
Περιφέρεια Ηπείρου
Επιτελική Σύνοψη

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



Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

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

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

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

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

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

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη 
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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Περιφέρεια Ηπείρου
Η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί προορισμό με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες στον Πολιτιστικό & Θρηκευτικό τουρισμό, στο
Sun & Beach, στο yachting, στο City Break, καθώς και στις εναλλακτικές / θεματικές μορφές τουρισμού με κύριο ζήτημα την
αεροπορική συνδεσιμότητα με διεθνείς αγορές. Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε να προσφέρει
μια ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία στους επιμέρους προορισμούς της, Ιωάννινα & η κοντινή ορεινή περιοχή και Ηπειρώτικη Ακτή.
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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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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Ηπείρου
Για την Περιφέρεια Ηπείρου προτείνεται η εστίαση στα εναλλακτικά / θεματικά τουριστικά προϊόντα, τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό
Τουρισμό και το City Break στην ΠΕ Ιωαννίνων. Από την άλλη πλευρά, η εστίαση των ΠΕ Πρέβεζας και Θεσπρωτίας προτείνεται να γίνει
στο Sun & Beach, στο yachting και στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό.

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Ουκρανία

Τουρκία

Νορβηγία

Η. Βασίλειο

Σερβία

Ισραήλ

Κύπρος

Τσεχία

Αλβανία

Γερμανία

Ολλανδία

Δανία

Ρουμανία

Σουηδία

Ιταλία

Φινλανδία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Τουρισμός  Ευεξίας

MICE

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

City Break

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή».

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Ουκρανία

Νορβηγία

Η. Βασίλειο

Σερβία

Ισραήλ

Κύπρος

Τουρκία

Αλβανία

Γερμανία

Ολλανδία

Ρουμανία

Σουηδία

Ιταλία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Τουρισμός  Ευεξίας

MICE

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

City Break
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Ηπειρωτική ακτή»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Ηπειρωτική ακτή».

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Ουκρανία

Νορβηγία

Ιταλία

Σερβία

Δανία

Η. Βασίλειο

Αλβανία

Γερμανία

Φινλανδία

Ρουμανία

Σουηδία

Ολλανδία

Τσεχία

Εγχώριος τουρισμός

Προϊοντική εστίαση Αγορές - στόχοι

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Τουρισμός  Ευεξίας

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
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Ενδεικτικές Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου τομέα
Η περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της Ηπείρου προϋποθέτει την υλοποίηση επενδύσεων και δράσεων όπως: 

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Προώθηση της αξιοποίησης του Λιμένα Ηγουμενίτσας μέσω της ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή, αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και της διαχείρισης και λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων

2 Επαναξιολόγηση των υποδομών του αερολιμένα Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» με βάση τη δυναμική που παρουσιάζει το αεροδρόμιο σε αφίξεις και εν όψει της παραχώρησης της διαχείρισης και εκμετάλευσης του αερολιμένα σε
ιδιώτες και εξέταση ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης που περιλαμβάνει χωροθέτηση εμπορικής δρασηριότητας – στον νέο σχεδιασμό θα πρέπει να περιληφθεί και η υποστήριξη της Δυτικής Μακεδονίας

Ανάπτυξη/βελτίωση λιμενικών υποδομών (μαρίνες, αγκυροβόλια) για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών στο παράκτιο μέτωπο της Ηπείρου

Κατάθεση φακέλου για την ένταξη των Ζαχοροχωρίων και Τζουμέρκων στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Ανάπτυξη διαδρομών πολιτισμού και γευσιγνωσίας με έμφαση στην πλούσια ιστορία της γαστρονομίας του τόπου

Δράσεις για τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας σχετιζόμενες με τους μεθοριακούς σταθμούς, χώρους διημέρευσης, χώρους αναμονής και υποδοχής κοινού και βελτίωση των οδικών συγκοινωνιών προς προορισμούς Sun & Beach

Ανάπτυξη σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου με τη δημιουργία πλέγματος παράλληλα με την Εγνατία Οδό που θα ενώνει τη Θεσσαλια με τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα

Ίδρυση θαλάσσιου πάρκου στην περιοχή Συβότων στο πλαίσιο προώθησης του αλιευτικού και καταδυτικού τουρισμού στην ευρύτερη ζώνη Συβότων – Πλαταριάς

Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης της Περιφέρειας στα πλαίσια ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)
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Η συνολική παρουσίαση των στρατηγικών δράσεων του δημόσιου τομέα παρουσιάζεται στα σχέδια δράσης των προορισμών της
Περιφέρειας.



Στόχοι 2030
Στόχος των σχεδίων δράσης είναι
- η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος (+50,0% επισκέψεις σε σχέση με το 2019), με σημαντική όμως άμβλυνση της

εποχικότητας (μείωση της συμμετοχής του 3ου τριμήνου κατά 12,4 π.μ. στις ετήσιες επισκέψεις)
- η αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη (+30,2%), που θα προκύψει κατά κύριο λόγο από την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά

Διανυκτέρευση (+17,3%) και δευτερευόντως από την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+11,0%)
- ως αποτέλεσμα, η αύξηση των διανυκτερεύσεων (+66,5%) και -κυρίως- των εισπράξεων (+95,4%) θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από

αυτή των επισκέψεων, ενώ η εποχικότητα σε αυτά τα μεγέθη θα αμβλυνθεί περισσότερο απ’ ότι στις επισκέψεις (μείωση κατά 15,0 π.μ.
και 15,9 π.μ. αντίστοιχα).
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Βασικά Μεγέθη 1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο Σύνολο % Δ                  
Στόχος 2030/2019

2019 7,0% 21,3% 54,8% 17,0% 1.033.149
Στόχος 10,8% 25,1% 42,4% 21,7% 1.550.000

2019 6,1% 23,9% 62,5% 7,5% 4.002.526
Στόχος 10,4% 28,3% 47,5% 13,8% 6.665.717

2019 6,5% 23,0% 59,5% 11,0% 261.328.199
Στόχος 10,5% 26,2% 43,6% 19,7% 510.608.564

Βασικοί Δείκτες 2019 Στόχος % Δ                 
Στόχος 2030/2019

ΜΔΕ (€) 253 329 30,2%
ΜΔΔ (€) 65 77 17,3%
ΜΔΠ (σε 
διανυκτερεύσεις) 3,9 4,3 11,0%

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

Περιφέρεια Ηπείρου

50,0%

66,5%

95,4%

Περιφέρεια Ηπείρου

Επισκέψεις

Διανυκτερεύσεις

Έσοδα (σε €)

Ποσοστιαία κατανομή ανά τρίμηνο



Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
Βουκουρεστίου 32
10671 Αθήνα

www.insete.gr
info@insete.gr

http://www.insete.gr/
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