη στις κατηγορίες «Τοποθεσίας», «Εξυπηρέτηση», «Δωμάτιο» , 2η στην κατηγορία «Σχέση Ποιότητας- τιμής» και 4η στην κατηγορία 
«Καθαριότητα»

• Όλες οι επιμέρους κατηγορίες καταγράφουν θετική μεταβολή μεταξύ 2018-2019 εκτός της κατηγορίας «Καθαριότητα» όπου το 2018 η Περιφέρεια κατείχε την 1η θέση.

85,3%

85,8%

85,9%

86,2%

86,4%

86,7%

86,9%

87,0%

87,1%

87,1%

87,1%

90,5%

91,0%

Ιόνιο

Στερεά

Αττική

Πελ/σος

Δωδεκάνησα

Θράκη

Μακεδονία

Θεσσαλία

Β. Αιγαίο

Κρήτη

Ελλάδα

Κυκλάδες

Ήπειρος

GRI Ξενοδοχείων Ελλάδας ανά Γεωγραφικό Διαμέρισμα, 2019
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Ελλάδα
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GRI Ξενοδοχείων Ελλάδας ανά Γεωγραφικό Διαμέρισμα, 2018

Το 2019 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης (GRI) για τα ξενοδοχεία της Ηπείρου βελτιώθηκε κατά ~1,1% και ανήλθε στο 91,0%, 
κατατάσσοντάς τα στην 1η θέση ενώ ακολουθούν της Ηπείρου και της Κρήτης, από την 2η θέση το 2018. Για το 2019 το υψηλότερο 
ποσοστό ικανοποίησης καταγράφεται τον Ιανουάριο και Μάρτιο, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται τον Δεκέμβριο.

Απόδοση| Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών

Πηγές: Review Pro/INSETE Intelligence
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• Οι απασχολούμενοι στον τομέα του Τουρισμού στην Περιφέρεια 
Ηπείρου υπολογίζονται σε 13.216 για το έτος 2019, μέγεθος κατά 3% 
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 3η χαμηλότερη μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών για 
την περίοδο 2010-2019

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των καταλυμάτων και 
των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης είναι 15% και 85%, αντίστοιχα.

• Οι Άνδρες αποτελούν το 60,% των απασχολούμενων και οι γυναίκες το 
40,0%.

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά εργαζόμενους 
πλήρους απασχόλησης αφού μόλις το 13% των εργαζομένων ανήκουν 
στην κατηγορία μερικής απασχόλησης.

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων μειώθηκε κατά την περίοδο εξέτασης 
από 40,5 έτη το 2010 σε 39,8 έτη το 2019 με αποτέλεσμα η Περιφέρεια 
να λαμβάνει την 6η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Περιφέρεια Ηπείρου – Βασικά χαρακτηριστικά 
Εργατικού Δυναμικού 2019 Ήπειρος Σύνολο 

χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 13.216 381.856

% Αντρών 60,0% 53,6%

% Γυναικών 40,0% 46,4%

% Πλήρους απασχόλησης 87% 82%

% Μερικής απασχόλησης 13% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 39,8 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 40,5 38,4
Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 
2010 3% 24%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 15% 25%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 85% 75%

• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η ομάδα 25-34 ετών (31% των 
εργαζομένων ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα).

• Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 35-44 (24%) και 45-54 (23%).

• Ένας στους δύο εργαζόμενους (55%) στον κλάδο είναι ηλικίας από 25 έως 44 ετών.

• Ένα στους δύο εργαζομένους (64%) είναι ηλικίας έως 44 ετών.

• Η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την μείωση της 
ηλικιακής ομάδας 45-54 ετών η οποία το 2010 κατείχε μερίδιο ίσο με 26% και την 
παράλληλη αύξηση της κατηγορίας 25-34 ετών από 26% το 2010 σε 31% το 2019.

Επίπεδο εκπαίδευσης 2010 2019

Πρωτοβάθμια 26% 14%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 68% 75%

Τριτοβάθμια 6% 10%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 0% 1%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,8 2,0

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 12% των 
εργαζομένων με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη 
αύξηση του μεριδίου των εργαζομένων που αφορά σε δευτεροβάθμια-
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

• Μόλις το έτος 2019 εμφανίζονται εργαζόμενοι στον κλάδο, οι οποίοι 
ανήκουν στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης.

Επάρκεια Ανθρώπινου Δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό
Η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει την 3η χαμηλότερη δυναμική μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας 
(3,0% σε σχέση με 24,0% για την περίοδο 2010-2019, 11η στην κατάταξη), υψηλό ποσοστό πλήρους απασχόλησης, χαμηλότερο μέσο 
επίπεδο εκπαίδευσης  σε σχέση με το σύνολο της χώρας (8η μεταξύ των Περιφερειών) αλλά και την 6η μεγαλύτερη μέση ηλικία μεταξύ 
των Περιφερειών της χώρας.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού | ΕΛΣΤΑΤ

Κατανομή εργαζομένων, ανά ηλικιακή ομάδα, (2019 ) 
Σύγκριση Περιφέρειας Ηπείρου σε σχέση με το σύνολο της χώρας
• Η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει μεγαλύτερο πλήθος 

απασχολούμενων αντρών στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της 
χώρας (60,0% έναντι 53,6% αντίστοιχα) και ανάλογα χαμηλότερο  
μερίδιο όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών. 

• Εμφανίζει ακόμα υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης (87% 
έναντι 82% για το σύνολο της χώρας).

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 39,8 έτη , 
μεγαλύτερο της μέσης ηλικίας για το σύνολο της χώρας , πάρα ταύτα 
εμφανίζεται σύγκλιση σε σχέση με το έτος 2010.

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια 
(δείκτης 2,0) είναι μικρότερο του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1)
κυρίως λόγω της μείωσης των απασχολούμενων με πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, λαμβάνοντας την 8η θέση μεταξύ των Περιφερειών της 
χώρας 

9%

31%

24%

23%
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Σύνολο
13.216

εργαζόμενοι

Στην Περιφέρεια το ποσοστό εργαζομένων είναι ανισομερώς καταμερισμένο με την πλειοψηφία να αφορά απασχόληση στην κατηγορία 
υπηρεσιών εστίασης (85,3%) σε σχέση με μόλις 14,7% των εργαζομένων σε καταλύματα. Η τελευταία κατηγορία εμφάνισε αρνητική 
εξέλιξη σε σχέση με το 2010 (-5%) με παράλληλη αύξηση της μέσης ηλικίας από 42,1 στα 44,7 έτη.

Επάρκεια Ανθρώπινου Δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού | ΕΛΣΤΑΤ

Καταλύματα

Δραστηριότητες υπηρεσιών καταλυμάτων 2019

Σύνολο απασχολούμενων 1.943

% Αντρών 33,7%

% Γυναικών 66,3%

% Πλήρους απασχόλησης 81%

% Μερικής απασχόλησης 19%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 44,7

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 42,1

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 
έτος 2010 -5%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 11.273

% Αντρών 64,5%

% Γυναικών 35,5%

% Πλήρους απασχόλησης 89%

% Μερικής απασχόλησης 11%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 39,0

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 40,2

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 
έτος 2010

5%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών 
απασχόλησης είναι ανομοιογενής με ποσοστό μεγαλύτερο του 85% 
να αφορά εργαζόμενους στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

• Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην κατηγορία 
καταλύματα σε σχέση με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 
(66,3% έναντι 35,5% αντίστοιχα).

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά -5% 
έναντι +5% στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

• Η μέση ηλικία αυξήθηκε στην κατηγορία καταλύματα, από 42,1 έτη 
το 2010 σε 44,7 έτη το 2019, σε αντίθεση με την κατηγορία 
δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης (39,0 έτη το 2019 έναντι 40,2 
ετών το 2010).

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού μεταξύ των υπό-
κλάδων εστίασης

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

14,7%

85,3%

% Καταλύματα % Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

2.045 1.915 1.975 2.127 1.964 1.827 1.849 2.197 2.754 1.943
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7.813 6.757 6.683 7.557 7.914 6.873
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Πλήθος εργαζομένων, Περίοδος 2010-2019, ανά κατηγορία
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Στην Περιφέρεια η Πλήρης απασχόλησης διατηρείται σταθερά σε ποσοστό πλησίον ή άνω του 90%  με εξαίρεση το έτος 2019, ενώ το 
μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων εμφάνισε μείωση σε σχέση με το 2018 (από 2,1 σε 2,0) με την Περιφέρεια να κατέχει την 
8η θέση μεταξύ των Περιφερειών και την 6η υψηλότερη μεταβολή (βελτίωση) σε σχέση με το έτος 2010.

Επάρκεια Ανθρώπινου Δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη χαρακτηριστικών (2010-2019) 

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού | ΕΛΣΤΑΤ

• Από ποσοστό 40,0% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο αυξήθηκε σταδιακά φτάνοντας έως και 48,9% το έτος 2013, ενώ για την περίοδο 2015-2019 εμφανίζεται πολύ υψηλή 
μεταβλητότητα αφού από 49,1% το 2018 περιορίστηκε σε 40,0% το 2019.

• Η πλήρης απασχόληση στον κλάδο για την Περιφέρεια Ηπείρου ξεπερνάει στην πλειοψηφία των ετών (εκτός του έτους 2019) το 90% των απασχολούμενων, ενώ τα τελευταία έτη (2017-2019) η μερική 
απασχόληση εμφανίζει τάσεις ανόδου από 8% το 2016 σε 13% το 2019.

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει ανοδική τάση κατά την περίοδο εξέτασης, από 1,8 
το έτος 2010 σε 2,0 το έτος 2019 και 2,1 το έτος 2018. Η μεταβολή αυτή προέρχεται από την 
σημαντική μείωση των εργαζομένων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την σημαντική αύξηση 
των εργαζομένων με δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

• Η Περιφέρεια Ηπείρου λαμβάνει την 11η θέση όσον αφορά το ποσοστό των 
απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση , την 4η θέση όσον αφορά το ποσοστό των 
απασχολούμενων με δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 7η θέση όσον αφορά το ποσοστό 
των απασχολούμενων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Άρα 
συγκριτικά οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια εμφανίζουν πολύ υψηλή συγκέντρωση στην 
κατηγορία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εξαιρετικά χαμηλή (3η χαμηλότερη) στην 
κατηγορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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• Πρέβεζα: Κυανή, Μέγα Άμμος, Αμμουδιά, Βάλτος / Parga Beach 
Resort, Λούτσα, 

• Θεσπρωτία: Αγ. Παρασκευή, Δρέπανο, Καραβοστάσι, Μέγα Άμμος

• Υπάρχει πληθώρα επιλογών διασκέδασης για όλα τα γούστα και 
όλες τις ηλικίες.

− Ουζερί, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, beach bar που συνήθως 
βρίσκονται ή έχουν θέα τη θάλασσα, ιδιαίτερα στις 
παραθαλάσσιες περιοχές όπως τα Σύβοτα, η Πάργα, καθώς και η 
Πρέβεζα.

− Μουσικές σκηνές, discos, clubs, bars, νυχτερινά μαγαζιά με 
ζωντανή ελληνική μουσική.

− Πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες 
όλων των ειδών μουσικής και χορού, πανηγύρια.

− Θερινοί κινηματογράφοι που προβάλουν ταινίες κυρίως στα 
αγγλικά.

• Στην Περιφέρεια υπάρχουν επίσης σχολές κατάδυσης, επιχειρήσεις 
μίσθωσης σκαφών αναψυχής, ενοικίασης αθλητικού εξοπλισμού 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων (π.χ. θαλάσσιο σκι, jet σκι, stand up 
paddle, καγιάκ και κανό, surfing), πραγματοποίησης ημερησίων 
κρουαζιέρων, θαλάσσιων εκδρομών και αλιευτικών εκδρομών, 
ποδηλασίας και πεζοπορίας, αναρρίχησης, χειμερινών σπορ και 
ιππασίας.

• Το 2020 η Ελλάδα απέσπασε Γαλάζια Σημαία για 497 παραλίες της 
(13% των συνολικά βραβευμένων ακτών), 14 μαρίνες και 6 
τουριστικά σκάφη, φέροντάς την στη 2η θέση ανάμεσα σε 47 χώρες.

• Η Περιφέρεια Ηπείρου απέσπασε συνολικά 9 Γαλάζιες Σημαίες για 
τις παραλίες της (1,8% επί του συνόλου της χώρας), με τις ΠΕ 
Πρέβεζας (5) και Θεσπρωτίας (4) διαθέτουν περίπου τον ίδιο αριθμό 
βραβευμένων παραλιών.

• Σε επίπεδο δήμων, ο Δήμος Ηγουμενίτσας είχε το μεγαλύτερο 
αριθμό παραλιών με Γαλάζιες σημαίες (4), ακολουθούμενος από 
τους Δήμους Πάργας (3) και Πρέβεζας (2).

Γαλάζιες σημαίες Κυριότερες παραλίες Υπηρεσίες και δραστηριότητες σίτισης και αναψυχής

Η Περιφέρεια Ηπείρου με συνολική έκταση 9.203 τ.χλμ. αντιστοιχεί στο 6,7% της συνολικής έκτασης της χώρας με σημαντικό αριθμό
παραλιών, οργανωμένων και μη, καθώς και παραλίες απομονωμένες και γραφικές που ακόμη δεν τις έχει αγγίξει ο μαζικός τουρισμός
στις ΠΕ Πρέβεζας και ΠΕ Θεσπρωτίας. Η Περιφέρεια διαθέτει υπηρεσίες και δραστηριότητες σίτισης και αναψυχής.

Ήλιος και Θάλασσα | Παραλίες και υπηρεσίες   

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, ΙΝΣΕΤΕ  

5
4

Π.Ε Πρέβεζας

Π.Ε. Θεσπρωτίας
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Λιμάνι της Ηγουμενίτσας
• Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει 1 κύριο λιμάνι, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας είναι εθνικής σημασίας και ένας 

από τους σημαντικότερους λιμένες της χώρας. Παρέχει κατά κύριο λόγο υπηρεσίες ελλιμενισμού πλοίων και διακίνησης επιβατών και
οχημάτων. Βρίσκεται στη νότια πλευρά της χερσαίας λιμενικής ζώνης, έξω από τον αστικό ιστό της πόλης και δίπλα στο δημοτικό 
διαμέρισμα Λαδοχωρίου και εγκαινιάστηκε στις 19  Σεπτεμβρίου 2003.

• Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας είναι κατά κύριο λόγο επιβατικό, με ακτοπλοϊκή σύνδεση τόσο με το εσωτερικό (σύνδεση με Πάτρα, 
Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Παξούς) όσο και με το εξωτερικό (σύνδεση με Πρίντεζι, Μπάρι, Ανκόνα και Βενετία).

• Καταλαμβάνει συνολική έκταση 210 στρεμμάτων εκ των οποίων τα 130 στρέμματα αφορούν λιμενικό χώρο, ενώ τα 80 στρέμματα έχουν 
αποδοθεί για οδοποιία, χώρους στάθμευσης ΙΧ και φορτηγών, εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού κτλ.

• Ο νέος λιμένας διαθέτει 5 περιοχές πρόσδεσης ΕΓ / ΟΓ πλοίων, γραμμών εξωτερικού, 12 θέσεις πρυμνοδέτησης με δυνατότητα 
ταυτόχρονης εξυπηρέτησης έως και 7 πλοίων και ικανούς χερσαίους χώρους.

• Στο λιμάνι λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας βάσει εγκεκριμένου "Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης", που πληροί 
όλους τους όρους του Κώδικα ISPS.

• Η ολοκλήρωση της Β’ Φάσης ανάπτυξης του λιμένα, προσδίδει στο λιμένα Ηγουμενίτσας τις υποδομές εκείνες που θα καταστήσουν 
δυνατή την εξ ολοκλήρου επίτευξη των στόχων στον τομέα της κρουαζιέρας:
− Χερσαία επιφάνεια 118 στρ.
− Διάνοιξη ευθύγραμμου διαύλου πλάτους 170.0 μ. και ωφέλιμου βάθους - 10.50 μ. και μήκος 1.700 μ. (ολοκληρωμένο)
− Κτίριο τερματικού σταθμού 2: 3.041,46 τ.μ. (ολοκληρωμένο)
− Κτίριο τερματικού σταθμού 3: 2.324,80 τ.μ. (υπό κατασκευή)
− Ένας προβλήτας πλαγιοπρυμνοδέτησης μήκους 197.6 μ., ικανος για πρόσδεση πλοίων 300.000 DWT (μήκους 227 μ. και μέγιστου 

έμφορτου βυθίσματος 9.4 μ.) (υπό κατασκευή)
− Συνδετήριο κρηπίδωμα μήκους 371.0 μ.  (ολοκληρωμένο)

• Το λιμάνι αποτελεί σημαντικό κρίκο του θαλάσσιου διαδρόμoυ (MoS) Τεργέστη-Ανκόνα-Ηγουμενίτσα ο οποίος επιτρέπει τη σύνδεση των 
τεσσάρων διαδρόμων TEN-T:  1) Διάδρομος Σκανδιναβίας-Μεσογείου, 2) Ανατολικός Διάδρομος/Διάδρομος Ανατολικής Μεσογείου,  3) 
Διάδρομος Βαλτικής-Αδριατικής, 4) Διάδρομος Μεσογείου.

Άλλοι λιμένες
• Το λιμάνι της Πρέβεζας με εμπορικό κυρίως χαρακτήρα με μεταβλητή κίνηση.
• Τα λιμάνια της Πάργας και της Σαγιάδας που αποτελούν μικρά επιβατικά λιμάνια τουριστικού χαρακτήρα (εξυπηρέτηση σύνδεσης με 

Κέρκυρα, Παξούς ή άλλους τουριστικούς προορισμούς). 

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποτελεί βασική πύλη διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων από και προς τις χώρες της Ε.Ε., μέσω 
Ιταλίας, για την Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Επίσης, αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο του θαλάσσιου διαδρόμου (MoS) Τεργέστη-Ανκόνα-
Ηγουμενίτσα ο οποίος επιτρέπει τη σύνδεση των τεσσάρων διαδρόμων TEN-T.

Ναυτικός τουρισμός| Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

Λιμενικές υποδομές Σκάφη αναψυχής (yachting)

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφεται μια μαρίνα στην Πρέβεζα με 
297 θέσεις ελλιμενισμού.

• Επίσης, στην Περιφέρεια έχουν χωροθετηθεί και 2 Καταφύγια 
τουριστικών σκαφών, στην Θεσπρωτία με 216 θέσεις ελλιμενισμού.

• O Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας προωθεί στα πλαίσια του 
στρατηγικού του σχεδιασμού την ανάπτυξη δικτύου μαρίνων και 
τουριστικών καταφυγίων σκαφών, το οποίο σχεδιάζεται για τις περιοχές 
Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς, Σαγιάδας και Σύβοτων.

Πηγές: Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., ΙΝΣΕΤΕ, Greek Cruise Cluster Portal

Λιμάνι 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ% 
Ηγουμενίτσας 14 13 6 7 8 14 0%

Πρέβεζας 4 4 5 4 0 0 -100%
Σύνολο 18 17 11 11 8 14 -22%

Κρουαζιέρα

• Η Περιφέρεια Ηπείρου υποδέχτηκε το 2018 το 0,4% των 
κρουαζιερόπλοιων που επισκέφθηκαν την χώρα. 

• Συγκεκριμένα, η κίνηση των κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια Ηπέιρου 
την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσε μείωση κατά 22%.

• Ο μεγαλύτερος όγκος εντοπίζεται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας 
(αμετάβλητη, από 14 κρουαζιερόπλοια το 2013 σε 14 κρουαζιερόπλοια 
το 2018) για όλη την εξεταζόμενη περίοδο με 12.650 επιβάτες (+128%, 
από 5.558 το 2013) .
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Σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία βρίσκονται στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα, και στη Θεσπρωτία. Επιπλέον, η Περιφέρεια διαθέτει 
σημαντικό αριθμό αρχαιολογικών χώρων που μαρτυρούν την μακραίωνη ιστορία και πολιτιστική της παράδοση, μεταξύ των οποίων το 
αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα σωζόμενα αρχαία ελληνικά θέατρα και η 
Παλαιοχριστιανική Νικόπολη.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (1)

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Περιφέρεια Ηπείρου, ΙΝΣΕΤΕ 

Η Ήπειρος διαθέτει 23 μουσεία διαφόρων θεμάτων & αντικειμένων, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η ιστορία, ο πολιτιστικός και λαογραφικός πλούτος της:
• ΠΕ Άρτας (5): αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, Μουσείο Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Λαογραφικό Μουσείο «Σκουφά», Ιατρικό Μουσείο «Σκουφά», Λαογραφικό Μουσείο «Αθαμανίου»
• ΠΕ Θεσπρωτίας (4): Επιγραφικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, Λαογραφικό Μουσείο Τσαμαντά, Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου
• ΠΕ Ιωαννίνων (10): Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων, Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων, Λαογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Μουσείο 

Πολέμου, Μουσείο Ηπειρώτικης Λαϊκής Τέχνης «Κώστας Φρόντζος», Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας (κέρινων ομοιωμάτων) Παύλου Βρέλλη, Αρχοντικό Μίσιου Εκθεσιακός Χώρος στα Ιωάννινα, Μουσείο 
Αργυροτεχνίας στο Κάστρο Ιωαννίνων

• ΠΕ Πρέβεζας (4): Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Μουσείο Ναυμαχίας του Ακτίου, Λαογραφικό Μουσείο Ζαλόγγου

Μουσεία

• ΠΕ Άρτας (6): Ναός Πυθίου Απόλλωνα, Αμβρακία, Κάστρο της Άρτας, Τζαμί του Φαίκ Πασά στο Ιμαρέτ, Όρραον (Αμμότοπος), Νεκροταφείο 
• ΠΕ Θεσπρωτίας (13): Πύργος Ραγίου, Δυμόκαστρο, Γίτανα, Φανοτή-Ντολιάνη, Ελέα, Άγιος Δονάτος, Κάστρο Ηγουμενίτσας, Λαδοχώρι, Λυγιά, Μαστλίτσα, Πολυνέρι (Κούτσι), Νεκρτοταφείο 

Μαζαρακιάς, Ραβένη
• ΠΕ Ιωαννίνων (15): Δωδώνη, Ακρόπολη Δωδώνης, Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Αρχαίο Στάδιο Δωδώνης, Βουλευτήριο Δωδώνης, Ναός Αρείου Δία στο Ροδοτόπι, Ναός της Αφροδίτης στη Δωδώνη, Ναός 

της Διώνης στη Δωδώνη, Ναός της Θέμιδας, Ναός του Ηρακλή, Κάστρο Ιωαννίνων, Ακρόπολη Καστρίτσας, Ακρόπολη Μεγάλου Γαρδικίου, Βίτσα Ζαγορίου, Ελληνιστικό νεκροταφείο Ελληνικών Κοπάνης
• ΠΕ Πρέβεζας (18): Βουχέτιον, Σπήλαιο Ασπροχάλικο, Ζάλογγο, Εφύρα, Ααρχαία Βατία, Ρωμαϊκή Έπαυλη Ριζών, Κάστρο Παντοκράτορα, Κάστρο στα Πέντε Πηγάδια, Κάστρο Αγίου Γεωργίου, Κάστρο 

Αγίου Ανδρέα, Κάστρο Ρηνιάσας, Λυγιά, Κάστρο Ανθούσας, Κάστρο Πάργας, Νεκρομαντείο Αχέροντα, Παλαιοχριστιανική Νικόπολη, Κοσσώπη, Νεκροπόλεις, Νικόπολη

Αρχαιολογικοί 
χώροι
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Η Περιφέρεια της Ηπείρου διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό-θρησκευτικό κεφάλαιο σε φρούρια, παραδοσιακούς οικισμούς και 
θρησκευτικά μνημεία της Χριστιανοσύνης και του Ισλάμ που μπορούν να αποτελέσουν τουριστικά θέλγητρα. 

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

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, ΙΝΣΕΤΕ, Περιφέρεια Ηπείρου, Epirus for all seasons, Visit Ioannina, Visit Arta, Visit Preveza, Travel Ioannina, Δήμος Ιωαννιτών

• Στην Περιφέρεια διασώζονται ερείπια από φρούρια και οχυρωματικά έργα (τείχη) από την Αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή εποχή, το Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία που παρά τις σημαντικές ελλείψεις 
συντήρησής τους μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες και να χρησιμοποιηθούν ως χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων.

• Τα εντυπωσιακότερο είναι το επιβλητικό κάστρο των Ιωαννίνων με τα κτίρια, κυρίως της ύστερης οθωμανικής περιόδου, χτισμένο το 528 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, το οποίο είναι μία 
ολόκληρη πολιτεία από μόνο του. Στο ίδιο αυτό κάστρο έζησε ο Αλή Πασάς. Το κάστρο χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα: τον εξωτερικό περίβολο, τη βορειοδυτική ακρόπολη, όπου δεσπόζει το Ασλάν 
Τζαμί, τη νοτιοανατολική ακρόπολη με το περίφημο Ίτς Καλέ και, τέλος, την καθαυτό Καστροπολιτεία, την παλαιά, περίτειχη πόλη των Ιωαννίνων.

• Ιδιαίτερα εντυπωσιακό  είναι και το Κάστρο Παντοκράτορα, γνωστό και ως Φυλακές Παντοκράτορα ή Ουτς-Καλέ, χτισμένο το 1807 μ.Χ. από τον  Αλή Πασά. Βρίσκεται νότια από την πόλη της Πρέβεζας, 
πάνω στη θάλασσα, στη θέση Φώκια, στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου. Η σημερινή ονομασία του κάστρου οφείλεται στην εκκλησία του Παντοκράτορα που βρισκόταν εκεί πριν την ανέγερση του 
και έδωσε το όνομα της και στον γειτονικό οικισμό.

• Το Κάστρο της Άρτας βρίσκεται στην πόλη της Άρτας στο βορειοανατολικό τμήμα της και χτίστηκε το 1230 μ.Χ. από τον Μιχαήλ Β’, τον Δεσπότη του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Το κάστρο 
κατασκευάστηκε σε τρεις περιόδους: Πάνω στα απομεινάρια του αρχαίου τείχους (5ος - 4ος π.χ. αιώνας), κατά τη βυζαντινή εποχή (13ος αιώνας) και στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Είναι το πιο 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της σημαντικής μεσαιωνικής ιστορίας της Άρτας. Ο λοφίσκος στον οποίο είναι κτισμένο, θεωρήθηκε στρατηγική θέση κι απ' τους αρχαίους Αμβρακιώτες.

Φρούρια

• Η Ήπειρος διαθέτει 78 οικισμούς χαρακτηρισμένους από το ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) ως παραδοσιακούς. Η ΠΕ Ιωαννίνων διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό παραδοσιακών 
οικισμών (66), ακολουθούμενη από την ΠΕ Θεσπρωτίας (8), και την ΠΕ Πρέβεζας (4).

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

• Η Ήπειρος διαθέτει σημαντικό πλούτο από θρησκευτικά μνημεία της Χριστιανικής και Μουσουλμαμικής θρησκείας. Τα Ιωάννινα υπήρξαν πολυπολιτισμική επικράτεια, με κυρίαρχο το χριστιανικό, το 
ισλαμικό και το εβραϊκό στοιχείο, μία συνύπαρξη που έχει αφήσει έντονα σημάδια στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η στοά Λούλη είναι το κύριο μέρος που οι τρεις κοινότητες συνεργάστηκαν και 
προόδευσαν μαζί.

• Ορισμένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία του Χριστιανισμού στην Περιφέρεια αποτελούν: 
− Στην ΠΕ Ιωαννίνων: Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων, Μονή Αγίου Νικολάου Τζώρας, Ι. Ν. Προφήτη Ηλία, Μονή Ντουραχάνης, Μονή Αγίου Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καστρίτσας, Μονή Περιστεράς 

Δουρούτης, Μητροπολιτικός ναός Αγίου Αθανασίου, Μονή Προφήτη Ηλία, Μονή Αγίου Παντελεήμονος, Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Μονή 
Παναγίας Ελεούσας, Μονή Ντίλιου ή Στρατηγόπουλου, Μονή Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπηνών, Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Αγοράς, Σιναϊτικό Μετόχι Αγίας Αικατερίνης, Αρχιμανδρειό, Οίκος Αγίου 
Γεωργίου, Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κοπάνων, Μονή Παλιουρής, Mονή Κηπίνας, Μονή Τσούκας, Μονή της Παναγιάς Στομίου Ιερά Μονή Παλιουρής στη Ζίτσα, Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας Άνω Πεδινών 
στο Ζαγόρι, Μονή Σωσίνου στον Παρακάλαμο, που πρόσφατα ανακαινίστηκε, καθώς και ηΜονή Παναγίας Μετσόβου

− Στην ΠΕ Πρέβεζας: Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπου , Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου, Ιερά Μονή Αβάσσου, Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου Πάργας) στην ΠΕ Άρτας (Ι. Ν. Παναγίας 
Παρηγορητίσσης,, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κατσούρη Πλησιών, Ι. Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Κορωνησίας, Ι. Ν. Αγίας Θεοδώρας , Ι. Ν. Παναγίας Βλαχέρνας, Μονή Κάτω Παναγιάς, Μονή Παναγιάς 
Ροβέλιστας, Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου της Γέφυρας

− Στην ΠΕ Θεσπρωτίας: Μονή Παναγιάς Παραμυθιάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δονάτου, η Μονή Αγίας Παρασκευής, Παγανιών, Μίχλας, Αγίου Δημητρίου Κυψέλης, Αγίου Αθανασίου 
Πέρδικας, Ασκηταριό του Αγίου Αρσενίου, σε μια σπηλιά του βουνού Ερημίτης (518 μ.) 

• Στη ΠΕ Ιωαννίνων η Εβραϊκή κοινότητα Ιωαννίνων μνημονεύεται από την βυζαντινή περίοδο. Η  Αρχαία Ιερά Συναγωγή των Ιωαννίνων είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα αντίστοιχα κτήρια, 
που σώζονται στην Ελλάδα., η οποία βρίσκεται στη οδό Σούτσου.

• Στη ΠΕ Άρτας το Ιμαρέτ τζαμί κατασκευάστηκε με υλικά τα οποία μεταφέρθηκαν από τον παλαιό βυζαντινό ναό της Παρηγορήτισσας, από την αρχαία Νικόπολη αλλά και από διάφορα αρχαία κτίσματα 
της Αμβρακίας. Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα, το τζαμί πιθανόν να είχε χτιστεί πάνω στα ερείπια βυζαντινού ναού αφιερωμένου στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Θρησκευτικά 
μνημεία
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Οι πόροι Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού της Περιφέρειας συμπληρώνονται από αξιόλογα αγροτικά–λαογραφικά μνημεία, 
σημαντικό απόθεμα διατηρητέων κτιρίων και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που μπορεί είτε να είναι πολυθεματικές είτε βασίζονται 
στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Ηπείρου. Επιπλέον, η θεματική πολιτιστική διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου 
αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το προϊόν.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Λοιπά μνημεία, δραστηριότητες και υπηρεσίες

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, ΙΝΣΕΤΕ, Αρχαία Θέατρα Ηπείρου, Διάζωμα, Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση: Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου 2017, ΤΕΕ, ΥΠΕΝ, Visit Thesprotia, Visit Arta, Travel Ioannina, Visit Preveza, Επιμελητήριο Άρτας

• Στην Περιφέρεια διασώζονται πολλά μνημεία της αγροτικής υπαίθρου και της λαογραφίας, όπως πέτρινα γεφύρια, νερόμυλοι, οινοποιεία, τα οποία σε συνδυασμό με τα λαογραφικά μουσεία, τα 
ιστορικά κτίρια και τις λαογραφικές εκδηλώσεις, τα ήθη και τα έθιμα τις Περιφέρειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη χάραξη θεματικών πολιτιστικών διαδρομών.

Αγροτικά-
λαογραφικά 

μνημεία

• Σύμφωνα με το αρχείο διατηρητέων κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στην Ήπειρο υπάρχουν καταγεγραμμένα 272 διατηρητέα κτήρια [ΠΕ Ιωαννίνων (204), ΠΕ Θεσπρωτίας (31), ΠΕ 
Άρτας (2), ΠΕ Πρέβεζας (35)], τα περισσότερα στην πόλη των Ιωαννίνων, γεγονός άμεσα συνυφασμένο με το ιστορικό παρελθόν της και τον αρχιτεκτονικό ρυθμό που εμφανίστηκε στην πόλη κατά τα 
τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα που αποτέλεσε μίξη μεσαιωνικών, βυζαντινών και ανατολίτικων στοιχείων και ονομάστηκε τουρκογιαννιώτικος ή μεταβυζαντινός. 

• Ορισμένα σημαντικά μνημεία / διατηρητέα κτίρια αποτελούν:
− Στα Ιωάννινα: Αρχοντικό Μωυσή, Ρολόι στην Κεντρική Πλατεία, Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία, Ζωσιμαία Σχολή, Δημαρχείο των Ιωαννίνων, Στοά Λούλη, Καπλάνειος Σχολή, Οικία Καππά-

Παρλαπά, Οικία Λεβή Ι., Οικία της Εβραϊκής Κοινότητας, παλαιά Εμπορική Σχολή, Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή
− Στην Θεσπρωτία: Αρχοντικό Ρίγγα, Οικία Πετρή Ιωάννη, Δημοτικό σχολείο στην Ελαταριά, Οικία Ζάγκα Θεόδωρου, Κτίριο Διοικητηρίου στο Μαργαρίτι 
− Στην Πρέβεζα: Σαϊτάν Παζάρ, Δικαστικό μέγαρο
− Στην Άρτα: Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας, Λαογραφικό Μουσείο (βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό Γεφύρι) και το Ιστορικό  Μουσείο (απέναντι  από τη μεγαλοπρεπή βυζαντινή εκκλησία της 

Παρηγορήτισσας).

Διατηρητέα κτίρια

• Η βασική πολιτιστική διαδρομή και μονοπάτι που έχει δημιουργηθεί στην Περιφέρεια και λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ στοιχείων από τον πολιτισμό, την κοινωνική δομή, το φυσικό περιβάλλον 
και τις συνήθειες του τόπου αποτελεί η «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» για την οποία έχουν υπολογιστεί συνολικά €37 εκατ. και έχει υλοποιηθεί. Η πολιτιστική διαδρομή 
εκτείνεται σε 4 Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει: 5 αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία και Γίτανα), 8 αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των 
οποίων και τα θέατρα της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασσώπης, της Αμβρακίας και των Γιτάνων), 344 χιλιόμετρα διαδρομής και 2.300 χρόνια ιστορίας. Το έργο αυτό αποτελεί μάλιστα και το πρώτο 
έργο της χώρας που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (2014-2020).

• Η Ήπειρος διαθέτει τους ιστορικούς, πολιτιστικούς, μνημειακούς και περιβαλλοντικούς πόρους ώστε να αποτελέσει προορισμό ξεναγήσεων.

Πολιτιστικές 
διαδρομές και 

ξεναγήσεις

• Η ποικιλία των εκδηλώσεων και των πολιτιστικών δρωμένων σε όλη τη διάρκεια του έτους αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο της Περιφέρειας και ενισχύει την ελκυστικότητά της ως προορισμού 
Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού βελτιώνοντας την ποιότητα ζωή των ντόπιων κατοίκων. 

• Ορισμένες από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν στην ΠΕ Ιωαννίνων: Τζαμάλες Απόκριες, Γύρος της Λίμνης, Βωβούσας, Γιορτή μελιού, Γιορτή τσιπούρας Βίτσας, Motor Φεστιβάλ, 
Φεστιβάλ της Δωδώνης, Zagori Mountain Running, στην ΠΕ Θεσπρωτίας: Γιορτές  Σουλίου, Γιορτή  Λαδιού & Ελιάς στην Πέρδικα, Φεστιβάλ – River Party στον Ποταμό Καλαμά, Γιορτή Τσιπούρας στη  
Σαγιάδα, Διεθνές  Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού, Γιορτή του Ποταμού Αχέροντα, Φεστιβάλ παραδοσιακού χορού στην Καταβόθρα Μαργαριτίου, Καρναβαλικές εκδηλώσεις και κούλουμα, 
Εμποροπανήγυρη (Λάμποβο), στην ΠΕ Άρτας: Μαραθώνιος χορού, Φεστιβάλ Αραχθείου Θεάτρου Τζουμέρκων, Σκι Φεστιβάλ, Γιορτή Κάστανου και Τσίπουρου, Γυναικείο Καρναβάλι, Άπειρος Γη –
Εορτασμοί για την απελευθέρωση της Άρτας, Μάχη Γριμπόβου, Σκουφαϊκά, Καραϊσκάκεια, Αράχθεια, στην ΠΕ Πρέβεζας: Zero festival, Preveza Jazz festival, Άκτια, Χριστουγεννιάτικο χωριό της 
Πρέβεζας, Διεθνές χορωδιακό Φεστιβάλ, Ζαλόγγεια , Διογένεια, γιορτή της Σαρδέλας.

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις
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Η πόλης των Ιωαννίνων αποτελεί έναν προορισμό που επιδιώκει να αναπτύξει το City Break, λόγω των διατηρητέων κτιρίων, των 
αξιοθέατων και των σημείων ενδιαφέροντος στην περιοχή της Παλιάς Πόλης και της λίμνης, που απηχούν το πλούσιο ιστορικό 
παρελθόν της και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της, με την αρμονική συνύπαρξη του βυζαντινού και οθωμανικού στοιχείου, καθώς 
και των σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην διάρκεια του έτους.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Ιωάννινα 

• Η εμπορική κίνηση της πόλης συγκεντρώνεται κυρίως οδό Χαρίλαου Τρικούπη και στις οδούς Μιχ.Αγγέλου και 28
ης

Οκτωβρίου. Η οδός Αβέρωφ διαθέτει καταστήματα σε ιστορικά κτίρια και 
κοσμηματοπωλεία. Στην Παλιά Πόλη και στην οδό Παπάζογλου και στη συνέχεια της Λόρδου Βύρωνος διατίθενται παραδοσιακά προϊόντα και καταστήματα ένδυσης, ενώ στο δρόμο προς το Μόλο, τα 
μαγαζιά με τουριστικά είδη είναι ανοιχτά και το Σαββατοκύριακο. 

• Τοπικά προϊόντα διαθέτουν και τα χωριά του Ζαγορίου, το Μέτσοβο, η Κόνιτσα και τα Τζουμέρκα στην ΠΕ Ιωαννίνων.

Αγορά
(Shopping)

• Βόλτα στο Κάστρο των Ιωαννίνων και το Νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας: η διαδρομή περιλαμβάνει αξιοθέατα όπως το Κάστρο των Ιωαννίνων, μια Καστροπολιτεία που είναι ζωντανή ακόμη και σήμερα, 
2 ακροπόλεις και 5 Μουσεία μεταξύ αυτών το Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Αργυροτεχνίας που βρίσκεται στον δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ). Η περιήγηση 
ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στο Νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας, 15 λεπτά με το καραβάκι από το μόλο, με τα 7 μοναστήρια με πιο σημαντικό εκείνο της Μονής Φιλανθρωπινών, αλλά και εκείνο 
του Αγίου Παντελεήμονα, την τελευταία κατοικία του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Τα καραβάκια συνδέουν την πόλη των Ιωαννίνων με το Νησάκι με δρομολόγια κάθε μισή ώρα από νωρίς το πρωί μέχρι 
αργά το βράδυ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

• Περίπατος στο ιστορικό κέντρο: Οι διαδρομές μέσα την πόλη, τα πολλά αξιοθέατα και τα μουσεία, προσφέρουν την αίσθηση μιας άλλης εποχής, γεμάτης μυστικά και θρύλους. Θαυμαστά κτίρια, όπως 
η Οικία Χουσείν Ματέι, το Οθωμανικό Τέμενος του Βελή Πασά και ολόκληρο το ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων αποτελούν μοναδικά αξιοθέατα.

• Λίμνη Παμβώτιδα: Αποτελεί χώρο χαλάρωσης, απογευματινού περιπάτου, υπαίθριας άθλησης και πολιτιστικών εκδηλώσεων όλους τους μήνες του χρόνου για την πόλη. Όλη η παραλίμνια περιοχή 
αποτελεί μια ιδανική βόλτα, γεμάτη μικρά μαγαζιά και σπουδαία εστιατόρια, στα οποία συνδυάζονται οι εκλεκτές γεύσεις με το καταπράσινο τοπίο.

• Λοιπά αξιοθέατα στην πόλη και την ΠΕ: Φαράγγι του Βίκου, μουσεία, σπήλαια (το Πέραμα με ιστορία 1,5 εκατομμυρίων ετών), παραδοσιακοί οικισμοί (τα Ζαγοροχώρια), θρησκευτικοί χώροι, 
επισκέψιμα οινοποιεία, Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης

• Δραστηριότητες αναψυχής: Ορεινή ποδηλασία, πεζοπορία, αναρρίχηση, κανό καγιάκ, ιππασία, αλεξίπτωτο πλαγίας, θαλάσσιο σκι και κωπηλασία στη λίμνη Παμβώτιδα

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Στους εμπορικούς πεζόδρομους του κέντρου υπάρχουν πολλά street cafe. Στην περιοχή «Σκάλα» και στην οδό Γαριβάλδη υπάρχουν ατμοσφαιρικά bar με καλή μουσική και προσεγμένο περιβάλλον.
• Το ιστορικό κέντρο της πόλης με τα γραφικά πλακόστρωτα της οδού Ανεξαρτησίας και τα καταστήματα με τα τραπεζάκια έξω σε χαλαρή διάθεση και η Στοά Λιάµπεη, με μνήμες από παλιά εβραϊκά 

μαγαζιά, αποτελούν προορισμούς διασκέδασης. Η νεολαία προτιμά τον πεζόδρομο της οδού Καλλάρη, ενώ στην πλατεία Μαβίλη δίπλα στη λίμνη υπάρχουν καφέ και bar.
Διασκέδαση

• Θέατρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις: Το Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης, κατασκευασμένο τον 3ο αιώνα π.Χ. από τον βασιλιά της Ηπείρου Πύρρο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία θέατρα της 
Ελλάδας και βρίσκεται σε απόσταση 22 χλμ. από το κέντρο των Ιωαννίνων. Είναι χωρητικότητας 18.000 θέσεων και ήταν τμήμα του πανελλήνιου ιερού της Δωδώνης. Ακόμα και σήμερα, 
πραγματοποιούνται ορισμένες παραστάσεις στο χώρο του θεάτρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων (ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ι.) ιδρύθηκε το 1983 ξεκινώντας μαζί με 
άλλα πέντε περιφερειακά Θέατρα το θεσμό των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σήμερα λειτουργεί με τη μορφή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης έχοντας βάση την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί 
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου, φορείς που επιχορηγούν τη λειτουργία του θεάτρου.

• Λαογραφικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις: Τζαμάλες Απόκριες, Γιορτή μελιού (Νοέμ.), Γιορτή τσιπούρας Βίτσας (Νοεμ.)
• Αθλητικές εκδηλώσεις: Zagori Mountain Running (Ιουλ.), Γύρος της Λίμνης, Run Greece, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θαλάσσιου σκι (Σεπ.)
• Φεστιβάλ:  Φεστιβάλ Δωδώνης (Σεπ.), Φολκλορικό Φεστιβάλ (Ιουλ.), Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου (Ιουλ.), Φεστιβάλ Κινηματογράφου (Σεπ.), Φεστιβά Street Food(Σεπ.), Rock mountain Festival 

(Ιουλ.),  Motor Festival (Φεβ.)

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Πηγές: Visit Ioannina, Δήμος Ιωαννιτών, ΙΝΣΕΤΕ, Περιφέρεια Ηπείρου
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Η πόλης της Πρέβεζας αποτελεί προορισμό που μπορεί να αναπτύξει τον τουρισμό City Break σε συνδυασμό με το Sun & Beach και τον 
Αγροτουρισμό, καθώς η πόλη αλλά και η ΠΕ Πρέβεζας διαθέτει σημαντικό αριθμό παραλιών και σημείων ενδιαφέροντος αθλητικού, 
πολιτιστικού, θρησκευτικού και φυσιολατρικού χαρακτήρα, ενώ υπάρχει δυνατότητα μετάβασης με καραβάκια που πραγματοποιούν 
καθημερινά ημερήσιες εκδρομές τη θερινή περίοδο στην Πάργα, στους Παξούς και στους Αντίπαξους.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Πρέβεζα

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Visit Preveza, Δήμος Πρέβεζας, Epirus Advisor, Discover Preveza, Epirus for all seasons

• Η εμπορική κίνηση της πόλης συγκεντρώνεται κυρίως στην οδό Εθνικής Αντίστασης, στη Λεωφόρο Ειρήνης και στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Αγορά

(Shopping)

• Βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα παστέλ νεοκλασικά κτίρια. Η διαδρομή περιλαμβάνει αξιοθέατα όπως ο Ενετικός Πύργος του Ρολογιού, με το ηλιακό του ρολόι που χρονολογείται από το 
1752., ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Χαρλάμπου, του 18ου αιώνα, το Σεϊτάν Παζάρ, ελληνιστί το Παζάρι του Διαβόλου και το σπίτι του Κώστα Καρυωτάκη. Η περιοχή είναι γεμάτη από 
παραδοσιακά καφέ και πλακόστρωτα καλντερίμια.

• Βόλτα στα κάστρα: Κάστρο του Αγίου Ανδρέα (18ου αι.), το καλοδιατηρημένο κάστρο-φρούριο της Λασκάρας, που χτίστηκε το 2ο μισό του 19ου αι., και του Παντοκράτορα (αρχές 19ου αι.). Το 
τελευταίο είναι χτισμένο πάνω στη θάλασσα, στην είσοδο του Αμβρακικού Κόλπου. 

• Βόλτα με το ποδήλατο: Παραλιακή διαδρομή ξεκινώντας από την πλατεία Ανδρούτσου με κατεύθυνση προς το Βαθύ, διαδρομή από την πλακόστρωτη παραλία προς την Κυανή Ακτή, τον οικισμό και το 
κάστρο του Παντοκράτορα, το Αλωνάκι με την πανέμορφη παραλία και τέλος τον οικισμό της Δροσιάς με την φανταστική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Η πιο απαιτητική διαδρομή από τον Λούρο προς τις 
Πύλες του Άδη στον Αχέροντα Ποταμό

• Λοιπά αξιοθέατα στην ΠΕ: Αρχαία Nικόπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης, υγρότοπος του Αμβρακικού Κόλπου, Ζάλογγο, Κάστρο της Πάργας, αρχαία Kασσώπη, νησί της Παναγιάς, φαράγγι 
Αχέροντα, νεκρομαντείο, βόλτα στην πόλη της Πάργας

• Δραστηριότητες αναψυχής: Surfing, ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο σκι και καταδύσεις αφού υπάρχουν και αντίστοιχες σχολές για τις παραπάνω δραστηριότητες, ορεινή ποδηλασία και πεζοπορία, αναρρίχηση,
ιππασία

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Η κεντρική οδός, Εθνικής Αντίστασης, ή απλώς «αγορά» διασταυρώνεται με πλακόστρωτα καλντερίμια που κατηφορίζουν σε ουζερί και ψαροταβέρνες. Στο Σεΐτάν Παζάρ υπάρχουν παραδοσιακά 
ουζερί με πολλούς μεζέδες και καφέ. Επίσης, η πεζοδρομημένη προκυμαία διαθέτει προσεγμένα καφέ μπαρ και ταβερνάκια με θέα τη μαρίνα.Διασκέδαση

• Στην πόλη και την ΠΕ της Πρέβεζας πραγματοποιείται σημαντικός αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναβιώνουν 
παραδοσιακά έθιμα μέσα από τα οποία επιβιώνουν στοιχεία της ελληνικής παράδοσης. 

• Θέατρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις: Η Πλωτή Όπερα της Πρέβεζας έχει μήκος 30 μέτρα, ύψος 8 μέτρα και φιλοξενεί από το καλοκαίρι του 2016 πολλούς σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.
• Λαογραφικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις αποτελούν το Ζαλόγγεια (Αυγ.), Διογένεια (Ιουλ.), η γιορτή της Σαρδέλας (Αυγ.), το καρναβάλι των γυναικών (Φεβ. / Μαρ.), Γιορτή Κρασιού (Ιουλ.), 

Πασχαλινά Μπότια (Πάσχα), Χριστουγεννιάτικο χωριό της Πρέβεζας, Κανάρια (Αυγ.)
• Αθλητικές εκδηλώσεις: Άκτια (Αυγ.), Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις «Preveza Cup» (Ιουν.)
• Φεστιβάλ: Διεθνές χορωδιακό Φεστιβάλ (Ιούλ.), Zero festival (Αυγ.), Preveza Jazz festival (Μαϊ.), Νικοπόλεια (Ιουλ-Αυγ.)

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ
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City Break | Εγκαταστάσεις, Υπηρεσίες, Δραστηριότητες: Άρτα
Η πόλη της Άρτας αποτελεί έναν προορισμό που επιδιώκει να αναπτύξει το City Break, καθώς είναι μία γραφική πόλη που διαθέτει 
ποικίλες επιλογές διασκέδασης και αναψυχής, πλήθος μουσείων, μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος τόσο στον αστικό ιστός της όσο 
και σε κοντινή απόσταση στην ΠΕ, αναπτύσσοντας συνέργειες με τουριστικά προϊόντα όπως ο Θρησκευτικός Τουρισμός, ο 
Οικοτουρισμός, ο Αγροτουρισμός, και Γαστρονομικός Tουρισμός.

• Η Άρτα διαθέτει σύγχρονα εμπορικά καταστήματα στους κεντρικούς πεζόδρομους όπως στον πεζόδρομο της οδού Σκουφά.
Αγορά

(Shopping)

• Βόλτα στο κέντρο της πόλης και στο ομώνυμο γεφύρι: Η διαδρομή περιλαμβάνει αξιοθέατα όπως η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας Παρηγορίτισσας, η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στην παλιά 
συνοικία του Τουρκοπάζαρου, όπου και διασώζεται το Αρχοντικό Ζορμπά  το οποίο κηρύχθηκε διατηρητέο  από το Υπουργείο Πολιτισμού, το μικρό Θέατρο της Αμβρακίας, ο Ναό του Απόλλωνα, το 
μεσαιωνικό Κάστρο με τον  Πύργο του Ρολογιού. Ολοκληρώνοντας τη βόλτα στον ιστό της πόλης, λίγο πιο έξω, ο επισκέπτης συναντά τον ποταμό Άραχθο. Εκεί στέκει για αρκετούς αιώνες το 
φημισμένο πέτρινο,τετράτοξο γεφύρι με τον ομώνυμο θρύλο της θυσίας της γυναίκας του πρωτομάστορα που το κατασκεύασε, προκειμένου να «στεριώσει». Ο Πλάτανος του Αλή Πασά βρίσκεται 
δίπλα στο γεφύρι και πρόκειται για υπεραιωνόβιο δέντρο. 

• Λοιπά αξιοθέατα στην ΠΕ: Αρχαιολογικό Μουσείο, Λαογραφικό Μουσείο Σκουφά, Ιστορικό Μουσείο Σκουφά, Ιμαρέτ (Φαΐκ Τζαμί), Μνημείο Εβραίων Μαρτύρων, τεχνητή λίμνη Πουρναρίου με το 
φράγμα μήκους 580 μ. και ύψους 107 μ., Ρωμαϊκό υδραγωγείο της Νικόπολης, Παναγία Βλαχέρνας, βόλτα στα Τζουμέρκα, λιμνοθάλασσα της Τσοκάλου

• Δραστηριότητες αναψυχής: Ράφτινγκ, πεζοπορία, αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορεινή ποδηλασία, ορειβασία, κανό καγιάκ, ιππασία, κυνήγι

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και τους γύρω πεζόδρομους βρίσκονται πλήθος καταστημάτων και καφέ. Στον πεζόδρομο της Σκουφά βρίσκονται πολλά καφέ. Η βραδινή έξοδος καταλήγει στην 
κεντρική πλατεία της Άρτας η οποία είναι πάντα γεμάτη κόσμο. Στη σκιά από τα πλατάνια δίπλα στον Άραχθο, ο επισκέπτης θα βρει ντόπιες νοστιμιές και τσίπουρο με θέα το ξακουστό Γεφύρι της 
Άρτας.

Διασκέδαση

• Στην πόλη και την ΠΕ της Άρτας πραγματοποιείται σημαντικός αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναβιώνουν 
παραδοσιακά έθιμα μέσα από τα οποία επιβιώνουν στοιχεία της ελληνικής παράδοσης. 

• Θεατρικές εκδηλώσεις: Στην Άρτα δραστηριοποιούνται τρεις θεατρικές ομάδες, η ομάδα του συλλόγου ΣΚΟΥΦΑ, η ομάδα του συλλόγου ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, η Νέα Ομάδα Θεάτρου Άρτας (Ν.Ο.Θ.Α.), 
ανεβάζονταςκαθ' όλη την διάρκεια του έτους αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις.

• Λαογραφικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις: Γιορτή Κάστανου & Τσίπουρου (Οκτ.), Εμποροπανήγυρη (Σεπ.), το γυναικείο Καρναβάλι (Φεβ. / Μαρ.), Γιορτή Σαρδέλας (Αυγ.), Γιορτή Πορτοκαλιού 
(Νοεμ.), Γιορτή Μανταρινιού, Γιορτή Ακτινιδίου & Ελιάς (Νοε.), Βυζαντινή Εβδομάδα (Μεγάλη εβδομάδα), το έθιμο της Μπαρμπαρούσας

• Αθλητικές εκδηλώσεις: Ο Δρόμος Του Γιοφυριού (Μαρ.), Κολυμβητικός Διάπλου Αμβρακικού Κόλπο, Μαραθώνιος Χορού (Ιουν.), Σκι Φεστιβάλ (Μαρ.)
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν το Άπειρος Γη, οι εορτασμοί για την απελευθέρωση της Άρτας (Ιουν.), η αναπαράσταση της Μάχης του Γριμπόβου (Μαϊ.),  τα Σκουφαϊκά (Ιουλ.), τα Καραϊσκάκεια 

(Ιουλ.), τα Αράχθεια (Αυγ.), τα Φιλελλήνια (Ιουλ.), οι Εκδηλώσεις Μνήμης Μονής Σέλτσου (Αυγ.), το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Άη Βασίλη
• Φεστιβάλ: Φεστιβάλ Αραχθείου Θεάτρου Τζουμέρκων (Αυγ.), Φωτεινιώτικα (Αυγ.), 

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Visit Arta, Δήμος Αρταίων, Epirus Advisor, Discover Arta, Visit Arta, Epirus for all seasons
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City Break | Εγκαταστάσεις, Υπηρεσίες, Δραστηριότητες: Ηγουμενίτσα
Η πόλης της Ηγουμενίτσας αποτελεί προορισμό City Break, καθώς είναι μία παραθαλάσσια πόλη με το λιμάνι της να αποτελεί συνδετικό 
κρίκο της Ελλάδας με την Ευρώπη. Αυτό την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς κόμβους της χώρας. Διαθέτει ποικίλες 
επιλογές διασκέδασης και αναψυχής, πλήθος μουσείων, μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος τόσο στον αστικό ιστός της όσο και σε 
κοντινή απόσταση στην ΠΕ, αναπτύσσοντας συνέργειες με τουριστικά προϊόντα όπως το Sun & Beach, o Αθλητικός και o Γαστρονομικός 
Tουρισμός.

• Στον κεντρικό πεζόδρομο της Ηγουμενίτσας λειτουργούν εμπορικά καταστήματα αλλά και μαγαζιά με τοπικά προϊόντα. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην τοπική αγορά που εκτείνεται κατά 
κύριο λόγο επί της οδού Κύπρου. 

Αγορά
(Shopping)

• Βόλτα στο κέντρο της πόλης: Περιλαμβάνει βόλτα στην αγορά για ψώνια, περίπατο στο παραθαλάσσιο πάρκο και στον ποδηλατόδρομο, επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο με το πλήθος 
αρχαιολογικών εκθεμάτων από την Παλαιολιθική μέχρι τη Βυζαντινή εποχή.

• Πεζοπορία ή βόλτα με ποδήλατο στον ποδηλατόδρομο που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα: Η διαδρομή ξεκινάει πίσω από το Πνευματικό Κέντρο Πάνθεον του Δήμου Ηγουμενίτσας και καταλήγει στα 
μέσα του Δρεπάνου. Πρόκειται για μια εκπληκτική διαδρομή, η οποία διασχίζει παραλιακά την πόλη, συνεχίζει κάτω από τη φυσική σκιά αιωνόβιων πεύκων κι ευκαλύπτων και καταλήγει στα μέσα του 
Δρεπάνου σε ένα μαγευτικό τοπίο με έντονες φυσικές χρωματικές αντιθέσεις.

• Ποδηλασία στην οδό 49 Μαρτύρων (κέντρο της πόλης) δίνει στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης τη δυνατότητα ποδηλασίας και πεζοπορίας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Διαθέτει τάπητα 
και σήμανση, ώστε να παρέχει ασφάλεια σε μικρούς και μεγάλους που κάνουν τη διαδρομή.

• Επίσκεψη στα Σύβοτα, στην Πέρδικα και στην παραλία του Αρίλλα αλλά και με βαρκάκι στα Νησάκια των Συβότων (Μαύρο Όρος, Άγιος Νικόλαος, Χοιρονήσι, Μικρό και Μεγάλο Μουρτεμένο)
• Η πόλη συνδέεται ακτοπλοϊκά με τους Παξούς, την Κέρκυρα, την Πάτρα και λιμάνια της Ιταλίας όπως το Μπάρι, το Πρίντεζι, η Βενετία και η Ανκόνα.
• Λοιπά αξιοθέατα στην ΠΕ: Χερσόνησος Λυγιάς: τείχη των τριών οχυρωμένων οικισμών της Κερκυραϊκής Περαίας, Πύργος Ραγίου: μικρό στρατιωτικού χαρακτήρα κάστρο και μεταβυζαντινός πύργος, 

Λαδοχώρι (Πετρέλαια): ρωμαϊκή έπαυλη με νεκρικό θάλαμο με ανάγλυφες σαρκοφάγους, Πρασούδι: ερείπια παλαιοχριστιανικού ναΐσκου, Κάστρο Ηγουμενίτσας: στο λόφο ανατολικά της Νομαρχίας, 
Δέλτα παλαιών εκβολών Καλαμά, Δρέπανο — Μακρυγιάλι: αμμώδεις παραλίες κοντά στην Ηγουμενίτσα, Δέλτα του Καλαμά (περιοχή Natura), Λίμνη με τα νούφαρα – Λίμνη Καλοδικίου (περιοχή 
Natura), Λαογραφικά Μουσεία Πλαταριάς, Πέρδικας & Μαργαριτίου

• Δραστηριότητες αναψυχής: Ράφτινγκ, πεζοπορία, αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορεινή ποδηλασία, ορειβασία, κανό, καγιάκ, ιππασία, ορειβασία στο Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε6 που διασχίζει την ΠΕ με 
κατεύθυνση τη Δωδώνη στην ΠΕ Ιωαννίνων και το οποίο περνά διαδοχικά από την Ηγουμενίτσα, το χωριό Δράμεσι και την Παραμυθιά.

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Στον παραλιακό δρόμο της Ηγουμενίτσας υπάρχουν πολλές καφετέριες με μοντέρνα αισθητική και τραπεζάκια έξω για τους θερινούς μήνες, καθώς και επιλογές νυχτερινής διασκέδασης (bar, club). 
Τους καλοκαιρινούς μήνες η διασκέδαση μεταφέρεται στις παραλίες των Συβότων, με τα προσεγμένα μαγαζιά, στο Δρέπανο με τα πολυσύχναστα beach bar και την Πέρδικα με τα ατμοσφαιρικά cafe
με θέα τη θάλασσα.

Διασκέδαση

• Θέατρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις: Δημοτικό Θέατρο και Θέατρο Εστία. Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι συνδεδεμένη με τους κατοίκους της πόλης και της γύρω περιοχής, 
συμμετέχοντας σε επετείους και σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις

• Λαογραφικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις: Γιορτές  Σουλίου (Μάι.), Γιορτή Λαδιού & Ελιάς στην Πέρδικα (θερινή περίοδο), Φεστιβάλ – River Party στον Ποταμό Καλαμά (4ημερο - Αυγ.), Γιορτή 
Τσιπούρας στη  Σαγιάδα (Αυγ.), Γιορτή του Ποταμού Αχέροντα, Καρναβαλικές εκδηλώσεις και κούλουμα (Φεβ. / Μαρ.), Εμποροπανήγυρη (Οκτ.), Βράσιμο του Σταριού στο Παραδοσιακό χωριό Πλαίσιο 
Φιλιατών (18-19 Ιουλ.), Αλωνιάδα (Αυγ.), Γιορτή Μοσχαριού στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας (Οκτ.), Βαρκαρόλα (Ιουλ.)

• Αθλητικές εκδηλώσεις: Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας (Οκτ.), Αγώνας Τριάθλου - Il Porto Triathlon Igoumenitsa (Οκτ.), Αγώνες Στίβου Πρωτέας (Νοε.), Αγώνες Ποδηλασίας West Coast 
• Φεστιβάλ: Διεθνές  Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού (Αυγ.), Φεστιβάλ παραδοσιακού χορού στην Καταβόθρα Μαργαριτίου (θερινοί μήνες)

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Πηγές: Δήμος Ηγουμενίτσας, ΙΝΣΕΤΕ, Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Περιφερική Ενότητα Θεσπρωτίας, Visit Greece, Epirus Advisor, Epirus for all seasons 
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Στην Περιφέρεια Ηπείρου, η ζήτηση για MICE τουρισμό βρίσκει ανταπόκριση στο ξενοδοχειακό δυναμικό που διαθέτει. Ενδεικτικά, 
παρουσιάζονται ορισμένα ξενοδοχεία που προσφέρουν τις απαραίτητες συνεδριακές αίθουσες και υπηρεσίες.

MICE| Υπηρεσίες / Ξενοδοχεία

Πηγές: Luxury experience, ELLADA.NET Hotels in Greece, ιστοσελίδες ξενοδοχείων

ΠΕ Θεσπρωτίας

Angelika Pallas

• Βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα, ακριβώς απέναντι από το 
νέο διεθνές λιμάνι της πόλης και σε κοντινή απόσταση 
από την Εγνατία Οδό.

• Διαθέτει 1 αίθουσα "Ελίνιον" που προσφέρεται για κάθε 
είδους συνέδρια καθώς και για κοινωνικές εκδηλώσεις, 
εκθέσεις κτλ. Είναι χωρητικότητας 200 ατόμων σε 
θεατρική διάταξη ή 130 ατόμων σε σχολική διάταξη 
(συνολικό εμβαδόν 170 τ.μ.) και μπορεί να ανταποκριθεί 
σε όλες τις ανάγκες συνεδριακών, επαγγελματικών και 
ιδιωτικών αναγκών με μια μεγάλη γκάμα 
οπτικοακουστικών επιλογών.

ΠΕ  Ιωαννίνων

• Συνεδριακές υπηρεσίες (συνέδρια, σεμινάρια, εταιρικές συναντήσεις) υψηλών 
προδιαγραφών προσφέρουν ξενοδοχεία των Ιωαννίνων. 

− Ενδεικτικά ξενοδοχεία είναι τα Grand Serai Hotel και το Du Lac Hotel & Congress 
Center.

− Ενδεικτική δυναμικότητα συνεδριακών υποδομών:

• Grand Serai Hotel: 8 πολύ-λειτουργικοί χώροι υψηλών προδιαγραφών 
χωρητικότητας από 10 έως 1.500 άτομα

• Du Lac Hotel & Congress Center: 13 σύγχρονες και υψηλής αισθητικής 
συνεδριακές αίθουσες με φυσικό φως ή χωρίς, με οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και δωρεάν wi-fi σε όλους τους χώρους, 
χωρητικότητας από 80 έως 2.000 άτομα

• Epirus Palace Congress & Spa: 9 πρόσφατα ανακαινισμένες & άριστα 
εξοπλισμένες αίθουσες χωρητικότητας από 5 έως 700 ατόμων

• Grand Palladion Hotel: 3 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, πλήρως εξοπλισμένες 
και κλιματιζόμενες (Eλλοπία, Aώος, Πελειάδες) χωρητικότητας από 12 μέχρι 
100 άτομα 

• Φρόντζου Πολιτεία: 4 αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες για πολλαπλές χρήσεις 
χωρητικότητας από 20 μέχρι 300 άτομα

• Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου

• Συνεδριακό Κέντρο Συρράκου «Κώστας Κρυστάλλης»: 1 αίθουσα χωρητικότητας 100 
ατόμων, με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό ήχου και εικόνας. Η διάταξη του χώρου 
είναι έτσι οργανωμένη, ώστε να παρέχει πολλαπλές δυνατότητες χωροθέτησης και 
οργάνωσης.

Byzantino Hotel

• Βρίσκεται σε απόσταση 5χλμ. από την ιστορική πόλη της 
Άρτας, σε κομβικό σημείο για όλες τις διαδρομές προς τη 
Δυτική Ελλάδα.

• Διαθέτει 1 αίθουσα συνεδριάσεων ικανή να φιλοξενήσει 
έως 400 άτομα. Ο επισκέπτης / σύνεδρος μπορεί να 
συνδυάσει μαζί με την εκδήλωση στιγμές χαλάρωσης στο 
κέντρο ευεξίας που διατηρεί το ξενοδοχείο.

ΠΕ Άρτας

Margarona Royal Hotel

• Βρίσκεται σε απόσταση 2,5 χλμ. από το κέντρο της 
Πρέβεζας.

• Διαθέτει 3 αίθουσες υψηλών προδιαγραφών 
χωρητικότητας από 25 έως 280 άτομα.

ΠΕ Πρέβεζας
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Η Ήπειρος λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας πόρων που απαντώνται στη γεωγραφική της έκταση, διαθέτει ένα σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών, ευνοώντας την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού.

Αγροτουρισμός

Πηγές: Exormiseis.gr, Ρόκα Ζαγόρι, Agrotourismos.Gr, Ξενώνας Ναπολέων

• Ζαγόρι, Τύμφη, Βοϊδομάτης
− Άνω Πεδινά : Αλώνι | Αμελικό | Πορφυρόν | Πρίμουλα
− Αρίστη: Αρίστη| Αρτσίστας Οικίες| Αρχοντικό της Αρίστης| Ταξιάρχες| Gamila Rocks
− Ασπράγγελοι: Αιολίδες| Βιργινία| Μελίτειον
− Βίτσα: Μπελόη| Σελήνη| Στης Γιαγιάς Ευγενίας
− Δίλοφο: Αρχοντικό Διλόφου| Γαία
− Ελάτη: Δρυόφυλλο
− Ελαφότοπος: Ελαφότοπος
− Καπέσοβο : Τζούφη| Θουκυδίδης
− Κήποι: Αμανίτης|  Μελίνα| Μαχαλάς| Μπάγια
− Κουκούλι: Το Τρίτοξο| Κουκούλι & Νικόλα
− Μονοδένδρι: Αρκτούρος| Αρχόντισσα, Βίκος| Κωνσταντίνου & Ελένης| Ζαρκάδας| 

Philoxenia
− Νεγάδες: Αδράστεια
− Πάπιγκο Μεγάλο: Άριστον| Άρκευθος| Άστρα| Αστράκα| Αυραγόνιο| Καλλιόπη|  

Μάνταλο| Πάνθεον| Παπαευαγγέλου| Τσουμάνης
− Πάπιγκο Μικρό: Αντάλκη| Δίας| Μικρό Πάπιγκο... 1700
− Σκαμνέλι: Ράδιο| Ζαγόρι
− Τσεπέλοβο: Αρχοντικό (Τσαβαλιά)| Δρακόλιμνη| Καδί| Μικρή Άρκτος|  Ζαγορίσιο| 

Πετρότεχνο| Τυμφαία| Τύμφη
− Φραγγάδες: Πετρωτό

• Δελβινάκι (λίμνη Ζαραβίνα): Παιώνια
• Δίκορφο: Κάτω Μαχαλάς | Art Deco | Pinus Nigra
• Ιωάννινα: Ξενώνας Μάτσα | Πολιτεία | Φρόντζου Πολιτεία
• Καλαρρύτες (Περιστέρι): Ναπολέων Ζάγλης | Πετράδι 1873
• Καλέντζι (Ξηροβούνι, Κατσανοχώρια): Ροδάμι
• Καστάνιανη: Καστάνιανη
• Κλειδωνιά Κόνιτσας (Τύμφη, Σμόλικας, Αώος): Φίλιππας | Το Χάνι
• Κόνιτσα: Το Γεφύρι | Δέντρο | Στόμιο | Konitsa Mountain Hotel | Villa Rustica
• Κωστήτσι (Άραχθος): Lanassa
• Λυγκιάδες (Μιτσικέλι): Αγνάντιο
• Μέτσοβο: Άδωνις | Άνοστρο | Απόλλων | Αρχοντικό Μετσόβου | Αστέρι Μετσόβου | 

Γαλαξίας | Κατώγι Αβέρωφ | Victoria
• Μόλιστα (Γράμμος): Το Αρχοντικό του Σερίφη
• Μπουραζάνι: Μπουραζάνι |  Φτέρη
• Πουρνιά (Σμόλικας): Περιστέρω

Παραδοσιακοί Αγροτουριστικοί Ξενώνες ΠΕ Ιωαννίνων

• Παραμυθιά: Ρίγγα

Παραδοσιακοί Αγροτουριστικοί Ξενώνες ΠΕ Θεσπρωτίας

• Γέφυρα Πλάκας (Τζουμέρκα): Τελωνείο
• Κυψέλη (Τζουμέρκα): Κυψέλη
• Καταρράκτης (Τζουμέρκα): Δασικό Χωριό Κέδρος
• Κτιστάδες (Τζουμέρκα): Θέασις
• Πράμαντα - οικισμός Τσόπελα: Ξενίον
• Ροδαυγή (Τζουμέρκα): Αραχθέα (1, 2, 3) | Μαρουσιώ

Παραδοσιακοί Αγροτουριστικοί Ξενώνες ΠΕ Άρτας

Ξενώνας Ναπολέοντα

• Ο ξενώνας του Ναπολέοντα βρίσκεται σε μια πέτρινη οικία, στην καρδιά του 
χωριού Καλαρρύτης Ιωαννίνων (Βόρεια Τζουμέρκα.

• Ο ξενώνας διαθέτει 10 ευρύχωρα δίκλινα και τετράκλινα δωμάτια με πολλά 
ανοίγματα που αφήνουν το βλέμμα να περιπλανηθεί στο τζουμερκιώτικο τοπίο. 
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ατομικό λουτρό, WC, κεντρική θέρμανση, τηλεόραση 
ενώ ορισμένα διαθέτουν και τζάκι.

• Το σαλόνι με την ξύλινη επίπλωση, τα ντόπια στρωσίδια και το τζάκι, δημιουργούν 
ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα.

• Στον ξενώνα ή στο παλιό καφενείο μπορεί ο επισκέπτης να γευτεί ένα πλούσιο 
πρωϊνό με ποικιλία τοπικών προϊόντων, ενώ το μεσημέρι και το βράδυ 
επιστρέφοντας από τις περιηγήσεις μπορεί να δοκιμάσει την μοναδική κουζίνα με 
γίδα βραστή, χοιρινό πρασοσέλινο, κουνέλι στιφάδο, προβατίνα κ.α.

• Αποτελεί έναν ξενώνα στον Ελαφότοπο, με θέα στον κάμπο των Σουδενών
(Πεδινών) που απέχει 40 χλμ. από τα Ιωάννινα.

• Το κτίριο όπου στεγάζεται η Ρόκκα αποτελεί κλασσικό δείγμα 
παραδοσιακής ζαγορίσιας αρχιτεκτονικής του 1873 και διαθέτει 5 
δωμάτια, πλήρως ανακαινισμένα αλλά διατηρώντας χαρακτηριστικά 
απλότητας, που στοχεύουν στην ουσία της φιλοξενίας, την αίσθηση του 
οικείου στο χώρο και τη χαλάρωση. 

• Ο ξενώνας διαθέτει παραδοσιακούς αργαλειούς που δίνουν τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες να μυηθούν στην υφαντική και τη 
δημιουργία μάλλινου υφάσματος με την πανάρχαια τεχνική του felt.

• Ο επισκέπτης μπορεί ο επισκέπτης να δει όλα τα στάδια επεξεργασίας 
μαλλιού στο εργαστήριο, καθώς και να περπατήσει στον ιδιόκτητο  
στάβλο και να δει το κοπάδι, το άρμεγμα και τάισμα των ζώων, καθώς 
επίσης και τη σπορά του σιταριού, της φακής αλλά και τον θερισμό και τη 
συγκομιδή τους.

• Επιπλέον, ορισμένες από τις καθημερινές δραστηριότητες εντός του 
ξενώνα αποτελούν η συμμετοχή στην παραγωγή γιαουρτιού, τυριού, 
τυρόγαλου, μυζήθρας, στο τσιγάρισμα του καβουρμά από πρόβειο κρέας, 
στο ζύμωμα του ψωμιού κ.α.

Ξενώνας “Ρόκκα” 
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Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη 
προϊόντων Οικοτουρισμού, ανταγωνιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Discover Preveza, Γεωπάρκο Βίκου-Αώου 

Η γεωμορφολογία της Περιφέρειας Ηπείρου χαρακτηρίζεται από το ορεινό ανάγλυφο που καλύπτει το 77% της συνολικής της έκτασης (οροσειρά της Πίνδου) και την αφθονία των επιφανειακών υδάτων, όπως 
ποτάμια (Άραχθος, Λούρος, Καλαμάς, Αχέροντας, Αώος, & Αχελώος), λίμνες / υγρότοποι (λίμνη Ιωαννίνων, λίμνη / υγροβιότοπος της Λαψίστας, οι μικρές λίμνες Ζαραβίνα, Ζηρός και Μαύρη, καθώς και οι τεχνητές 
λίμνες των Πηγών Αώου, του Πουρναρίου, της Άρτας και του Λούρου ποταμού, που δημιουργήθηκαν για υδροηλεκτρικούς σκοπούς), και λιμνοθάλασσες ( λιμνοθάλασσα Τσουκαλιού και Λογαρού στον 
Αμβρακικό κόλπο και η λιμνοθάλασσα Σαγιάδας Θεσπρωτίας). 
Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας
• 2 Εθνικοί Δρυμούς (Πίνδου και Βίκου-Αώου),
• 3 Εθνικά Πάρκα (Βόρειας Πίνδου, Υγρότοπων Αμβρακικού κόλπου και Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου)
• 1 Περιοχή Οικοανάπτυξης (Λίμνη Παμβώτιδας)
• 1 Υγρότοπος διεθνούς σημασίας (Ramsar) (Κόλπος Αμβρακικού)
• 28 περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000
• 2 Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με το πρωτόκολλο 4 της Σύμβασης της Βαρκελώνης (Αισθητικό δάσος Νικοπόλεως - Μύτικα Πρέβεζας και Αμβρακικός κόλπος)
• 2 Αισθητικά Δάση (Περιαστικό δάσος Ιωαννίνων και παραλιακό δάσος Νικοπόλεως-Μύτικα Πρεβέζης)
• 2 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (ο Πλάτανος της Άρτας και ο Πλάτανος στην Ελαία Θεσπρωτίας)
• 34 Καταφύγια Άγριας Ζωής
Επιπρόσθετοι φυσικοί πόροι
• Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τα οποία συγκεντρώνονται κυρίως στην παράκτια περιοχή που εκτείνεται από τις εκβολές του Αχέροντα ως τη Σαγιάδα και στον κεντρικό ορεινό όγκο
• Σπήλαια: Σπήλαιο Πραμάντων, Σπήλαιο του Περάματος

Τοπία 
ιδιαίτερου 
φυσικού 
κάλους

Χλωρίδα
• Η ποικιλία και η εναλλαγή των χερσαίων, θαλάσσιων και υδάτινων οικοσυστημάτων που συνθέτουν την εικόνα της Ηπείρου είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα του φάσματος 

τύπων βλάστησης και οικοτόπων που απαντώνται συνολικά στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι σε επίπεδο χλωρίδας απαντώνται περισσότερα από 2.000 είδη και υποείδη.
• Ο  Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα, καλύπτεται από εκτεταμένα δάση κωνοφόρων και οξιάς και πάρα πολλά είδη ενδημικών φυτών των Βαλκανίων και της Ελλάδας(ανάμεσά τους το 

ενδημικό φυτό της περιοχής Centaurea vlachorum), που ονομάστηκε έτσι προς τιμήν των Βλάχων που κατοικούν στα γειτονικά χωριά. Η χλωρίδα του Δρυμού είναι σπάνια με μεγάλο βαθμό ενδημισμού. 
Συνολικά έχουν καταγραφεί 415 φυτικά είδη και μια πλούσια μυκοχλωρίδα με 86 είδη μανιταριών.

• Στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου απαντώνται ενδημικά σπάνια και μοναδικά στη χώρα μας είδη φυτών που συγκεντρώνουν επιστημονικό ενδιαφέρον όπως τα Valeriana epirota, Centaurea pawlovskii, Lilium 
carniolicum, Ramonda sebrica, Achilea abrotanoides.

Πανίδα
• Οι υγρότοποι της Περιφέρειας αποτελούν σημαντικούς σταθμούς ανάπαυσης για τα είδη της ορνιθοπανίδας κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης τους, ενώ φιλοξενούν μια σπάνια ποικιλότητα πουλιών, 

μεταξύ των οποίων κρισίμως κυνδυνεύοντα είδη, όπως ο Ήταυρος και η Χαλκόκοτα. 
− Στον υγρότοπο του Αμβρακικού έχουν καταγραφεί 291 είδη πουλιών, από τα οποία 75 είναι υπό απειλή ή εξαφάνιση, ενώ κοπάδια νεροβούβαλων ζουν στις ακτές του. Η Χαλκόκοτα, η Χουλιαρομύτα, ο 

Αργυροπελεκάνος και η Βαλτόπαπια είναι μερικά από αυτά. Ο Αμβρακικός κόλπος θεωρείται η τρίτη σε μέγεθος αποικία αργυροπελεκάνων στην Ευρώπη. Η ιχθυοπανίδα της περιοχής είναι ιδιαίτερα 
πλούσια σε είδη γλυκού νερού αλλά και θαλάσσια ειδη. Οι υγρότοποι της περιοχής άλλωστε είναι ονομαστοί «χελότοποι», ενώ στα θαλάσσια αλιεύματα εκτός από ψάρια περιλαμβάνεται και η διάσημη 
γαρίδα (γάμπαρη) του Αμβρακικού. Στον Αμβρακικό φιλοξενούνται και σπάνια θηλαστικά, όπως η χελώνα Caretta Caretta και τα ρινοδέλφινα. 

• Η άγρια πανίδα των θηλαστικών της Περιφέρειας είναι πλούσια με την παρουσία της καφέ αρκούδας, του λύκου, της αλεπούς και μικρότερων ζώων, όπως το ζαρκάδι, το ελάφι. 

Χλωρίδα & 
πανίδα
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Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Epirus for all seasons,Visit Greece, gastrotoyrismos.gr, Greek Gastronomy Guide

Οι εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες και τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν τα βασικά συστατικά της τοπικής γαστρονομίας. Πολλά από
αυτά αποτελούν προϊόντα ΠΟΠ «προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης» ή ΠΓΕ «προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης».

Γαστρονομικός Tουρισμός

Κοτόπουλα Πίνδος

Κρασί Κατώγι Αβέρωφ

Γαλοτύρι Π.Ο.Π

Λικέρ εσπεριδοειδών

ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ

Τραχανάς

Λουκάνικα αγριόχοιρου 
& ελαφιού

ΔΩΔΩΝΗ Φέτα ΠΟΠ

Μετσοβόνε ΠΟΠ

Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ

Αβγοτάραχο Αμβρακικού 
& Θεσπρωτίας 

Μέλι Άρτας

Αρωματικά φυτά –
αφεψήματα

Πορτοκάλια Μέρλιν

Ελαιόλαδο ΠΓΕ 
«ΠΡΕΒΕΖΑ» 

Μανιτάρια

Κονσερβολιά Άρτας 
ΠΓΕ

Γάμπαρη Αμβρακικού

Προβάτα Άρτας 
«Φριζάρτα»

Ηπειρώτικο τσίπουρο

Χέλι στην κεραμμύδα

Βατραχοπόδαρα 
Ιωαννίνων

Μπλατσαριά

Τρίμα

Χοιρινό πρασοσέλινο

Μπακλαβάς Ιωαννίνων

Τραχανάς με λουκάνικα ή 
προβατίνα

Πέστροφα με αμύγδαλα

Τοπικά προϊόντα Τοπική κουζίνα
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Στην Ήπειρο έχουν καταγραφεί 27 ιαματικές πηγές, από τις οποίες μόνο 4 είναι έχουν ανακηρυχθεί ως Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι από την 
Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού. Μέσω του Interreg, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως 
φορέας υλοποίησης του έργου της αναβάθμισης των λουτρών για την ανάπτυξη του Τουρισμού Ευεξίας, έχει προβλέψει €1,3 εκατ. για
τα λουτρά Αμαράντου, €1,5 εκατ. ευρώ για τα λουτρά των Καβασίλων και €1,2 εκατ. για τα λουτρά Παλιοσάραγα.

Τουρισμός Ευεξίας

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, Interreg «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», Υπουργείο Τουρισμού

Ιαματικές πηγές

Λουτρά Καβασίλων, Δήμου Κόνιτσας

• ΠΕ Ιωαννίνων

• 30 χλμ. από την Κόνιτσα, στις όχθες του 
Σαρανταπόρου, στη βάση ενός μεγάλου 
ασβεστολιθικού βράχου σε υψόμετρο 1.260 
μ. βρίσκονται τα ιαματικά λουτρά των 
Καβασίλων.

• Τα Λουτρά Καβασίλων είναι γνωστά από τη 
βυζαντινή περίοδο, αναβλύζουν σε 
θερμοκρασία περίπου 30 βαθμών οC και είναι 
θειούχα. Το αρχικό κτίσμα καταστράφηκε 
από τους Γερμανούς στον Β΄Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ενώ και το κτίριο του 1964 
καταστράφηκε, επίσης από πυρκαγιά και 
αντικαταστάθηκε το 1990 από το υπάρχον 
λουτροθεραπευτήριο.

• Ενδείκνυται  για λουτροθεραπεία 

Πηγή Αμαράντου, Δήμου Κόνιτσας

• ΠΕ Ιωαννίνων

• Οι ιαματικές πηγές Αμαράντου βρίσκονται 
στο χωριό Αμάραντος κοντά στην Κόνιτσα , 
όπου υδρατμοί (ατμίδες) αναβλύζουν από 
καρστικά ρήγματα.

• Ενδείκνυται  για λουτροθεραπεία και 
εισπνοθεραπεία.

Πηγή Χανοπούλου, Δήμου Αρταίων

• ΠΕ Άρτας

• Στην περιοχή Βλαχέρνας Άρτας, περίπου 6 
χλμ. βόρεια της Άρτας, λειτουργούν τα 
Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου.

• Από τις χημικές αναλύσεις, μάλιστα, φαίνεται 
ότι η ομώνυμη πηγή είναι
υδροθειοχλωρονατριούχος γυψοπηγή, μία 
κατηγορία μεταλλικών πηγών που είναι 
μοναδική στην Ελλάδα. 

• Ενδείκνυται  για λουτροθεραπεία 

Αναγνωρισμένες από την Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού

• Πηγή Παλιοσάραγα, Δήμου Πρέβεζας

• ΠΕ Πρέβεζας

• Στην τοποθεσία Παλιοσάραγα, κοντά στην 
παραλία Κυανή Ακτή της Πρέβεζας, όπου ο 
Αλή Πασάς είχε το θερινό του ανάκτορο, 
αναβλύζει υπόθερμο ιαματικό νερό. 

• Το 2013, ο Δήμος Πρέβεζας αξιοποίησε την 
πηγή με δημιουργία υδροθεραπευτηρίου.

• Η αναγνώριση των ιαματικών λουτρών από το 
Υπουργείο Τουρισμού έγινε το 2017.

• Για τις ιαματικές πηγές της Πρέβεζας, 
επιδιώκεται, επιπλέον, η σταδιακή τους 
μετεξέλιξη σε κέντρο Ιαματικού Τουρισμού 
και Θερμαλισμού με τηνενσωμάτωση της 
θαλασσοθεραπείας ως παρεχόμενης 
υπηρεσίας.

• Ενδείκνυται για λουτροθεραπεία.
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Η Περιφέρεια Ηπείρου ξεχωρίζει όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το χειμερινό αθλητισμό, καθώς διαθέτει το 
νεότερο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας και σημαντικό αριθμό ορεινών καταφυγίων, συγκεντρωμένα στο ορεινό όγκο της Πίνδου. 

Sports & Activities | Χειμερινός αθλητισμός, ορειβατικά καταφύγια

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Δήμος Ζαγορίου

Ορειβατικά καταφύγια Χειμερινός αθλητισμός

• Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχει το χιονοδρομικό κέντρο του Μετσόβου με εγκαταστάσεις 
σε τρεις περιοχές: το Καρακόλι της Πίνδου, τον Προφήτη Ηλία και το Ανήλιο.

• Το χιονοδρομικό κέντρο Ανήλιο βρίσκεται σε απόσταση 16 χλμ. από το  Μέτσοβο και σε 
υψόμετρο 1.850 μ. 

− Το χιονοδρομικό αποτελεί το πιο πρόσφατο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, διαθέτει 
13 πίστες για όλα τα επίπεδα των σκιέρ και των snowboarders, αλλά και δυνατότητα 
για καταβάσεις σε απάτητο χιόνι. 

− Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 1 διθέσιο αναβατήρα μήκους 800 μ., 2 ολοκαίνουργια 
συρόμενα 280 και 300 μ., 2 baby lifts και 2 χιονοστρωτήρες.

− Ακόμη δίπλα στις πίστες και το πάρκινγκ υπάρχει ένα καταπληκτικό πετρόχτιστο σαλέ, 
σε δυο επίπεδα, με δυο τζάκια και απεριόριστη θέα στις πίστες, τα Τζουμέρκα, το 
Μέτσοβο και τα Ζαγοροχώρια. 

Τα ορειβατικά καταφύγια που καταγράφονται στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι:
• Καταφύγιο Μελισσουργών (Τζουμέρκα) πάνω από το ομώνυμο χωριό της Ενότητας Άρτας και 72 

χλμ. από την Άρτα σε υψόμετρο 1.203 μ. (5 άτομα)
• Καταφύγιο Αστράκας Ζαγορίου βρίσκεται στη θέση «Ραδοβόλη», πάνω από το οροπέδιο των 

λιμνών σε υψόμετρο 1.950μ., 5,7 χλμ. από το μικρό Πάπιγκο. Αποτελεί ορμητήριο για όλες τις 
ορειβατικές και αναρριχητικές διαδρομές προς τις κορυφές της Τύμφης. Ανήκει στην Ελληνική 
Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.ΟΑ.) και κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία του Ε.Ο.Σ. 
(Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος) Ιωαννίνων και της ορειβατικής ομάδας Παπίγκου το 1966 (52 
άτομα).

• Καταφύγιο Βάλια Κάλντα βρίσκεται στη θέση «Λαριάνη» 3χλμ. πριν από τον οικισμό Βωβούσας 
στα 1.050 μ. υψόμετρο. Μπορεί να φιλοξενήσει 50 άτομα, ενώ διαθέτει και εστιατόριο το οποίο 
μπορεί να εξυπηρετήσει έως 100 άτομα.

• Καταφύγιο Μιτσικελίου ή «Απόστολος Βερτόπουλος» βρίσκεται σε υψόμετρο 1.290 μ. στην ΠΕ 
Ιωαννίνων (28 άτομα).

• Καταφύγιο Αετών, στο Δάσος Αστροχωρίου Άρτας (υψόμετρο 1.300μ. - 15 άτομα)
• Καταφύγιο Γκαμήλας, στην περιοχή Ροδοβόλι (υψόμετρο 1.950 μ. - 28 άτομα)
• Καταφύγιο Πραμάντων, στην περιοχή Ίσωμα Στρογγούλας (υψόμετρο 1.350 μ. - 26 άτομα)
• Καταφύγιο Καταφύγιο Σμόλικας – καταφύγιο Νάνες, βρίσκεται στην περιοχή Νάνες (υψόμετρο 

1.750 μ. – 24 άτομα)
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Sports & Activities | Αναρριχητικά πεδία, πεζοπορία, kayak-rafting

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ορειβατικός σύλλογος Άρτας, Visit Greece

ΠΕ Ιωαννίνων
• Βουνό Καστρίτσας: διαδρομές προπονητικού 

χαρακτήρα, καθώς οι βράχοι δεν ξεπερνούν τα 35-
40 μ. με ασφαλισμένες διαδρομές δυσκολίας από 
III μέχρι VI

• Νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας: αναρρίχηση 
προπονητικού χαρακτήρα καθώς υπάρχουν 
ασφαλισμένες διαδρομές όπου ο βαθμός 
δυσκολίας δεν ξεπερνά το VI

• Τέροβο: βράχοι από υψηλής ποιότητας 
ασβεστόλιθο, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 85 
μ., για έμπειρους αναρριχητές, καθώς ο βαθμός 
δυσκολίας είναι από IV έως και VII

ΠΕ Άρτας
• Περάνθη: εκπαιδευτικό αναρριχητικό πεδίο, σε 

απόσταση 10 λεπτών από την Άρτα με βαθμό 
δυσκολίας διαδρομών του πεδίου από V- έως (VI+

• Τεχνητή πίστα στη Γέφυρα Πλάκας
• Καταρράκτη Κρυοπηγής στα Τζουμέρκα με πίστες 

και διαδρομές δυσκολίας από 5b έως 7a, που 
βρίσκονται ουσιαστικά στο σημείο όπου το νερό 
πέφτει από τους καταρράκτες

Αναρριχητικά πεδία

Βασικότερες πεζοπορικές διαδρομές Περιφέρειας
• ΠΕ Πρέβεζας: Ν. Κερασούντα – Κάστρο Ρωγών – Βιότοπος 

Αγ. Βαρνάβα Λούρος, Αχέροντας από την πύλη του Άδη έως 
και τη Γλυκή της Ενότητας Θεσπρωτίας, Σκιαδάς – Προφήτης 
Ηλίας – κορυφή Μπαλτανέσι (1.286 μ.) – επιστροφή 
Σκιαδάς, Ανώγειο – Προφ. Ηλίας – κορυφή Ξηροβουνίου 
(1.600 μ.) – επιστροφή Ανώγειο, Γοργόμυλο και κατέβασμα 
στη Ροδαυγή, Κορυφούλα – Ζάλογγο – Άνω Σκαφιδωτή, 
Ζαρκόραχη Παπαδατών, Αγ. Δημήτριος Εκκλησιών –
κορυφογραμμή Μεγάλης Τσούκας (848 μ.) – κατάβαση στην 
Αηδονιά, Κάτω Σκαφιδωτή – κορυφή Πλούτων (920 μ.) –
κορυφή Τούρλα (1.082 μ.), Μονή Λεκατσά – κορυφή Κόρτος, 
κορυφή Βαλαωρίτης, Τουρκοβούνι

• ΠΕ Θεσπρωτίας: Μονοπάτι Λάγγαρη, Κότσικα - Παλιά 
Σαγιάδα, Νεραΐδα – Λαμπανίτσα, Γωνιά Ηγουμενίτσας  –
Παλιά Πλαταριά, Γέφυρα Μπολιάνας – Σπυροπηγάδια, 
Νεοχώρι – Πέστιανη, Γιτάνα – Φοινίκι, Σκάλα Τζαβέλαινας, 
Χερσόνησος Λυγιάς, σπηλιά – παραλία

• ΠΕ Άρτας: Σκάλα Σταμάτη – Μπρέσιανη – Μελισσουργοί, 
Μονοπάτι Βίδρας, Πλατεία Βουργαρελίου – Παραδοσιακός 
οικισμός Σελιό (Βουργαρέλι), Ανάβαση στην κορυφή Αετοί 
στο Αστρί, Μελισουργοί – Θεοδώριανα

• ΠΕ Ιωαννίνων: Βραδέτο – Μπελόη, Δίκορφο – Κήποι, Κήποι –
Κουκούλι, Δίλοφο – Βίτσα, Ελαφότοπος – Άνω Πεδινά, 
Καπέσοβο – Βραδέτο, Βίτσα – Γέφυρα Κόκκορη, Πάπιγκο –
Βίκος, Νεγάδες – Τσεπέλοβο, Πάπιγκο – Δρακόλιμνη 
Τύμφης, Τσεπέλοβο – Γκάμηλα, Μονοδένδρι – Βίκος ή 
Μονοδένδρι – Πάπιγκο, Πάπιγκο – Άστρακα 

Πεζοπορία / trekking Kayak-Rafting 
Canoe – Kayak
• Φαράγγι Βικάκι: διαδρομή που ξεκινάει από το χωριό Τσεπέλοβο και καταλήγει στο 

χωριό Κήποι, διάρκειας 4 ωρών και μέτριου βαθμού δυσκολίας 
• Φαράγγι Παππαπήδημα: διαδρομή που ξεκινάει από το χωριό Χαροκόπι, διάρκειας  

περίπου 2,5 ώρες και μετρίου βαθμού δυσκολίας
• Φαράγγι Κλύφκης: διαδρομή που ξεκινάει από το χωριό Καλέντζι, διάρκειας 3,5 

ωρών και υψηλού βαθμού δυσκολίας
Rafting
• Βοϊδομάτης ποταμός: διαδρομή, που ξεκινά από το γεφύρι της Αρίστης και 

τερματίζει στο παλιό γεφύρι της Κλειδωνιάς, διάρκειας 1,5 ώρας περίπου και 
δυσκολίας 2-3 και 4

• Άραχθος ποταμός
I. Διαδρομή από την γέφυρα Πολιτσάς έως την γέφυρα Πλάκας, βαθμού δυσκολίας 

III και διάρκειας 2 ωρών, που συνδυάζει παρθένο φυσικό τοπίο με πολλές πηγές 
και καταρράκτες και το φαράγγι του Αράχθου

II. Διαδρομή από την γέφυρα Πολιτσάς έως την γέφυρα Τζάρη, βαθμού δυσκολίας 
ΙΙΙ και διάρκειας 4 ωρών, η οποία είναι κατάλληλη και για παιδιά από 12 ετών 

III.Διαδρομή από την γέφυρα Τσιμπόβου έως την γέφυρα Πλάκας, βαθμού 
δυσκολίας IV και διάρκειας 4 ωρώνΣτην μεγάλη διαδρομή του Αράχθου οι 
απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Χρειάζεται μια σχετική εμπειρία

• Καλαρρύτικο ποταμό, από την γέφυρα Γκόγκου έως την γέφυρα Πλάκας. Η 
διαδρομή είναι βαθμού δυσκολίας IV και η διάρκεια της είναι 4 ώρες. Στη διαδρομή 
του Καλαρρύτικου οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Χρειάζεται μια σχετική 
εμπειρία

• Ποταμό Αχέροντα, καθαρά για αρχάριους με βαθμό δυσκολίας: 1-2 και 3-4 και 
διάρκεια;1 ώρα και 4-5 ώρες

Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει αναρριχητικά πεδία, διαδρομές πεζοπορίας / trekking, καθώς και ποταμούς, οπού λαμβάνουν χώρας
δραστηριότητες kayak και rafting.
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Η Περιφέρεια διαθέτει 357 δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες το 51,3% είναι γήπεδα ποδοσφαίρου, το 22,4% είναι
γήπεδα μπάσκετ και το 12,9% είναι γήπεδα 5x5,7x7, και 8x8. Σε επίπεδο ΠΕ, τα Ιωάννινα διαθέτουν το 43,7% των εγκαταστάσεων, η ΠΕ 
Άρτας το 22,1% και ακολουθούν οι ΠΕ Θεσπρωτίας, και Πρέβεζας με 17,4% και 16,8% των εγκαταστάσεων, αντίστοιχα.

Sports & Activities | Δημοτικές εγκαταστάσεις & λοιπές υποδομές

Πηγές: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανάλυση Deloitte, ΠΕΑ.Κ.Ι., stadia.gr

Δημοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις

ΠΕ 
Άρτας

ΠΕ 
Θεσπρωτίας

ΠΕ 
Ιωαννίνων

ΠΕ 
Πρέβεζας

Σύνολο % 
συνόλου

Γήπεδο 5x5, 7x7, 8x8 & 
γήπεδο (υπό κατασκευή) 6 12 20 8 46 12.9%

Γήπεδο ποδόσφαιρου & 
βοηθητικό γήπεδο 50 26 82 25 183 51.3%

Γήπεδο μπάσκετ (ανοιχτό & 
κλειστό) 16 12 39 13 80 22.4%

Κλειστό γυμναστήριο 2 6 5 2 15 4.2%

Ανοιχτό κολυμβητήριο 1 0 1 1 3 0.8%

Στίβος & γήπεδο 
ποδοσφαίρου 1 0 1 4 6 1.7%

Γήπεδο τένις & γήπεδο (υπό
κατασκευή) 2 3 5 5 15 4.2%

Γήπεδο βόλεϊ & γήπεδο (υπό 
κατασκευή) 1 3 1 2 7 2.0%

Σκοπευτήριο 0 0 1 0 1 0.3%

Γήπεδο beach volley 0 0 1 0 1 0.3%

Σύνολο 79 62 156 60 357 100%

% συνόλου 22.1% 17.4% 43.7% 16.8% 100%

Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, αριθμός και % συνόλου

• Βρίσκεται στα Ιωάννινα, 5 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της 
πόλης. Το στάδιο πήρε την ονομασία από τους εθνικούς 
ευεργέτες αδελφούς Ζωσιμάδες.

• Χωρητικότητα: 7.652 (καθήμενοι)
• Ρεκόρ θεατών: 14.557 (ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός, την περίοδο 

1974-75)
• Έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα 
• Το στάδιο έχει μία μεγάλη σκεπαστή εξέδρα στη νοτιο-ανατολική 

πλευρά. Οι άλλες τρεις πλευρές καλύπτονται από λίγες σειρές 
καθισμάτων γύρω από τον στίβο. Οι προβολείς και τα καθίσματα 
τοποθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2000. Πιο πριν η 
χωρητικότητα του σταδίου ήταν 10.700.

• Ανήκει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
• Το στάδιο περιλαμβάνει:

− Ποδοσφαιρικό γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα προδιαγραφών 
superleague (πλήρης ανακατασκευή το 2017)

− Αίθουσα συνεντεύξεων τύπου & VIP αίθουσα
− Κλειστή αίθουσα προπόνησης αθλητών κλασικού αθλητισμού
− Αποδυτήρια και ντουζ για το κοινό και τους αθλητές
− Ταρτάν υψηλών προδιαγραφών που ανακατασκευάστηκε 

πλήρως το 2018 από την Γ.Γ.Α.
• Περιμετρικά του γηπέδου υπάρχουν κουλουάρ για τους αθλητές 

του κλασικού αθλητισμού και για το κοινό καθώς και δυνατότητα 
προπόνησης στα άλματα και στις ρίψεις. 

• Το Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο Ανατολή βρίσκεται στα 
Ιωάννινα, στην περιοχή της Ανατολής.

• Αποτελεί συγκρότημα πολλαπλών (αθλητικών) 
εγκαταστάσεων:
− Ποδοσφαιρικό γήπεδο με με φυσικο χλοοτάπητα με 

ταρταν, κερκίδες 2.050 θέσεων και parking 500 θέσεων
− 2 βοηθητικά ποδοσφαιρικά γήπεδα με φυσικό 

χλοοτάπητα
− 2 γήπεδα mini football 5x5 με πλαστικό χλοοτάπητα
− 5 υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ
− 2 υπαίθρια γήπεδα τένις και 2 κλειστά
− 2 υπαίθρια γήπεδα βόλεϊ
− 1 υπαίθριο γήπεδο handball
− Την μοναδική πίστα πατινάζ / roller στα Ιωάννινα
− Αναψυκτήριο - Κυλικείο

• Εγκαινιάστηκε στις 28/8/2002, μετά από κατασκευή που 
κράτησε σχεδόν 5 χρόνια και κόστισε πάνω από €10 εκατ.

• Ανήκει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων "Ζωσιμάδες" Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο Ανατολής
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Επισκόπηση ζήτησης & προσφοράς 
για το τουριστικό προϊόν
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• Οι επισκέψεις αλλοδαπών στην Περιφέρεια Ηπείρου έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο την περίοδο εξέτασης, από 717 χιλιάδες το 2016 σε 1,03 εκατ. επισκέπτες το 2019, μια άνοδο της τάξης 
του +44,2% η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη της μέσης μεταβολής για το σύνολο της χώρας (+29,13%)

• Εξετάζοντας την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει θετική καθ’ όλα τα έτη, με μόνη εξαίρεση το έτος 2017 όπου παραμένει σχετικά στάσιμη (μόλις -0,4% μείωση). Πάρα ταύτα εμφανίζεται 
ξεκάθαρη ανοδική τάση στον αριθμό των επισκέψεων ενώ η ετήσια μεταβολή αυξήθηκε μεταξύ των ετών 2018 και 2019

• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Αλβανία, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο το 25,1% του συνόλου των επισκέψεων για την 
περίοδο εξέτασης και οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ένας στους τέσσερις επισκέπτες στην Περιφέρεια της Ηπείρου προέρχεται από την Αλβανία.

• Ακολουθεί η Γερμανία (17,1% το έτος 2019 και 9,2% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2016-2019), το Ηνωμένο Βασίλειο (5,6% για το έτος 2019) και η Ιταλία (6,7% για το έτος 2019).
• Την υψηλότερη σημαντικότητα ως προς τον αριθμό των επισκέψεων στην Περιφέρεια Ηπείρου συγκεντρώνει η κατηγορία λοιπές χώρες με 64,55% το έτος 2019 και κατά μέσο όρο με ποσοστό 

52,1%. Βάσει των παραπάνω ένας στους δύο επισκέπτες της Περιφέρειας Ηπείρου προέρχεται από την Αλβανία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιταλία. 
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, ανά χώρα προέλευσης , 2016-2019  

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης
Η Περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζει αυξητική τάση όσον αφορά τον αριθμό των επισκέψεων ενώ βρίσκεται στην 7η θέση όσον αφορά 
τον απόλυτο αριθμό επισκεπτών για το 2019 από την 8η θέση όπου βρισκόταν το 2016 σημειώνοντας σημαντική θετική μεταβολή την 
περίοδο 2016-2019 (+44,18%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (+29,13%), την 4η υψηλότερη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις ενός τουρίστα στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) στην Έρευνα Συνόρων καταγράφεται ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.
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• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη 
ενότητα ένας στους δύο επισκέπτες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου προέρχεται από τις 
παραπάνω χώρες και το υπόλοιπο ποσοστό 
από τις λοιπές χώρες.

• Όσον αφορά την δυναμικότητα στην 
διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, στην υψηλότερη 
θέση βρίσκεται η Ιταλία (+38,0%) από 50,3 
χιλιάδες επισκέπτες το 2016 σε 69,4 
χιλιάδες το 2019. 

• Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο (+20,7%) 
από 47,9 χιλιάδες επισκέπτες το 2010 σε 
57,8 χιλιάδες το 2019, ενώ η μεγαλύτερη 
θετική μεταβολή δεν συνδέεται με 
συγκεκριμένη χώρα προέλευσης καθώς 
αφορά την κατηγορία λοιπές χώρες 
(+89,0%).

• Αρνητική μεταβολή εμφανίζουν η Αλβανία 
και η Γερμανία. Συγκεκριμένα η πορεία του 
μεγέθους όσον αφορά την Γερμανία αφορά 
μείωση των επισκεπτών από 72,8 χιλιάδες 
σε 62,4 χιλιάδες, αλλά αφορά κυρίως το 
έτος 2019, καθώς τα προηγούμενα έτη η 
Γερμανία διατήρησε το μερίδιο της στην 
επισκεψιμότητα της Περιφέρειας σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.
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Κατανομή επισκέψεων στην Περιφέρεια Ηπείρου, μέσος όρος περιόδου
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Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών 
(Αλβανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία). Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών προέρχεται κυρίως λόγω της αύξησης 
επισκεπτών από τις Λοιπές χώρες (+89,0%) , την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
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• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον αριθμό των επισκέψεων στην Περιφέρεια Ηπείρου, τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι αναλογικά με εκείνα του αριθμού των 
επισκέψεων ανά χώρα προέλευσης. Συγκεκριμένα οι επισκέπτες από τις λοιπές χώρες αυξάνουν διαχρονικά το μερίδιο τους από μια στις δύο διανυκτερεύσεις το 2016 σε έξι στις δέκα 
διανυκτερεύσεις το 2019, ενώ το μερίδιο των υπόλοιπων χωρών περιορίζεται πλησίον του 40% για το 2019. Η αύξηση του μεριδίου των λοιπών χωρών σε σχέση με την ασθενή (Ηνωμένο 
Βασίλειο) και αρνητική (Γερμανία, Ιταλία, Αλβανία) δυναμική των υπόλοιπων χωρών οδήγησε στην αύξηση του μεριδίου τους σε σχέση με το 2018.

• Από τις εξεταζόμενες χώρες θετική δυναμική εμφανίζει 
μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο (+1,7%) από 375 χιλιάδες 
διανυκτερεύσεις σε 382 χιλιάδες το 2018. Ο συνολικός 
αριθμός των διανυκτερεύσεων οδηγείται από την αύξηση 
των διανυκτερεύσεων των επισκεπτών από τις λοιπές 
χώρες (+32,1%).

• Μικρή μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων 
εμφανίζουν η Αλβανία (-10,3%), Ιταλία (-11,5%) και 
Γερμανία (-14,5%) και άρα όπως στον αριθμό των αφίξεων 
έτσι και στον αριθμό των διανυκτερεύσεων των 
επισκεπτών η υψηλότερη εξάρτηση είναι από τους 
επισκέπτες από τις λοιπές Χώρες και όχι από κάποια 
συγκεκριμένη χώρα η οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο 
μερίδιο σε επίπεδο διανυκτερεύσεων.22,2% 22,8% 26,6%
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Ποσοστό διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη. Υψηλότερο 
ποσοστό εμφανίζουν οι Λοιπές χώρες (σχεδόν έξι στις δέκα διανυκτερεύσεις) ενώ σημαντικό ποσοστό κατέχουν και οι επισκέπτες από 
την Γερμανία όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις (λιγότερο από μια στις πέντε διανυκτερεύσεις).

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Εισερχόμενος Τουρισμός | Μέση Διάρκεια Παραμονής | Σύνολο Περιφ. και κύριες χώρες προέλευσης

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

• Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 3,9 διανυκτερεύσεις για το 
έτος 2019 όσον αφορά το σύνολο των επισκεπτών στην Περιφέρεια Ηπείρου από 5,1 
διανυκτερεύσεις το 2016 (μείωση της τάξης του 23,4%), ενώ η καθοδική πορεία του 
μεγέθους συνοδεύεται από την σημαντική άνοδο του αριθμού επισκέψεων καθ’ όλα 
αυτά τα έτη. Ως γενικό συμπέρασμα για την συμπεριφορά και την τάση της τουριστικής 
οικονομίας στην Ήπειρο φαίνεται να προκύπτει ότι αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών 
αλλά μειώνεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων / της διάρκειας παραμονής αυτών.

• Η μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής αφορά οριζόντια το σύνολο των χωρών 
εξέτασης όπως και τις λοιπές χώρες (από 5 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 3,5 
διανυκτερεύσεις το 2019).

• Στάσιμη πορεία εμφάνισαν οι επισκέπτες από την Γερμανία, ουσιαστικά μένοντας 
πλησίον των 11 διανυκτερεύσεων (μεταβολή -0,3%).

• Μικρή μείωση εμφάνισε η Αλβανία (-2,1%) και σημαντική αρνητική το Ηνωμένο Βασίλειο 
(-15,7%), οι λοιπές χώρες (-30,1%) και η Ιταλία (-35,9%).
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Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου, 2016-2019
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Μέση Διάρκεια Παραμονής στην Περιφέρεια Ηπείρου, σημαντικότερες χώρες, 2016-2019

Ποσοστιαία μεταβολή Μέσης Διάρκειας Παραμονής, 2016-2019

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 3,9 διανυκτερεύσεις για το έτος 2019 από 5,1 διανυκτερεύσεις το 2016 
(μείωση κατά -23,36%, 2η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών 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. Η Περιφέρεια 
εμφανίζει την δεύτερη χαμηλότερη Μέση Διάρκεια Παραμονής στη χώρα (12η στην κατάταξη) με την Περιφέρεια ΑΜΘ να ακολουθεί.
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• Το σύνολο των εισπράξεων, βάσει του πλήθους των επισκέψεων, στην Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει 
ξεκάθαρη ανοδική τάση την περίοδο 2016-2019 με συνολική μεταβολή ίση με +20,0%.

• Ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη εμφανίζει μείωση, από €304,0 το 2016 σε €252,9 το 2019, 
ενώ η δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξάνεται από €60,1 το 2016 σε €65,3 το 2019 και άρα η μείωση της 
δαπάνης ανά επίσκεψη είναι μικρότερη της μείωσης των διανυκτερεύσεων μέσης διαμονής με 
αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους 

• Φαίνεται ως πρώτο συμπέρασμα και σε συνδυασμό με την μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής, ότι 
οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Ηπείρου διαμένουν μικρότερο χρονικό διάστημα αλλά ξοδεύοντας 
περισσότερα χρήματα ανά ημέρα διανυκτέρευσης. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την αύξηση του 
αριθμού των επισκέψεων αιτιολογούν την συνολική αύξηση των εισπράξεων από €218 εκατ. το 2016 σε 
€261 εκατ. το 2018.

• Ανά χώρα προέλευσης και σε συμφωνία με την ανάλυση που προηγήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των 
εσόδων προέρχεται από την Γερμανία, ενώ ακολουθεί η Αλβανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.
Συνολικά σχεδόν ένα στα δύο € εισπράξεων στην Περιφέρεια προέρχονται από επισκέπτες από τις 
παραπάνω χώρες για το έτος 2019 ενώ το ποσοστό είναι 53,2% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης

• Οι λοιπές χώρες αυξάνουν το μερίδιο τους επί των εισπράξεων από 45,5% το 2016 σε 54,1% το 2019 
επιβεβαιώνοντας την σημασία που έχουν και σε επίπεδο εισπράξεων για την Περιφέρεια Ηπείρου.
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Μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε €, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Εμφανίζεται αύξηση των εισπράξεων κατά +19,97% (σε σχέση με 33,41% για το σύνολο της χώρας, λαμβάνοντας την 10η θέση μεταξύ 
των Περιφερειών όσον αφορά την δυναμική), και μείωση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη κατά -16,79% (2η μεγαλύτερη μείωση στο 
σύνολο της χώρας, σε σχέση με αύξηση +3,31% για το σύνολο της χώρας). Η Περιφέρεια εμφανίζει την 3η χαμηλότερη μέση δαπάνη 
ανά επίσκεψη ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και ΑΜΘ.

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 οι λοιπές Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
η Ιταλία εμφανίζουν θετική δυναμική ενώ η Γερμανία και η Αλβανία αρνητική.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει ως χώρα την υψηλότερη αύξηση, ίση με 17,5% από €24,5 
εκατ. το 2016 σε €28,8 εκατ. το 2019 , ενώ ακολουθεί η Ιταλία (+6,4%) από €20,7 εκατ. σε 
€22 εκατ. το 2019.

• Η Γερμανία εμφανίζει ασθενή μείωση ίση με -2,4% από €39,4 εκατ. σε €38,4 εκατ. την 
περίοδο 2015-2019, ενώ μικρή μείωση εμφανίζουν οι εισπράξεις επισκεπτών από την 
Αλβανία από €34,3 εκατ. το 2015 σε €30,6 εκατ. το 2019.

• Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη εμφανίζει μείωση κατά 16,8% μεταξύ των ετών 2016 και 
2019 (από €304,0 σε €252,9) με θετική μεταβολή μόνο όσον αφορά την Γερμανία 
(+13,8%).

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,6% την περίοδο εξέτασης, με 
υψηλότερη αύξηση των επισκεπτών από την Ιταλία (+20,2%) ενώ οριακά αρνητική 
μεταβολή σημείωσε η Αλβανία (-0,4%). Συνολικά διαμορφώθηκε από €60,1 το 2016 σε 
€65,3 το 2019.
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Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Ηπείρου 
ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Η μεταβολή της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση για την Περιφέρεια βρίσκεται στο +8,56%, πλησίον του μέσου όρου της χώρας 
(+9,27%) ενώ η μείωση 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 6η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.
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Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου την εξεταζόμενη περίοδο πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Ο συνολικός αριθμός διεθνών 
αεροπορικών αφίξεων είναι 28,4 χιλιάδες για το σύνολο της περιόδου 2010-2019 το οποίο συγκεντρώνεται τα έτη 2017-2019 και άρα τα δεδομένα δεν επαρκούν για περαιτέρω ανάλυση της 
πορείας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων (το οποίο για το 2019 αφορά το 1,43% των επισκεπτών στην Περιφέρεια).
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στo αεροδρόμιο Ιωαννίνων, 2010-2019

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις | Αριθμός και εποχικότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Τα μεγέθη συγκριτικά με τόσο  σε σχέση την επισκεψιμότητα όσο και την διαχρονική αποτύπωση δεν οδηγούν σε χρήσιμα 
συμπεράσματα πέρα της μη ουσιώδους διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αφίξεις εσωτερικού στον αερολιμένα 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου 
παρουσιάζουν σημαντική αρνητική τάση με 
μεταβολή κατά -14,4% από 60 χιλιάδες το 2010 
σε 51 χιλιάδες το 2019.

• Η σημαντική αυτή τάση δεν συνοδεύεται από 
ιδιαίτερη εποχικότητα, παρά την αύξηση του 
αριθμού των αφίξεων κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες , για την πλειοψηφία των ετών εξέτασης 
(εκτός του έτους 2010), αλλά σε εξαιρετικά 
μικρό βαθμό σε σχέση με τους υπόλοιπους 
μήνες της περιόδου.

• Η απουσία σημαντικής εποχικότητας 
επιβεβαιώνεται και από τις τιμές του 
συντελεστή Gini όπως αποτυπώνεται στον 
κάτωθι πίνακα.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 33,46% 34,96% 36,12% 39,22% 37,60% 37,80% 36,53%

CR6 49,15% 52,12% 53,95% 56,76% 54,70% 55,00% 53,78%

Gini 7,20% 5,83% 7,42% 10,57% 8,61% 10,72% 6,03%
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Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, ανά έτος και ανά μήνα, 2010-2019

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στα αεροδρόμια της Ηπείρου
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019 στα αεροδρόμια 
της Ηπείρου.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Ηπείρου Ι Εποχικότητα
Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 2,47% των αποβιβασθέντων εσωτερικού της χώρας για το έτος 2019 καταλαμβάνοντας την 8η θέση
μεταξύ των Περιφερειών ενώ για την περίοδο 2013-2019 εμφανίζει αύξηση της τάξης του +10,24% σε σχέση με αύξηση κατά +0,62%
για το σύνολο της χώρας (7η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών).

Πηγές: Eurostat, [mar_pa_qm_el], Thousand passengers, Inwards 

Εποχικότητα αφίξεων

• Ο λιμένας Ηγουμενίτσας παρουσιάζει έντονη εποχικότητα όπως αποτυπώνεται και από την διαχρονική αποτύπωση του αριθμού των αποβιβασθέντων σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat.
• Σχεδόν επτά στους δέκα αποβιβασθέντες (ποσοστό 70,6% για το έτος 2019) αφορά αποβιβάσεις κατά το β’ και γ’ τρίμηνο του έτους.
• Η εποχικότητα ως προς τον αριθμό των ακτοπλοϊκών αφίξεων διατηρείται καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης.
• Το 63,7 % των αποβιβασθέντων για το 2019 αφορά διακινηθέντες εσωτερικού και το υπολειπόμενο 36,3% τους διακινηθέντες εξωτερικού. Την περίοδο εξέτασης 2013-2019 το ποσοστό 

αποβιβασθέντων εξωτερικού υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 35,9% του συνόλου.
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• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα 
παρουσιάζουν μία σχετικά στάσιμη 
πορεία μέχρι το έτος 2015 και 
ανοδική τάση από το 2016 και 
έπειτα, σωρευτικά από το 2010 έως 
το 2018, η αύξηση αγγίζει το        
+17, 3%.

• Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν 
ακολουθεί σε αντίστοιχο βαθμό την 
ανοδική τάση για το σύνολο της 
χώρας με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό του ποσοστιαίου 
μεριδίου της όσον αφορά τις αφίξεις 
σε καταλύματα από 2,6% το 2010 σε 
2,2% το 2018.

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των 
αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις 
αφίξεις των ημεδαπών, αυξάνοντας 
το ποσοστό της συγκεκριμένης 
κατηγορίας από 14,2% το 2010 σε 
27,4% το 2018, περίοδο κατά την 
οποία οι αφίξεις αλλοδαπών 
διπλασιάστηκαν από 58,2 χιλιάδες σε 
132 χιλιάδες ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών 
διατηρήθηκαν σχετικά σταθερές (-
0,7%) πλησίον των 350 χιλιάδων.
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων
Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 2018 το 2,02% των συνολικών αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα (11η θέση μεταξύ των
Περιφερειών) ενώ παρουσιάζει αυξητική τάση (+17,33% για την περίοδο 2010-2018), σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της
χώρας (+38,43%), λαμβάνοντας την 9η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την μεταβολή του μεγέθους.

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

Αφίξεις 
αλλοδαπών
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Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Υψηλότερη συγκέντρωση εμφανίζει η ΠΕ Ιωαννίνων με επτά στις δέκα αφίξεις σε καταλύματα να αφορούν την συγκεκριμένη
Περιφερειακή Ενότητα ενώ όλες οι Λοιπές ΠΕ εμφανίζουν μείωση στην μεταβολή αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ιωαννίνων
72,8%

Πρεβέζης
14,1%

Άρτης
7,6%

Θεσπρωτίας
5,6%

Κατανομή αφίξεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018

20,8%

-23,6%
-27,2%

-50,5%

Ιωαννίνων Άρτης Πρεβέζης Θεσπρωτίας

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

• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, με 72,8%. Ακολουθούσε η 
Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης (14,1%), Άρτας (7,6%) και 
τελευταία η ΠΕ Θεσπρωτίας (5,6%).

• Μόνο η ΠΕ Ιωαννίνων εμφανίζει θετική δυναμική (+20,8%) 
από 211 χιλιάδες αφίξεις το 2010 σε 255 χιλιάδες αφίξεις το 
2018. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με το υψηλό μερίδιο 
της ΠΕ ως προς το σύνολο της Περιφέρειας (επτά στις δέκα 
αφίξεις σε καταλύματα στην Περιφέρεια Ηπείρου αφορούν 
την ΠΕ Ιωαννίνων) ευθύνεται για την θετική τάση στον 
συνολικό αριθμό των αφίξεων.

• Υψηλότερη αρνητική εξέλιξη έχουν οι αφίξεις σε 
καταλύματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας (-50,5%) από πλησίον των 
40 χιλιάδων το 2010 σε λιγότερες των 20 χιλιάδων το 2018.

• Η ΠΕ Άρτας σημείωσε μείωση κατά -23,6% και η ΠΕ 
Πρεβέζης κατά -27,2%. Συνολικά από άνω των 100 χιλιάδων 
αφίξεων το 2010, ο αριθμός διαμορφώθηκε στις 75 χιλιάδες 
το 2018 αθροιστικά για τις παραπάνω δύο Περιφερειακές 
Ενότητες.
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~27,4% των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζει η Περιφέρεια Άρτας με ποσοστό 89,7% του συνόλου (με βάση τις αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα), ενώ ακολουθεί η ΠΕ 

Ιωαννίνων με 80,5%. Το μικρότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών βρίσκεται στις ΠΕ Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, όπου οι ημεδαποί τουρίστες αποτελούν περίπου το ήμισυ του συνόλου των 
αφίξεων σε καταλύματα.
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Ιωαννίνων

Άρτας

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη
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 ημεδαπών τουριστών λόγω κυρίως της αύξησης του 
μεριδίου αλλοδαπών τουριστών, το οποίο από ποσοστό πλησίον του 15% έφτασε σε ποσοστό πλησίον του 30% το 2018.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία μετά το έτος 2016, η οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, αγγίζει το 
28,0% το οποίο υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης πορείας των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,2%).

• Αρνητική είναι λόγω των παραπάνω και η συνολική τάση του μεριδίου της Περιφέρειας Ηπείρου επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα, το οποίο από 1,4% το 2010 ανήλθε σε 1,3% το 
2018 διατηρούμενο στα επίπεδα του 1,2% την πενταετία 2014-2018.

• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, με 54,2% και Πρεβέζης με 30,0%. 
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων
Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται στην 12η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων
συγκεντρώνοντας το 1,3% του μεγέθους για το 2018 ενώ καταλαμβάνει την 6η θέση όσον αφορά την μεταβολή την περίοδο 2010-2018
αγγίζοντας το +27,99% έναντι 38,2% του συνόλου της χώρας.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat, Nights spent at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_nin2] (Hotels and similar accommodation)

Ελλάδα

Ήπειρος
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αντιστοιχούν στο ~39,8% των τουριστών, οι οποίοι διανυκτερεύουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας για το έτος 2018.
• Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζουν οι ΠΕ Άρτας (87,6%) και Ιωαννίνων (77,9%), ενώ ποσοστά 36,25% και 29,75% των διανυκτερεύσεων 

ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν οι ΠΕ Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, αντίστοιχα, σε αναλογία με την κατάταξη των αφίξεων σε καταλύματα.
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά τύπο επισκέπτη

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ημεδαποί επί του συνόλου

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 οκτώ
στις δέκα διανυκτερεύσεις το 2010 σε έξι στις δέκα διανυκτερεύσεις το 2018.
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• Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζει έντονη 
κυκλικότητα με σημαντική αύξηση την περίοδο των καλοκαιριών μηνών 
και ιδιαίτερα το τετράμηνο Ιούνιο έως Σεπτέμβριο εκάστου έτους όπως 
αποτυπώνεται και διαγραμματικά.

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των διαθέσιμων δεδομένων για 
την περίοδο Ιούνιος έως Σεπτέμβριος εκάστου έτους φαίνεται να 
αυξάνονται για το σύνολο των υποπεριόδων εξέτασης. Συγκεκριμένα η 
πληρότητα την περίοδο Ιούνιος- Σεπτέμβριος αυξάνεται από 33,3% το 
2015 σε 41,3% το 2018 (αύξηση οκτώ ποσοστιαίων μονάδων) ενώ οι 
λοιπές υποπερίοδοι αυξάνονται από 2 έως 3,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Ποσοστό πληρότητας Ιούνιος- Σεπτέμβριος 33,3% 37,2% 40,9% 41,3% 38,2%

Ποσοστό πληρότητας Ιανουάριος - Μάιος 21,4% 21,6% 21,1% 24,8% 22,2%

Ποσοστό πληρότητας Οκτώβριος - Δεκέμβριος 22,0% 21,3% 24,8% 24,0% 23,0%
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Αφίξεις σε καταλύματα | Πληρότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα
Η πληρότητα της Περιφέρειας εμφανίζει χαμηλή εποχικότητα σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες με την εξέλιξη την περίοδο 2010-2018
να αφορά μείωση κατά -1,2 ποσοστιαίες μονάδες , από 32,7% το 2010 σε 31,5% το 2018 ερχόμενη 12η στην κατάταξη μεταξύ των 
Περιφερειών της Χώρας όσον αφορά την μεταβολή και 11η στην κατάταξη όσον αφορά το απόλυτο ποσοστό πληρότητας για το έτος 
2018.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία ( θετική τάση 
μόνο την περίοδο 2015-2019) η οποία, σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +69,8%.

• Ασθενώς αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια 
της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αφού το μέγεθος μειώθηκε από 5,55% το 2014 
σε 5,47% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε ελάχιστα 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 51,0% το 2014 σε 71,0% το 2019, περίοδο κατά 
την οποία οι αφίξεις αλλοδαπών σημείωσαν άνοδο από 109 χιλιάδες σε 259 χιλιάδες, ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών παρουσίασαν σχετική στασιμότητα από 105,1 χιλιάδες το 2014 σε 105,5 
χιλιάδες το 2019.

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία θετική πορεία( μεταξύ των 
ετών 2014 και 2019) η οποία, σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +90,0%.

• Θετική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια 
της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχέση με το σύνολο της χώρας,  αφού το μέγεθος αυξήθηκε από 4,51% το 
2014 σε 5,34% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε θετική 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 66,8% το 2014 σε 81,6% το 
2019, περίοδο κατά την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 605 χιλιάδες σε 1,4 
εκατομμύρια ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν αύξηση από 301 χιλιάδες σε 
318 χιλιάδες.
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Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών

66,8%                 70,3%                69,5%                73,3%                 77,2%                81,6%

Ελλάδα

Ήπειρος

Αφίξεις σε Καταλύματα| Πλήθος αφίξεων - αριθμός διανυκτερεύσεων σε ενοικ. δωμάτια
Η Περιφέρεια ακολουθεί την αυξητική τάση των αφίξεων και του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια που εμφανίζει 
το σύνολο της χώρας, με μεταβολή αφίξεων κατά +69,8% (+72,4% για το σύνολο της χώρας, 5η στην κατάταξη) και των 
διανυκτερεύσεων με μεταβολή κατά +90,0% (+60,57% για το σύνολο της χώρας, 5η στην κατάταξη).

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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ημεδαπών

Διανυκτερεύσεις 
Περιφέρειας

Διανυκτερεύσεις 
σύνολο χώρας
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Ποσοστό αφίξεων εξωτερικού ανά ΠΕ, 2015-2019

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

• Η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει πολύ μεγάλη αύξηση στους διαμένοντες σε μονάδες 
κάμπινγκ που για την περίοδο 2015 – 2019 ανέρχεται στο 87%. 

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων παρουσιάζεται στην ΠΕ Πρέβεζας που καλύπτει σχεδόν 
το 50% των αφίξεων το 2019, ενώ ακολουθεί η Θεσπρωτία. Τα Ιωάννινα έχουν 
διπλασιάσει τις αυξήσεις κατά την πενταετία 2015 – 2019 αλλά διατηρούν τον 
χαμηλότερο αριθμό αφίξεων.

• Το ποσοστό των αλλοδαπών (έναντι των ημεδαπών) που μένουν σε κάμπινγκ έχω αυξηθεί 
από το 70% το 2015 στο 74% το 2019. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην ΠΕ 
Ιωαννίνων.

• Το 2019, το ποσοστό των αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της Περιφέρειας έναντι των 
συνολικών αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ στη χώρα ανήλθε στο 3,4% για τους 
ημεδαπούς παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2015 που βρισκόταν σε 2,7%. Για 
τους αλλοδαπούς το ποσοστό για το 2019 ανήλθε στο 5,3% εμφανίζοντας σταθερή 
αύξηση από το 2015 που είχε διαμορφωθεί στο 3,9%.

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα 
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). Παρουσιάζει την υψηλότερη μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών για την περίοδο 2015-2019 
(+87,3% σε σχέση με +38,9% για το σύνολο της χώρας) ενώ είναι 8η στην κατάταξη όσον αφορά το πλήθος των αφίξεων.
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Τουρισμός κρουαζιέρας
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού κρουαζιέρας στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια είναι τελευταία στην 
κατάταξη μεταξύ των 12 Περιφερειών που παρουσιάζουν τουρισμό κρουαζιέρας ενώ σημείωση -81% μείωση (την 2η μεγαλύτερη 
μείωση) την περίοδο 2013-2019. 

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020

• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Ηπείρου παρουσιάζουν μία 
σημαντική μεταβλητότητα καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης από 5,6 χιλιάδες επιβάτες το 
2013 σε 12,65 χιλιάδες το 2018 και μόλις 1.053 επισκέπτες το 2019

• Σε σχέση με το 2013 η μεταβολή κινείται από +127,6% για το έτος 2018 έως και -81,1% 
για το έτος 2019 και άρα δεν μπορεί να εξαχθεί συγκεκριμένη τάση στην εξέλιξη του 
πλήθους επιβατών στην Περιφέρεια Ηπείρου.

• Δεν μπορεί να ειπωθεί το αντίστοιχο συμπέρασμα για τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων 
καθώς ακολουθούν μια καθοδική πορεία η οποίας όμως δεν συνάδει με την πορεία του 
αριθμού των επιβατών.

• 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.

• Από το 2017 και έπειτα Τουρισμός Κρουαζιέρας εμφανίζεται μόνο στο λιμάνι 
Ηγουμενίτσας ενώ στο λιμάνι Πρέβεζας οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων εμφανίζουν 
μηδενικές τιμές.
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• Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι η 9η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων (433
μονάδες για το έτος 2019, 4,3% του συνόλου) και συγκεντρώνει το 2,3% του συνολικού 
αριθμού ξενοδοχείων 5* της χώρας.  

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Ηπείρου εντάσσονται στην κατηγορία 
δύο και τριών αστέρων (σωρευτικά συγκεντρώνουν το 67,7% των ξενοδοχείων) ενώ το 
27,0% των ξενοδοχειακών μονάδων είναι τεσσάρων (23,8%) και πέντε αστέρων(3,2%).

• Σχεδόν επτά στα δέκα ξενοδοχεία στην Ήπειρο είναι ξενοδοχεία δύο και τριών αστέρων, 
ενώ πάνω από επτά στα δέκα ξενοδοχεία είναι από ενός έως τριών αστέρων.

• Προσεγγιστικά ένα στα τέσσερα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι τεσσάρων αστέρων και 
πέντε αστέρων.
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Κατάταξη Ξενοδοχείων Περιφέρειας Ηπείρου

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών
Οι τουριστικές μονάδες της Περιφέρειας εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση στις κατηγορίες 2* έως 4* όπου η Περιφέρεια λαμβάνει 
από την 12η  (2*) ,την  3η θέση (3*) και την 1η θέση (4*) μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά το ποσοστό των μονάδων 
αυτών σε σχέση με το σύνολο των μονάδων εκάστης Περιφέρειας. Άρα η Περιφέρεια εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό μονάδων 4* στο 
σύνολο της χώρας , το τρίτο υψηλότερο στις μονάδες 3* και το χαμηλότερο ποσοστό στις μονάδες 1*.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Στην ΠΕ Ιωαννίνων συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  
των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας 
Ηπείρου (237 ξενοδοχειακές μονάδες, 54,7%) 

• Ακολουθεί η ΠΕ Πρέβεζας με 111 ξενοδοχειακές 
μονάδες (25,6%).

• Η ΠΕ Ιωαννίνων συγκεντρώνει την μεγαλύτερη 
ποσοστιαία αναλογία ξενοδοχείων 4* και 5* 
(32% των ξενοδοχείων της ΠΕ) ενώ ακολουθεί η 
ΠΕ Θεσπρωτίας (27%).

• Το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχείων 4* διαθέτει η 
ΠΕ Άρτας (12%), ενώ  δεν περιλαμβάνει 
ξενοδοχεία 5*.
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Τουριστικές Μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων. 

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της χώρας όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων. Η Περιφέρεια βρίσκεται 12η στην κατάταξη όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων και τελευταία στην κατάταξη όσον αφορά τη μέση δυναμικότητα του μεγέθους.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

• Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει συνολικά 8.947 δωμάτια και 18.171 κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 2,1% & 2,1% αντίστοιχα της συνολικής δυναμικότητας  των  
ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. Παράλληλα, στην Περιφέρεια Ηπείρου συγκεντρώνονται οι μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, με το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της να 
ανέρχεται σε 21 δωμάτια, έναντι 43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Όσον αφορά την αναλογία δωματίων σε σχέση με την κατηγορία της μονάδας η Περιφέρεια λαμβάνει την 8η θέση στις κατηγορίες 4* και 5*, την 3η θέση στην κατηγορία 3* και την 8η και 10η 
θέση αντίστοιχα στις κατηγορίες 2* και 1*  και άρα σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες εμφανίζει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό δωματίων στις κατηγορίες 3*
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Αριθμός δωματίων & μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της Περιφέρειας Ηπείρου 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 (75), όσο και τον μέσο αριθμό 
των κλινών (156) που διαθέτουν.

• Η Περιφέρεια Ηπείρου βρίσκεται κάτω από τον Μ.Ο. του συνόλου της χώρας ενώ 
βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των Περιφερειών 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 21 δωμάτια για την Περιφέρεια Ηπείρου.

• Αντίστοιχα ο μέσος όρος κλινών ανά ξενοδοχείο στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι 42 κλίνες 
σε σχέση με 86 για το σύνολο της χώρας.
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Ηπείρου
Μ.Ο. 
Ελλάδας

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Από την σύγκριση της μέσης δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας και τις 
υπόλοιπες Περιφέρειες, βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο όσον αφορά τόσο την μέση δυναμικότητα δωματίων όσο και την μέση 
δυναμικότητα των κλινών, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση (13η) μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ξενοδοχειακές Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

23 373 727

128 2.189 4.261

165 3.237 6.564

103 2.096 4.435
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433 8.947 18.171
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Πρέβεζας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Άρτας

Μονάδες

Δωμάτια

Κλίνες

• Στην ΠΕ Πρέβεζα συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  
των τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων 
δωματίων & διαμερισμάτων της Περιφέρειας 
Ηπείρου (756 τουριστικές μονάδες, 57,0%).

• Ακολουθεί η ΠΕ Θεσπρωτίας η οποία διαθέτει 329 
μονάδες (24,8%), συγκριτικά μεγαλύτερης 
δυναμικότητας (μέση δυναμικότητα 5 δωμάτια και 
12 κλίνες) από τις υπόλοιπες ΠΕ. 

• Η ΠΕ Ιωαννίνων διαθέτει το 17,0% περίπου των 
τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων 
της Περιφέρειας, ενώ το αντίστοιχο δυναμικό της  
ΠΕ Άρτας αντιστοιχεί μόλις στο 1,4% του συνόλου 
της Περιφέρειας.

• Στις δύο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 κλειδιά) 
κατατάσσεται το 46,1% των τουριστικών  μονάδων 
της Περιφέρειας, με το αντίστοιχο ποσοστό να 
είναι μεγαλύτερο στην ΠΕ Άρτας (68,0%) και 
Ιωαννίνων (52,0%)

• Ο μέσος όρος των δωματίων για το σύνολο της 
Ηπείρου είναι 6 δωμάτια και 14 κλίνες ανά 
μονάδα.

756 329 223 194.975 1.658 1.235 111

12.028

4.017 2.816 253

Πρέβεζας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Άρτας

Ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) ανά ΠΕ Ηπείρου, 2019

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες
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Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια Ηπείρου λαμβάνει την 10η θέση όσον αφορά το ποσοστό δωματίων 1Κ, την 12η θέση σε ποσοστό δωματίων 2Κ 
ενώ λαμβάνει την 6η και 3η θέση αντίστοιχα όσον αφορά το ποσοστό δωματίων 3Κ και 4Κ μεταξύ των Περιφερειών της χώρας 
εμφανίζοντας άρα υψηλότερα ποσοστά σε αυτές τις κατηγορίες σε σχέση με την πλειοψηφία των Περιφερειών της χώρας.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Τουριστικές μονάδες |Κάμπινγκ

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Δυναμικότητα κάμπινγκ σε μονάδες & θέσεις (2019)

ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει 16 μονάδες καταλύματος τύπου κάμπινγκ με σύνολο 
θέσεων 1.068. Οι περισσότερες μονάδες δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Πρέβεζας (10 
μονάδες) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Θεσπρωτίας με 5 μονάδες. Αντίστοιχη είναι η κατανομή και 
στον αριθμό των θέσεων, με 712 και 286, αντίστοιχα.

• Το 81% των μονάδων αφορούν σε κάμπινγκ 2*. Το ποσοστό συγκριτικά με το σύνολο των 
κάμπινγκ 2* ανέρχεται στο 6,1%. Αντίθετα, υπάρχουν μόνο 3 μονάδες 3* που το 2016 
αποτελούσαν το 7,5% της χώρας και το 2019 το 7%.

• Όσο αφορά στον αριθμό των θέσεων, ακολουθεί την ίδια κατανομή με τις μονάδες. Η 
Περιφέρεια διαθέτει 864 θέσεις σε μονάδες 2* (6,3% επί του συνόλου τις χώρας) και 204 
θέσεις σε μονάδες 3*, 5,3% επί του συνόλου.

• Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει κανένα κάμπινγκ 5* ενώ διαθέτει 21 οικίσκους που 
βρίσκονται στην ΠΕ Πρέβεζας.
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (θέσεις) – σύγκριση με χώρα

Ήπειρος 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Ήπειρος/ Χώρα 2019 % Ήπειρος/ Χώρα 2016

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των μονάδων κάμπινγκ, με οικίσκους και θέσεις, στην Περιφέρεια και η σύγκρισή της με το
σύνολο της χώρας για την περίοδο 2016 – 2019. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 7η θέση όσον αφορά τον αριθμό των μονάδων και 8η 
στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων.
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Δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων| Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το έτος 2018
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Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, ανά Περιφέρεια, 2018

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Εμφανίζονται υψηλής 
δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (2η θέση) ενώ η Περιφέρεια λαμβάνει την 4η θέση στην δυναμικότητα ως 
προς τον αριθμό των κλινών μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

• Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει συνολικά 98 μονάδες, 256 δωμάτια και 949 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που αντιστοιχούν στο 0,9%, 1,5% και 
1,0% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας  των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται υψηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (2η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 
2,6 δωμάτια, έναντι 1,5 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται υψηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (4η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 9,8 
κλίνες, έναντι 8 κλινών για το σύνολο της χώρας.  
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Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων (μονάδες, 
δωμάτια & κλίνες) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 2018
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Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

2.470
4.029

11.1331,4%

1,2%

1,3%

1,10%

1,15%

1,20%

1,25%

1,30%

1,35%

1,40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000
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Αυτόνομο Δωμάτιο σε ξενοδοχείο
Ιδιωτικό δωμάτιο Κοινόχρηστο δωμάτιο

• Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει στην κατηγορία καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, συνολικά 2.470 καταλύματα, 
4.029 υπνοδωμάτια και 11.133 κλίνες, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα το 1,4%, 1,2%  και το 1,3%  του συνόλου της προσφοράς 
καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για το σύνολο της χώρας.

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας βρίσκεται 12η στην κατάταξη, όσον αφορά τον αριθμό των καταλυμάτων, 12η στην 
κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των υπνοδωματίων και 12η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των κλινών.

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια Ηπείρου, υπολογίζεται σε 1,6 υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα 
και βρίσκεται κάτω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 1,8 υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα.

• Αντίστοιχα, όσον αφορά τον μέσο όρο κλινών ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια, υπολογίζεται σε 4,5 κλίνες ανά κατάλυμα και βρίσκεται 
κάτω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα.

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 86,3% αυτόνομες μονάδες , 2,3% δωμάτια σε ξενοδοχεία, 11,3% σε ιδιωτικά δωμάτια και 0,1%  σε 
κοινόχρηστα δωμάτια.
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Άρτας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρέβεζας
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Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια 
λαμβάνει την 12η θέση όσον αφορά το πλήθος των καταλυμάτων , την 11η θέση όσον αφορά την δυναμικότητα των υπνοδωματίων ανά 
κατάλυμα (μαζί με την Περιφέρεια Αττικής) και την 11η θέση όσον αφορά την δυναμικότητα κλινών ανά κατάλυμα.

Σύγκριση Περιφέρειας με σύνολο χώρας, Ιούλιος 2019-
Ιούνιος 2020 Κατανομή ανά ΠΕ, Ιούλιος 2019-Ιούνιος 2020

Δυναμικότητα καταλυμάτων υπνοδωματίων και κλινών

Είδος καταλύματος, % επί του συνόλου των 
καταλυμάτων

% επί του συνόλου της χώραςΠλήθος
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• Στην Περιφέρεια Ηπείρου η κατανομή των κλινών μεταξύ βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων είναι υψηλότερη όσον αφορά στις 
ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες συγκεντρώνουν το 62% των κλινών, ενώ οι κλίνες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης το 38% 
αυτών.

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου το 4,6% των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών αφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

• Μικρότερη ποσόστωση εμφανίζει η ΠΕ Άρτας με μόλις 0,6% και υψηλότερη η ΠΕ Πρέβεζας με ποσοστό 9,8%.

• Σχεδόν μια στις τρείς μονάδες (31%) 
βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια 
εμφανίστηκε πριν το έτος 2017.

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο και 
το 2ο εξάμηνο του έτους 2019 (16% των 
μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην 
πλατφόρμα για κάθε εξάμηνο).
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Ποσοστιαία κατανομή κλινών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και κλινών ξενοδοχείων ανά Περιφερειακή Ενότητα
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Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό των Εξοχικών και Δευτερευουσών Κατοικίων
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1ο εξάμηνο 2017

πριν το 2017

Πρώτη χρονιά εμφάνισης στην πλατφόρμα 

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

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

• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν καταγραφεί πάνω από 660 χιλιάδες επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου. Το 2018
σημειώθηκε ρεκόρ επισκεπτών (91,1 χιλιάδες επισκέπτες), ενώ η συνολική μεταβολή της περιόδου 2010-2018 είναι +106,7%.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι  των ΠΕ Πρεβέζης και Ιωαννίνων συγκεντρώνουν το 98,1% των επισκεπτών για το 2018 και το 99% των επισκεπτών για το σύνολο της περιόδου 2010-2019 καθώς η ΠΕ 
Θεσπρωτίας περιορίζεται σε κάτω των 2 χιλιάδων επισκεπτών κατ’ έτος ενώ δεν υπάρχει καταγραφή επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους στην ΠΕ Άρτας.

• Σε αυτήν την σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Ηπείρου κοινό μερίδιο έχει η αύξηση της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της ΠΕ Ιωαννίνων 
(+112,3%) και Πρεβέζης (+93,5%), ενώ η καταγραφή επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Περιφέρειας Θεσπρωτίας ξεκίνησε από το 2013 και έπειτα ενώ συγκεντρώνει μερίδιο πλησίον του 
1% της συνολικής επισκεψιμότητας. 
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Αριθμός επισκεπτών στους αρχαιολογικούς Χώρους της Περιφέρειας Ηπείρου (χιλ. επισκέπτες),2019-2019

Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Πρέβεζα Σύνολο

Η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων με την μεταβολή της Περιόδου 
2010-2019 να αγγίζει το +106,7%, σημαντικά μικρότερη όμως της μεταβολής για το σύνολο της χώρας (+146,3%) με αποτέλεσμα να 
βρίσκεται στην 7η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την μεταβολή και 10η στην κατάταξη όσον αφορά των 
αριθμό των επισκεπτών.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Το σύνολο της επισκεψιμότητας της ΠΕ Ιωαννίνων αφορά τον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης και το 70,0% της ΠΕ Πρεβέζης το Νεκρομαντείο Αχέροντα.
• Ακολουθεί ο αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης και Κασσώπης στην ΠΕ Πρεβέζης ενώ στην ΠΕ Θεσπρωτίας το συντριπτικό μερίδιο των λιγότερων από 2 χιλιάδων επισκέψεων κατ’ έτος έχει  ο 

αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων.

Σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι (ως προς την επισκεψιμότητα)

21,2
18,0

31,4

38,7
41,6

43,5 42,5

37,1

44,6 45,1

18,7

12,7

8,9

4,3

35,2
36,8

30,8 30,2
33,5

29,9

7,2 7,7 8,6 8,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Αριθμός επισκεπτών στους 3 δημοφιλέστερους Αρχαιολογικούς Χώρους της Περιφέρειας Ηπείρου (χιλ. επισκέπτες), 2010-2019

Δωδώνη Νεκρομαντείο Αχέροντα Αρχ. Χώρος Νικόπολης

Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια. Σημαντικότεροι 
αρχαιολογικοί χώροι είναι η Δωδώνη και το Νεκρομαντείο του Αχέροντα οι οποίοι συγκεντρώνουν για το 2019 75 χιλιάδες επισκέπτες 
εκ των σχεδόν 90 χιλιάδων συνολικά για την Περιφέρεια.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της Ηπείρου ο 
μήνας Αύγουστος συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό επισκέψεων (σχεδόν 17 χιλιάδες 
επισκέψεις το 2019, 19,0% του συνόλου των επισκέψεων του έτους και 19,2% για την περίοδο 
2010-2019).

• Πάρα ταύτα υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο εμφανίζει ο μήνας Μάρτιος (με 600 
επισκέπτες το 2010 και πλησίον των 6,5 χιλιάδων επισκεπτών το 2019), ενώ ακολουθεί ο 
Δεκέμβριος, Απρίλιος και Φεβρουάριος. Από τις μικρότερες ποσοστιαίες μεταβολές εμφανίζουν 
οι καλοκαιρινοί μήνες (Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος).

Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα)
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2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

969,0%
668,5%

381,5% 289,6%
163,9% 106,7% 101,5% 95,8% 69,4% 46,7% 37,3%

-44,9%

0,6%

0,8% 0,6%
0,8%

0,4%
0,9%

1,8%
1,3%

1,0%

1,9%

1,7% 1,6%
7,9% 6,7% 5,6% 5,5% 7,5% 6,2%

13,9% 19,4%
13,5% 8,8% 11,7% 13,2%

14,0% 10,6%
13,6% 19,3% 11,0% 12,8%

10,0% 8,9% 11,6% 11,3%
9,3% 9,9%

11,9% 15,2% 15,2% 13,4%
12,6%

13,6%

21,4% 17,1% 17,4% 17,1%
19,0%

19,2%

9,0% 8,9% 10,1% 10,8%
12,8%

10,9%

5,6% 5,0% 6,5% 6,2% 8,2% 6,1%
1,4% 1,7% 2,4% 2,1% 2,1% 2,2%

2,6% 4,5% 2,5% 2,9% 3,8% 3,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2010-2019

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος
Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Ποσοστιαία Κατανομή αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους
της  Περιφέρειας Ηπείρου, μηνιαία

Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας Αρχαιολογικών χώρων 
στην Περιφέρεια Ηπείρου,  2010-2019 ανά μήνα
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Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Ηπείρου

• Με εξαίρεση τα έτη 2016 και 2018 φαίνεται να εμφανίζεται υψηλή 
συγκέντρωση επισκέψεων κατά την καλοκαιρινή περίοδο από την διαχρονική 
διαγραμματική αποτύπωση των δεδομένων. 

• Για την περίοδο Ιούνιο έως Σεπτέμβριο οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους αγγίζουν το 53,6% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης ενώ το 
μέγεθος αυτό άγγιζε το 70,2% το 2010, περίοδο όπου η επισκεψιμότητα σε 
αρχαιολογικούς χώρους ήταν σημαντικά χαμηλότερη. Βάσει αυτών οι μισές 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους στην Περιφέρεια πραγματοποιούνται το 
συγκεκριμένο τετράμηνο.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος διαμορφώνεται σε 72,5% 
για το σύνολο της περιόδου εξέτασης ενώ παρατηρείται μείωση καθώς το 2010 
σχεδόν εννιά στις δέκα επισκέψεις πραγματοποιούνται σε αυτήν την περίοδο 
ενώ για το 2019 το μέγεθος διαμορφώθηκε σε άνω των επτά στις δέκα 
επισκέψεις.

• Η πορεία του συντελεστή Gini μαρτυρά την μειωμένη εποχικότητα, η οποία 
είναι ένδειξη της μικρότερης εξάρτησης της επισκεψιμότητας των 
αρχαιολογικών χώρων από τους καλοκαιρινούς μήνες.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 70,2% 45,9% 58,7% 50,0% 52,5% 53,7% 53,6%

CR6 88,2% 59,9% 75,3% 65,6% 78,0% 72,9% 72,5%

Gini 50,7% 30,8% 40,2% 40,5% 40,0% 35,9% 37,7%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Ηπείρου, 2010-2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Ηπείρου
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια. Σημειώνεται η υψηλότερη 
αύξηση εσόδων σε σχέση με το έτος 2013 (+563,8%) η οποία είναι πολλαπλάσια του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας (+184,8%) 
όμως λόγω του μικρού συγκριτικού μεγέθους με άλλες Περιφέρειες η κατάταξη της είναι στην 10η μεταξύ των Περιφερειών.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Οι εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων 
της Περιφέρεια παρουσιάζουν σημαντική 
αύξηση ιδιαίτερα μετά το έτος 2015 
λόγω των αρχαιολογικών χώρων της ΠΕ 
Πρεβέζης

• Συγκεκριμένα τα έσοδα από τους 
αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας 
Πρεβέζης , από €8,4 χιλ. εισπράξεις το 
2013 φτάνουν τις 147,7 χιλ. το 2014 
λόγω της επισκεψιμότητας του 
Νεκρομαντείου Αχέρωντα και του Αρχ. 
Χώρου Νικόπολης

• Από το 2014 και έπειτα η κατανομή όσον 
αφορά τις πηγές εισπράξεων είναι 
σχεδόν μοιρασμένη μεταξύ της ΠΕ 
Ιωαννίνων και Πρεβέζης, 
συγκεντρώνοντας ποσοστό 40% και 60% 
αντίστοιχα

• Ελάχιστη είναι η συνεισφορά των 
αρχαιολογικών Χώρων Θεσπρωτίας, 
συγκεντρώνοντας ποσοστό μόλις 0,4% 
για το έτος 2019

Εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων Περιφέρειας Ηπείρου, 2013-2019

Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων αρχαιολογικών χώρων ανά ΠΕ, 2013-2019 
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Επισκεψιμότητα μουσείων

• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία της Ηπείρου παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της τάξης του με τον αριθμό επισκεπτών 
ανά έτος να αυξάνεται κατά 133%, από 25,3 χιλιάδες το 2010 σε 59,1 χιλιάδες το 2019

• Τα μουσεία της ΠΕ Ιωαννίνων συνεισφέρουν κατά 60% στις συνολικές επισκέψεις σε μουσεία της Ηπείρου το 2019, και ακολουθούν η ΠΕ Άρτας (20,5%),  Πρεβέζης (14,5%) και Θεσπρωτίας (5,1%)
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Αριθμός επισκεπτών στα μουσεία της Περιφέρειας Ηπείρου (χιλ. επισκέπτες), 2010-2019

Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Πρέβεζα Σύνολο Ηπείρου

Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των μουσείων στην Περιφέρεια. Παρατηρείται αύξηση κατά 133,25% την περίοδο 2010-
2019, η οποία είναι υψηλότερη από την αύξηση που εμφάνισε το σύνολο της χώρας (+87,11%) με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να 
καταλαμβάνει την 8η θέση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά την μεταβολή αλλά να διατηρείται στην 10η θέση όσον 
αφορά τον απόλυτο αριθμό των επισκεπτών σε σχέση με το 2010.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 76Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Σημαντικότερα μουσεία στην Περιφέρεια Ηπείρου

• Για το 2019 την υψηλότερη επισκεψιμότητα μεταξύ των μουσείων της Περιφέρειας την εμφανίζει το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων ενώ ακολουθούν ο Ναός Παρηγορήτισσας (ΠΕ Άρτας) και το 
μουσείο Νικόπολης (ΠΕ Πρεβέζης).

• Το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων παρουσιάζει θετική τάση, καθώς η επισκεψιμότητα αυξήθηκε από 16,8 χιλιάδες επισκέπτες το 2010 σε 30,6 χιλιάδες επισκέπτες το 2019 (+82,5%) ενώ 
συγκεντρώνει το 50% των επισκεπτών της Περιφέρειας σε Μουσεία. Ο Ναός Παρηγορήτισσας και το Μουσείο Νικόπολης συγκεντρώνουν πλησίον του 15% έκαστο και άρα οκτώ στις δέκα 
επισκέψεις σε Μουσεία στην Περιφέρεια πραγματοποιούνται σε ένα εκ’ των τριών παραπάνω μουσείων.
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Αριθμός επισκεπτών στα σημαντικότερα μουσεία της Περιφέρειας Ηπείρου (χιλ. επισκέπτες), 2010-2019

Ναός Παρηγορήτισσας Βυζαντινό Ιωαννίνων Νικόπολης 

Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξησης της επισκεψιμότητας των σημαντικότερων μουσείων της Περιφέρειας. Το Βυζαντινό Μουσείο 
Ιωαννίνων συγκεντρώνει ποσοστό πλησίον του 50% του συνόλου της επισκεψιμότητας σε μουσεία της Περιφέρεια ενώ ακολουθούν με 
υποπολλαπλάσια συμμετοχή ο Ναός Παρηγορήτισσας και το Μουσείο Νικόπολης.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Εποχικότητα μουσείων (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των μουσείων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Από την διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας μεταξύ των ετών 2010 και 2019 προκύπτει η 
επιβεβαίωση της αυξητικής τάσης των επισκέψεων σε μουσεία της Περιφέρειας ενώ 
προκύπτει η κυκλικότητα του μεγέθους με την επισκεψιμότητα να συγκεντρώνεται την 
περίοδο Απριλίου και Μαΐου, όπου συγκεντρώνονται οι μια στις τέσσερις επισκέψεις σε 
μουσεία της Περιφέρειας

• Οι μήνες με την υψηλότερη δυναμική εξέλιξη στην περίοδο εξέτασης είναι ο Μήνας 
Μάρτιος (από 1,3 χιλιάδες επισκέπτες σε άνω των 5,5 χιλιάδων κατά την περίοδο 
εξέτασης) και ακολουθεί ο Απρίλιος (από 1,8 χιλιάδες το 2010 σε 7,7 χιλιάδες το 2019) 
και ο Δεκέμβριος. Οι καλοκαιρινοί μήνες (Ιούνιος έως Σεπτέμβριος) συγκεντρώνουν 
περίπου το 1/3 των επισκέψεων και άρα δεν παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση σε 
αυτούς.
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Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επισκέψεων στα μουσεία της Περιφέρειας Ηπείρου, μηνιαία

Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας μουσείων στην Περιφέρεια Ηπείρου για το σύνολο της 
περιόδου 2010-2019, ανά μήνα

Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας μουσείων στην Περιφέρεια Ηπείρου για το σύνολο της 
περιόδου 2010-2019, ανά μήνα
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Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των μουσείων της Ηπείρου

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 45,8% 33,7% 38,0% 33,7% 34,5% 35,5% 35,7%

CR6 68,7% 52,9% 56,1% 53,6% 58,8% 57,2% 57,4%

Gini 24,98% 18,77% 20,25% 26,51% 18,01% 20,33% 17,58%

• Από την ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 
εποχικότητας στα δεδομένα με συγκέντρωση του 24,4% των 
επισκεπτών την περίοδο Απρίλιος και Μάιος για το συνολικό 
διάστημα εξέτασης. Βάσει αυτού μία στις τέσσερις επισκέψεις σε 
μουσεία στην Περιφέρεια πραγματοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος διαμορφώνεται 
σε 57,4% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης ενώ όπως αναφέρθηκε 
και παραπάνω η συγκέντρωση άρχισε να μεταφέρεται από τους 
καλοκαιρινούς μήνες στους μήνες Απρίλιο και Μάιο από το 2010 έως 
το 2019.

• Η μείωση της εποχικότητας επιβεβαιώνεται και από τον υπολογισμό 
του συντελεστή Gini ενώ η μειωμένη εποχικότητα σε σχέση με εκείνη 
που παρουσιάζεται στον αριθμό των αφίξεων μαρτυρεί ότι η 
επισκεψιμότητα των μουσείων διατηρεί υψηλή ελκυστικότητα πέρα 
της καλοκαιρινής περιόδου.
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στα μουσεία της Περιφέρειας Ηπείρου, 2010-2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων των μουσείων αλλά και η μείωση αυτής κατά την περίοδο 
εξέτασης.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Εισπράξεις μουσείων της Περιφέρειας Ηπείρου

• Οι εισπράξεις των Μουσείων της 
Περιφέρειας εμφανίζουν αυξητική τάση μετά 
το 2013, από €43,63 χιλιάδες το 2013 σε 
€79,3 χιλιάδες το 2019 (+81,7%).

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των 
εισπράξεων στα μουσεία Ιωαννίνων (+114,1% 
συνολική μεταβολή 2013-2019), ενώ τα 
ακολουθούν τα μουσεία της ΠΕ Πρεβέζης 
(+51,5%). Οι δύο αυτές ΠΕ συγκεντρώνουν το 
85,5% των εσόδων για το 2019 όσον αφορά 
τις επισκέψεις σε μουσεία. 

• Οι εισπράξεις των μουσείων στις ΠΕ 
Θεσπρωτίας και Άρτας περιορίζονται σε 
έσοδα αθροιστικά πλησίον των €10 χιλιάδες 
κατ’ έτος.
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Ιωαννίνων Πρεβέζης Άρτας Θεσπρωτίας

Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων μουσείων ανά ΠΕ, 2013-2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των μουσείων της Περιφέρειας. Τα έσοδα εμφανίζουν σημαντική 
αύξηση κατά 81,67% (10η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά δυναμική εξέλιξη και όσον αφορά το 
απόλυτο μέγεθος εισπράξεων) σε σχέση με 153,06% του συνόλου της χώρας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Παρακάτω παρουσιάζονται ο κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο και το EBITDA (ΚΠΤΦΑ) ανά δωμάτιο για τα τις ξενοδοχειακές μονάδες 5,4 
και 3 αστέρων για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (1)

Πηγές: Ανάλυση Deloitte, Infobank Hellastat, S&P Capital IQ, Γ.Ε.Μη

Κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2018-2017

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17.147 18.159 7.600 19.954 17.347 8.438 

Αττική 59.105 26.086 17.303 50.723 22.972 15.350 

Βόρειο Αιγαίο 19.197 10.867 9.186 17.550 10.684 8.368 

Δυτική Ελλάδα 30.165 24.330 9.535 21.728 20.858 7.303 

Δυτική Μακεδονία N/A 11.037 N/A N/A 11.211 N/A 

Ήπειρος 21.876 21.275 9.018 19.078 20.161 8.927 

Θεσσαλία 24.607 21.247 9.929 27.322 20.964 8.728 

Ιόνια Νησιά 26.584 17.587 14.958 22.084 15.017 11.992 

Κεντρική Μακεδονία 37.942 20.286 14.481 33.003 19.423 12.855 

Κρήτη 38.463 25.048 12.789 37.416 22.255 13.110 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 87.244 36.315 19.108 87.171 33.273 16.676 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 31.828 22.475 10.575 28.984 21.342 9.306 

Πελοπόννησος 32.310 14.017 11.607 31.132 13.514 11.404 

Στερεά Ελλάδα 24.045 15.976 12.900 21.827 14.576 9.743 

Σύνολο Ελλάδας 43.983 23.176 13.251 41.963 21.351 11.769 

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2018-2017

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2.772 4.764 2.010 6.941 4.326 2.734 

Αττική 16.862 7.591 5.023 13.179 6.550 3.353 

Βόρειο Αιγαίο 5.685 937 1.101 5.550 2.365 1.416 

Δυτική Ελλάδα 15.830 3.321 2.924 6.252 2.907 2.074 

Δυτική Μακεδονία N/A 4.754 N/A N/A 1.120 N/A 

Ήπειρος 4.750 7.423 1.444 3.054 7.432 1.618 

Θεσσαλία 6.137 4.124 3.628 4.871 6.361 2.551 

Ιόνια Νησιά 8.569 6.392 4.295 6.527 5.000 3.737 

Κεντρική Μακεδονία 10.160 4.699 3.299 7.846 5.116 3.246 

Κρήτη 10.110 4.400 2.623 11.576 2.505 3.387 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 35.425 13.155 4.965 35.627 13.077 2.583 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 10.379 6.238 2.516 9.790 5.813 2.011 

Πελοπόννησος 14.196 2.615 2.842 13.854 1.819 2.581 

Στερεά Ελλάδα 6.114 3.492 959 4.951 2.390 63 

Σύνολο Ελλάδας 14.281 6.291 3.313 13.476 5.655 2.832 

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Παρακάτω παρουσιάζονται το EBITDA ως ποσοστό του κύκλου εργασιών και ο δείκτης συνόλου υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια για 
τις ξενοδοχειακές μονάδες 5,4 και 3 αστέρων για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (2)

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) % κύκλου εργασιών ανά κατηγορία αστέρων, %, 2018-2017 Σύνολο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια ανά κατηγορία αστέρων, %, 2018-2017

Πηγές: Ανάλυση Deloitte, Infobank Hellastat, S&P Capital IQ, Γ.Ε.Μη

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17% 27% 27% 35% 26% 33%

Αττική 27% 26% 31% 25% 26% 24%

Βόρειο Αιγαίο 23% 11% 7% 24% 21% 9%

Δυτική Ελλάδα 49% 14% 29% 31% 14% 25%

Δυτική Μακεδονία N/A 21% N/A N/A 8% N/A

Ήπειρος 22% 32% 16% 16% 32% 18%

Θεσσαλία 23% 23% 31% 22% 26% 24%

Ιόνια Νησιά 33% 35% 26% 31% 33% 32%

Κεντρική Μακεδονία 26% 22% 20% 21% 25% 25%

Κρήτη 23% 21% 21% 29% 17% 24%

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 37% 33% 22% 37% 32% 17%

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32% 27% 23% 33% 27% 21%

Πελοπόννησος 38% 18% 30% 37% 15% 30%

Στερεά Ελλάδα 22% 24% 2% 19% 22% 3%

Σύνολο Ελλάδας 27% 26% 23% 29% 26% 23%

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 308% 123% 25% 226% 79% 25%

Αττική 77% 78% 383% 89% 77% 500%

Βόρειο Αιγαίο 28% 21% 81% 27% 28% 63%

Δυτική Ελλάδα 456% 128% 90% 654% 111% 71%

Δυτική Μακεδονία N/A 183% N/A N/A 195% N/A

Ήπειρος 66% 70% 860% 65% 65% 227%

Θεσσαλία 12% 208% 30% 19% 216% 27%

Ιόνια Νησιά 96% 82% 106% 114% 78% 313%

Κεντρική Μακεδονία 196% 66% 46% 416% 145% 48%

Κρήτη 290% 244% 346% 229% 122% 231%

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 69% 151% 76% 77% 127% 63%

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 170% 215% 267% 171% 224% 224%

Πελοπόννησος 368% 233% 101% 250% 163% 102%

Στερεά Ελλάδα 251% 762% 26% 227% 517% 32%

Σύνολο Ελλάδας 178% 177% 166% 195% 147% 194%

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Οι ξενοδοχειακές μονάδες 5 και 3 αστέρων στην Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις 
αντίστοιχες στο σύνολο της χώρας, σε αντίθεση με αυτές των 4 αστέρων που παρουσιάζουν υψηλότερο. Επιπλέον, τα ξενοδοχεία 4 και 
3 αστέρων της Περιφέρειας εμφανίζουν καλύτερα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας από αντίστοιχα ξενοδοχεία στο σύνολο της 
χώρας (17 π.μ. για αυτά των 4 αστέρων και 1 π.μ. για αυτά των 3 αστέρων), ενώ αυτά των 5 αστέρων χαμηλότερο (11 π.μ.).

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση ΙΝΣΕΤΕ

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

Κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2017

Περιφέρεια 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 20.503 20.294 5.672

Αττική 54.600 24.139 13.534

Βόρειο Αιγαίο 15.324 10.174 7.149

Δυτική Ελλάδα 32.869 24.854 6.113

Δυτική Μακεδονία 15.324 6.612 5.768

Ήπειρος 19.155 19.381 6.761

Θεσσαλία 19.155 12.303 4.738

Ιόνια Νησιά 27.917 14.343 10.589

Κεντρική Μακεδονία 42.007 18.058 12.741

Κρήτη 37.311 18.816 11.372

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 68.860 31.165 13.016

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32.842 19.129 9.666

Πελοπόννησος 32.869 12.275 8.345

Στερεά Ελλάδα 15.324 10.260 5.986

Σύνολο Ελλάδας 37.401 18.805 9.983

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και δείκτες ξενοδοχείων στην Ελλάδα, 2017

Σύνολο Ελλάδας 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 71.793 108.637 98.669 

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 2.685,10 2.042,95 985,00

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 834,17 – 31% 487,85 – 24% 179,52 – 18%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 391,51 – 15% 169,43 – 8% 46,50 – 5%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 25.922 8.717 3.659

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 74.922 32.097 20.331

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 66.555 17.221 6.799

Ήπειρος 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 1.042 1.729 3.103

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 19,96 33,51 20,98

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 4,06 – 20% 13,88 – 41% 4,04 – 19%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) -2,30 - -12% 5,11 – 15% -3,15 - -15%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 6.204 5.111 6.328

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 55.859 43.231 20.563

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 40.770 14.646 16.041

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 στην Ήπειρο-Θεσσαλία το Μάιο και τον Αύγουστο του 2019 αυξήθηκαν κατά 25% και 0,3%, σε σχέση με την ίδια περίοδο 
του 2018, φτάνοντας το 47% και το 75%, αντίστοιχα. Επιπλέον, η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 7% τον Μάιο του 2019 στα €59,
ενώ μειώθηκε κατά 12,5% τον Αύγουστο του 2019 στα €70.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Πληρότητα & τιμή δωματίου

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

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Πρέβεζας Δούλης Ανδρέας & Λάμπρος Ο.Ε., 
Α. Τσοβίλης-Μ. Ευθυμίου & Σία Ο.Ε.

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 4*
• Κόστος επένδυσης: €2.859.000

2 Θεσπρωτίας Marbella A.E. • Μετασχηματισμός κτιρίου

3 Θεσπρωτίας Θωμάζος Π. Σάββας ΕΠΕ - Σέλεφκος ΕΠΕ • Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 4*

4 Θεσπρωτίας Ντρίτσος Ανδρέας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, 
ΚΜ Τουριστικές Επιχειρήσεις Ο.Ε.

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 4*

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)

• Κομβική γεωγραφική τοποθεσία με πρόσβαση στο Ιόνιο πέλαγος και την Αδριατική, εγγύτητα στις Περιφέρειες Ιόνιων Νησιών, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας και εύκολη οδική πρόσβαση που μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική πύλη εισόδου της χώρας από τα Βαλκάνια και την Ευρώπη

• Η Εγνατία Οδός και η Ιόνια Οδός εξασφαλίζουν τη διασύνδεση της Περιφέρειας Ηπείρου με την Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, καθώς και την Νότια Ελλάδα, αντίστοιχα, αίροντας την απομόνωση που βίωνε το ορεινό 
κομμάτι της Περιφέρειας. Παράλληλα, οι σημαντικές και υψηλού επιπέδου υποδομές οδικών μεταφορών και οι επενδύσεις αναβάθμισης υποδομών οδικών (υποθαλάσσια ζεύξη Άκτιου-Πρέβεζας), θαλάσσιων 
(Λιμάνι Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας) και αεροπορικών μεταφορών (Αεροδρόμιο Ιωαννίνων και Αεροδρόμιο Ακτίου) έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας

• Η βελτίωση της συνδεσιμότητας του Αεροδρομίου Ιωαννίνων με πόλεις του εξωτερικού και η ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού και επέκτασής του το 2019 (νέος τερματικός σταθμός υποδοχής και 
εξυπηρέτησης επιβατών, νέος πύργος ελέγχου, εγκατάσταση του ανεφοδιαστικού σταθμού, επέκταση χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, νέος συνδετήριος τροχόδρομος, νέο οδικό δίκτυο πρόσβασης και 
διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων) αναβαθμίζοντάς το σε έναν ευρωπαϊκού επιπέδου αερολιμένα επιλύοντας χρονίζοντα προβλήματα (καύσιμα ) που περιόριζαν τις δυνατότητές του. 

• Η ανάκαμψη στον αριθμό πτήσεων και επιβατών  το 2019 (ο αριθμός των πτήσεων ξεπέρασε τους 2.000 και των επιβατών το ορόσημο των 100.000) έχοντας ως οδηγό αυτής της εξέλιξης την προσέλκυση διεθνών 
αφίξεων και τoν υπερτετραπλασιασμό στον αριθμό επιβατών τους κατά την περίοδο 2017-2019 ως αποτέλεσμα των συνδυασμένων προσπαθειών της Περιφέρειας, των τοπικών φορέων (π.χ. Ένωση Ξενοδόχων 
Ηπείρου και της διοίκησης του αεροδρομίου). Πλέον το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την Ήπειρο αλλά μέχρι και τη Νότια Αλβανία ενώ έχει προσελκύσει πτήσεις από τις αγορές Σκανδιναβίας, Κύπρου, Ισραήλ, 
Γερμανίας και παράλληλα η Aegean έχει αυξήσει το πτητικό της έργο και την απ’ ευθείας σύνδεση των Ιωαννίνων με προορισμούς του εσωτερικού (Ηράκλειο Κρήτης), αξιοποιώντας το μη ιδιωτικοποιημένο 
καθεστώς του αεροδρομίου και το χαμηλό επίπεδο τελών προσγείωσης και στάθμευσης

• Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έχει χαρακτηριστεί λιμένας διεθνούς ενδιαφέροντος και είναι ένα από τα πέντε λιμάνια της χώρας που ανήκουν στο κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών ενώ το λιμάνι της Πρέβεζας 
αξιοποιείται για την διακίνηση εμπορευμάτων αλλά και τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, σε συνδυασμό με το γειτονικό αεροδρόμιο Ακτίου, που απέχει μόλις 13 χλμ., μπορεί 
να αποτελέσει κόμβο συνδυασμένων μεταφορών

• H υλοποίηση επενδύσεων και αναβαθμίσεων στους κεντρικούς οδικούς άξονες και η απευθείας καθημερινή σύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνων με την Αθήνα φέρνουν την Περιφέρεια πιο κοντά σε σημαντικά 
αστικά κέντρα της χώρας

• Η πόλη των Ιωαννίνων αποτελεί κόμβο εθνικής σημασίας και εμφανίζει το υπόβαθρο για την μετατροπή του σε αστικό κέντρο με κομβικό διαπεριφερειακό ρόλο ενώ η πόλη της Ηγουμενίτσας αποτελεί το 
μεγαλύτερο οικιστικό κέντρο κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα με σημαντικές δυνατότητες ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων με τα έργα αναβάθμισης του λιμένα της.

• Πλούσιο υδατικό δυναμικό λόγω της ύπαρξης ποταμών και λιμνών, καθώς και μεγάλων ορεινών όγκων και υψηλών επιπέδων βροχόπτωσης
• Κατάλληλες υποδομές διαχείρισης αστικών στερεών απορριμμάτων (μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Ηπείρου)
• Σε ότι αφορά στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η Περιφέρεια συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ στο σύνολο των οικισμών Α‘ προτεραιότητας (1 οικισμός) και των οικισμών Β΄ 

προτεραιότητας (3 οικισμοί), καθώς υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ή / και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), ενισχύοντας το προφίλ της ως προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
• Υψηλής ποιότητας υποδομές αποχετεύσεων και βιολογικού καθαρισμού (καλύπτεται το 92% του πληθυσμού της Περιφέρειας)
• Επαρκείς υγειονομικές υποδομές και καλή διαχείριση του πρώτου κύματος του νέου κορονοϊού (COVID-19).
• Η ποικιλομορφία του προορισμού και των επιλογών που μπορεί να προσφέρει μέσα από τη συνύπαρξη παράκτιου μετώπου 100 χλμ, ορεινών όγκων με πλούσια βλάστηση, πλούσιο περιβαλλοντικού και πολιτιστικού 

αποθέματος που επιτρέπει την πραγματοποίηση επισκέψεων στην Περιφέρεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
• Υψηλός βαθμός ικανοποίησης επισκεπτών έχοντας σημειώσει σημαντική αύξηση κατά την τελευταία διετία (1η θέση το 2019 και η μόνη άνω του εθνικού μέσου όρου, μαζί με τις Κυκλάδες κατά τη διετία)
• Υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε κέντρα έρευνας & ανάπτυξης στην πόλη των Ιωαννίνων από γερμανικές εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής (TeamViewer, P&I Personal & Informatik)

Strengths – Δυνατά Σημεία

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

• Εκτεταμένη ακτογραμμή με πλήθος προσβάσιμων παραλιών -9 εξ αυτών έχουν Γαλάζια Σημαία- στις οποίες περιλαμβάνονται και απομονωμένες και γραφικές παραλίες όπου απουσιάζει ο μαζικός τουρισμός, 
προσφέροντας πλήθος επιλογών στους επισκέπτες

• Λειτουργία επιχειρήσεων σχολών κατάδυσης, μίσθωσης σκαφών αναψυχής, ενοικίασης αθλητικού εξοπλισμού θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως και επιχειρήσεων πραγματοποίησης ημερήσιων κρουαζιέρων, 
θαλάσσιων εκδρομών κ.α. προσφέροντας πλήθος επιλογών στους επισκέπτες

• Πλούσιοι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι απαράμιλλου κάλους και υψηλής αξίας που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού (π.χ. Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, 
Sports & Activities) - το γεγονός ότι η Περιφέρεια δεν είχε σημαντικές τουριστικές ροές στο παρελθόν βοήθησε ώστε να διαφυλαχθούν οι φυσικοί πόροι της περιοχής. 

• Πλούσιο απόθεμα πολιτιστικών, ιστορικών, θρησκευτικών και αρχαιολογικών πόρων, καθώς και της πολιτιστικής διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη 
του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού. Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία (Ιωάννινα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία) και σημαντικό αριθμό αρχαιολογικών χώρων που μαρτυρούν την μακραίωνη 
ιστορία και πολιτιστική της παράδοση, μεταξύ των οποίων το αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα σωζόμενα αρχαία ελληνικά θέατρα και η Παλαιοχριστιανική 
Νικόπολη. Παρά την αύξηση που παρατηρείται σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Περιφέρειας, τα περιθώρια βελτίωσης είναι σημαντικά

• Ύπαρξη εγκαταστάσεων για ανάπτυξη MICE τουρισμού στο ξενοδοχειακό δυναμικό που διαθέτει η πόλη των Ιωαννίνων  (χωρητικότητας έως 2.000 ατόμων / συνέδρων – Du Lac, Grand Serai, Epirus Palace) 
• Σημαντικά αστικά κέντρα (π.χ. Ιωάννινα, Πρέβεζα και Άρτα), εκ των οποίων εκείνο των Ιωαννίνων θα μπορούσε να έχει ως υποστηρικτικό προϊόν τον τουρισμό City Break, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη σημαντική 

βελτίωση της προσβασιμότητας και συνδεσιμότητάς τους
• Γαστρονομικός πλούτος, στα Γιάννενα και σε κοντινούς ορεινούς παραδοσιακούς οικισμού όπως Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Καστανοχώρια, που περιλαμβάνει συνταγές από την τοπική παραδοσιακή κουζίνα αλλά και 

σημαντικό αριθμό προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ (π.χ. μετσοβόνε, γαλοτύρι) καθώς και παραδοσιακών προϊόντων
• Μεγάλος αριθμός παραδοσιακών οικισμών σε Ζαγόρια, Τζουμέρκα, Καστανοχώρια κ.α. με ξεχωριστή και ιδιαίτερη ταυτότητα
• Η Περιφέρεια Ηπείρου ξεχωρίζει όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το χειμερινό αθλητισμό και τις υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και αναψυχής, καθώς διαθέτει το νεότερο χιονοδρομικό 

κέντρο της Ελλάδας, και σημαντικό αριθμό ορεινών καταφυγίων, συγκεντρωμένα στο ορεινό όγκο της Πίνδου, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη του Sports & Activities. Επιπλέον, 
διαθέτει αναρριχητικά πεδία, διαδρομές πεζοπορίας / trekking, καθώς και ποταμούς, όπου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες kayak και rafting ευνοώντας την ανάπτυξη του τουρισμού περιπέτειας.

• Στην Ήπειρο έχουν καταγραφεί 27 ιαματικές πηγές, από τις οποίες οι 4 έχουν ανακηρυχθεί ως Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι από την Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού. 
Τα έργα αναβάθμισης των λουτρών και η παρουσία των συγκεκριμένων φυσικών πόρων επιτρέπουν την ανάπτυξη του Τουρισμού Ευεξίας

• Ένας στους τέσσερις επισκέπτες στην Περιφέρεια προέρχεται από τις μεγάλες και σημαντικές αγορές της Ευρώπης (Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία), ωστόσο ένας στους δύο επισκέπτες ανήκει στην κατηγορία «Λοιπές 
Χώρες» και συνεπώς η Περιφέρεια δεν εμφανίζει υψηλό επίπεδο εξάρτησης από κάποιες συγκεκριμένες αγορές, σε αντίθεση με άλλες Περιφέρειες

• Ο υψηλότερος γενικός δείκτης ικανοποίησης επισκεπτών σε ξενοδοχεία της χώρας για το 2019 συναντάται στην Περιφέρεια Ηπείρου (91,0%) με βελτίωση σε σχέση με το έτος 2018 όπου κατείχε τη δεύτερη θέση
• Αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών (κατά την περίοδο 2016-2019), 4η υψηλότερη αύξηση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας η οποία στηρίζεται στην αύξηση των επισκεπτών από την κατηγορία «Λοιπές Χώρες» 

για το έτος 2019 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το Ισραήλ
• Το υψηλότερο  ποσοστό μονάδων 4* στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας (σχεδόν ένα στα τέσσερα ξενοδοχεία) και εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ξενοδοχείων 1* και 2* και το 3ο υψηλότερο ποσοστό δωματίων 

4Κ σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Ακόμα παρά τον μικρό αριθμό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων (12η στην κατάταξη) οι μονάδες αυτές εμφανίζουν την 2η υψηλότερη δυναμικότητα όσον αφορά τον 
αριθμό των δωματίων και την 4η όσον αφορά την δυναμικότητα του αριθμού των κλινών (μικρός αριθμός μονάδων αλλά υψηλής δυναμικότητας).

• Η υψηλότερη θετική δυναμική στις αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ (+87,3% την περίοδο 2015-2019)
• Σταθερό ποσοστό πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων στους κλάδους των καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης που πλησιάζει το 90% (8η θέση μεταξύ των Περιφερειών)
• Οι πληρότητες στην Ήπειρο-Θεσσαλία το Μάιο και τον Αύγουστο του 2019 αυξήθηκαν κατά 25% και 0,3%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018, φτάνοντας το 47% και 75%, αντίστοιχα
• Τα ξενοδοχεία 4* παρουσιάζουν υψηλό λειτουργικό κέρδος (EBITDA) ανά δωμάτιο και κύκλο εργασιών (τρίτο υψηλότερο), και ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια, όπως και τα 5*

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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• Απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων (δρόμοι, λιμένες, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό δίκτυο):

− Ελλείψεις σε δευτερογενείς οδικούς άξονες και κόμβους συνδεσιμότητας (π.χ. σύνδεση Ιόνιας Οδού με Άκτιο) εντός της Περιφέρειας

− Έλλειψη σιδηροδρομικού δικτύου (σιδηροδρομικές συνδέσεις προς Καλαμπάκα και Αντίρριο τοποθετούνται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του ΠΧΠ)

− Έλλειψη νέου οδικού δικτύου για την διασύνδεση των Ιωαννίνων με την Αλβανία 

− Αναβάθμιση λιμένα Ηγουμενίτσας για την δυνατότητα ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων

− Υποδομές υδροπλάνων για την διασύνδεση της Περιφέρειας με τα νησιά του Ιονίου

• Παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών, παραμένει μειωμένη η αεροπορική σύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όντας μακριά από τα προ κρίσης επίπεδα, γεγονός που υπονομεύει 
την ανάπτυξη του City Break και του MICE, και τις προοπτικές επέκτασης της τουριστικής περιόδου (η αυξητική τάση που παρατηρείται στις διεθνείς αφίξεις την τελευταία τριετία, συνιστά θετικό μήνυμα για την 
αναστροφή της κατάστασης)

• Ύπαρξη περιοχών με μεγάλη εξάρτηση από τον μαζικό τουρισμό Ήλιος & Θάλασσα, οι οποίες δεν διαθέτουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα πληρότητας

• Μικρή δυναμικότητα καταλυμάτων σε περιοχές με αυξημένη τουριστική ζήτηση (π.χ. Σύβοτα)

• Ύπαρξη προορισμών όπου παρατηρούνται φαινόμενα υπερτουρισμού σε ορισμένες περιόδους όπως π.χ. στα Σύβοτα και στην Πάργα

• Σχετικά περιορισμένη κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε υπηρεσίες και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού και φιλοξενίας και σε συνάρτηση με το πολιτιστικό απόθεμα της 
περιοχής, έχοντας άμεση συνάρτηση με το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών

• Έλλειψη τουριστικής ταυτότητας και brand name. Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης φορέα/φορέων για την διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (DMO) με αντικείμενο την στοχευμένη 
προβολή και προώθηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της περιοχής όπως και την ενίσχυση των θεματικών προϊόντων προωθώντας τη διασύνδεση του προορισμού με πολιτιστικά μνημεία όπως τα 
αρχαία θέατρα της Ηπείρου αλλά και με δραστηριότητες περιπέτειας. Ελλιπής αξιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου (με εξαίρεση την πολιτιστική διαδρομή Ηπείρου που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 
του 2018)

• Αδυναμία από μικρές μονάδες να διαφημιστούν επαρκώς π.χ. μέσω της συμμετοχής τους σε εκθέσεις λόγω τόσο της έλλειψης συνεργατικής κουλτούρας και επαγγελματισμού όσο και οικονομικών αδυναμιών

• Επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης και σταδιακή συρρίκνωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας σε συνδυασμό με υψηλό ποσοστό ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων

• Απουσία τουριστικών καταλυμάτων στον οδικό άξονα Πρέβεζας-Πάργας

• Απουσία ψηφιακού μετασχηματισμού στο μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας

• Αδυναμία διάχυσης των τουριστικών ροών από κύριους (π.χ. Πάργα) σε δευτερεύοντες τουριστικούς προορισμούς

• 3η χαμηλότερη αύξηση στο ποσοστό εργαζομένων στους κλάδους καταλυμάτων και εστίασης (μόλις 3,0% σε σχέση με 24,0% για το σύνολο της χώρας) αποτυπώνοντας την ασθενή αύξηση της ζήτησης

• Οι εργαζόμενοι στους κλάδους των καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης επιτυγχάνουν την 11η θέση όσον αφορά το μέγεθος που αφορά εργαζομένους με τριτοβάθμια εκπαίδευση

• 2η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή στη μέση διάρκεια παραμονής την περίοδο 2016-2019 (από 5,1 διανυκτερεύσεις σε 3,9 το 2019) και η 2η χαμηλότερη μέση διαμονή ανά επίσκεψη μεταξύ των Περιφερειών της 
χώρας

• Εμφάνιση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και ύπαρξη ζωνών που εξαρτώνται σημαντικά από τον παραθαλάσσιο τουρισμό μεσαίας ποιότητας

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα…
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• Τελευταία στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά τον Τουρισμό Κρουαζιέρας με πολύ υψηλή αστάθεια στον αριθμό των επισκεπτών

• Μείωση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη (3η χαμηλότερη μεταξύ των Περιφερειών) την περίοδο 2016-2019, με την αύξηση των εισπράξεων να προέρχεται κυρίως από την αύξηση του απόλυτου αριθμού των 
επισκεπτών. Συμπερασματικά την Περιφέρεια επισκέπτεται υψηλότερος αριθμός τουριστών οι οποίοι όμως διαμένουν λιγότερο χρονικό διάστημα και ξοδεύουν λιγότερα χρήματα ανά επίσκεψη

• Κάτω από τον μέσο όρο όσον αφορά τόσο την μέση δυναμικότητα δωματίων όσο και την μέση δυναμικότητα των κλινών των ξενοδοχειακών μονάδων, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση (13η) μεταξύ των 
Περιφερειών της χώρας, βρισκόμενο σε αναντιστοιχία τόσο με την αυξανόμενη ζήτηση που αντιμετωπίζει η περιοχή όσο και με τις απαιτήσεις για υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών, καθώς οι πολλές μικρές, συχνά 
οικογενειακού χαρακτήρα, επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην Ηπειρωτική Ακτή, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό με ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση

• Ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό πληρότητας (11η θέση μεταξύ των Περιφερειών, 31,5% για το 2019 με τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας να ακολουθούν)

• Τα ξενοδοχεία 5* και 3* λαμβάνουν την 12η και 11η θέση αντίστοιχα όσον αφορά το EBITDA ανά δωμάτιο για το έτος 2018 σε απόλυτα μεγέθη, παρά την υψηλή θετική μεταβολή που εμφάνισε το μέγεθος για την 
κατηγορία 5* το 2018 σε σχέση με το 2017 (αύξηση κατά 1.696€, 5η υψηλότερη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας)

• Tα ξενοδοχεία 5* και 3* στην Περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζουν ποσοστό λειτουργικής κερδοφορίας σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το σύνολο της χώρας

• Το 2018 τα ξενοδοχεία 3* εμφανίζονται να είναι εκτεθειμένα σε αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με το 2017  όσον αφορά το σύνολο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια. Τα ξενοδοχεία 3* της Ηπείρου καταγράφουν το 
υψηλότερο ποσοστό υποχρεώσεων ως προς τα ίδια κεφάλαια (σε σχέση με το 4ο υψηλότερο το 2017). Σημειώνεται ότι τα ξενοδοχεία 3* αφορούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ξενοδοχειακών μονάδων στην 
Περιφέρεια.

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες 5* και 3* στην Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις αντίστοιχες στο σύνολο της χώρας, σε αντίθεση με αυτές των 4* που παρουσιάζουν 
υψηλότερο. 

• Η μέση τιμή δωματίου στην Ήπειρο μειώθηκε κατά 12,5% τον Αύγουστο του 2019 στα €70, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

…που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν με στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν 
αναγνωριστεί.
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• Η περαιτέρω υλοποίηση σημαντικών έργων που θα ενδυναμώσουν τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας μέσω της αυξημένης συνδεσιμότητας:
− Βελτίωση σε δευτερογενείς οδικούς άξονες (π.χ. σύνδεση Ιόνιας Οδού με Άκτιο) για την αύξηση της κινητικότητας εντός της Περιφέρειας
− Επέκταση του τρένου στην Ήπειρο μέσω της γραμμής Καλαμπάκας-Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας. Η γραμμή είναι ενταγμένη στο κύριο δίκτυο των ΔΕΔ-Μ συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον Ε.Ε. και βαλκανικών χωρών, 

ενώ η υλοποίησή του θα σημάνει την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής Εγνατίας από τις ακτές της Ηπείρου και τη Θεσσαλονίκη (Δυτικός Κλάδος) μέχρι το τριεθνές σε Ορεστιάδα και Ορμένιο στον Έβρο (Ανατολικός 
Κλάδος) καθώς και την σιδηροδορμική σύδεση Ιονίου-Αιγαίου (Ηγουμενίτσα-Βόλος) απογειώνοντας την συνδεσιμότητα της Περιφέρειας και την ενοποίηση του δυσπροσβάσιμου Ηπειρωτικού Ελλαδικού χώρου

− Οδικό δίκτυο για την διασύνδεση των Ιωαννίνων με την Αλβανία και γενικότερα τις Βαλκανικές χώρες (αγορές με υψηλή επισκεψιμότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου)
− Αναβάθμιση λιμένα Ηγουμενίτσας για την δυνατότητα ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων και συνέργεια με την αναπτυγμένη αγορά κρουαζιέρας των Ιονίων Νήσων
− Υποδομές υδροπλάνων για την διασύνδεση της Περιφέρειας με τα νησιά του Ιονίου και την συνέργεια της τουριστικής ανάπτυξης δεδομένης της υψηλής επισκεψιμότητας των Ιονίων Νήσων και της 

διαφορετικότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου
− Έργα αναβάθμισης των σταθμών ΚΤΕΛ στις πρωτεύουσες των ΠΕ της Περιφέρειας, με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας του επισκέπτη και την αύξηση της συνδεσιμότητας – απαιτείται ωστόσο αναβάθμιση και στους 

ενδιάμεσους σταθμούς
• Η προοπτική παραχώρησης της διαχείρισης του Αερολιμένα Ιωαννίνων σε ιδιώτες στο πακέτο των 23 Περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας (η βελτίωση συνδεσιμότητας, επιβατικής κίνησης και υποδομών έχει 

αυξήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών καθώς θεωρείται πλέον πρώτης γραμμής όταν πριν λίγα χρόνια είχε εκτιμηθεί ότι δεν θα περιλαμβανόταν στο πακέτο των 23 αεροδρομίων λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και 
γειτνίασης με τα αεροδρόμια Κέρκυρας και Ακτίου) μπορεί να βελτιώσει τις υποδομές, τη συνδεσιμότητα αλλά κυρίως την προβολή της Περιφέρειας, και ιδίως της πόλης των Ιωαννίνων ως προορισμού, καθώς η 
τελευταία αδυνατεί να συγκρατήσει τις διερχόμενες τουριστικές ροές προς το παράλιο μέτωπο της Ηπείρου και τα Ζαγοροχώρια

• Η κατασκευή σύγχρονων οδικών δικτύων άλλαξε ριζικά τη συνδεσιμότητα της περιοχής και τις δυνατότητες ανάπτυξης δημιουργώντας το υπόβαθρο ώστε τα Ιωάννινα να μετατραπούν σε ένα αστικό κέντρο με 
κομβικό διαπεριφερειακό ρόλο

• Η συνύπαρξη ορεινού και θαλάσσιου τουρισμού σε σχετικά κοντινή απόσταση καθώς και η ύπαρξη πόρων για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού αποτελεί σημαντική ευκαιρία εμπλουτισμού και 
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και ανάδειξης ξεχωριστής ταυτότητας συμπλέοντας και κεφαλαιοποιώντας την τάση αλλαγής προτύπων τουρισμού προς τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού με έμφαση τις πολιτιστικές διαδρομές, τη γαστρονομία, το φυσικό περιβάλλον και τις υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και αναψυχής

• Η οροσειρά της Πίνδου, η Δωδώνη και οι αρχαιολογικοί χώροι της Νικόπολης προσφέρονται για ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών αλλά και διαδρομών περιπέτειας, ενώ το πολιτιστικό ενδιαφέρον συνδέεται με 
πολλές διαφορετικές ιστορικές περιόδους πέραν της Αρχαίας Ελλάδας (Οθωμανική περίοδος, Βυζαντινή περίοδος)

• Περαιτέρω ισχυροποίηση και οικονομική ανάπτυξη σημαντικών αγορών εισερχόμενου τουρισμού για την Περιφέρεια (π.χ. χώρες Βαλκανίων, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και ανάπτυξη νέων δυναμικών 
αγορών (π.χ. Ισραήλ)

• Βελτίωση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου διεθνών αεροπορικών συνδέσεων (η οποία την τρέχουσα περίοδο πραγματοποιείται σε εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό)
• Διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξης της Κρουαζιέρας, λόγω του βελτιωμένου οδικού άξονα που φέρει σε ακτίνα 2-3 ωρών σημαντικούς προορισμούς για τους επισκέπτες της Κρουαζιέρας (ακόμη και τα Μετέωρα)
• Έργα αναβάθμισης των ιαματικών λουτρών (Αλή Πασά) στην Πρέβεζα που ενισχύουν τις προοπτικές Τουρισμού Ευεξίας σε συνδυασμό με την ισχυρή παρουσία των συγκεκριμένων φυσικών πόρων
• Αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών για επιλογή ασφαλών, δευτερευόντων προορισμών που δεν εμφανίζουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες σε 

συνδυασμό με την εκτεταμένη ακτογραμμή της Περιφέρειας, η οποία προσφέρει πλήθος προσβάσιμων παραλιών στις οποίες περιλαμβάνονται και απομονωμένες και γραφικές παραλίες όπου απουσιάζει ο μαζικός 
τουρισμός, προσφέροντας πλήθος επιλογών στους επισκέπτες

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Ανάπτυξη και προώθηση θεματικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών και ιστορικών διαδρομών στην Περιφέρεια καθώς και γαστρονομικών εμπειριών (π.χ. Διάζωμα: υλοποίηση μιας πολιτιστικής διαδρομής στα Αρχαία 
θέατρα της Ηπείρου το οποίο περιλαμβάνει πέντε αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία και Γίτανα), οκτώ αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης και 2.300 χρόνια ιστορίας)

• Η πόλη των Ιωαννίνων, μία πόλη με καλή σύνδεση και υποδομές (αεροδρόμιο, Πανεπιστήμιο, σύγχρονη έρευνα, νοσοκομείο, πολύ καλή οδική πρόσβαση, κτλ.) που μπορεί να προσελκύσει τουριστικές ροές αλλά και 
κόσμο που θα δει την περιοχή ως τόπο διαμονής

• Η πόλη της Ηγουμενίτσας αποτελεί βασική πύλη εισόδου / εξόδου για την Περιφέρεια Ηπείρου, λόγω της ύπαρξης του διεθνούς λιμανιού, η  αναβάθμιση του οποίου θα μπορούσε να επιτρέψει τον ελλιμενισμό 
κρουαζιερόπλοιων. Παράλληλα o Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας προωθεί στα πλαίσια του στρατηγικού του σχεδιασμού την ανάπτυξη δικτύου μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων σκαφών, το οποίο 
σχεδιάζεται για τις περιοχές Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς, Σαγιάδας και Σύβοτων

• Η ξεχωριστή γαστρονομική ταυτότητα της Περιφέρειας που εντοπίζεται στην περιοχή των Ιωαννίνων και τα Ζαγοροχώρια προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη γαστρονομικών προϊόντων
• Υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης που εμφανίζει η Περιφέρεια στον τουρισμό κρουαζιέρας, ιδιαίτερα λόγω του πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει κοντά στην ακτογραμμή ο οποίος εμφανίζει δυνατότητες και 

διασυνοριακής συνεργασίας
• Αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης των ταξιδιωτών για εμπειρίες Sports & Activities, Τουρισμού Περιπέτειας και Φυσιολατρικού Τουρισμού αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και πόρους της Περιφέρειας 

(χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια, περιπατητικές διαδρομές)
• 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. Συγκεκριμένα, η  Ήπειρος λόγω της μεγάλης 
ποικιλομορφίας πόρων που απαντώνται στη γεωγραφική της έκταση, διαθέτει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών, ευνοώντας την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και 
σημαντικούς φυσικούς πόρους για την ανάπτυξη προϊόντων Οικοτουρισμού

• Οι υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης αγροτουρισμού μπορούν να αξιοποιηθούν με την δημιουργία και προώθηση κατάλληλου branding του συγκεκριμένου προϊόντος για την Περιφέρεια
• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ και ΠΟΠ (π.χ. ελαιόλαδο, ελιά, τυροκομικά αγαθά, κρασιά) τα οποία η 

Περιφέρεια διαθέτει
• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία
• 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 της θετικής εικόνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης του νέου κορoνοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το ταξιδιωτικό 

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

Ευκαιρίες – Opportunities

…που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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• Αυξημένος ανταγωνισμός σε εγχώριο κυρίως επίπεδο από δευτερεύοντες προορισμούς που συνδυάζουν το βουνό με τη θάλασσα (π.χ. Πήλιο, Πιερία) και προσφέρουν αντίστοιχα τουριστικά προϊόντα
• Τα αιολικά πάρκα και οι ΥΗΣ που λειτουργούν στην Περιφέρεια έχουν σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και στα υδάτινα οικοσυστήματα. Η συνύπαρξη τους προϋποθέτει τον 

συνυπολογισμό στον χωροταξικό σχεδιασμό των αναγκών του τουριστικού προϊόντος
• Η μη επαρκής στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεωνγια τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, γεγονός το οποίο έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Περιφέρεια της Ηπείρου δεδομένης της μικρής 

δυναμικότητας των καταλυμάτων 
• Μη υλοποίηση έργων υποδομών για την αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών / πυλών εισόδου της Περιφέρειας (π.χ. Κακαβιά)
• Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορονοϊού (COVID-19) επηρεάζει τις οικονομίες και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, με τις διαφαινόμενες επιπτώσεις και την απειλή μίας νέας οικονομικής ύφεσης, να 

δημιουργούν ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, όπως για παράδειγμα:
− συρρίκνωση αφίξεων και εσόδων
− κλείσιμο μικρών / υπερχρεωμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
− 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)
• 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 ΠΕ με την παράλληλη 
δημιουργία προβλημάτων αλλοίωσης χαρακτήρα των συνοικιών, που ενισχύουν τη δημιουργία αντιτουριστικού ρεύματος

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

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

• Η ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων –ιδίως όσων σχετίζονται με δραστηριότητες στη φύση- και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών 
έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση το αυξημένο επίπεδο συνεργασίας των τοπικών κοινωνιών και δικτύωσης των επιχειρήσεων, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ζητούμενο

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

Threats – Απειλές

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