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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

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

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

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

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

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

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

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

$ Δολάριο ΗΠΑ

~ Περίπου

£ Λίρα ΗΒ

€  Ευρώ

hm3 Κυβικό εκατόμετρο (1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα)

knots Κόμβοι

xλμ. Χιλιόμετρα

Α/Κ Αυτοκινητόδρομος

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

δισ. Δισεκατομμύρια

Ε/Γ - Ο/Γ Επιβατηγό/οχηματαγωγό

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΛ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

ΕΞΑΑ Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού

εκατ. Εκατομμύρια

Ενοικ. Δωμάτια Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΗΒ Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΘΗΣ Θερμοηλεκτρικός σταθμός

Ι.Μ. Ιερά Μονή

κ.α. Και άλλα

κτλ. Και τα λοιπά

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

ΚΥ Κέντρο υγείας

μ. Μέτρα

Μ.Ο. Μέσος όρος

ΟΤΑ Online Travel Agency

Π.Γ.Ν. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

π.χ. Παραδείγματος χάριν

ΠΓΕ Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα

ΠΟΑ Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

ΠΟΠ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

ΠΠΙ Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο

π/υ Προϋπολογισμός

ΣΜΑ Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων

στρ. Στρέμματα

τ.μ. Τετραγωνικά μέτρα

τ.χλμ. Τετραγωνικά χιλιόμετρα

τρισ. Τρισεκατομμύρια

ΤΣΠ Τοπικός σταθμός παραγωγής

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα

ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός

χιλ. Χιλιάδες

χλστ. Χιλιοστόμετρα

ΧΥΤΑ Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

ΧΥΤΥ Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
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Προσβασιμότητα
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Η Κεντρική Μακεδονία αποτελούσε ανέκαθεν κόμβο της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Η γεωγραφική της θέση τής παρέχει τη 
δυνατότητα να αναπτύξει διεθνή ρόλο ως διαμετακομιστικό και πολιτισμικό κέντρο. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι υψηλών 
προδιαγραφών ενώ το αεροδρόμιο προσφέρει πρόσβαση σε πολλούς διεθνείς προορισμούς. Το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, είναι 
σημαντικά μέσα διεθνής προσβασιμότητας και ενδοπεριφερειακής σύνδεσης αλλά χρήζουν περαιτέρω αναβάθμισης.

Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια
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• Εγνατία Οδός (Αυτοκινητόδρομος Α2), Ευρωπαϊκή οδός  Ε90
• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α1) ή Α.Θ.Ε. (Αθήνα –Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι) ή Π.Α.Θ.Ε (Πάτρα - Αθήνα –

Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι)
• Εθνική Οδός 2 (Άρνισσα προς Δυτική Μακεδονία)

Οδικό Δίκτυο

1. Διεθνής Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Αεροδρόμια

Μεθοριακοί Σταθμοί
1. Μεθοριακός Σταθμός Δοϊράνης
2. Μεθοριακός Σταθμός Ευζώνων
3. Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα

Σιδηροδρομικό Δίκτυο
• Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη. 

1. Λιμάνι Θεσσαλονίκης
2. Λιμάνι Νέου Μαρμαρά
3. Λιμάνι Νέων Μουδανιών
4. Λιμάνια Ουρανούπολης,
5. Λιμάνι Ιερισσού  
6. Λιμάνι Δάφνης

Λιμένες



7

Το οδικό δίκτυο αποτελείται από δύο κύριους άξονες που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαπεριφερειακή σύνδεση και τη συνοχή των βόρειων περιφερειών της χώρας και στην 
απλοποίηση των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων. Παράλληλα με την Εγνατία Οδό και τον ΠΑΘΕ αναπτύσσεται ένα δίκτυο εθνικών οδών που χρήζουν βελτιώσεων καθώς αποτελούν 
σημαντικούς άξονες πρόσβασης προς τα σύνορα της χώρας (Θεσσαλονίκη- Κιλκίς – Δοϊράνη) ή προς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς (Ποτίδαια – Κασσανδρεία). 

• Αναβάθμιση του οδικού δικτύου που αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του διεθνή ρόλου της Περιφέρειας.
• Αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου που θα συμβάλλει στην τουριστική και αγροτική ανάπτυξη.
• Βελτίωση ενδοπεριφερειακών διαδρομών για την αύξηση της συνοχής και τον περιορισμό της απομόνωσης.

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Οδικό Δίκτυο

Πηγές: Εγνατία Οδός, ΣΠΕΝ 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019,  Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εγνατία Οδός (Αυτοκινητόδρομος Α2)

Αυτοκινητόδρομος 1 (Α1)

Οδικό Δίκτυο

• H Εγνατία Οδός είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας με συνολικό μήκος 670 χλμ. και αποτελεί τμήμα της 
Ευρωπαϊκής Οδού 90, ενώ το τμήμα που διατρέχει την Κεντρική Μακεδονία είναι περίπου 225 χλμ. 

• Διέρχεται από μεγάλα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας με σημαντικότερο τη Θεσσαλονίκη καθώς απέχει 20 χλμ. από την 
πόλη. 

• Διασταυρώνεται με τον Αυτοκινητόδρομο Α1 και την Ιόνια Οδό αλλά και σημαντικούς κάθετους άξονες όπως τη σύνδεση της 
Θεσσαλονίκης με τον Προμαχώνα (Α25) και τον άξονα της Χαλκιδικής (Α24).

• Το συνολικό μήκος του Αυτοκινητόδρομου Α1 είναι 550χλμ. και αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού Ε75. Το τμήμα που διατρέχει 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι περίπου 85 χλμ. 

• Μαζί με την Εγνατία Οδό αποτελούν το βασικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας. Ο Αυτοκινητόδρομος Α1 διέρχεται από τα 
σημαντικότερα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας όπως την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη  και το Κιλκίς. Από το 2014 
διαχειρίστρια εταιρεία για το τμήμα Κλειδί - Εύζωνοι είναι η Εγνατία Οδός ΑΕ. Για τον άξονα Χαλάστρα – Πολύκαστρο – Εύζωνοι 
αναμένεται να πραγματοποιηθούν έργα αναβάθμισης.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι αυτοκινητόδρομοι και εθνικές οδοί της Περιφέρειας.
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Λιμένας Θεσσαλονίκης
• Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το κυριότερο λιμάνι της Περιφέρειας και ένα από τα σημαντικότερα της χώρας. Σύμφωνα με 

την Εθνική Στρατηγική Λιμένων κατατάσσεται στα λιμάνια Διεθνούς Ενδιαφέροντος και εντάσσεται στο Κεντρικό Διευρωπαϊκό 
Δίκτυο Μεταφορών και στο Διάδρομο 4 (Λευκωσία – Αμβούργο). 

• Εξυπηρετεί πολλές χώρες όπως εμπορικές και ακτοπλοϊκές ενώ επιτρέπεται ο ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων και σκαφών 
αναψυχής.  Η κύρια δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο λιμάνι είναι οι υπηρεσίες διαμετακόμισης και χονδρεμπορίου. 

• Στόχος είναι να προωθηθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιμανιού με την υπόλοιπη χώρα καθώς τώρα συνδέεται μόνο με τις 
Σποράδες, κάποια νησιά του Βόρειου Αιγαίου και υπάρχει πολύ περιορισμένη σύνδεση με το Νότιο Αιγαίο. Επιπλέον, τα 
τελευταία χρόνια αναπτύσσονται υποδομές ώστε ο λιμένας να καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο υπερεθνικής σημασίας που 
θα παρέχει υπηρεσίες και στις βόρειες γειτονικές χώρες. Για να επιτευχθεί αυτό κατασκευάζονται και  προωθούνται έργα 
σύνδεσης του λιμανιού με το οδικό δίκτυο (ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδός) και το σιδηροδρομικό δίκτυο.  

Λοιποί Λιμένες
• Στην Περιφέρεια αναπτύσσεται ένα δίκτυο μικρών λιμανιών που εξυπηρετούν κυρίως την τουριστική κίνηση των σκαφών 

αναψυχής και τα αλιευτικά σκάφη. 
• Προωθείται η ενίσχυση και η αναβάθμιση του δικτύου ώστε να διευκολυνθεί η τουριστική κίνηση και η προσβασιμότητα σε 

περιοχές της Περιφέρειας με αυξημένο ενδιαφέρον όπως η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος (λιμάνι Ουρανούπολης). Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το λιμάνι των Νέων Μουδανιών καθώς εκτός από την πρόσβαση στην Περιφέρεια και την βελτίωση της 
ενδοπεριφερειακής σύνδεσης μπορεί να αποτελέσει σημαντική πύλη σύνδεσης με τις περιοχές του Ολύμπου. 

• Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Λιμένων για το συγκεκριμένο λιμένα προωθούνται έργα αναβάθμισης που χαρακτηρίζονται 
ενδιάμεσης προτεραιότητας καθώς ο λιμένας θεωρείται μείζονος ενδιαφέροντος. 

• Έλλειψη σε μαρίνες (όπως στο Νομό Πιερίας) / τουριστικούς λιμένες  όπως και ελλείψεις σε λιμενικές υποδομές οδηγούν σε 
αδυναμία εκμετάλλευσης των προοπτικών του ναυτικού τουρισμού και πιθανώς συνδέονται με τις χαμηλές επιδόσεις στον 
Τουρισμό Κρουαζιέρας

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019. Εθνική Στρατηγική Λιμένων 

Λιμένες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι λιμένες της Περιφέρειας.
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• Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας αποτελείται από τον κύριο άξονα Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη που διέρχεται κάθετα από την ηπειρωτική Ελλάδα και ενώνει τα δύο 
μεγάλα αστικά κέντρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ενώ καταλήγει στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέσω της Ειδομένης. Το τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη έχει συνολικό 
μήκος 71χλμ. Το δίκτυο περιλαμβάνεται και τη διακλάδωση  προς Προμαχώνα που οδηγεί στα σύνορα με την Βουλγαρία με συνολικό μήκος 143 χλμ. 

Ανάλυση προσβασιμότητας & συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Αεροδρόμια & Σιδ. Δίκτυο

Πηγές: ΣΠΕΝ 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019, ΥΠΑ, aerodromo.com.gr, airlines.gr, ose.gr

Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

• Βρίσκεται 16χλμ. νότια από την πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θέρμης. Η σύνδεση του αεροδρομίου με το κέντρο της Θεσσαλονίκης γίνεται μέσω της Εθνικής Οδού Α25 (Θεσσαλονίκη –
Νέα Μουδανιά). Η πρόσβαση στο αεροδρόμιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με ιδιωτικό αυτοκίνητο, ταξί και λεωφορείο του ΟΑΣΘ.

• To αεροδρόμιο το Δεκέμβριο του 2015 πέρασε στη διαχείριση της Fraport. Στο πλαίσιο της νέας διαχείρισης πραγματοποιήθηκαν σειρά έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού όπως 
δημιουργία νέου τερματικού σταθμού και επέκταση υφιστάμενου με νέα πρόσβαση, δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού, ανακαίνιση του οδοστρώματος και αναδιοργάνωση του χώρου 
στάθμευσης αεροσκαφών, νέα εγκατάσταση για τον έλεγχο των αποσκευών και αύξηση των σταθμών check in, παραλαβής αποσκευών, πυλών και σημείων ασφάλειας και ελέγχου του 
αεροδρομίου.

• Το 2019 το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε περισσότερες από 50χλ. πτήσεις εκ των οποίων το 60% αφορούσε πτήσεις εξωτερικού. Οι αφίξεις το αεροδρόμιο κατά το ίδιο έτος ανήλθαν σε 3,3 εκατ. 
Οι αφίξεις εξωτερικού ήταν σχεδόν 2,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2015 κατά 47%.  

• Το αεροδρόμιο συνδέεται καθημερινά με απευθείας πτήσεις με τη Αθήνα. Όλη τη διάρκεια του έτους συνδέεται με το Ηράκλειο, τα Χανιά, τη Μυτιλήνη και το Ρόδο ενώ κατά τους θερινούς 
μήνες στους προορισμούς προστίθενται και νησιά του Νότιου Αιγαίου. Στο αεροδρόμιο πραγματοποιούνται απευθείας διεθνείς πτήσεις σε προορισμούς της Ευρώπης όπως η Γερμανία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ολλανδία, ενώ συνδέεται και με την Τουρκία, τη Ρωσία και το Ισραήλ. Κατά τους θερινούς μήνες οι συνδέσεις αυξάνονται καθώς προστίθενται 
περισσότερες χώρες όπως η Ελβετία, η Δανία,  η Τσεχία και η Πολωνία. Συνολικά 40 αεροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο. 

Αεροδρόμια

Σιδηροδρομικό δίκτυο

Παρακάτω παρουσιάζονται το αεροδρόμιο και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας.
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2011, μόνιμος πληθυσμός), Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019 

Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την βασική πύλη εισόδου /εξόδου της Περιφέρειας, την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Λοιπά αστικά κέντρα
• Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

οι Σέρρες κατατάσσονται στους δευτερεύοντες αστικούς πόλους με εθνική 
εμβέλεια. 

• Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας άξονας ανάπτυξης σε συνεργασία με τη 
Θεσσαλονίκη που θα μπορέσει να αναλάβει διεθνή ρόλο. 

• Ταυτόχρονα προωθείται η ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών ώστε να συνδεθεί 
η πόλη των Σερρών με τον Προμαχώνα.

• Η Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας και 
πρωτεύουσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τοποθετείται στο πρώτο 
επίπεδο οικιστικού δικτύου. Διαθέτει διεθνή αεροδρόμιο, λιμένα που ανήκει στο 
βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, σιδηροδρομικό δίκτυο και γραμμές ΚΤΕΛ ενώ 
περιφερειακά του οικιστικού κέντρου διέρχονται δύο από τους μεγαλύτερους 
αυτοκινητόδρομους (Α1/ ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδός) που αναπτύσσονται  προς τον 
ανατολικό άξονα αλλά και προς τον βόρειο συνδέοντας το μητροπολιτικό κέντρο 
της Θεσσαλονίκης με τα σύνορα. 

• Παρόλη την πολυτροπικότητα μεταφορών και συνδέσεων που συγκεντρώνονται 
στην πόλη παρατηρούνται αδυναμίες κυρίως σχετικά με τη σύνδεση αυτών και 
τον εκσυγχρονισμό τους. Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη σύνδεσης του 
αερολιμένα με το κέντρο της πόλης με μέσο σταθερής τροχιάς και η ελλιπής 
διασύνδεση του λιμανιού με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο. Η επικείμενη 
λειτουργία του μετρό αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις αστικές μετακινήσεις και 
συνδέσεις της πόλης.

• Στόχος είναι η Θεσσαλονίκη να αποτελέσει πύλη εισόδου για την περιοχή των 
Βαλκανίων συνδυάζοντας άξονες μεταφοράς με βιώσιμό τρόπο. Ταυτόχρονα 
μπορεί να ενισχύσει τη διαπεριφερειακή κινητικότητα αποτελώντας πύλη εισόδου 
για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. 

• Παράλληλα, σημαντικός στόχος είναι η δημιουργία εμπορευματικού κέντρου που 
θα ενισχύσει τον διαπεριφερειακό και διεθνή ρόλο της πόλης. Σε συνέχεια της 
ιδιωτικοποίησης του λιμένα θα πραγματοποιηθούν έργα για την αναβάθμιση του 
σταθμού εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτα 6), καθώς και βελτίωση της οδικής 
και σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα  ώστε να καταστεί εφικτό η 
Θεσσαλονίκη να αναλάβει σημαντικό μερίδιο ροών εμπορευμάτων από και προς 
τα Νότια Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα Δημογραφικά Στοιχεία

Πληθυσμός: Η Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης αριθμεί 315.196 μόνιμους κατοίκους

Εκπαίδευση: Το 25,2% του πληθυσμού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ηλικιακή Κατανομή: Το 56,8% των κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20-64

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: Στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 41,4% του πληθυσμού είναι 
οικονομικά ενεργός

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας απασχολείται το 6,9% 
του συνόλου των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη
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Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας

Πηγές: anaptyxi.gov.gr, Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2019

Αποτελέσματα Χρηματοδοτικής περιόδου Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Συμβολή Δ΄ & Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ)

Έργο Π/Υ ΕΣΠΑ 
2007-2013

Π/Υ ΕΣΠΑ 
2014-2020

Π/Υ 
Σύνολο Σχόλια

Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στην συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης € 70.527.590 € 70.527.590 Ολοκλήρωση  2023

Περιφερειακή οδός Κατερίνης - Β' φάση € 69.763.276 € 69.763.276 Ολοκλήρωση  2023

Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια - Κασσανδρεία του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής - Φάση Β' € 43.587.487 € 43.587.487 Ολοκλήρωση  2023

Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια Φάση Β΄ € 26.992.923 € 26.992.923 Ολοκλήρωση  2023

Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας € 2.394.130 € 2.394.130 Ολοκλήρωση  2023

Ολοκλήρωση παραλλαγής της σιδηροδρομικής γραμμής, στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη. € 12.500.000 € 12.500.000 Ολοκλήρωση 2020

Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου-είσοδος Κιλκίς - Β΄Φάση € 21.500.000 € 21.500.000 Ολοκλήρωση  2023

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

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ)

Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Παρεμβάσεις για αύξηση ταχυτήτων στο σιδηροδρομικό άξονα Λάρισα - Θεσσαλονίκη
Οδικό δίκτυο
Ολοκλήρωση οδικού άξονα Εγνατίας Οδού
Αερομεταφορές
Προμήθεια αεροσκαφών ελέγχου ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων, ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αποσκευών και λογισμικού εισαγωγής στοιχειών
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Ενίσχυση μεταφορικού δικτύου ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση της πολυκεντρικότητας και στην 
επίτευξη της εδαφικής συνοχής της Περιφέρειας

Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019, Εθνικό, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονία

Λιμένες
 Σύνδεση λιμένα Θεσσαλονίκης με μέσα σταθερής τροχιάς 

(σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Σόφια) και οδικό δίκτυο (ΠΑΘΕ) – (P-
Infra 5)

 Έργα αναβάθμισης για την υποστήριξη ελλιμενισμού 
κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και σε λοιπούς 
τουριστικούς λιμένες

 Διαπεριφερειακή ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιμένα Θεσσαλονίκης

 Κατασκευή χερσαίων και λιμενικών έργων βελτίωσης και επέκτασης 
του λιμένα Νέων Μουδανιών

 Υποδομές υδροπλάνων

Αεροδρόμια
 Ολοκλήρωση αναβάθμισης του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης 

 Σύνδεση του αεροδρομίου με μέσα σταθερής τροχιάς

 Σύνδεση του αεροδρομίου με Εγνατία Οδό

Παρακάτω παρουσιάζονται τα μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας.

Σιδηροδρομικό Δίκτυο
 Διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή υψηλών ταχυτήτων: Θεσσαλονίκη –

Πολύκαστρο, Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας καθώς και εντοπισμένες παρεμβάσεις 
στις υποδομές

 Επεμβάσεις στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας

 Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Ειδομένη

 Σιδηροδρομική σύνδεση ΒΙ.ΠΕ. - Κιλκίς

 Επέκταση προαστιακών συνδέσεων (Θεσσαλονίκη – Γιαννιτσά –Έδεσσα)- (RA –
Infra 14)

 Σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη

 Ανατολική Σιδηροδρομική Εγνατία (Sea2Sea) - Κατασκευή της νέας 
«παραλιακής» ηλεκτροκινούμενης γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Καβάλα –
Ξάνθη, επηρεάζει και την Περιφέρεια ΑΜΘ

 Νέες Σιδηροδρομικές Γέφυρες Γαλλικού Ποταμού, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα

Οδικό Δίκτυο
 Οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκη – Έδεσσα

 Αναβάθμιση οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Χαλκηδόνα – Γιαννιτσά – Μαυροβούνι 
(Ε.Ο.2) – (RI Infra 17)

 Αναβάθμιση Α/Δ Α1 στο τμήμα Χαλάστρα – Πολύκαστρο, καθώς αποτελεί τμήμα 
του core ΔΕΔ-Μ  (RI Infra 14)

 Αναβάθμιση και ολοκλήρωση ανατολικής εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 
Θεσσαλονίκης (Α/Κ 16) (στάδιο δημοπράτησης)

 Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Πολύγυρος

 Σύνδεση Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης με Εγνατία Οδό

 Οδικός άξονας Δράμα – Αμφίπολη

 Ολοκλήρωση Περιφερειακού Κατερίνης 

 Οδική σύνδεση ΠΑΘΕ-Εγνατίας με Προβλήτα 6, ΟΛΘ, Θεσσαλονίκη 

Μετρό Θεσσαλονίκης 
(στόχος λειτουργία του 
έως το 2023) (βελτίωση 
αστικής κινητικότητας)
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει 1 μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου 400 MW, καθώς 
και 5 υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΥΗΣ) στα Ασώματα, στον Εδεσσαίο, στο Μακροχώρι, στη Σφηκιά και στον Άγρα συνολικής 
δυναμικότητας 452,8 MW, ενώ εντός της Περιφέρειας υπάρχουν και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποδομές που 
κρίνονται επαρκείς ως προς τις ενεργειακές ανάγκες της Περιφέρειας.

Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

Πηγές: ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Protergia, Elpedison, Hellenic Wind Energy Association, ΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί (ΘΗΣ)

1

Elpedion Ενεργειακή| Μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου
συνδυασμένου κύκλου| Θεσσαλονίκη| 400 
MW

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ)

1 ΔΕΗ | Ασώματα | 2 μονάδες| 108 MW

2 ΔΕΗ | Εδεσσαίος | 1 μονάδα | 19 MW

3 ΔΕΗ | Μακροχώρι | 3 μονάδες | 10,8 MW

4 ΔΕΗ | Σφηκιά| 3 μονάδες | 315 MW

5 ΔΕΗ | Άγρα | 3 μονάδες | 50 MW

ΘΗΣ ΥΗΣΧ Χ

1

1

2

3

4

5

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

• Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων αιολικής 
ενέργειας της Περιφέρειας είναι 119 MW (Ιούνιος 2020).

• H Protergia (Mytilineos) διατηρεί 3 αιολικά πάρκα στο Σιδηρόκαστρο 
Σερρών ισχύος 55 MW.

• Η ΤΕΡΝΑ διατηρεί αιολικό πάρκο στην τοποθεσία Ερέσου Ύψωμα 
Φούρκα δυναμικότητας 36 MW (18 ανεμογεννήτριες), καθώς και μία 
μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βιοαερίου 1 MW (Δέλτα 
Αξιού Ενεργειακή Α.Ε.).

• Τα ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες διαθέτουν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο εντός της 
Βιομηχανικής Εγκατάστασης Θεσσαλονίκης ισχύος 4 MW.

• Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διατηρεί 5 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
(ΜΥΗΣ): 
− ΜΥΗΣ Αγίας Βαρβάρας (8 χλμ. από την Βέροια) | 0,92 MW
− ΜΥΗΣ Αγίου Ιωάννη (ρέμα έξω από την πόλη των Σερρών) | 0,60 

MW
− ΜΥΗΣ Οινούσα (λίγο έξω από την πόλη των Σερρών | 1,20 MW
− ΜΥΗΣ Βορεινού (Δήμος Αριδαίας) | 4,10 MW (συμμετοχικό έργο 

με την ΜΕΚ Energy - 49% συμμετοχή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες)
− ΜΥΗΣ Ελεούσας (Δήμος Χαλκιδόνας) | 6,60 MW (συμμετοχικό 

έργο με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- 49% συμμετοχή της ΔΕΗ Ανανεώσιμες).
• 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 Βόρεια 
Μακεδονία πραγματοποιείται μεταξύ του 
κεντρικού υποσταθμού Θεσσαλονίκης και του 
υποσταθμού Dubrovo, ενώ αυτή με την 
Βουλγαρία πραγματοποιείται μεταξύ του 
κεντρικού υποσταθμού Λαγκαδά και του 
υποσταθμού Blagoevgrad στην Βουλγαρία.

1. Ενδεικτική και όχι εξαντλητική χαρτογράφηση

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας1
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Το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας περιλαμβάνει ποταμούς (π.χ. Αλιάκμονας, Αξιός, Στρυμόνας), λίμνες (π.χ. Βόλβη) αλλά 
αντιμετωπίζει ανομοιογενή κατανομής προσφοράς-ζήτησης. Επιπλέον, υφίσταται σχεδιασμός βελτίωσης της ύδρευσης & αποχέτευσης.

Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης & αποχέτευσης

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

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Ανατολικής Μακεδονίας
• Το ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας (EL11), είναι ένα από τα 14 ΥΔ της χώρας και αποτελείται από την Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) του Στρυμόνα έκτασης 7.319 τ.χλμ. Από τις ΠΕ

της Κεντρικής Μακεδονίας, το ΥΔ περιλαμβάνει το 100% της ΠΕ Σερρών, το 7,9% της ΠΕ Θεσσαλονίκης και το 5% της ΠΕ Κιλκίς.
• Η συνολική μέση ετήσια ζήτηση από ανθρωπογενείς χρήσεις είναι 837,5 hm3. Όσον αφορά τις καταναλωτικές χρήσεις νερού, η βασικότερη χρήση νερού αφορά την

αρδευόμενη γεωργία (772,0 hm3 -92,2% της ετήσιας ζήτησης), ενώ η ζήτηση για την ύδρευση αφορά 58,9 hm3 (7,0%), εκ των οποίων τα 0,21 hm3 (0,025%) τον τουρισμό,
για την βιομηχανία 4,1 hm3 (0,5%) και την κτηνοτροφία 2,5 hm3 (0,3%). Το ΥΔ είναι πλεονασματικό, καθώς καλύπτει την ζήτηση τόσο από επιφανειακά όσο και από
υπόγεια νερά (ποσοστό 97%) από τις προσφερόμενες ποσότητες νερού, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τα διασυνοριακά ύδατα από τη Βουλγαρία. Σε
περιόδους πολύ έντονης ξηρασίας εμφανίζονται ελλείματα που δεν ξεπερνούν το 15-20% της ζήτησης.

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Κεντρικής Μακεδονίας
• Το ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) διαθέτει 4 ΛΑΠ με συνολική έκταση 10.163,38 τ.χλμ.: Αξιού (3.327,85 τ.χλμ.), Γαλλικού (1.050,23 τ.χλμ.), Χαλκιδικής (5.545,86 τ.χλμ.), 

Άθω (239,44 χλμ.). Από τις ΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται οι ΠΕ Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και σημαντικά τμήματα της Πέλλας και Ημαθίας.
• Η μέση ετήσια συνολική προσφορά νερού στο ΥΔ ανέρχεται σε 5.300 hm3 , εκ των οποίων ποσοστό 32% (1.700 hm3) προέρχεται από ίδιους πόρους του ΥΔ, ενώ το 

υπόλοιπο 68% (3.600 hm3) προέρχεται από την εισροή νερού του Αξιού από τη Βόρεια Μακεδονία. Επιπλέον, μεταφέρεται από τον Αλιάκμονα νερό ~500 hm3 για την 
κάλυψη αρδευτικών αναγκών της πεδιάδας Θεσσαλονίκης–Λαγκαδά και του αρδευτικού δικτύου Αλεξάνδρειας, καθώς και ποσότητα 50 hm3 (με μέγιστο 98 hm3 ), για τις 
υδρευτικές ανάγκες της περιοχής Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας ΕΥΑΘ. Κύριες χρήσεις είναι η άρδευση (81%) και η ύδρευση (15%) – (βιομηχανία – 3%, κτηνοτροφία –
1%).

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Δυτικής Μακεδονίας
• Το ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL09) έχει 2 ΛΑΠ (13.615,56 τ.χλμ.): Αλιάκμονα (12.406,13 τ.χλμ.), Πρεσπών (1209,43 τ.χλμ.). Περιλαμβάνονται οι ΠΕ Πέλλας, Ημαθίας, 

Πιερίας. Η μέση ετήσια συνολική προσφορά νερού στο ΥΔ ανέρχεται σε 3.200 hm3. Η άρδευση (77%), η ύδρευση (14%), οι ΑΗΣ (6%), τα λιγνιτωρυχεία (1%), η βιομηχανία 
(1%) και η κτηνοτροφία (1%) αποτελούν τις χρήσεις υδάτων.

Βασικά ζητήματα διαχείρισης υδάτων
• Ποσοτική & ποιοτική υποβάθμιση σε υπόγειους υδροφορείς, γεωργία, απολήψεις νερού (ανομοιογενής κατανομή προσφοράς / ζήτησης ιδιαίτερα στο ΥΔ Κεντρικής 

Μακεδονίας  π.χ. υψηλές υδατικές ανάγκες στη ΛΑΠ Χαλκιδικής το καλοκαίρι λόγω τουρισμού και μειωμένη προσφορά, έλλειψη έργων ταμίευσης υδάτων), υποβάθμιση 
και υδρομορφολογικές αλλοιώσεις επιφανειακών υδάτων, προστασία οικοσυστημάτων των υγροτόπων και για το ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας πιέσεις στα διασυνοριακά 
υδατικά συστήματα και παραγωγή ηλεκτρισμού και για το ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας η υφαλμίρυνση των υπόγειων υδάτων.

• Μικρό τμήμα της ΠΕ Πιερίας περιλαμβάνεται στο ΥΔ Θεσσαλίας.
Αστικά λύματα
• Σε ότι αφορά στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων η Περιφέρεια συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ στο σύνολο των οικισμών Ά 

προτεραιότητας (4 οικισμοί) και των οικισμών Β΄ προτεραιότητας (5 οικισμοί), καθώς υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ή / και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).
• Από τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, 35 είναι πλήρως συμμορφωμένοι με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και 57 όχι. Από αυτούς, 37 έχουν ενταγμένα έργα με απαραίτητη 

χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020, 1 διαθέτει έργα που ολοκληρώνονται με 
εθνική χρηματοδότηση, 2 έχουν ωριμότητα μελετών αλλά δεν έχουν διασφαλισμένη χρηματοδότηση, 2 δεν διαθέτουν ωριμότητα και αναγκαία χρηματοδότηση, 5 
προστέθηκαν πρόσφατα στον κατάλογο των οικισμών Γ’ προτεραιότητας (από τους οποίος 2 προτείνεται να συνδεθούν σε δομές αποχέτευσης / ΕΕΛ που πρόκειται να 
ολοκληρωθούν), 10 εξυπηρετούνται από δομές αποχέτευσης και ΕΕΛ που δεν επιτρέπουν συμμόρφωση με την οδηγία (Μάρτιος 2019).

Πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης: Η ΕΥΑΘ, οι τοπικές Δημοτικές Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν τους 
βασικούς παρόχους ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)

Εξυπηρέτηση οικισμών από δίκτυο αποχέτευσης ή / και ΕΕΛ

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
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Τα σημαντικότερα έργα για τη βελτίωση των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων αποτελούν οι κατασκευές 
των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Σερρών και Δυτικού & Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΜΕΑ 
Σερρών ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία της στα τέλη του 2019.

Βασικές υποδομές | Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

Πηγές: Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, Βόρεια, ΙΝΤΡΑΚΑΤ

ΜΕΑ ΠΕ Σερρών
• Πρόκειται να εξυπηρετεί τους δήμους της ΠΕ Σερρών και τον δήμο Κιλκίς.
• Το έργο της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας της ΜΕΑ, επένδυσης

συνολικού ύψους €36,2 εκατ. αποτελεί σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που 
συνδέει πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 (€15,2 εκατ.) με ιδιωτικά κεφάλαια. Η σχετική 
σύμβαση υπογράφηκε στις 13/06/2017 και η μονάδα ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε τη 
λειτουργία της στα τέλη του 2019.

Έργα που ξεκίνησαν πρόσφατα τη λειτουργία τους / σε εξέλιξη1Υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας

Διαχειριστικός φορέας

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε το 2014 μέσω της συγχώνευσης 14
φορέων και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία,
ανάκτηση και διάθεση) στους 38 Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της λειτουργίας και της διαχείρισης των Χώρος
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) που εξυπηρετούν τους ~2 εκατ. κατοίκους.

Υφιστάμενες υποδομές1

• 11 ΧΥΤΑ: 1 ΠΕ Θεσσαλονίκης (Μαυροράχη), 1 ΠΕ Σερρών (Σκοττούσσα), 1 ΠΕ Κιλκίς (Κιλκίς), 2 ΠΕ Πέλλας (Αλμωπία, Γιαννιτσά, Έδεσσα), 2 ΠΕ
Πιερίας (Κατερίνη, Λιτόχωρο), 3 ΠΕ Χαλκιδικής (Κασσάνδρας, Ανθεμούντα, Πολυγύρου)

• 8 ΣΜΑ: 3 ΠΕ Θεσσαλονίκης (Καλοχωρίου, Πυλαίας, Μηχανιώνας), 2 ΠΕ Χαλκιδικής (Νικήτης, Ιερισσού), 2 ΠΕ Σερρών (Νιγρίτας, Ν. Ζίχνης), 1 
ΠΕ Πιερίας (Αιγίνιο)

• 6 κέντρα διαχείρισης ανακυκλώσιμών υλικών (ΚΔΑΥ): 4 ΠΕ Θεσσαλονίκης (Θέρμης, Νεοχωρούδας, Σίνδου, Ιωνίας), 1 ΠΕ Κατερίνης 
(Κατερίνη), 1 ΠΕ Σερρών (Δήμος Εμμανουήλ Παππά).

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

• Κατασκευή 3 μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) για όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 2 στην ΠΕ Θεσσαλονίκης (Άγιος 
Αντώνιος Θέρμης, Σίνδος), 1 στην ΠΕ Σερρών (Σέρρες)

• Κατασκευή 5 Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλύτων (ΜΕΒΑ) στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, 1 ΜΕΒΑ στην ΠΕ Ημαθίας (Αλεξάνδρεια), 1 ΜΕΒΑ στην 
ΠΕ Κιλκίς (εντός του ΧΥΤΑ), 1 ΜΕΒΑ στην ΠΕ Πέλλας (πιθανή χωροθέτηση στο ΧΥΤΑ Γιαννιτσών), 1 ΜΕΒΑ στην ΠΕ Κατερίνης (Κατερίνη), 1 
ΜΕΒΑ στην ΠΕ Σερρών (πιθανότατα εντός της σχεδιαζόμενης ΜΕΑ), 2 ΜΕΒΑ στην ΠΕ Χαλκιδική (εντός του ΧΥΤΑ Ανθεμούντα ή στον 
αποκαταστημένο χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Μουδανιών, στον Πολύγηρο ή στο Δήμο Σιθωνίας).

• Μετατροπή ΧΥΤΑ Μαυροράχης, Σκοττούσσας (Παλαιοκάστρου), Κιλκίς, Κασσάνδρας, Ανθεμούντα και Πολυγύρου σε Χώρους Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΗ).

• Μετατροπή ΣΜΑ Πυλαίας σε ΣΜΑ σύμμεικτων, ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλύτων και κατασκευή 5 ΣΜΑ στην ΠΕ Θεσσαλονίκης 
(στην Ευκαρπία, στο Λαγκαδά, στη Χαλκηδόνα και 2 ΣΜΑ για την εξυπηρέτηση του Δήμου Βόλβης), 3 ΣΜΑ στην ΠΕ Ημαθίας (Αλεξάνδρειας,
Νάουσας, Βέροιας), 1 ΣΜΑ στην ΠΕ Κιλκίς (εντός του ΧΥΤΑ), 4 ΣΜΑ στην ΠΕ Πέλλας (Έδεσσας, Γιαννιτσών, Αλμωπίας, Σκύδρας), κατασκευή 2 
ΣΜΑ στην ΠΕ Κατερίνης (Λιτόχωρο, Κατερίνη – 2 πιθανοί επιπλέον ΣΜΑ στον Πλαταμώνα και στην Πέτρα), 1 πιθανό ΣΜΑ στην ΠΕ Σερρών 
στο Δήμο Σιντίκης, κατασκευή 5 ΣΜΑ (Συκιάς, Αρναίας, Αμμουλιανής, Νέων Μουδανιών, Πολυγύρου)

• Κατασκευή ΚΔΑΥ Ευκαρπίας, Βέροιας, Έδεσσας (εντός του ΧΥΤΑ Έδεσσας) και κεντρικού ΚΔΑΥ στον Πολύγυρο (ή ΚΔΑΥ Νικήτης, Ιερισσού, 
Συκιάς, Νέας Καλλικράτειας), εκσυγχρονισμός  / αύξηση δυναμικότητας ΚΔΑΥ Θέρμης, Νεοχωρούδας, Σίνδου, Ιωνίας Εμμανουήλ Παππά,
λειτουργία πράσινων σημείων στους Δήμους της Περιφέρειας.

ΜΕΑ Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα (δυναμικότητα 
300,8 χιλ. τόνων /έτος), που αναμένεται να εξυπηρετήσει το 66% του πληθυσμού της 
Περιφέρειας και να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη, την ασφάλεια και υγιεινή των 
κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

ΜΕΑ Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Πρόκειται για εγκατάσταση (δυναμικότητα 128,2 χιλ. τόνων /έτος, που αναμένεται να 
επεξεργάζεται σύμμεικτα απορρίμματα: το 36% των δήμων Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, 
Θερμαϊκού, Θέρμης, το 40% του Δήμου Θεσσαλονίκης, το σύνολο της ΠΕ Χαλκιδικής, το 15% 
και 10% των υπολειμμάτων των ΚΔΑΥ και των ΜΕΒΑ της ΠΕ Χαλκιδικής και της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης.

• Αναμένεται να αποφορτίσει των ΧΥΤΑ Μαυροράχης μειώνοντας τον όγκο και την 
επικινδυνότητα των αποβλήτων προς διάθεση.

1. Ενδεικτική (όχι εξαντλητική) χαρτογράφηση 

Άλλα σχεδιαζόμενα έργα

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

• Έργα άρδευσης- Περιφέρεια Θεσσαλίας (22 νέα έργα ύδατος για άρδευση προϋπολογισμού €27 
εκατ.)

• Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (προϋπολογισμού €26,91 εκατ.)
• Κατασκευή 2ου κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης
• Αποχέτευση Οικισμών Δήμου Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη
• Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση τής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) 

του Χ.Υ.Τ. Κιλκίς
• Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής οικισμού Ν. Πλαγίων, Χαλκιδική
• Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας, Πέλλα
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει 17 (15 γενικά, 1 νευροψυχιατρικό και 1 αντικαρκινικό) δημόσια νοσοκομεία και 63 κέντρα 
υγείας με 111 κλίνες, 335 ιατρούς και 537 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και 26 ιδιωτικές κλινικές (2 μαιευτικές κλινικές, 9 
γενικές, 9 νευροψυχιατρικές και 4 μικτές) με 3.653 κλίνες. Επιπλέον, στην Περιφέρεια υπάρχουν 11.721 ιατροί.

Βασικές υποδομές | Τομέας υγείας

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, επίσημες ιστοσελίδες νοσοκομείων, Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Πόλη Θεσσαλονίκης

Γ.Ν. Παπαγεωργίου, κλίνες 6851

Γ.Ν. Παπανικολάου, κλίνες 6001

Γ.Ν. Γ. Γεννηματάς, κλίνες 2731

Γ.Ν. Α. Δημήτριος, κλίνες 1461

Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης, κλίνες 6041

Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, κλίνες 8062

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, κλίνες 6803

Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, κλίνες 2102

Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, κλίνες 3592

1. Αριθμός ανεπτυγμένων κλινών με βάση την 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας / στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (2018)
2. Αριθμός κλινών με βάση την ιστοσελίδα του νοσοκομείου
3. Αριθμός οργανικών κλινών με βάση την ιστοσελίδα του νοσοκομείου / Εφημερίδα της Κυβέρνησης
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Υπόλοιπες ΠΕ

Γ.Ν. Κατερίνης, κλίνες 4501

Γ.Ν. Βέροιας, κλίνες 2101

Γ.Ν. Έδεσσας, κλίνες 1751

Γ.Ν. Νάουσας, κλίνες 1201

Γ.Ν. Γιαννιτσών, κλίνες 1751

Γ.Ν. Χαλκιδικής, κλίνες 2003

Γ.Ν. Κιλκίς, κλίνες 2152

Γ.Ν. Σερρών, κλίνες 3572

Δημόσια νοσοκομεία

10

11

12

13

14

15

16

17

ΠΕ Θεσσαλονίκης

Ευόσμου
Διαβατών
Θεσσαλονίκης
Πύλης Αξιού
Νεάπολης
ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης
Παιδοψυχικής
υγιεινής Θεσ/κης
Τ.Ι. Ακροπόλεως
Τ.Ι. Ροδοχωρίου
Τ.Ι. Χορτιάτη
Τ.Ι. Αμπελοκήπων
Τ.Ι. Κορδελιού
Τ.Ι. Ωραιοκάστρου
Τ.Ι. Μενεμένης
Τ.Ι. Αβεστοχωρίου
Τ.Ι. Νέας Ευκαρπίας
Τ.Ι. Πολίχνης
Τ.Ι. Μετεώρων
Τ.Ι. Σταυρούπολης

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ΠΕ Θεσσαλονίκης

25ης Μαρτίου
Τούμπας
Θέρμης
Ζαγκλιβερίου
Ν. Μάδητος
Σοχού
Ν. Μηχανιώνας
Λαγκαδά
Κουφαλιών
Χαλάστρας
Π.Π.Ι. Ξυλόπολης

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ΠΕ Πιερίας
Αιγίνιο
Λιτόχωρο
Κατερίνης
Κορινού
Ρητίνης

44

45

46

47

48

ΠΕ Ημαθίας

Αλεξάνδρειας
Βέροιας
Νάουσας

ΠΕ Πέλλας

Αριδαίας
Σκύδρας
Άρνισσας
Έδεσσας
Γιαννιτσών
Κρύας Βρύσης

ΠΕ Χαλκιδικής

Μουδανιών
Παλαιοχωρίου
Καλλικράτειας
Αγίου Νικολάου
Κασσανδρείας
Ν. Μουδανιών

ΠΕ Κιλκίς

Κιλκίς
Πολυκάστρου
Δροσάτου

Κέντρα υγείας

ΠΕ Σερρών

Σερρών
Ηράκλειας
Μαυροθάλασσας
Ν. Ζίχνης
Νιγρίτας
Ροδολίβους
Ροδόπολης
Σιδηροκάστρου
Στρυμωνικού

32

33

34

35

36

37

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

58

60

61

62

63

38

39

40

41

42

43

• 111 κλίνες

• 335 ιατροί

• 537 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό

• 346 άτομα άλλο προσωπικό

• 409 μηχανήματα

Υποδομές κέντρων υγείας1

• 26 ιδιωτικές κλινικές - 3.653 κλίνες

− 2 μαιευτικές κλινικές

− 9 γενικές κλινικές

− 4 μικτά

− 2 παθολογικές

− 9 νευροψυχιατρικές

Ιδιωτικές κλινικές1

• 17 δημόσια νοσοκομεία

− 15 γενικά νοσοκομεία

− 1 αντικαρκινικό

− 1 νευροψυχιατρικό

• 11.721 ιατροί

Δημόσια νοσοκομεία & ιατροί1

Η Περιφέρεια διαθέτει 24 τοπικές μονάδες υγείας (17 στην 
Θεσσαλονίκη, 2 στην Κατερίνη, 2 στη Βέροια,  1 στα Γιαννιτσά, 1 στο 
Κιλκίς, 1 στις Σέρρες).
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Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιείται το 11,5% των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας. Η πλειοψηφία, το 62,0%,
των σχετικών επιχειρήσεων βρίσκονται στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. Οι ΠΕ Χαλκιδικής, Πιερίας, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας και Κιλκίς 
συγκεντρώνουν το 14,6,0%, το 11,1%, το 4,0%, το 3,7%, το 3,3% και το 1,3% των τουριστικών γραφείων της Περιφέρειας, αντίστοιχα.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Τουριστικά γραφεία

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

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

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας % επί του συνόλου, 2019
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638

368

188

186

173

127
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Κεντρικής Μακεδονίας

5.858

Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα)

Σύνολο

Ιονίων Νησιών

Αττικής

Δυτικής Ελλάδας

Πελοποννήσου

Βορείου Αιγαίου

Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Θεσσαλίας

Στερεάς Ελλάδας

Δυτικής Μακεδονίας

1.630

Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Κρήτης

Ηπείρου

62,0%
3,7%

11,1%

4,0%

14,6%

Σερρών

1,3%

3,3%

Ημαθίας
Χαλκιδικής

Θεσσαλονίκης

Πέλλας
Κιλκίς

Πιερίας

27,8%

14,9%

11,5%

10,9%

10,9%

6,3%

3,2%

3,2%

3,0%

2,2%

1,9%

1,8%

1,8%

0,8%
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Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιείται το 3,1% των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων της Ελλάδας. Η 
πλειοψηφία, το 60,1%, των σχετικών επιχειρήσεων βρίσκονται στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. Οι ΠΕ Χαλκιδικής, Πιερίας, Σερρών, Πέλλας, 
Κιλκίς και Ημαθίας συγκεντρώνουν το 27,0%, το 5,4%, το 3,1%, το 2,2%, το 1,6% και το 0,5%, αντίστοιχα.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων

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

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

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφερειακή Ενότητα 
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας % επί του συνόλου, 2019
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Αττικής

6.651

Σύνολο

Κρήτης

Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα)

Ιονίων Νησιών

Πελοποννήσου

17.893

Δυτικής Μακεδονίας

Κεντρικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Βορείου Αιγαίου

Δυτικής Ελλάδας

Θεσσαλίας

Στερεάς Ελλάδας

Αν. Μακεδονίας και Θράκης

60,1%
5,4%

3,1%

27,0%

Ημαθίας
0,5%

Θεσσαλονίκης

Κιλκίς

1,6%
2,2%Πιερίας

Πέλλας

Σερρών

Χαλκιδικής

37,2%

15,0%

12,1%

11,2%

5,2%

3,6%

3,5%

3,1%

2,7%

1,8%

1,5%

1,2%

1,0%

1,0%
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To 2017 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντοπίζεται το 15,2% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and 
beverage service activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην δεύτερη θέση πίσω από την Περιφέρεια Αττικής (22,0%). 
Σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,7%.

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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• Οι απασχολούμενοι στον τομέα του τουρισμού στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας υπολογίζονται σε 48.442 για το έτος 2019, 
μέγεθος κατά 7% 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 10η σε μέγεθος 
μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών για την περίοδο 2010-2019,

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των καταλυμάτων 
και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης είναι 17% και 83% 
αντίστοιχα.

• Οι Άνδρες αποτελούν το 55,4% των απασχολούμενων και οι 
γυναίκες το 44,6% .

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά εργαζόμενους 
πλήρους απασχόλησης, πάρα ταύτα το ποσοστό πλήρους 
απασχόλησης (71%) είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με το 
σύνολο της χώρας(82%) και το χαμηλότερο μεταξύ του συνόλου των 
Περιφερειών για το έτος 2019

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων αυξήθηκε κατά την περίοδο 
εξέτασης από 37,5 έτη το 2010 σε 38,2 έτη το 2019 το οποίο 
αποτελεί το 4ο μικρότερο μέγεθος μεταξύ των Περιφερειών (και 
άρα η Περιφέρεια εμφανίζει συγκριτικά νεότερο εργατικό δυναμικό)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
– Βασικά χαρακτηριστικά Εργατικού Δυναμικού 2019

Κεντρική
Μακεδονία

Σύνολο 
χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 48.442 381.856

% Αντρών 55,4% 53,6%

% Γυναικών 44,6% 46,4%

% Πλήρους απασχόλησης 71% 82%

% Μερικής απασχόλησης 29% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 38,2 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 37,5 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 7% 24%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 17% 25%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 83% 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 (22%).

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

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

• Η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την αύξηση της 
ηλικιακής ομάδας 45-44 ετών (από 18% το 2010 σε 22% το 2019) με την ακολουθούμενη 
μείωση των κατηγοριών 15-44 ετών.

Επίπεδο εκπαίδευσης 2010 2019

Πρωτοβάθμια 16% 5%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 74% 78%

Τριτοβάθμια 10% 15%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 0% 2%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,9 2,1

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 στο κλάδο οι οποίοι 
ανήκουν στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό
Η Περιφέρεια Κεντρ.Μακεδονίας εμφανίζει την 5η χαμηλότερη δυναμική μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (7,0% σε σχέση με 24,0% για την περίοδο 2010-2019), το μικρότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης, το 3ο υψηλότερο 
μέσο επίπεδο εκπαίδευσης και μέση ηλικία απασχολούμενων μικρότερη του μέσου όρου της χώρας

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Κατανομή εργαζομένων, ανά ηλικιακή ομάδα, 2019 

Σύγκριση Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζει μεγαλύτερο πλήθος 
απασχολούμενων αντρών στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της χώρας (55,4% 
έναντι 53,6% αντίστοιχα) και ανάλογα χαμηλότερο μερίδιο όσον αφορά την 
απασχόληση των γυναικών. 

• Εμφανίζει ακόμα χαμηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης (71% έναντι 82% 
για το σύνολο της χώρας), διαφορά μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων, 
το μικρότερο μεταξύ των Περιφερειών

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 38,2 έτη , πλησίον της 
μέσης ηλικίας για το σύνολο της χώρας με αποτέλεσμα την σύγκλιση του 
μεγέθους της Περιφέρειας σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας και την 4η 
μικρότερη μέση ηλικία μεταξύ των Περιφερειών

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια (δείκτης 2,1) 
είναι αντίστοιχο του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1) ενώ είναι το τρίτο 
υψηλότερο μεταξύ των Περιφερειών της χώρας
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Το ποσοστό των εργαζομένων αφορά στην πλειοψηφία του (πάνω από οκτώ στους δέκα) δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης το οποίο 
σε σχέση με το έτος 2010 αυξήθηκε κατά μόλις 2%. Αντίθετα οι εργαζόμενοι στα καταλύματα αυξήθηκαν κατά +38%, με παράλληλη 
αύξηση της μέσης ηλικίας και επιπέδου εκπαίδευσης (2,3).

Επάρκεια Ανθρώπινου Δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Καταλύματα

Δραστηριότητες υπηρεσιών καταλυμάτων 2019

Σύνολο απασχολούμενων 8.187

%Αντρών 49,3%

%Γυναικών 50,7%

%Πλήρους απασχόλησης 98%

%Μερικής απασχόλησης 2%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 43,8

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 42,0

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 
έτος 2010 38%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,3

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 40.255

%Αντρών 56,7%

%Γυναικών 43,3%

%Πλήρους απασχόλησης 65%

%Μερικής απασχόλησης 35%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 37,1

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 36,8

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 
έτος 2010 2%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,1

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών απασχόλησης είναι 
ανομοιογενής με πάνω από οκτώ στους δέκα εργαζόμενους να αφορά την 
κατηγορία των υπηρεσιών εστίασης (83,1%)

• Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην κατηγορία Καταλύματα σε 
σχέση με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (50,7% έναντι 43,3% 
αντίστοιχα)

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά +38% έναντι 
+2% στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

• Η μέση ηλικία αυξήθηκε και στις δύο εξεταζόμενες κατηγορίες, πάρα ταύτα 
παραμένει υψηλότερη για την κατηγορία καταλύματα (43,8 έτη έναντι 37,1 
ετών για την κατηγορία υπηρεσιών εστίασης)

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού μεταξύ των υπό-κλάδων 
εστίασης
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• Από ποσοστό 44,6% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο μειώθηκε σταδιακά 
φτάνοντας έως και 41,6% το έτος 2014  ενώ για την περίοδο 2017-2019 εμφανίζεται σταθερά 
πλησίον του 44,0% και άρα στο σύνολο της περιόδου εξέτασης η πλειοψηφία των εργαζομένων 
ανήκουν στο αντρικό φύλλο.

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών αυξήθηκε την περίοδο εξέτασης κατά 10,6% σε σχέση με 2,0% 
για την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών (από 21,2 χιλιάδες εργαζόμενες το 2010 σε 21,6 
χιλιάδες το έτος 2019) .

• Η πλήρης απασχόληση στον κλάδο για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζει σημαντική 
μείωση κατά την περίοδο εξέτασης, από πλησίον του 90% την περίοδο 2010-2013 σε πλησίον του 
75,0% την περίοδο 2016-2019 με μόλις 70,5% το έτος 2019 (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της 
περιόδου εξέτασης).

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα κατά την περίοδο εξέτασης, 
παρά ταύτα από το έτος 2015 και έπειτα βρίσκεται σταθερά πλησίον της τιμής του δείκτη 2,1 σε 
σχέση τιμή πλησίον του 1,9-2,0 τα προηγούμενα έτη. 

• Αυτό οφείλεται στην αύξηση των εργαζομένων από την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με την παράλληλη μείωση των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια.

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνει την 5η θέση όσον αφορά το ποσοστό των 
απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση , την 1η θέση όσον αφορά το ποσοστό των 
απασχολούμενων με δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τελευταία θέση (13η)  όσον αφορά το 
ποσοστό των απασχολούμενων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. 
Άρα συγκριτικά οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν το 
χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών και το υψηλότερο όσον αφορά την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη χαρακτηριστικών (2010-2019)

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Στην Περιφέρεια η πλήρης απασχόλησης εμφανίζει αρνητική τάση από ποσοστό πλησίον του 90% την περίοδο 2010-2013 σε 70,5% το 
2019 .Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων αντίθετα εμφανίζει σημαντική βελτίωση με την μείωση εργαζομένων με μόνο 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αύξηση των εργαζομένων στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.



24

Ήλιος & θάλασσα | Παραλίες & υπηρεσίες

Γαλάζια Σημαία

Το 2020, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, βραβεύτηκε με 
γαλάζια σημαία για 104 παραλίες. Πιο συγκεκριμένα:

• ΠΕ Θεσσαλονίκης (13): Δήμος Βόλβης (8) & Δήμος Θερμαϊκού 
(5)

• ΠΕ Χαλκιδικής (85): Δήμος Αριστοτέλη (15), Δήμος Σιθωνίας 
(18), Δήμος Κασσάνδρας (33), Δήμος Πολυγύρου (2) & Δήμος 
Προποντίδας (18)

• ΠΕ Πιερίας (6): Δήμος Κατερίνης (6) 

Η ΠΕ Χαλκιδικής συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό γαλάζιων 
σημαιών στη χώρα. 

Υπηρεσίες Διασκέδασης & Σίτισης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνει πλήθος 
δραστηριοτήτων διασκέδασης και σίτισης, με εστίαση τόσο σε 
ζευγάρια και παρέες, όσο και σε οικογένειες με παιδιά. 
Πιο συγκεκριμένα:

• Εστιατόρια, ουζερί, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες με διαφορετικές 
κουζίνες (ελληνική, μεσογειακή, ευρωπαϊκή κτλ.) και beach 
bars.

• Μουσικές σκηνές, discos, clubs, bars, νυχτερινά μαγαζιά με 
ζωντανή μουσική

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες και πανηγύρια

• Θερινοί κινηματογράφοι που προβάλουν ταινίες κυρίως στην 
αγγλική γλώσσα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρώνει πλήθος παραλιών και μαρίνων, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν βραβευθεί με 
γαλάζια σημαία. Παράλληλα, υπάρχει πληθώρα δραστηριοτήτων διασκέδασης και σίτισης, οι οποίες απευθύνονται σε όλα τα γκρουπ 
επισκεπτών (ζευγάρια, παρέες ή οικογένειες με παιδιά).

Παραλίες/Μαρίνες

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει πλήθος 
οργανωμένων παράλιων:

• Η ΠΕ Θεσσαλονίκης διαθέτει 50 χλμ. ακτογραμμής, με πλήθος 
παραλιών στο Δήμο Βόλβης (Ασπροβάλτα, Νέα Βρασνά, 
Πόρτο Φίνο κτλ.) και στο Δήμος Θερμαϊκού (Αγ. Τριάδα, Νέοι 
Επιβάτες κτλ.).

• Η ΠΕ Χαλκιδικής διαθέτει 550 χλμ. ακτογραμμής με παραλίες 
που απλώνονται σε όλο το μήκος της, ενώ διαθέτει 2 
μαρίνες. Ενδεικτικές παραλίες είναι ο Μαρμαράς, το Ποσείδι, 
η Γερακίνη και ο Άγιος Μάμας.

• Η ΠΕ Πιερίας διαθέτει ακτογραμμή 70 χλμ., με 5 παραλίες 
στη Β. Πιερία, 3 στην Κεντρική Πιερία, και 8 στη Ν. Πιερία. 
Ενδεικτικές παραλίες είναι οι Καλλιθέα, Κορινός, Ολυμπιακή 
Ακτή και Παραλία.

13

85

6 ΠΕ Θεσσαλονίκης 

ΠΕ Χαλκιδικής

ΠΕ Πιερίας

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας 
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Ήλιος & θάλασσα | Δραστηριότητες
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προσφέρει πλήθος δραστηριοτήτων σε θάλασσα/λίμνη ή ποτάμια, όπως ενδεικτικά windsurfing
στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, καταδύσεις και ημερήσιες κρουαζιέρες στην ΠΕ Χαλκιδικής, Canoe/Kayak στη ΠΕ Σερρών και ΠΕ Πέλλας καθώς 
και ψάρεμα στη ΠΕ Ημαθίας.

ΠΕ Χαλκιδικής:
• Το ναυάγιο του πλοίου «Μυτιλήνη» 

το οποίο βρίσκεται στην παραλία 
Σάνη.

• Το νησάκι Κέλυφος, το οποίο 
παρουσιάζει εξαιρετικό καταδυτικό 
ενδιαφέρον με κρυστάλλινα νερά 
και ποικιλομορφία βυθού, με 
δυνατότητα κατάδυσης σε 
περισσότερα από 10 σημεία.

• Πόρτο Βαλίτσα, στον όρμο του 
Παλιουρίου, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από απότομα 
βράχια & γκρεμούς.

• Όρμος Κουρσάρου, βρίσκεται 
ανατολικά του όρμου Παλιουρίου

• Περιοχή Λουτρά Αγία Παρασκευή, 
βραχώδη περιοχή με εντυπωσιακό 
βυθό.

• Περιοχή Νέας Ποτίδαιας, ήρεμη 
περιοχή με θαλάσσιο ενδιαφέρον.

Καταδύσεις 

ΠΕ Χαλκιδικής;:
• Η κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος 

αναχωρεί καθημερινά από το λιμάνι 
της Ουρανούπολης. Το πλοίο πλέει 
500 μ. από την ακτή προκειμένου οι 
επιβάτες να θαυμάσουν τα 
μεγαλοπρεπή μοναστήρια στη 
δυτική ακτή της χερσονήσου του 
Άθω.

• Η ημερήσια κρουαζιέρα στο νησί 
της Αμμουλιανής και τα νησάκια 
Δρένια από τον Όρμο Παναγιάς, 
είναι μία διασκεδαστική εκδρομή 
γεμάτη κολύμπι σε εξωτικές 
παραλίες και ξενοιασιά.

ΠΕ Πιερίας: 
• Ημερήσιες εκδρομές από τα λιμάνια 

Παραλίας/Πλαταμώνα κατά μήκος 
των Πιερικών Ακτών.

Ημερήσιες εκδρομές/
Θαλάσσιες εκδρομές

ΠΕ Σερρών: 
• Δραστηριότητα με μεγάλο 

ενδιαφέρον στον υγροβιότοπο της 
λίμνης Κερκίνης (Canoe/ Kayak με 
διθέσια/τριθέσια κανό) χωρίς να 
χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία.

• Canoe /Kayak στον ποταμό 
Στρυμόνα- διαδρομή που ξεκινά 
από τα σύνορα του Προμαχώνα 
προς τη γέφυρα του Στρυμόνα με 
κατεύθυνση προς τις 3 γέφυρες 
(Πετρίτσι, Βυρώνεια, Παρυδάτιο 
δάσος).

ΠΕ Πέλλας:
• Rafting/Kayak στον ποταμό 

Μογλενίτσα, με επιβίβαση στο 
χωριό Άλωρο και διαδρομή 2,5 ώρες 
μέσα στο ποτάμι δυσκολίας II και III. 

Canoe/ Kayak

ΠΕ Ημαθίας: 
• Η λίμνη του χωριού Δασκί στο Ν. 

Ημαθίας συγκεντρώνει, 
καθημερινά σχεδόν, δεκάδες 
φίλους του  ψαρέματος και της 
φυσικής ζωής.

ΠΕ Χαλκιδικής: 

• Η Χαλκιδική έχει μακρά 
αλιευτική παράδοση, καθώς η 
αλιεία αποτελούσε την κύρια 
απασχόληση των κατοίκων της, 
και προσφέρει εκδρομές για 
ψάρεμα στη Νέα Φώκαια.

Ψάρεμα

ΠΕ Θεσσαλονίκης: 
• Στη λίμνη Βόλβη, τη δεύτερη 

μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, 
συνδυάζεται αρμονικά ο 
αθλητισμός με την ηρεμία, 
ωστόσο όταν έχει αέρα από τα 
στενά της Ρεντίνας, οι surfers 
ετοιμάζουν τις ιστιοσανίδες 
τους, καθώς η Βόλβη αποτελεί 
μια από τις ιδανικότερες πίστες 
για wind surfing στην Ελλάδα. 

Windsurfing

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco
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Ναυτικός τουρισμός| Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
To επιβατικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί τον κύριο λιμένα υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
η οποία διαθέτει και 4 μαρίνες, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Χαλκιδικής με 1.215 θέσεις ελλιμενισμού.

Κρουαζιέρα

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

• Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα της Μακεδονίας και έναν από τους σημαντικότερους λιμένες της ΝΑ Ευρώπης. Λόγω της 
πλεονεκτικής γεωγραφικής του θέσης και των εξαιρετικών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, είναι ο μεγαλύτερος λιμένας διαμετακομιστικού εμπορίου της 
χώρας και εξυπηρετεί τις ανάγκες περίπου 15 εκατ. κατοίκων της διεθνούς ενδοχώρας.

• Βρίσκεται στο εσώτατο σημείο του Θερμαϊκού κόλπου, στο βόρειο τμήμα της ανατολικής Μεσογείου, προς τα δυτικά του κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η 
προσέγγιση των πλοίων πραγματοποιείται με φυσικό κανάλι μεγάλου βάθους το οποίο δεν χρειάζεται εκβάθυνση.

• Καταλαμβάνει χώρο έκτασης 1,5 εκατ. τ.μ. και εκτείνεται σε μήκος 3,5 χλμ..

• Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν έξι προβλήτες, κρηπιδώματα μήκους 6.200 μ. με βύθισμα της θάλασσας έμπροσθεν αυτών έως 12 μ. με κλειστούς και 
ανοικτούς αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 600 χιλ. τ.μ., κατάλληλες για την εξυπηρέτηση όλων των ειδών των φορτίων και της επιβατικής κίνησης.

• Διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις για τη διακίνηση υγρών καυσίμων και είναι συνδεδεμένο με τον διασυνοριακό αγωγό μεταφοράς υγρών καυσίμων, βρίσκεται δε 
κοντά στον διεθνή αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου.

• Λόγω του εύκρατου κλίματος, της καλά προστατευμένης από καιρικές συνθήκες πρόσβασης, της ύπαρξης κυματοθραύστη μήκους 1.000 μ, της σχεδόν μηδαμινής 
παλίρροιας (μέγιστο ύψος 0,7 μ) και των ασφαλών εγκαταστάσεων του λιμένος η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και η αποβίβαση/επιβίβαση των 
επιβατών σε πλοία, πραγματοποιείται απρόσκοπτα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

• Διαθέτει πυκνό οδικό δίκτυο, το οποίο ενώνεται απευθείας με το εθνικό και διεθνές οδικό δίκτυο. Βρίσκεται στη διασταύρωση σπουδαίων χερσαίων δικτύων 
μεταφοράς, Ανατολής-Δύσης (Εγνατία οδός) και Νότου-Βορρά (ΠΑΘΕ: Πάτρα-Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι ή Ειδομένη) ο οποίος συνεχίζει προς βορρά αφενός 
ως διάδρομος Ανατολής-Ανατολικής Μεσογείου, του Κεντρικού δικτύου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς, αφετέρου ως πανευρωπαϊκός διάδρομος,

• Έχει χαρακτηριστεί ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος στο λιμενικό σύστημα της χώρας και ένας από τους πέντε ελληνικούς λιμένες που ανήκει στο Κεντρικό 
Δίκτυο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς.

• Επιπλέον, η κίνηση των κρουαζιερόπλοιων για την Κεντρική Μακεδονία εξυπηρετείται μόνο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

• Σήμερα, έξι (6) από τους ελληνικούς λιμένες που δραστηριοποιούνται στην αγορά κρουαζιέρας λειτουργούν και ως λιμένες αφετηρίας (home-ports), ένας από 
τους οποίους είναι το λιμάνι Θεσσαλονίκης.

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποδέχτηκε το 2018:

 Το 0,1% των κρουαζιερόπλοιων που επισκέφθηκαν την χώρα. Συγκεκριμένα, η κίνηση των κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την 
περίοδο 2013-2018 σημείωσε μείωση κατά -72,0%.

 Το 0,03% των αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας που επισκέφθηκαν την χώρα. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας την περίοδο 2013-2018 στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σημείωσαν μείωση κατά -90%.

• Τα αποτελέσματα της πολυκριτηριακής ανάλυσης δείχνουν ότι ο Πειραιάς διαθέτει τη μεγαλύτερη δυναμική όσον αφορά στην προσέλκυση κίνησης home-
porting. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ηράκλειο και στην τρίτη θέση βρίσκεται το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο όμως αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα σε 
ό,τι αφορά στις λιμενικές υποδομές και ειδικότερα στους περιορισμούς που επιβάλουν ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων κρηπιδωμάτων για κρουαζιερόπλοια 
(χωρητικότητα λιμένα) και το μικρό βάθος του λιμένα, το οποίο δεν επιτρέπει την αποδοτική εξυπηρέτηση των μεγάλων κρουαζιερόπλοιων.

Σκάφη αναψυχής (yachting)

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ

Στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν 
συνολικά 11 καταφύγια τουριστικών σκαφών, με συνολικά 
995 θέσεις ελλιμενισμού:
• ΠΕ Θεσσαλονίκης: 2
• ΠΕ Χαλκιδικής: 8 
• ΠΕ Πιερίας: 1

Τουριστικά Καταφύγια

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν 
συνολικά 1.296 θέσεις ελλιμενισμού:
ΠΕ Θεσσαλονίκης: 
• Αρετσού (245 θέσεις)
• Πυλαίας (440 θέσεις) – έχει ανακοινωθεί
ΠΕ Χαλκιδικής: 
• Πόρτο Καρράς (315 θέσεις)
• Σάνη (215 θέσεις) 
• Miraggio (81 θέσεις)

Μαρίνες

ΠΕ Χαλκιδικής (μαρίνες & σκάφη αειφόρου τουρισμού):
• Μαρίνα Πόρτο Καρράς
• Μαρίνα Σάνη
• Μαρίνα Miraggio
• Scorpion Yachting MCPY (Sani Cat, Sani Grace, Sani Riva, 

Sani Swan, Sani Wind, A Trinity)

Γαλάζια σημαία
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Ναυτικός Τουρισμός | Σημεία ενδιαφέροντος & αξιολόγηση κρουαζιέρας
Σύμφωνα με έρευνα της ΔιαΝΕΟσις, βάσει των κριτηρίων ελκυστικότητας ενός λιμένα και τις ευκαιρίες που παρέχει η σημερινή 
δυναμική και δομή της κρουαζιέρας, ο λιμένας της Θεσσαλονίκης αξιολογήθηκε ως προς συγκεκριμένους παράγοντες, οι οποίοι 
αναλύονται παρακάτω, και επιλέχθηκε μεταξύ των λιμένων αφετηρίας, για περαιτέρω ανάπτυξη.

• Η Θεσσαλονίκη ως προορισμός, προσφέρει στον 
επισκέπτη της μια μεγάλη γκάμα εικόνων και 
επιλογών. Από το κάστρο, τις βυζαντινές εκκλησίες 
και τον Λευκό Πύργο έως τη διάσημη νυχτερινή 
ζωή, τη γαστρονομική εμπειρία αλλά και την 
εγγύτητά σε σημαντικές τοποθεσίες αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, όπως είναι η Βεργίνα -η πόλη όπου 
ανακαλύφθηκε ο τάφος του Φιλίππου του Β’, του 
πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου-, η Θεσσαλονίκη 
αποτελεί έναν ιδιαίτερο τουριστικό προορισμό.

• Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είναι ένας 
προορισμός κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει 
καλή χωρητικότητα με σχετική μέτρια δυνατότητα 
διαχείρισης του όγκου των επιβατών, προσφορά 
υπηρεσιών ασφάλειας (ISPS),

• Επίσης, αποτελεί τερματικό σταθμό των επιβατών, 
με υψηλού επιπέδου περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος και προστασίας από καιρικές 
συνθήκες. 

• Τέλος, στο λιμένα Θεσσαλονίκης, γίνεται 
παραλαβή των αποβλήτων των πλοίων και υπάρχει 
δυνατότητα παραχώρησης τερματικού σταθμού.

Δυνατά σημεία

• Σε σύγκριση με τις τάσεις που επικρατούν στη Μεσόγειο, 
το μερίδιο της Ελλάδας  ως σημείο αφετηρίας (home-
porting), είναι σημαντικά υποδεέστερο, με σχετική κίνηση 
να εμφανίζεται κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά και, 
δευτερευόντως στους λιμένες Λαυρίου, Κέρκυρας, 
Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης. Επομένως, φαίνεται ότι δεν 
αξιοποιούνται επαρκώς οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα 
μορφολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά 
πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα.

• Το αποτέλεσμα της πολυκριτηριακής ανάλυσης, οδηγεί 
στην επιλογή των λιμένων Πειραιά, Ηρακλείου και 
Θεσσαλονίκης ως των πλέον κατάλληλων για να 
αναπτυχθούν περαιτέρω ως λιμένες αφετηρίας.

• Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει σοβαρά 
ζητήματα σε ό,τι αφορά στις λιμενικές υποδομές και 
ειδικότερα στους περιορισμούς που επιβάλουν ο 
συνολικός αριθμός διαθέσιμων κρηπιδωμάτων για 
κρουαζιερόπλοια (χωρητικότητα λιμένα) και το μικρό 
βάθος του λιμένα, το οποίο δεν επιτρέπει την αποδοτική 
εξυπηρέτηση των μεγάλων κρουαζιερόπλοιων.

• Επίσης, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει περιορισμένη 
αναγνωρισιμότητα  τόσο από τις εταιρείες όσο και από 
τους επιβάτες κρουαζιέρας, γεγονός που οδηγεί τις 
εταιρείες να μην επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη ως 
προορισμό και τους επιβάτες να μην επιζητούν 
προσεγγίσεις σε αυτήν. 

Αδύνατα/ προς ανάπτυξη σημεία

Σημεία ενδιαφέροντοςΑξιολόγηση κρουαζιέρας Θεσσαλονίκης

• Εκκλησίες & καθεδρικοί ναοί
• Ιστορικές τοποθεσίες
• Σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος
• Μνημεία & αγάλματα
• Θρησκευτικές τοποθεσίες & ιεροί χώροι
• Αρχαία ερείπια
• Κτίρια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος
• Λευκός Πύργος
• Επταπύργιο
• Αρχαιολογικό Μουσείο
• Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
• Πλατεία Αριστοτέλους
• Μουσείο Ατατούρκ

Παράγοντας Αξιολόγηση λιμένα 
Θεσσαλονίκης1

Εγγύτητα με διεθνές αεροδρόμιο (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 1 4,77

Αριθμός αεροπορικών αποδόσεων (1-5) 4 18,2

Δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου 
επιβατών (1-5) 3 13,35

Βάθος λιμένα (1-5) 2 8,82

Υπηρεσίες ασφάλειας (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 1 4,36

Χωρητικότητα αεροδρομίου (1-5) 4 17,28

Εγγύτητα στα δρομολόγια κρουαζιέρας (1-5) 2 8,36

Χωρητικότητα λιμένα (1-5) 2 8,36

Τερματικός σταθμός επιβατών (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 1 4,14

Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος 5 20,7

Διαχείριση αποσκευών (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 1 4,05

Προστασία από καιρικές συνθήκες (1-5) 5 20,25

Παραλαβή αποβλήτων πλοίων (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 1 3,95

Δυνατότητα παραχώρησης τερματικών 
σταθμών (ΝΑΙ/ΌΧΙ) 1 3,86

Σύνολο (#3) - 140,45

1. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι παράγοντες που επιλέχθηκαν, και η αξιολόγηση ανά παράγοντα και η τελική βαθμολογία κάθε λιμένα, η οποία προκύπτει ως άθροισμα των γινομένων της βαρύτητας του κάθε παράγοντα με την αξιολόγηση του ίδιου παράγοντα, Έρευνα διαΝΕΟσις, 2017

Πηγές: ΔιαΝΕΟσις (2017), Ανάλυση Deloitte
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (1)
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, η πλειοψηφία των οποίων να 
συγκεντρώνονται στη ΠΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Χαλκιδική, με αρχαιολογικά, λαογραφικά και ιστορικά μουσεία, καθώς και πλήθος 
πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων της βυζαντινής εποχής.

Η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει 63 μουσεία διαφόρων θεμάτων, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων, η ιστορία, ο πολισμός, οι τέχνες και ο λαογραφικός πλούτος :
• ΠΕ Θεσσαλονίκης (20): Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθλητικό, Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 

Βαλκανικών Πολέμων, Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Αρχαίων, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Οργάνων, Εβραϊκό Μουσείο, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας, 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης, Μουσείο Ατατούρκ, Μουσείο Κινηματογράφου, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης, Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορικής Διαδρομής Εβραϊσμού Θεσσαλονίκης, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Μουσείο 
Αθλητισμού, Μουσείο Λευκού Πύργου, Κρύπτη Αγίου Δημητρίου, Κέντρο Ιστορικής Διαδρομής Εβραϊσμού Θεσσαλονίκης

• ΠΕ Χαλκιδικής (20): Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αρναίας, Λαογραφικό Μουσείο Νέας Τενέδου, Λαογραφικό Μουσείο Πολυγύρου, Λαογραφικό Μουσείο Κρήνης, Αρχαιολογικό Μουσείο Ολύνθου, 
Λαογραφική Συλλογή Βάβδου, Ανθρωπολογικό Μουσείο Πετραλώνων, Λαογραφικό Μουσείο Πετροκέρασων, Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου, Έκθεση Λαογραφίας (οικία Δ. Τσιότρα), Μουσείο 
Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων, Λαογραφικό Μουσείο Παρθενώνα, Μουσείο Πύργου Ουρανούπολης, Λαογραφικό Μουσείο Ακτή Ελιάς, Ανθρωπολογικό Μουσείο Πετραλώνων, Εκκλησιαστικό 
Μουσείο Ταξιάρχη, Λαογραφικό Μουσείο Βιθυνίας, Δασικό Μουσείο Πανεπιστημιακού Δάσου

• ΠΕ Πιερίας (1): Αρχαιολογικός Μουσείο Δίου
• ΠΕ Ημαθίας (5): Αρχαιολογικό μουσείο Βέροιας, Μουσείο βασιλικών τάφων Αιγών, Λαογραφικό Μουσείο Βέροιας, Βλαχογιάνειο Μουσείο, Βυζαντινό Μουσείο
• ΠΕ Σερρών (9): Λαογραφικό Μουσείο Βλάχων «Γεωργάκης Ολύμπιος», Λαογραφικό Μουσείο Γερακίνα-Νιγρίτα Σερρών, Λαογραφικό Μουσείο Πολιτισμού Συλλόγου Θόλου Δήμου Ν. Ζίχνης, Λαογραφικό 

Ιστορικό Μουσείο Τσαρτσίδη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Εκκλησιαστικό Κειμηλιαρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Μουσείο Παλαιάς Μητρόπολης Σερρών
• ΠΕ Κιλκίς (6): Λαογραφικό Μουσείο, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Μουσείο Α' Παγκοσμίου Πολέμου Μάχης Σκρά, Αρχαιολογικό Μουσείο, Λαογραφικό Μουσείο Γοργόπης, Πολεμικό μουσείο Ηρώων
• ΠΕ Πέλλας (2): Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Λαογραφικό Μουσείο Πέλλας

• ς

Μουσεία

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αποτέλεσε κέντρο ανάπτυξης πολλών πολιτισμών από τα αρχαία χρόνια, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών χώρων:
• ΠΕ Θεσσαλονίκης (18): Νεκροταφείο Τράπεζας Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης, Νεολιθικός οικισμός Θέρμης, Αίνεια (Νέα Μηχανιώνα), Υστεροαρχαικός Ναός, Νεκρόπολη Δερβενίου, Πόλη Απολλωνίας (Νέα 

Απολλωνία), Νεκρόπολη Σίνδου, Αγροικία Ασπροβάλτας Νεκρόπολη Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης, Θολωτός Τάφος Καλινδοίων, Λουτρά Νεκροταφεία, Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης, Γαλεριανό 
Συγκρότημα, Πόλης Απολλωνίας (Νέα Απολλωνία), Τούμπα Θεσσαλονίκης, Αρχαία Θεσσαλονίκη, Φρουριακό Συγκρότημα Βρασνών 

• ΠΕ Χαλκιδικής (15): Σπήλαιο Πετραλώνων, Άγιος Αθανάσιος Συκιάς, Άκανθος Μνημειακός Ναός, Διατείχισμα Κασσάνδρας, Σιδηροκαύσια – Στάγειρα, Ναός Απόλλωνα Ήλιου, Ναός Άμμωνα Δία, Ιερό 
Πόλης Σταγείρων, Κάστρο Τορώνης, Άκανθος – Οικοδόμημα, Ιερό Ποσειδίου, Βασιλική Σωφρονίου, Τείχος Πόλης Σταγείρων, Θολωτός Τάφου Στύλου, Βυζαντινός Πύργος Γαλάτιστας

• ΠΕ Πιερίας (17): Αρχαίο Θέατρο Δίου, Αρχαιολογικό Πάρκο-Η Έπαυλη του Διονύσου, Αρχαιολογικό Πάρκο-Οι Τύμβοι στον Όλυμπο, Μακεδονικοί Τάφοι Κορινού (τύμβοι Α και Β), Αρχαιολογικό Πάρκο - Η 
Πόλη, Κάστρο Πλαταμώνα, Νεολιθικός Οικισμός Μακρυγιάλου, Αρχαιολογικό Πάρκο-Το Ιερό του Ολυμπίου Διός, Αρχαιολογικό Πάρκο-Το Ιερό της Δήμητρας, Αρχαιολογικό Πάρκο-Το Ιερό της Ίσιδας, 
Αρχαιολογικό Πάρκο-Τα Θέατρα, Αρχαιολογικό Πάρκο Μεγάλες Θέρμες Δίου, Αρχαιολογικό Πάρκο-Οι Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές, Αρχαιολογικό Πάρκο Νεκρόπολη Δίου, Αρχαία Πύδνα, Οι Λουλουδιές 
Κίτρους, Λείβηθρα

• ΠΕ Ημαθίας (13): Ο νεολιθικός οικισμός της Νέας Νικομήδειας, οι Μακεδονικοί τάφοι των Λευκαδίων, το Ανάκτορο και οι Βασιλικοί Τάφοι της Βεργίνας, οι βασιλικοί τάφοι της Μεγάλης Τούμπας, 
αρχαιολογικός χώρος Αγίου Παταπίου Βεροίας, το νεκροταφείο των τύμβων, το Ανάκτορο και το Θέατρο, Ανάκτορο Αιγών, το ιερό της Εύκλειας, η Ακρόπολη και το τείχος της πόλης, Νυμφαίο- Σχολή 
Αριστοτέλους, Μίεζα, Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές Σφηκιάς

• ΠΕ Σερρών (2): Βυζαντινή Ακρόπολη Σερρών, Έπαυλη Σερρών
• ΠΕ Κιλκίς (7): Κολχίδα, Παλατιανό, Ηρώο του Παλατιανού, Νεκροταφείο Γυναικόκαστρου , Αρχαίο Ίωρον, Μεγαλιθικό μνημείο Χωρυγίου, Ευρωπός
• ΠΕ Πέλλας (10) Μακεδονικός Τάφος Γ στην Πέλλα, Μακεδονικός Τάφος Δ στην Πέλλα, Ρωμαϊκή Αποικία της Πέλλας, Κωνστάντια, Οικίες αρχαίας Πέλλας, Άλωρος, Αρχαία Έδεσσα, Βυζαντινό Κάστρο 

Χρυσής, Φράγμα επτά πηγών, Αρχοντικό Γιαννιτσών 

Αρχαιολογικοί 
χώροι

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ, Κεντρική Μακεδονία | Επίσημη Τουριστική Πύλη Περιφέρειας
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (2)
Επίσης, η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό κεφάλαιο σε φρούρια, παραδοσιακούς οικισμούς και θρησκευτικά μνημεία που ευνοούν την 
ανάπτυξη του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος καθώς αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών.

• ΠΕ Θεσσαλονίκης: Κάστρα Θεσσαλονίκης, Επταπύργιο, Λευκός Πύργος, Πύργος Αγίου Βασιλείου, Φρούριο Βαρδαρίου, Κάστρο Ρεντίνας, Μετόχι Αγίας Αναστασίας, Πύργος Βασιλικών Θεσσαλονίκης, 
Πύργος Βρασνών, Σταθμός Ασπροβάλτας, Πύργος του Μπούργκας, Παλιόκαστρο Λαχανά, Κάστρο Μαυρούδας

• ΠΕ Χαλκιδικής: Πύργος Ουρανούπολη, Πύργος Μαριανών, Πύργος της Γαλάτιστας, Κάστρο Νέπωσι, Πύργος Σάνης, Πύργος της Κρούνας, Κάστρο Λειψάσδας, Διατείχισμα Κασσανδρείας, Κάστρο Τορώνης, 
Φραγκόκαστρο, Πύργος Φώκαιας, Πύργος Σιδηροκαυσίων, Πύργος στα Πυργούδια, Πύργος Μετοχίου Νέας Τρίγλιας, Πύργος Περιγαρδικείας, Πύργος Οζολίμνου, Πύργος Ψαλίδας, Πύργος 
Χρυσοκάμαρου, Πύργος Μαντέμ Αγά, Πύργος Κουτσακίου, Πύργος Ορφανού, Κάστρο Προφ. Ηλία Αρναίας, Πύργος Ζωγράφου

• ΠΕ Πιερίας: Κάστρο Πλαταμώνα, Κάστρο Κίτρους
• ΠΕ Ημαθίας: Τείχη Βέροιας
• ΠΕ Σερρών: Ακρόπολη Σερρών, Κάστρο Ζίχνας, Κάστρο Σιδηρόκαστρου, Πύργος Μονής Τιμίου Προδρόμου, Πύργος Μαρμαρίου, Πύργος Χάνδακα, Καστρί Νιγρίτας, Πύργος της Μάρως, Κάστρο 

Μανδρακίου Κερκίνης, Παλιόκαστρο Νικόκλειας, Πύργος Ευκαρπίας, Πύργος Ανδρόνικου, Πύργος Αγίας Μαρίνας Δάφνης, Πύργος Αγκίστρου Σερρών
• ΠΕ Κιλκίς: Γυναικόκαστρο, Πιερίας, Κάστρο Πλαταμώνα, Κάστρο Κίτρους
• ΠΕ Πέλλας: Κάστρο Χρυσής, Πύργος Ρολογιού Γιαννιτσών, Πύργος Γραμματικού, Τείχη Λόγγου

Φρούρια

• ΠΕ Θεσσαλονίκης: Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης
• ΠΕ Χαλκιδικής:  Παλαιόκαστρο, Παρθενώνας
• ΠΕ Πιερίας: Παντελεήμων, Πόροι, Σκοτεινά, Σκοτίνα
• ΠΕ Σερρών: Αλιστράτη, Εμμανουήλ Παππάς Σερρών, Ηλιοκώμη,  Κορμίστα, Μικρό Σούλι, Πρώτη, Ροδολίβος
• ΠΕ Πέλλας: Άγιος Αθανάσιος, Αετοχώριον, Αρχάγγελο, Γαρέφειο, Κρώμνη, Λαγκαδιά, Νότια, Παλ. Ξανθόγεια

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

• ΠΕ Θεσσαλονίκης: Διαθέτει βυζαντινές εκκλησίες της (όπως τα Βυζαντινά τείχη, τη Μονή Βλατάδων και Μονή Λατόμου) τον ναό του προστάτη της Αγίου Δημητρίου, αλλά και την Αγία Σοφία, την 
Αχειροποίητο, την Παναγία Χαλκέων και στην Άνω Πόλη τις εκκλησίες του Αγίου Νικολάου Ορφανού και του Οσίου Δαβίδ. 

• ΠΕ Χαλκιδικής: Ο Άθως ή Άγιο Όρος, είναι η πνευματική πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας. Στον Άθω βρίσκονται 20 μοναστήρια (όπως η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, η Ιερά Μονή Διονύσου, η Ιερά Μονή 
Δοχειαρίου κτλ.) 15 σκήτες (όπως Αγίας Άννης, Αγίας Τριάδος, Θεοτόκου) και περίπου 700 καλύβια και κελιά ή ερημητήρια, τα οποία κατοικούν περίπου δύο χιλιάδες μοναχοί. Το Άγιο Όρος είναι 
προσβάσιμο μόνο από τη θάλασσα. Το μικρό λιμάνι της Δάφνης στον Σιγγιτικό κόλπο και ο “Αρσανάς” της μονής Ιβήρων στον Στρυμωνικό κόλπο είναι οι μόνες είσοδοι.

• ΠΕ Πιερίας: Μνημεία που ανήκουν στη βυζαντινή ή τη μεταβυζαντινή περίοδο και είναι ναοί ή μοναστήρια. Τα περισσότερα είναι συγκεντρωμένα στη Νότια Πιερία σε ορεινές θέσεις, καθώς ήταν 
ασφαλέστερες έναντι πειρατών και επιδρομέων. Ο Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στην παλιά μονή Πέτρας, χρονολογείται στον 11ο αιώνα., το παλαιό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, κοντά στη Ρητίνη, 
μεταβυζαντινό κτίσμα, του 15ου αιώνα και το παλαιό μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, στον Όλυμπο του 16ου αιώνα, το οποίο αποτελούσε οχυρό συγκρότημα, με μύλους, μετόχια, ξυλοπρίονα και ζώα. 

• ΠΕ Ημαθίας: Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά αποτελεί ένα από τα  σημαντικότερα Ιερά προσκυνήματα της Ημαθίας ενώ το «Βήμα του Αποστόλου Παύλου» στη Βέροια είναι παγκόσμιο μνημείο 
θρησκευτικής κληρονομιάς, όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο σε Ιουδαίους και Βεροιώτες. Επίσης, Η Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά και ο νεόκτιστος ναός Αγίου Λουκά 
Συμφερουπόλεως, η Παλαιά Μητρόπολη θεωρείται- το «στολίδι της Βυζαντινής Βέροιας»- η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους ναούς των μεταβυζαντινών χρόνων στα Βαλκάνια.

• ΠΕ Σερρών: Σε μια βαθιά χαράδρα του Μενοίκιου όρους, βρίσκεται η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά και ιστορικά μοναστηριακά κέντρα της Μακεδονίας. Στο κέντρο 
της παλαιάς πόλης βρίσκεται το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο των Σερρών, ο Ι.Ν. των Αγίων Θεοδώρων, γνωστός και ως Παλαιά Μητρόπολη, αφού λειτούργησε ως μητροπολιτικός ναός από τα 
βυζαντινά μέχρι τα νεότερα χρόνια.

• ΠΕ Κιλκίς: Η περιοχή της Γουμένισσας και η οροσειρά του Πάικου έχουν μοναστήρια από το 14ο μ.Χ. αιώνα και άλλα στα τέλη του 20ου αιώνα. Εκτός όμως από τους μοναχούς, η περιοχή συγκέντρωνε 
και το ενδιαφέρον ασκητών, καθώς έχουν βρεθεί ασκηταριά.

• ΠΕ Πέλλας: Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Γιαννιτσά χτίστηκε την περίοδο 1858-1867 με σουλτανικό φιρμάνι, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ ιδρύθηκε το 1181 η οποία αρχικά ήταν αφιερωμένη 
στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και βρίσκεται στα 800 μ. του όρους Πάικο, ο ιστορικός Ι.Ν. της Αγίας Χρυσής, και το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας χτίστηκε το 1865 στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας.

Θρησκευτικά 
μνημεία & 

μοναστήρια

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ, Κεντρική Μακεδονία | Καστρολόγος (kastra.eu), Θρησκευτικοί Τουριστικοί Προορισμοί Κεντρικής Μακεδονίας | Ιερά Aρχιεπισκοπή Αθηνών
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (3)
Αντίστοιχα, σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν τα μνημεία της αγροτικής 
οικονομίας, πχ. Νερόμυλοι/ υδρόμυλοι/ ανεμόμυλοι σε ΠΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Χαλκιδικής, και τα διατηρητέα κτίρια τα οποία είναι 
άμεσα συνυφασμένα με την ιστορία και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Ενδεικτικά μνημεία αναφέρονται παρακάτω.

Στην Περιφέρεια διασώζονται πολλά μνημεία της αγροτικής υπαίθρου και της λαογραφίας, όπως λίθινα γεφύρια, ελαιοτριβεία, καπναποθήκες, τα οποία σε συνδυασμό με τα 
λαογραφικά μουσεία, τα ιστορικά κτίρια και τις λαογραφικές εκδηλώσεις, τα ήθη και τα έθιμα της Περιφέρειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη χάραξη θεματικών 
πολιτιστικών διαδρομών. Παραδείγματα αγροτικών μνημείων της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι τα παρακάτω:
• Βυζαντινός Νερόμυλος- Ελαιοτριβείο στην περιοχή Βόλβης
• Βυζαντινός Νερόμυλος στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
• Βυζαντινός Νερόμυλος στο χωριό Στεφανιά Θεσσαλονίκης.
• Υδρόμυλοι στην Κοινότητα Γαλάτιστας Ν. Χαλκιδικής
• Βυζαντινός πύργος και υδρόμυλοι στη θέση Mαριανά, Nομού Χαλκιδικής
• Ανεμόμυλος της Oρμύλιας Χαλκιδικής
• Το συγκρότημα «Kολληγόσπιτα» στην Κοινότητα Ζωγράφου Χαλκιδικής
• «Kολληγάδικο-σιδεράδικο» στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής
• Κτίριο (μύλος-κατοικία) στην Nικήτη Χαλκιδικής
• Ανεμόμυλος Κασσανδρείας στο N. Χαλκιδικής

Αγροτικά
Μνημεία

• ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ως διατηρητέα χαρακτηρίζονται 199 κτήρια του κέντρου της Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτελούν σημαντικά παραδείγματα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της 
Βόρειας Ελλάδας, και κτίστηκαν την εποχή του Μεσοπολέμου ή αργότερα.

• ΠΕ Πιερίας: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου στη Κατερίνη Ν. Πιερίας (Αρχοντικό Τσαλόπουλου)
• ΠΕ Σερρών: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου (καπναποθήκη) στην πόλη των Σερρών, φερόμενο ως ιδιοκτησία Σεραφείμ Ιωαννίδη
• ΠΕ Πέλλας Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου της οικίας του Μενέλαου Λουντέμη στον Εξαπλάτανο Αριδαίας στο νομό Πέλλας
• ΠΕ Ημαθίας: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται στην πόλη της Βέροιας του Ν. Ημαθίας, φερόμενου ως ιδιοκτησία Ευγενίας Αντωνιάδη
• ΠΕ Χαλκιδικής: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου και στοιχείων του περιβάλλοντα χώρου του, που βρίσκεται εντός του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου τμήματος του 

οικισμού Αρναίας στο Δήμο Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής, φερόμενου ως ιδιοκτησίας Καλιγέρη Ανδρέα

Διατηρητέα 
Κτίρια

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ, Διαρκής Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων Ελλάδας



31

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και υπηρεσίες (1)
Οι πολιτιστικές διαδρομές και ξεναγήσεις έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας και λειτουργούν ως 
σύνδεσμος μεταξύ στοιχείων από τον πολιτισμό, την κοινωνική δομή και το φυσικό περιβάλλον του τόπου.

Πηγές: ΔιαΝΕΟσις (2017), Ανάλυση DeloitteΠηγές: Ανάλυση Deloitte (Visit Serres, Thessaloniki.Travel, Έρευνα Deloitte-Remaco

• Η πολιτιστική διαδρομή «Σύγχρονοι περίπατοι σε αρχαίες διαδρομές. Ακολουθώντας την πορεία των τειχών», στην  Έδεσσα, Ν. Πέλλας, περιλαμβάνει περιήγηση κατά μήκος των 
τειχών της αρχαίας πόλης της Έδεσσας και παράλληλη ξενάγηση σχετικά με την ιστορία της πόλης και την οχύρωσή της.

• Η πολιτιστική διαδρομή «Cultural route Via Eurasia» στο Ν. Σερρών, είναι μια κοινή προσπάθεια, τριών φορέων από Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία. Η προσπάθεια ξεκίνησε με αρχική 
πρωτοβουλία του φορέα Culture Routes Society (CRS) με έδρα την Αττάλεια της Τουρκίας. 

• Στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, υπάρχει πληθώρα πολιτιστικών διαδρομών, για να ανακαλύψει κανείς τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις που άφησαν πίσω οι αρχαίοι Έλληνες, Ρωμαίοι, 
Βυζαντινοί, Οθωμανοί, Εβραίοι αλλά και ιερές μορφές της Χριστιανοσύνης, ξετυλίγοντας μια ιστορία 2.300 χρόνων. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η Ρωμαϊκή Διαδρομή, Βυζαντινή 
Διαδρομή, Διαδρομή Ψηφιδωτών, Μνημεία Unesco, «Στα βήματα του Αριστοτέλη», «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου», Οινική Διαδρομή κ.α. 

• Τις πολιτιστικές διαδρομές της Κεντρικής Μακεδονίας που θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια, με χρηματοδότηση ύψους €10 εκατ., εξασφάλισε από το ΕΣΠΑ, με 17 έργα στα 
οποία θα κατευθυνθούν οι πόροι που εξασφαλίστηκαν για τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών είναι ανά περιοχή:
• ΠΕ Θεσσαλονίκης: Παρεμβάσεις στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας και Αγίου Ιωάννη, στον Ιερό Ναό Σωτήρος στο Χορτιάτη, στον Ιερό Ναό Αχειροποιήτου, στη Ροτόντα, στην Ιερά Μονή 

Αγίας Αναστασίας Βασιλικών και στην Πλατεία Διοικητηρίου.
• ΠΕ Χαλκιδικής: Β’ φάση ανάδειξης Σπηλαίου Πετραλώνων, αποκατάσταση Ιερού Ναού Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής.
• ΠΕ Πιερίας: Παρέμβαση στο Τετράγωνο Αρχαίας Αγοράς στο Δίον, ανακατασκευή δύο τάφων στην είσοδο της Κατερίνης.
• ΠΕ Ημαθίας: Κατασκευή Μουσείου για τον Απόστολο Παύλο στη Βέροια & έργα στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας.
• ΠΕ Σερρών: Β’ φάση αποκατάστασης στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, πολιτιστικές Διαδρομές Αμφίπολης
• ΠΕ Κιλκίς: Αποκατάσταση δύο τάφων στην Τούμπα Παιονίας, έργα γεωθερμίας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας
• ΠΕ Πέλλας: Διαμόρφωση εισόδου και υποδοχής επισκεπτών στο Ανάκτορο Πέλλας

Πολιτιστικές 
Διαδρομές

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί ιδανικό προορισμό ξεναγήσεων δεδομένου του ιστορικού, πολιτιστικού, μνημειακού και περιβαλλοντικού πλούτου που διαθέτει. Κατά 
καιρούς προσφέρονται δωρεάν ξεναγήσεις από τον εκάστοτε Δήμο, τους φορείς και οργανισμούς κάθε περιφερειακής ενότητας. Οι ξεναγήσεις αυτές αποτελούν μοναδική ευκαιρία για 
του κατοίκους άλλα και τους επισκέπτες όχι μόνο να γνωρίσουν τα μνημεία και τα αξιοθέατα αλλά και να μάθουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα της ιστορίας. Παρακάτω αναφέρονται 
ενδεικτικά παραδείγματα:
• Δωρεάν ξενάγηση στην υπόγεια πόλη «sub terra πόλις» από την Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης
• Ο Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος έχει εφαρμόσει πολλές φορές τη σειρά δωρεάν ξεναγήσεων στη Θεσσαλονίκη, τα "Μονοπάτια της Μνήμης" και τα 

"Μονοπάτια του Σήμερα», δίνοντας έμφαση στο παρελθόν της πόλης, αλλά και τονίζοντας τη σύνδεσή του με το παρόν. Τα τελευταία χρόνια οι ξεναγοί διοργανώνουν δωρεάν 
θεματικές περιηγήσεις, τόσο στα ελληνικά όσο και σε άλλες γλώσσες, κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου λόγω χαμηλότερης επαγγελματικής δραστηριότητας, έχουν τη δυνατότητα 
να διαθέσουν τον χρόνο τους και να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Ξεναγήσεις
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1. Η ανάλυση για τις εκδηλώσεις/ φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε επόμενη ενότητα, αναφορικά με το τουρισμό πόλης (City-Break)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και υπηρεσίες (2)
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαδραματίζεται ένα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες βασίζονται στα ήθη, τα έθιμα 
και τις παραδόσεις κάθε τόπου και προσελκύουν ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Πηγές: ΔιαΝΕΟσις (2017), Ανάλυση DeloitteΠηγές: Thessaloniki Travel, Τουριστική Ιστοσελίδα Χαλκιδικής, Τουριστική Ιστοσελίδα Κιλκίς

ΠΕ Θεσσαλονίκης
1

• Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
• Φεστιβάλ Δημητρίων
• Ο χάρτης των Γεύσεων
• Τα Βοροινά
• Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης
• Διεθνές φεστιβάλ μουσικής
• Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
• Φεστιβάλ πιάνου Θεσσαλονίκης
• Thessaloniki dance festival
• Thessaloniki street mode festival
• Thessaloniki food festival
• Kapani Project

ΠΕ Χαλκιδικής
• Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και τραγουδιού στον Πολύγυρο
• Φεστιβάλ Κασσάνδρα: Διάρκεια 2 μήνες Ιούλιος & Αύγουστος και αποτελεί ένα από τα 

μεγαλύτερα φεστιβάλ. 
• Φεστιβάλ Σάνη την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου: οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

ξεκίνησαν το 1991 με μια ομαδική έκθεση ζωγραφικής, ενώ από το 1993, το σύνολο 
των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Sani Beach Holiday Resort στην 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής, πήραν το όνομα «Sani Festival». Στη διάρκεια των τελευταίων 
χρόνων το κοινό ξεπερνούσε τα 3.500 άτομα σε συναυλίες και εκθέσεις. 

• Νέα Μουδανιά, Φεστιβάλ Θάλασσας: παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και 
μουσικών βραδιών σε ένα χώρο 2.000 θέσεων.

• Άφυτος της Αθύτου: την περίοδο Ιούλιου - Αύγουστου πραγματοποιείται κύκλος 
εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν εικαστικά, τέχνη στο δρόμο, συγκροτήματα 
παραδοσιακής μουσικής και χορού αλλά και κλασσικής και σύγχρονης μουσικής.

• Ορμύλια, Πανηγύρι Αγίων Αποστόλων: στα τέλη Ιουνίου πραγματοποιείται 
θρησκευτικό-παραδοσιακό πανηγύρι, όπου προσφέρεται παραδοσιακό “κουρμπάνι”.

• Αρναία, Δεκαήμερο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: εμφάνιση παραδοσιακών 
συγκροτημάτων, μουσικής και χορού.

• Νέα Φώκαια, Βυζαντινός Πύργος: πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χώρο του Πύργου 
Παλαιολόγου με εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες, θέατρο και χορευτικά.

• Καρναβάλι Απόκριες: την τελευταία Κυριακή της αποκριάς γίνεται παρέλαση αρμάτων 
από όλο το νομό Πολυγύρου. Την Καθαρή Δευτέρα το γλέντι μεταφέρεται στην 
παραλία Καλυβών όπου προσφέρονται δωρεάν νηστήσιμα φαγητά και κρασί.

• Νικήτη, Κολυμβητικός Διάπλους Τορωναίου: αγώνας κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων 
στον οποίο αθλητές από όλο τον κόσμο διασχίζουν τον Τορωναίο κόλπο ξεκινώντας 
από την Καλλιθέα Κασσάνδρας τερματίζοντας στην παραλία Νικήτης.

• Εμποροπανήγυρι Αγίου Μάμα: παραδοσιακό εμπορικό πανηγύρι με παράλληλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως το Αγιομαμίτικο Συμπόσιο (φαγητό με ψητό λουκάνικο).

ΠΕ Κιλκίς
• Γυναικοκάστρεια: πραγματοποιούνται αρχές Αυγούστου στον χώρο των πλατανιών στο Π. 

Γυναικόκαστρο στη ρίζα του βυζαντινού κάστρου.
• Θεοτόκια: ο εορτασμός της Παναγίας της Γουμένισσας τον δεκαπενταύγουστο, με 

εκκλησιαστικές δοξολογίες, περιφορά της εικόνας της Παναγίας και πλήθος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.

• Αξιουπολίτικα: πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που τελούνται μετά τον Αύγουστο και 
πρόκειται για τη σημαντικότερη εκδήλωση της Αξιούπολης με χορούς πολιτιστικών συλλόγων, 
θεατρικές παραστάσεις, διαγωνισμούς, αγωνίσματα, μουσικά φεστιβάλ, διαλέξεις γύρω από 
θέματα της περιοχής καθώς και εκκλησιαστικές δοξολογίες.

• Αποκριάτικες εκδηλώσεις: κατά τη διάρκεια της Αποκριάς, πραγματοποιείται αναπαράσταση 
του εθίμου του «Καλόγερου» στο Βαπτιστή. Ένα αποκριάτικο γλέντι στήνεται κάθε χρόνο στον 
πεζόδρομο του Κιλκίς, το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς. 

• Διεθνές φεστιβάλ κουκλοθέατρου και παντομίμας
• Εκδηλώσεις Μνήμης: εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στη Νέα 

Σάντα.
• Εκδηλώσεις «Πέντε και Δέκα» Μαρτύρων: στις 28 Νοεμβρίου εορτάζεται η μνήμη των 

πολιούχων της πόλης.
• Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον Προφήτη Ηλία στο Χωρύγι με θεατρικές 

παραστάσεις και παραδοσιακούς χορούς. 
• Εκδηλώσεις Πρωτομαγιάς: στο άλσος του Λεβεντοχωρίου, αμέσως μετά τις εκδηλώσεις στο 

πλαίσιο των εργατικών διεκδικήσεων, γιορτάζεται ο ερχομός της άνοιξης.
• Επέτειος Σκρα: στις 17 Μαΐου ο εορτασμός της επετείου της ηρωικής νίκης του ελληνικού 

στρατού στη μάχη του Σκρα. 
• Καλοκαιρινές εκδηλώσεις «Στου Φεγγαριού το Φως»: φιλοξενία θεατρικών σχημάτων και 

συναυλιών στο Θέατρο Λόφου Αγ. Γεωργίου
• Το φεστιβάλ Γαστρονομίας: το Επιμελητήριο Κιλκίς προωθεί τα τοπικά προϊόντα της τοπικής 

γαστρονομίας και την επιχειρηματικότητα. 
• Παιδικό φεστιβάλ χορευτικών συγκροτημάτων στην Καμπάνη: από τις μεγαλύτερες 

διοργανώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Σωματείου Καμπάνη του Δήμου Γαλλικού
• Τα Πολυκαστρινά είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις με χορούς πολιτιστικών συλλόγων και 

διοργανώνονται κάθε χρόνο τον Ιούνιο για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
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ΠΕ Σερρών: 
• Φεστιβάλ Αμφίπολης
• Στο Λαγκάδι κάθε Σεπτέμβριο γίνεται το μεγάλο πανηγύρι 

«Κουρμπάνι» για την εύρεση της εικόνας της Παναγίας
• Εκδηλώσεις καρναβαλιού σε Ηράκλεια Βαλτερό, Ποντισμένο.
• Γιορτή μεταναστών, Χρυσοχώραφα
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Λιθότοπος
• Οικολογικό φεστιβάλ Κερκίνης
• Τριήμερες εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγ. Γεωργίου, με 

παραδοσιακό πανηγύρι στον περίβολο της μικρής εκκλησίας 
του Αγ. Γεωργίου σε δασόφυτο τοπίο.

• Γιορτή του κερασιού, Αναστασιά
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Άνοιξη», Νέα Ζίχνη
• Από το ξερίζωμα στο ρίζωμα, Μαυρόλοφος
• Γερακίνεια, Νιγρίτα
• Χελιδονίσματα
• Λαζαρίνες ή Λαζαρικά κάλαντα
• Κλήδονας
• Γαϊτανάκι
• Πλήθος Πανηγυριών με τα πιο δημοφιλή:
– Πανηγύρι Αγ. Αντωνίου (Στρυμονικό), Πανηγύρι Αγ. 

Αθανασίο (Καλόκαστρο), Πανηγύρι Αγίων Μεθοδίου και 
Κυρίλλου στο (Στρυμονικό), Πανηγύρι Αγ. Αθανασίου 
(Δραβήσκο), Πανηγύρι Μεταμόρφωσεως του Σωτήρος 
(Δραβήσκο), Πανηγύρι Παναγιάς Πέτρας (Νέα Πέτρα), 
Πανηγύρι Αγ. Αθανασίου (Νιγρίτα), Πανηγύρι Αγίου 
Γεωργίου (Νέο Σούλι), Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής, Πανηγύρι 
Προφήτη Ηλία (Χρυσό), Πανηγύρι Κοίμησης Θεοτόκου, 
Αυγουστιάτικο πανηγύρι (Ηράκλεια)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και υπηρεσίες (2)
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαδραματίζεται ένα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες βασίζονται στα ήθη, τα έθιμα 
και τις παραδόσεις κάθε τόπου και προσελκύουν ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Πηγές: ΔιαΝΕΟσις (2017), Ανάλυση Deloitte - Remaco

ΠΕ Πέλλας
Δημοτική Ενότητα Κρύας Βρύσης
• «Αντάμωμα Βλάχων», εκδηλώσεις για την Κ. Δευτέρα 

στο Οικολογικό Πάρκο 
• Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ποντίων Κρύας 

Βρύσης, διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις για 
την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού 

Δημοτική Ενότητα Κύρρου
• Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Μικρασιατικής 

Καταστροφής
• Δραστηριότητες προς τιμή του Προφήτη Ηλία και 

διήμερες εκδηλώσεις «ΣΩΤΗΡΙΑ» 
• Πολιτιστικές δραστηριότητες «ΜΑΥΡΟΧΑΛΙΔΙΔΙΚΑ» 

και τα «ΑΓΙΟΜΑΚΡΙΝΙΩΤΙΚΑ».
Δημοτική Ενότητα Μεγάλου Αλεξάνδρου
• «Φεστιβάλ Λαϊκής Παράδοσης και Πολιτισμού» και 

αναβίωση του εθίμου «ΚΟΛΛΙΝΤΑ»
• Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού της Άλωσης 

της Κωνσταντινούπολης και τριήμερο πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στην Γιορτή του Πολιούχου του Χωριού

Δημοτική Ενότητα Πέλλας
• Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος «Μ. Αλέξανδρος», με 

κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη.
• ΄Έθιμο Θεοφανείων «ΡΟΥΣΑΛΙΕΣ» 
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο εορτασμού των 

Απ. Πέτρου & Παύλου.
• Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών "ΦΙΛΙΠΠΕΙΑ" και 

"ΚΟΛΙΝΤΑ",
• «ΕΥΚΛΕΙΔΙΑ», για την Κ. Δευτέρα, την Πρωτοχρονιά 

και γιορτή Αγ. Γεωργίου

ΠΕ Πιερίας
• Το Διεθνές Φεστιβάλ Ολύμπου: 

– φιλοξενεί εξέχοντα διεθνή & ελληνικά 
θεατρικά σχήματα, που παρουσιάζουν αρχαίο 
και σύγχρονο δράμα

– φιλοξενεί σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις, 
μπαλέτο & μουσικές συναυλίες. 

– πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στους 
μυσταγωγικούς χώρους του αρχαίου θεάτρου 
στο Δίον και στο μαγευτικό Κάστρο του 
Πλαταμώνα.

• Το Διεθνές Φολκλορικό Φεστιβάλ:
– φιλοξενεί παραδοσιακά μουσικά & χορευτικά 

συγκροτήματα από ολόκληρο τον κόσμο
– ανήκει στο Διεθνές Συμβούλιο Οργανωτών 

Φολκλορικών Φεστιβάλ και Λαϊκής Τέχνης 
(CIOFF)

– διοργανωτής αυτού του Φεστιβάλ είναι η 
Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης.

ΠΕ Ημαθίας
• Το καρναβάλι της Νάουσας με τους Γενίτσαρους και τις 

Μπούλες με πλήθος εκδηλώσεων από την 
Τσικνοπέμπτη έως την Κ. Δευτέρα, με αναβίωση 
παλιών εθίμων, χορευτικά συγκροτήματα, παρελάσεις 
μεταμφιεσμένων και λαϊκά γλέντια. 

• Τα «Ημαθιώτικα» πραγματοποιούνται μεταξύ 
Αυγούστου-Σεπτεμβρίου σε όλη την Ημαθία με 
μουσικές συναυλίες, θέατρο, χορό, αθλητικές 
εκδηλώσεις κ.α.

• Τον Ιούνιο, πραγματοποιείται στη Νάουσα το Διεθνές 
Φολκλορικό Φεστιβάλ CIOF-ΠΥΡΣΟΥ, που περιλαμβάνει 
χορευτικά συγκροτήματα από όλο τον κόσμο.

• Οι εκδηλώσεις «Οίνος και Πολιτισμός», 
πραγματοποιούνται από τον Δήμο Νάουσας κάθε 
χρόνο, με κύριο θέμα το κρασί, ως μέσο οικονομικής 
και πολιτισμικής ανάπτυξης. Παράλληλα, 
αναδεικνύεται η βιομηχανική κληρονομιά της 
Νάουσας/Βέροιας, με την ανάλυση των δομών 
ανάπτυξης της βιομηχανίας στην περιοχή στις αρχές 
του αιώνα, αλλά και τη διερεύνηση της Μακεδονίτικης 
αρχιτεκτονικής δομής στα εναπομείναντα κτήρια της 
Ημαθίας.

• Στις 15 Αυγούστου η γιορτή της Παναγίας Σουμελά 
στην Καστανιά, είναι χώρος προσκύνησης χιλιάδων 
πιστών σε συνδυασμό με άλλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.

• Το Μάιο, στη Μελίκη γίνονται τα «Αναστενάρια», ένα 
παλιό έθιμο, στο οποίο περπατούν σε αναμμένα 
κάρβουνα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
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City Break | Θεσσαλονίκη | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες (1) 
Η πόλης της Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν City Break προορισμό, προσβάσιμη με όλα τα μέσα μεταφοράς, διαθέτει ποικίλες επιλογές 
διασκέδασης και αναψυχής, πλήθος μουσείων, μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος, προσφέροντας ένα τουριστικό προϊόν που 
εμπεριέχει στοιχεία από Sun & Beach, Οικοτουρισμό, Αγροτουρισμό, Αθλητικό, Γαστρονομικό και Ιαματικό Τουρισμό.

Πηγές: ΔιαΝΕΟσις (2017), Ανάλυση DeloitteΠηγές: Κεντρική Μακεδονία | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΙΝΣΕΤΕ Πηγές: Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης | Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

• Λόγω της θέσης της ως «πέρασμα» από την Ανατολή στη Δύση, η Θεσσαλονίκη ήταν από την ίδρυσή της εμπορικό σταυροδρόμι. Σήμερα, η μητροπολιτική περιοχή αποτελεί ιδανικό 
προορισμό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν το ταξίδι με αγορές κάθε είδους. Διάσημες είναι οι παραδοσιακές σκεπαστές και υπαίθριες αγορές της, όπου μπορεί κανείς να βρει 
σε ικανοποιητικές τιμές τρόφιμα, μπαχαρικά, ρούχα, έπιπλα και μικροαντικείμενα, ενώ το Μπιτ-Παζάρ αποτελεί σημείο συγκέντρωσης πολλών αγορών και παντοπωλείων. 

• Το σύγχρονο εμπορικό κέντρο της πόλης αναπτύσσεται κυρίως στην περιοχή ανάμεσα στην οδό Αριστοτέλους, τον Λευκό Πύργο και την οδό Τσιμισκή, όπου λειτουργούν ακριβές 
μπουτίκ ρούχων, αλυσίδες καταστημάτων, κοσμηματοπωλεία, καταστήματα επίπλων, διακόσμησης και γουναρικών, καθώς και τα εμπορικά κέντρα «Μεγάρου Χιρς» και «Πλατεία».

• Ανεπτυγμένες αγορές σε χαμηλότερες τιμές υπάρχουν και στις περιοχές των οδών Βενιζέλου, Εγνατία και Αγίου Δημητρίου.
• Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι και τα εμπορικά κέντρα «Mediterranean Cosmos» (περιοχή Πυλαίας), με περισσότερα από 200 καταστήματά σε συνδυασμό με τη λειτουργία καφέ, 

εστιατορίων, πολυκινηματογράφου, αίθουσας μπόουλινγκ, παιδότοπου αμφιθεάτρου 400 θέσεων και «παραδοσιακού ελληνικού χωριού», καθώς και «Απολλώνια Πολιτεία». 
• Επίσης, σύγχρονες αγορές με ποικιλία προϊόντων υπάρχουν στην Καλαμαριά, όπου τα μαγαζιά συγκεντρώνεται στην πεζοδρομημένη οδό Κομνηνών και στη συμβολή της με την οδό 

Ι.Πασσαλίδη. και τα περισσότερα προάστια της πόλη.

Αγορά
(Shopping)

• Η Θεσσαλονίκη φημίζεται για την έντονη νυχτερινή ζωή και τις απεριόριστες επιλογές που προσφέρει. Τα σκήπτρα κρατούν τα πολυάριθμα μπαρ, οι ταβέρνες, τα ουζερί αλλά και τα 
μοντέρνα εστιατόρια, τα κέντρα με ζωντανή ελληνική μουσική και ιδιαίτερα με ρεμπέτικο -χαρακτηριστικό είδος της ελληνικής λαϊκής μουσικής, που παρουσίασε αξιοσημείωτη 
άνθηση στην πόλη- τα παραθαλάσσια κλαμπ και οι μουσικές σκηνές. 

• Στο κέντρο της πόλης, δημοφιλές σημείο νυχτερινής διασκέδασης παραμένουν από τις αρχές του 1990 τα Λαδάδικα, τα καφέ και τα μπαρ στην Παλιά Παραλία και τα μοντέρνα 
εστιατόρια και μπαρ που λειτουργούν στις ιστορικές στοές της πόλης. Ακόμα, σταθερά σημεία αναφοράς παραμένουν οι ταβέρνες στις παραδοσιακές αγορές της πόλης, τα μπαρ και 
τα μικρά κομψά εστιατόρια στους σύγχρονους εμπορικούς δρόμους της, και η περιοχή των οδών Ζεύξιδος και Ικτίνου. 

• Οι πολυάριθμοι φοιτητές που ζουν στην πόλη επιλέγουν την περιοχή γύρω από την πλατεία Ναυαρίνου, τη Ροτόντα και την οδό Αγγελάκη καθώς και το Μπιτ-Παζάρ με τους γύρω 
δρόμους. Εναλλακτικά στέκια (ταβέρνες, ουζερί, μικρά καφέ-μπαρ, ιδιαίτερα δημοφιλή, βρίσκονται επίσης στην Άνω Πόλη. Τα τελευταία χρόνια, σε επίκεντρο της νυκτερινής 
διασκέδασης έχει αναδειχθεί η περιοχή της οδού Βαλαωρίτου, που τις βραδινές ώρες κατακλύζεται από κόσμο, τραπέζια και διαφορετικές μουσικές επιλογές.

• Στη περιοχή Σφαγείων, δυτικά του λιμανιού, λειτουργούν μεγάλα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή ελληνική μουσική (τα λεγόμενα «μπουζούκια»), τα μεγαλύτερα κλαμπ της πόλης, 
και οι γνωστοί πολυχώροι πολιτισμού. Τα περισσότερα από τα κέντρα αυτά, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρονται στην περιοχή του αεροδρομίου, όπου λειτουργούν σε 
υπαίθριους χώρους. 

• Επίσης, ιδιαίτερα δημοφιλής περιοχή είναι η Καλαμαριά και η Περαία, ενώ στο 12ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου βρίσκεται το Regency Casino Θεσσαλονίκης. 

Διασκέδαση –
Νυχτερινή Ζωή
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City Break | Θεσσαλονίκη | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες (2)
Η πόλης της Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν City Break προορισμό, προσβάσιμη με όλα τα μέσα μεταφοράς, διαθέτει ποικίλες επιλογές 
διασκέδασης και αναψυχής, πλήθος μουσείων, μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος, προσφέροντας ένα τουριστικό προϊόν που 
εμπεριέχει στοιχεία από Sun & Beach, Οικοτουρισμό, Αγροτουρισμό, Αθλητικό, Γαστρονομικό και Ιαματικό Τουρισμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η πόλη προσφέρει μεγάλη ποικιλία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται στο Μέγαρο Μουσικής, το Βασιλικό Θέατρο, το Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, τη Μονή Λαζαριστών, το Θέατρο Δάσους και το Θέατρο Γης, σε μουσεία αλλά και μικρότερους χώρους πολιτισμού, καθώς και στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, της Διεθνούς 
Έκθεσης Βιβλίου, του Φεστιβάλ «Δημήτρια», καθώς και άλλων ειδικότερων θεσμών που διοργανώνονται από ιδιώτες ή φορείς της πόλης. 
• «Δημήτρια»: ο παλαιότερος καλλιτεχνικός θεσμός της πόλης, αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της. Πραγματοποιείται κάθε φθινόπωρο και περιλαμβάνει θεατρικές, χορευτικές και 

μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις, επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και ειδικά αφιερώματα σε ελληνικούς και ξένους προορισμούς. 
• Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο και είναι το κορυφαίο στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Εγκαινιάστηκε το 1960 ως Εβδομάδα Ελληνικού

Κινηματογράφου και από το 1992 έγινε διεθνές. Περιλαμβάνει Διαγωνιστικό Τμήμα με πρώτες & δεύτερες ταινίες σκηνοθετών, τα Τμήματα Εκτός Συναγωνισμού και Ειδικές Προβολές, τις Ματιές στα 
Βαλκάνια με επιλογή από τις σημαντικότερες βαλκανικές ταινίες της χρονιάς, Ελληνικό Τμήμα όπου παρουσιάζεται το σύνολο της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής, το Τμήμα Ανοιχτοί Ορίζοντες 
με την παρουσίαση ανεξάρτητων δημιουργών από τον παγκόσμιο κινηματογράφο και ειδικά Αφιερώματα στο έργο κορυφαίων Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών. Ακόμα, διοργανώνει τιμητικές 
εκδηλώσεις, masterclasses, συζητήσεις με κοινό και επαγγελματίες και το ετήσιο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Οι προβολές πραγματοποιούνται στο «Ολύμπιον» και σε τέσσερις κινηματογραφικές αίθουσες 
σε αποθήκες του λιμανιού.

• Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.)-HELEXPO: από το 1926 έως σήμερα έχει αναδειχθεί ως η σημαντικότερη εμπορική έκθεση στα Βαλκάνια και θεσμός για την πόλη. Πραγματοποιείται κάθε 
Σεπτέμβριο και αποτελεί μείζον οικονομικό γεγονός, προβάλλοντας διεθνώς τα επιτεύγματα της ελληνικής βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας. Στη Δ.Ε.Θ λειτούργησε ο πρώτος ραδιοφωνικός 
σταθμός της νοτιοανατολικής Ευρώπης (1926) και η τηλεόραση στην Ελλάδα (μέσα δεκαετίας 1960), ενώ από τη δεκαετία του 1960, η Δ.Ε.Θ. καθιέρωσε το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και το 
Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης (από το 1962).Το 1999 διασπάστηκε σε δύο εταιρείες, τη Δ.Ε.Θ. Α.Ε. και την HELEXPO Α.Ε., η οποία διοργανώνει περισσότερες από 20 κλαδικές εκθέσεις (ένδυση, 
έπιπλο, περιβάλλον, μεταφορές, τουρισμός, τεχνολογία, τρόφιμα, υπηρεσίες κ.λπ.), που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην έκθεση συμμετέχουν πολυάριθμες ελληνικές και ξένες 
εταιρείες και φορείς, ενώ κάθε χρόνο τις εγκαταστάσεις της επισκέπτονται περισσότεροι από 2 εκατ. άνθρωποι. 

• Διεθνής Έκθεση Βιβλίου: πραγματοποιείται κάθε άνοιξη στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις της HELEXPO-Δ.Ε.Θ. και έχει καθιερωθεί ως το ετήσιο ραντεβού για επαγγελματίες και φίλους του βιβλίου. 
Παρουσιάζεται η σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή Ελλήνων και ξένων εκδοτών, ενώ στις εκδηλώσεις της περιλαμβάνονται ειδικά αφιερώματα σε συγγραφείς και λογοτεχνικά είδη με παρουσιάσεις βιβλίων 
και ανοικτές συζητήσεις με τους δημιουργούς, επαγγελματικές συναντήσεις, η «Παιδική Γωνιά», η «Γωνιά των Εφήβων» και η «Γωνιά της Φιλαναγνωσίας». 

• Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.): από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Θεσσαλονίκης έχει ως σκοπό τη συλλογή, συντήρηση, μελέτη και προβολή γλωσσολογικών, ιστορικών, 
παραδοσιακών και αρχαιολογικών αρχείων, που σχετίζονται με την ιστορία της Μακεδονίας. Διαθέτει βιβλιοθήκη, πινακοθήκη, ενώ διοργανώνονται επίσης εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια. 

• Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.): ιδρύθηκε το 1961 και αποτελεί τον μεγαλύτερο πολιτιστικό οργανισμό της βόρειας Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Διαθέτει Παιδική 
Σκηνή, τη χορευτική ομάδα «Αέναον Χοροθέατρο» (ιδρύθηκε το 1982) και Δραματική Σχολή (ιδρύθηκε το 1973), ενώ από το 1997 λειτουργεί ως αυτοτελές τμήμα του η Όπερα Θεσσαλονίκης. Έδρα του 
είναι το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ενώ δίνει παραστάσεις ακόμα στο Βασιλικό Θέατρο, στη σκηνή «Σωκράτης Καραντινός» και το Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, καθώς και 
στα υπαίθρια θέατρα Δάσους και Γης.

• Θέατρα: η πόλη διαθέτει πολλές κλειστές ή υπαίθριες θεατρικές σκηνές, που λειτουργούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή τους καλοκαιρινούς μήνες. Πιο συγκεκριμένα: το Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών, το Βασιλικό Θέατρο στην Πλατεία Λευκού Πύργου, το Θέατρο Κήπου στο Πάρκο Λευκού Πύργου, το Θέατρο Δάσους στο Δάσος Σέιχ Σου, το Θέατρο Γης στην Περιοχή 
Τριανδρίας, το Θέατρο «Αυλαία» στο Μέγαρο Χ.Α.Ν.Θ., το Θέατρο «Άνετον» στη Παρασκευοπούλου 42 & Δελφών.

• Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Νέα Παραλία
• Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.): ιδρύθηκε το 1959 ως Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος και το 1969 κρατικοποιήθηκε. Θεωρείται μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα, έχοντας εμφανιστεί 

στα μεγαλύτερα Φεστιβάλ και στις γνωστότερες μουσικές σκηνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
• Θερινοί κινηματογράφοι: ένας ακόμη πόλος έλξης για όσους επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη με ταινίες που δε μεταγλωττίζονται, αλλά προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους. 

Θέατρα-
Παραστάσεις-
Εκδηλώσεις/ 

Φεστιβάλ

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ, Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης | Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
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Θεματικές διαδρομές στη Θεσσαλονίκη με προορισμό προς τα βυζαντινά μνημεία, τα οποία αποτελούν Μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και προς το ιστορικό κέντρο στα δημοφιλή σημεία της πόλης, από την Πλατεία Αριστοτέλους, 
τη Λεωφόρος Νίκης, την οδό Τσιμισκή έως τις παραδοσιακές αγορές της πόλης.

Πηγές: Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης | Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
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Άγιοι δώδεκα Απόστολοι

Παναγιά Χαλκέων

Αχειροποίητος

Αγία Σοφία

Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος

Ροτόντα

Άγιος Παντελεήμονας

Άγιος Δημήτριος

Ναός Αγίας Αικατερίνης

Ναός Προφήτη Ηλία

Βυζαντινό Λουτρό (Κουλέ Καφέ)

Όσιος Δαυίδ 

Μονή Βλατάδων

Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού

Τείχη

Διαδρομή 1: Βυζαντινά Μνημεία UNESCO

Διαδρομή 2: Ιστορικό κέντρο- Παραδοσιακό Εμπορικό Κέντρο
• Πλατεία Αριστοτέλους: η κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης και μία από τις μεγαλύτερες και εντυπωσιακότερες στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα από τα λίγα 

μέρη του σχεδίου της επιτροπής Εμπράρ που εφαρμόστηκε μετά την πυρκαγιά του 1917, και ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Την πλατεία 
οριοθετούν δύο «δίδυμα» κοίλα κτήρια: στη δυτική όψη, το ξενοδοχείο «Ηλέκτρα Παλλάς», που κτίστηκε από αρχιτέκτονες του Ε.Ο.Τ. και στην ανατολική 
πλευρά το «Ολύμπιον», το οποίο αποτελεί έδρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η οδός Αριστοτέλους: Τα κτήρια έχουν επιβεβλημένες όψεις με σειρά 
κιονοστοιχιών και στοών και στεγάζουν γραφεία, βιβλιοπωλεία, καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, κατοικίες κ.ά. 

• Λεωφόρος Νίκης: εκτείνεται από το λιμάνι στα δυτικά ως το Λευκό Πύργο στα ανατολικά και είναι γνωστή και ως Παλιά Παραλία. Είναι ένα από τα
χαρακτηριστικότερα σημεία της Θεσσαλονίκης, από το οποίο περνούν καθημερινά χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες. Η μία πλευρά είναι γεμάτη με καφέ και 
μικρά μπαρ, ενώ ο φαρδύς πεζόδρομος δίπλα στη θάλασσα κατακλύζεται από περιπατητές, ποδηλάτες, καλλιτέχνες του δρόμου και μικροπωλητές.

• Πλατεία Ελευθερίας: βρίσκεται κοντά στο λιμάνι και σήμερα χρησιμοποιείται ως ύπαιθρος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Η οδός Καλαποθάκη εκτείνεται 
από τα Λαδάδικα ως την οδό Δημοσθένους και το μεγαλύτερο τμήμα της είναι πεζοδρομημένο. Εδώ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα νεοκλασικά κτήρια, στα 
οποία λειτουργούν δημοφιλή καφέ, εστιατόρια-μπαρ και μικρά ξενοδοχεία. 

• Λιμάνι: ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας και της νοτιοανατολικής Μεσογείου, με ζωηρή εμπορική και επιβατική κίνηση. 
• Λαδάδικα: από τις ελάχιστες περιοχές του κέντρου, που διασώθηκε από την πυρκαγιά του 1917. Αποτελεί σήμερα από τους βασικότερους πόλους 

διασκέδασης της πόλης, όπου λειτουργούν πολυάριθμα εστιατόρια, μπαρ, χώροι ζωντανής ελληνικής μουσικής και καφέ
• Οδός Τσιμισκή: από τους βασικότερους και πιο πολυσύχναστους δρόμους στο κέντρο της πόλης, έχει αναδειχθεί στον εμπορικότερο άξονα της πόλης, αφού 

εδώ συγκεντρώνονται πολλά από τα γνωστότερα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης, γραφεία και αντιπροσωπείες εταιρειών, αλλά και πολλά 
δημοφιλή καφέ και μπαρ. 

• Παραδοσιακές Αγορές: η περιοχή δυτικά της οδού Αριστοτέλους και νότια της οδού Εγνατία συγκροτεί την παραδοσιακή αγορά της πόλης, με διάσπαρτα 
μικρά καταστήματα και οργανωμένες αγορές και στοές, οι περισσότερες από τις οποίες υπάρχουν από την εποχή της τουρκοκρατίας. 
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• Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε μία από τις πρώτες περιοχές, από όπου διαδόθηκε ο 
χριστιανισμός από τον Απόστολο Παύλο.

• Κατά τα βυζαντινά χρόνια ήταν η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της 
αυτοκρατορίας, μετά την Κωνσταντινούπολη. Την περίοδο αυτή (4ος - 15ος αι.) 
ανεγέρθηκαν στην πόλη πολλά χριστιανικά μνημεία και ναοί. 

• Τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της πόλης χαρακτηρίζονται ως 
αριστουργηματικά δείγματα της βυζαντινής ναοδομίας και τέχνης ανακηρυγμένα 
από το 1988 ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

Διαδρομή 1: Βυζαντινά Μνημεία UNESCO

Διαδρομή 2: Ιστορικό κέντρο- Παραδοσιακό 
Εμπορικό Κέντρο
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Επόμενη διαδρομή αποτελεί η περιοχή των μουσείων στο ιστορικό κέντρο, με την περιήγηση από την περιοχή του Λευκού Πύργου, 
μέσα από τη Λεωφόρο Νίκης και τους εμπορικούς δρόμους, τα σημαντικά μουσεία και τις ιστορικές τοποθεσίες της περιοχής.

Πηγές: ΔιαΝΕΟσις (2017), Ανάλυση DeloitteΠηγές: Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης | Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Διαδρομή 3: Ιστορικό κέντρο-Περιοχή των μουσείων
Η περιοχή θεωρείται από τις πιο προνομιούχες του κέντρου της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας και της εγγύτητάς της προς την παραλία και παραδοσιακά αποτελεί τόπο κατοικίας των εύπορων 
Θεσσαλονικέων. πολλά γνωστά εμπορικά καταστήματα της πόλης, χώροι πρασίνου, αλλά και μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία και πνευματικά ιδρύματά της βρίσκονται στην περιοχή.
• Περιοχή Λευκού Πύργου: Λευκός Πύργος, Βασιλικό Θέατρο, Οδός Εθνικής Αμύνης, Διαγώνιος, Μέγαρο Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ), Αρχαιολογικό Μουσείο, 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
• Λεωφόρος Νίκης: ανάμεσα στις μοντέρνες πολυκατοικίες, βρίσκονται μερικά από τα σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης: το τριώροφο μεσοπολεμικό αρχοντικό, που παλιότερα στέγαζε το 

φημισμένο εστιατόριο «Όλυμπος-Νάουσα», η πλατεία Αριστοτέλους, το Μέγαρο Κονιόρδου, το μεσοπολεμικό Μέγαρο Τυρολόη, όπου για πολλά χρόνια βρισκόταν το καφενείο Τόττης, το 
Μανδαλίδειο Μέγαρο (1931) και το Μέγαρο Εξαρχόπουλου (1935), το τριώροφο κτήριο της Λέσχης Θεσσαλονίκης (1926), και το παλιό κινηματοθέατρο «Παλλάς», έδρα της Κρατικής Ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.)

• Εμπορικοί Δρόμοι: Στην περιοχή των οδών Προξένου Κορομηλά και Μητροπόλεως με τις παρακείμενες οδούς, όπως Παλαιών Πατρών Γερμανού-Βογατσικού, Χρυσοστόμου Σμύρνης, 
Μητροπολίτου Ιωσήφ, Λασσάνη, Αγίας Σοφίας, Καρόλου Ντηλ (όπου υπάρχουν αξιόλογα μεσοπολεμικά κτήρια) και την Τσιμισκή συγκεντρώνονται μερικά από τα ακριβότερα εμπορικά 
καταστήματα (ρούχα, παπούτσια, κοσμηματοπωλεία, έπιπλα, αξεσουάρ κ.λπ.) και ορισμένα από τα γνωστότερα εμπορικά κέντρα της πόλης. Επίσης, στην ίδια περιοχή λειτουργούν μπουτίκ 
υψηλής ραπτικής Ελλήνων και ξένων σχεδιαστών, αλλά και αρκετές γκαλερί τέχνης. 

• Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα: νεοκλασικό κτήριο της πόλης, κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1890-1893, μετά την πυρκαγιά του 1890. Έως το 1912 στέγαζε το Ελληνικό Γενικό Προξενείο, ενώ 
την περίοδο 1923-1978 δημόσια δημοτικά σχολεία. Έκτοτε, παραχωρήθηκε για την εγκατάσταση των συλλογών του Μουσείου. Δίπλα, βρίσκεται ο μητροπολιτικός ναός Αγίου Γρηγορίου 
Παλαμά, που ανήκει στον βυζαντινό οκταγωνικό τύπο με νεορωμανικά και νεοκλασικά στοιχεία, ενώ πίσω από τον ναό, το Εκκλησιαστικό Μουσείο Μητρόπολης Θεσσαλονίκης που 
περιλαμβάνει σημαντική συλλογή εικόνων και εκκλησιαστικών κειμηλίων

• Οδός Τσιμισκή
• Πλατεία Αγίας Σοφίας
• Πλατεία Ναυαρίνου: χώρος συγκέντρωσης των φοιτητών, θεωρείται ως μία από τις «εναλλακτικές» περιοχές της πόλης. Στην πλατεία, που αναπτύσσεται γύρω από το Ανάκτορο του Γαλερίου, 

αλλά και στους γύρω δρόμους (πεζόδρομος Γούναρη, Γονατά, Βύρωνος, Ισαύρων, Ι. Μιχαήλ, Θεοχάρη) υπάρχουν καφέ, ατμοσφαιρικά μπαρ, ταβέρνες και ουζερί, κινηματογραφικές αίθουσες 
αλλά και συναυλιακοί χώροι.

• Ανάκτορο Γαλερίου: υπαίθριο αρχαιολογικό μουσείο, στο κέντρο της πόλης. Η κατασκευή του ξεκίνησε στα τέλη του 3ου-αρχές 4ου αι. από τον Γαλέριο και ανήκει στο Γαλεριανό Συγκρότημα 
(συνολικής έκτασης 150.000 τ.μ.), που περιλάμβανε επίσης τον Ιππόδρομο, την Αψίδα ή Καμάρα, τη Ροτόντα, καθώς και άλλα οικοδομήματα ποικίλων χρήσεων, που σήμερα βρίσκονται κάτω 
από σύγχρονες οικοδομές. Έως την καταστροφή του τον 7ο αι., εκτός από τον Γαλέριο διέμειναν εδώ και άλλοι αυτοκράτορες (Θεοδόσιος Α’ κ.ά.). Θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα 
μνημεία της ύστερης αρχαιότητας σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο

• Οι τρεις εκκλησίες: Στη νότια πλευρά της οδού Εγνατία, μεταξύ των οδών Κ. Παλαιολόγου (προς τα δυτικά) και Αγαπηνού (στα ανατολικά) και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, βρίσκονται τρεις 
ναοί.

• Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.): εγκαινιάστηκε το 1926 στο κοντινό Πεδίο Άρεως, αλλά το 1940 οι αυξημένες ανάγκες οδήγησαν στη μετεγκατάστασή της στον σημερινό χώρο, όπου λόγω 
του πολέμου επαναλειτούργησε το 1951. Κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960 κατασκευάστηκαν πολλά εκθεσιακά περίπτερα, που βασίζονταν στις επιταγές του μοντέρνου κινήματος και 
υπέγραψαν μερικοί από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχιτέκτονες. Επιπλέον, στον χώρο της Δ.Ε.Θ. λειτουργούν τα σύγχρονα συνεδριακά κέντρα «Ιωάννης Βελλίδης», 2.100 ατόμων και 
«Νικόλαος Γερμανός», 400 ατόμων.

• Γ’ Σώμα Στρατού: Το κεντρικό κτήριο (Στρατηγείο), στη λεωφ. Στρατού, κτίστηκε την περίοδο 1900-1902 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Β. Ποζέλι ως τουρκικός στρατώνας, ενώ για μερικούς μήνες 
(1916-1917) ήταν η έδρα της προσωρινής «Κυβέρνησης Εθνικής Αμύνης» υπό τον Ελ. Βενιζέλο. Στην οδό Λαμπράκη, σε κτήριο που σχεδίασε την ίδια περίοδο ο Β. Ποζέλι, στεγάζεται σήμερα το 
Πολεμικό Μουσείο, ενώ κάτω από το οδόστρωμα της λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου έχουν εντοπιστεί και είναι ορατά λείψανα κοιμητηριακής βασιλικής (4ου-7ου αι.) και τάφου χριστιανού μάρτυρα 

• Περιοχή Παπαφή: Εκτείνεται ανατολικά από τις εγκαταστάσεις του Γ’ Σώματος Στρατού. Έλαβε το όνομα της από το κτήριο του Παπάφειου Ορφανοτροφείου, που κάποτε δέσποζε στην περιοχή.
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City Break | Θεσσαλονίκη | Αξιοθέατα & διαδρομές στην πόλη (3)
Εξίσου σημαντική είναι και η 4η διαδρομή με ιστορικά σημεία της Πόλης ξεκινάει από την Εγνατία Οδό και συνεχίζει προς το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο και την Οδό Αγίου Δημητρίου, καθώς και η 5η διαδρομή στην Άνω (Παλιά) Πόλη της Θεσσαλονίκης που διατηρεί την αρχική 
ρυμοτομία με τα στενά δρομάκια και την αυθεντική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία.

Πηγές: ΔιαΝΕΟσις (2017), Ανάλυση DeloitteΠηγές: Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης | Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Διαδρομή 4: Ιστορικό Κέντρο
• Οδός Εγνατία: Κεντρική λεωφόρος, που διασχίζει την πόλη σχεδόν από την ίδρυσή της αφού αποτελεί τμήμα της οδού η οποία κατασκευάστηκε από τους Ρωμαίους τον 2ο 

αι. π.Χ. και συνέδεε το Δυρράχιο (σημερινή Αλβανία) με την Κωνσταντινούπολη. Εκτείνεται από την πλατεία Δημοκρατίας ως τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Θ. και το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο και χωρίζει το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης σε δύο μέρη. Διαθέτει δημοφιλή εμπορική αγορά, ενώ εδώ βρίσκονται πολλά αξιόλογα εκλεκτικιστικά και art 
deco κτήρια των αρχών του 20ου αι. (κυρίως, παλιά ξενοδοχεία), που αξίζει να προσέξει κανείς, καθώς και μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης.

 Πλατεία Κολόμβου, Χαμζά Μπέη Τζαμί, Πλατεία Δικαστηρίων, Παναγία Χαλκέων, Μπέη Χαμάμ, Ρωμαϊκή Αγορά, Μπιτ Παζάρ, Πειραματικό Σχολείο, Αχειροποίητος, Άγιος 
Αθανάσιος, Μέγαρο Νεδέλκου, Αψίδα Γαλερίου, Ροτόντα, Άγιος Παντελεήμονας, Πλατεία Σιντριβανιού)

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Η πρώτη σχεδιαστικά ολοκληρωμένη Πανεπιστημιούπολη στην Ελλάδα , χωροθετημένη στο παλιό εβραϊκό νεκροταφείο με βάση 
το σχέδιο της επιτροπής Εμπράρ, άρχισε να κατασκευάζεται το 1938, όμως οι εργασίες διακόπηκαν λόγω του πολέμου και συνεχίστηκαν τη δεκαετία του 1950. Έκτοτε, στον 
χώρο της ανεγέρθηκαν σειρά κτηρίων, κυρίως μοντερνιστικού ύφους, από κορυφαίους Έλληνες αρχιτέκτονες, όπως το κεντρικό συγκρότημα της Διοίκησης, τα κτήρια του 
Χημείου, της Νομικής, της Θεολογικής και της Παιδαγωγικής Σχολής, αλλά και τα δύο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, που συγκροτούν ένα σημαντικό σύνολο μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής. Σήμερα, φιλοξενεί περισσότερους από 100.000 φοιτητές. οι οποίοι δίνουν ξεχωριστό τόνο και ιδιαίτερα νεανικό χαρακτήρα σε όλη την πόλη. 

• Οδός Αγίου Δημητρίου: Κεντρικός δρόμος στο βόρειο τμήμα του ιστορικού κέντρου, από τους παλαιότερους της πόλης. Παρά την μεταπολεμική ανοικοδόμηση, σε αρκετά 
σημεία της ευρύτερης περιοχής διατηρούνται δείγματα όμορφων πολυκατοικιών του μεσοπολέμου, ιδιαίτερα στις οδούς Παστέρ, Προφήτη Ηλία και Καμενιάτου. Ακόμα, τις 
τελευταίες δεκαετίες στην οδό Κασσάνδρου και στους γύρω δρόμους εγκαταστάθηκαν μετανάστες, κυρίως από την ανατολική Ευρώπη, που άνοιξαν εμπορικά καταστήματα 
και μικρά εστιατόρια, δίνοντας στην περιοχή πολυεθνικό χρώμα.

 Διοικητήριο, Άγιος Δημήτριος, Γενί Χαμάμ, Ναός Προφήτη Ηλία, Ναός Παναγίας Λαγουδιανής (Λαοδηγήτρια), Σπίτι- μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, 
Καυτατζόγλειο Στάδιο.
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Διαδρομή 5: Άνω (Παλιά) Πόλη
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Πύλη Παλαιολογίνας

Πύργος Τριγωνίου

Οδός Μαιανδρουπόλεως

Κήποι Του Πασά 

Νοσοκομείο Άγος Δημήτριος 

Νεκροταφείο Ευαγγελίστριας

Άγιος Νικόλαος Ορφανός

Πλατεία Καλλιθέας

Σειχ Σου (Κέδρινος Λόφος)

Αγία Αικατερίνη

Τσινάρη

Πλατεία Τερψιθέας

Πλατεία Ρομφέη

Όσιος Δαυίδ

Πλατεία Τσιτσάνη

Οδός Επταπυργίου

Μονή Βλατανάδων

Πορτάρα

Ακρόπολη-Επταπύργιο

• Η Παλιά Πόλη της Θεσσαλονίκης, εκτείνεται μεταξύ των τειχών και της οδού Ολυμπιάδος (στα νότια) και 
έμεινε ανέπαφη από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917. 

• Ήταν ακατοίκητη έως τα μέσα του 15ου αιώνα, όταν μετά την κατάληψή της Θεσσαλονίκης από τους 
Οθωμανούς επιλέχθηκε ως τόπος κατοικίας των Τούρκων, εξαιτίας του καλού κλίματος, της πανοραμικής θέας 
και της στρατηγικής θέσης. 

• Τα διώροφα/τριώροφα σπίτια χαρακτηρίζονται από τη μείξη μακεδονικών και οθωμανικών αρχιτεκτονικών 
στοιχείων, ενώ υπάρχουν και κατοικίες με νεοκλασικά μοτίβα, στα οποία κατοικούσαν κυρίως Εβραίοι. 

• Μετά το 1922, στην περιοχή εγκαταστάθηκαν αρκετοί πρόσφυγες. Παρά την ανέγερση νεότερων κτισμάτων 
και τη διάνοιξη δρόμων, τις τελευταίες δεκαετίες, διατηρεί την αρχική ρυμοτομία με στενά δαιδαλώδη 
δρομάκια και λιγοστές πλατείες, αλλά και την αυθεντική αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία, ιδιαίτερα στο δυτικό 
και ανατολικό τμήμα της. 

Διαδρομή 5: Άνω (Παλιά) Πόλη

Διαδρομή 4: Ιστορικό Κέντρο 
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City Break | Θεσσαλονίκη | Αξιοθέατα & διαδρομές στην πόλη (4)
Η 6η διαδρομή από την Νέα Ανατολική Παραλία- σημείο άθλησης, περιπάτου και αναψυχής με θέα στον Θερμαϊκό κόλπο και τον 
Όλυμπο- προς την περιοχή Ντεπό και τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, ενώ η τελευταία διαδρομή στη Σταυρούπολη, ξεκινάει από την 
Πλατεία Δημοκρατίας και την περιοχή δυτικά του λιμανιού, με τις βιομηχανικές μονάδες και τα νεότερα κτήρια που στεγάζουν χώρους 
αθλητισμού/ πολιτισμού έως την σχετικά ήσυχη περιοχή της Τερψιθέας με τους ελεύθερους χώρους αναψυχής.

Πηγές: ΔιαΝΕΟσις (2017), Ανάλυση DeloitteΠηγές: Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης | Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Διαδρομή 7: Δυτικά από το κέντρο-Σταυρούπολη
• Πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδαρι): από τους αρχαίους χρόνους είναι η σημαντικότερη είσοδος της Θεσσαλονίκης. Σχετικά υποβαθμισμένη περιοχή, αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο που 

συνδέει τα δυτικά και βορειοδυτικά προάστια με το κέντρο της πόλης, και υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία, μικρά καταστήματα, ταβέρνες και καφενεία. Στο κέντρο της πλατείας βρίσκεται 
το άγαλμα του βασιλιά Κωνσταντίνου (1868-1923), που ήταν ο αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού κατά την είσοδό του στην πόλη, το 1912. 

• Γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας: η περιοχή έχει κυρίως απρόσωπα κτήρια, ανάμεσα στα οποία μικρές βιοτεχνίες ή παλιές βιομηχανίες, χωρίς να στερείται ιστορικού ενδιαφέροντος, 
καθώς εδώ σώζονται τμήματα των δυτικών τειχών της πόλης, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία, ενώ ακόμα έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικές θέσεις (ναός της Αφροδίτης, 6ου αι. π.Χ.).

• Δυτικά του Λιμανιού: Η περιοχή άρχισε να αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

αιώνα., μετά την κατεδάφιση του παραθαλάσσιου και ακολούθως μεγάλων τμημάτων των 
δυτικών και ανατολικών τειχών της πόλης. Η γειτνίαση με το λιμάνι και η κατασκευή του σιδηροδρόμου συνετέλεσαν καθοριστικά στην εγκατάσταση στην περιοχή μεγάλων 
βιομηχανικών μονάδων. Τις  τελευταίες δεκαετίες, πολλά από αυτά τα κτήρια μετατράπηκαν σε χώρους πολιτισμού και διασκέδασης, ενώ άλλα σχεδιάζεται να μετατραπούν σε κέντρα 
αθλητισμού ή πολιτισμού.

• Περιοχή Τερψιθέας (Σταυρούπολη): ήσυχη περιοχή του Δήμου Σταυρούπολης, κοντά στο κέντρο της πόλης, με καλή ρυμοτομία και αρκετούς ελεύθερους χώρους. Κατά μήκος της 
κεντρικής οδού Λαγκαδά εκτείνεται ο χώρος παλιού στρατοπέδου με το τζαμί Λεμπέτ, που πρόκειται να μετατραπεί σε πάρκο. Μεταξύ των οδών Καραολή Δημητρίου και 
Δενδροποτάμου βρίσκεται από το 1938 το εβραϊκό νεκροταφείο, όπου έχουν μεταφερθεί και μερικά μάρμαρα από το παλιό, το οποίο κατέστρεψαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του 
2ου Παγκοσμίου Πολέμου.
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Διαδρομή 6: Νέα παραλία-Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας
• Η περιοχή άρχισε να αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, μετά την κατεδάφιση των ανατολικών τειχών και την εγκατάσταση του τραμ. Ονομάστηκε «Εξοχές», 

εξαιτίας του εξοχικού της χαρακτήρα ή «συνοικία των Πύργων» από τις πολυτελείς επαύλεις που άρχισαν να κτίζονται εκεί, με ευρωπαϊκά πρότυπα και μεγάλους κήπους. Στην περιοχή 
αυτή, σε αντίθεση με την εντός των τειχών πόλη, οι διάφορες εθνότητες (Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι) συμβίωναν με μοναδικό κριτήριο τον πλούτο. Από τη δεκαετία του 1930, η περιοχή 
σταδιακά άρχισε να φθίνει και από τη δεκαετία του 1960 εξελίχθηκε σε έναν κατ’ εξοχήν αστικό χώρο.

• Νέα Ανατολική Παραλία: Διαμορφώθηκε στη σημερινή της μορφή τη δεκαετία του 1960. Εκτείνεται κατά μήκος της λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τον Λευκό Πύργο ως το Μέγαρο 
Μουσικής και αποτελεί ένα από τα προσφιλέστερα σημεία άθλησης, περιπάτου και αναψυχής για τους Θεσσαλονικείς, που την κατακλύζουν όλες τις ώρες της ημέρας και ιδιαίτερα τα 
σαββατοκύριακα. Επιπλέον, προσφέρει θέα στον Θερμαϊκό κόλπο και τον Όλυμπο, κυρίως την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Ο έφιππος ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι 
τοποθετημένος σε βάση, ενώ γύρω αναπτύσσεται ζωφόρος με ανάγλυφη παράσταση της μάχης της Ισσού (333 π.Χ.), καθώς και 8 μακεδονικές ασπίδες με ισάριθμα δόρατα. Σε μικρή 
απόσταση, βρίσκεται, επίσης, ο ανδριάντας του Κωνσταντίνου Καραμανλή (1907-1998), που μεταπολεμικά διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας για 14 χρόνια καθώς και το Μνημείο 
Εθνικής Αντίστασης.

• Περιοχή Ντεπό: Έλαβε το όνομά της από το χαρακτηρισμένο σήμερα ως Διατηρητέο Ιστορικό Μνημείο κτηριακό συγκρότημα του αμαξοστασίου του τραμ, που ένωνε το κέντρο της πόλης 
με την περιοχή από το 1893 ως το 1957 και πρόκειται για το ανατολικότερο τμήμα της «περιοχής των Εξοχών», που διατηρεί ορισμένα στοιχεία από την παλαιότερη ατμόσφαιρά της.

• Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας: Παλιότερα ονομαζόταν λεωφόρος των «Εξοχών» ή των «Πύργων» και αποτελούσε την αγαπημένη βόλτα των Θεσσαλονικέων, αφού εκτεινόταν δίπλα στη 
θάλασσα, σε κατάφυτο περιβάλλον. Σήμερα, έχει εξελιχθεί σε πολύβουο δρόμο, κατά μήκος του οποίου αναπτύσσονται οι συνοικίες (από ανατολικά προς το κέντρο) Ντεπό, Ανάληψη, 
Σαλαμίνα και Φάληρο. Παρά την ανοικοδόμηση της περιοχής, εδώ βρίσκονται μερικά εντυπωσιακά κτήρια του τέλους του 19

ου
αιώνα., και προσφέρουν έναν από τους γοητευτικότερους 

περιπάτους στην πόλη.
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Διαδρομή 7: Δυτικά από το κέντρο-
Σταυρούπολη

Διαδρομή 6: Νέα παραλία-Λεωφ. 
Βασιλίσσης Όλγας
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City Break | Έδεσσα | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες (1) 
Η Έδεσσα ενδείκνυται για αστικός προορισμός σύντομων διακοπών (city break) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς συνδυάζει τοπίο,
ομορφιά φυσική και αστική…

Πηγές: ΔιαΝΕΟσις (2017), Ανάλυση DeloitteΠηγές: Κεντρική Μακεδονία | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΙΝΣΕΤΕ Πηγές: Edessa City

• Η εμπορική κίνηση στους δρόμους της Έδεσσας παρατηρείται περισσότερο στην Εγνατία, Παύλου Μελά και Ηρώων Πολυτεχνείου, με πλήθος εμπορικών καταστημάτων και παραδοσιακών αγορών. 
Αγορά

(Shopping)

Δρόμος του νερού
• Η διαδρομή ξεκινά από τους Καταρράκτες της Έδεσσας, τον υγρότοπο Αγρα-Βρυτών-Νησίου, τις πηγές Καταρρακτών. Η λίμνη Βεγορίτιδα αποτελεί επίσης ένα από τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα 

υδάτινα αποθέματα και βρίσκεται ακριβώς στους πρόποδες του όρους Βόρας-Καϊμακτσαλάν. Πολλά τρεχούμενα νερά και ποτάμια ξεκινούν από την κορυφή του βουνού. Στα λουτρά Πόζαρ, την άλλη 
πλευρά του βουνού, το ζεστό ιαματικό νερό προσφέρει υγεία και ευεξία. Ο κύκλος του νερού κλείνει στην περιοχή Κιουπρί όπου ο Εδεσσαίος- Βόδας ποταμός προσφέρει ενέργεια και δύναμη στις 
πεδιάδες της Πέλλας. Το Γεωπάρκο των Καταρρακτών με τους 12 καταρράκτες, το Υπαίθριο Μουσείο Νερού (Μύλοι- Κανναβουργείο -Ενυδρείο) και η γευσιγνωσία νερού προσφέρουν με μοναδικό 
διαδραστικό τρόπο ευκαιρία ψυχαγωγία & ευεξία.

Δρόμοι της γεύσης
• Η διαδρομή ξεκινά τις πηγές των Καταρρακτών στον Υδροβιότοπο Αγρα-Βρυτών-Νησίου από όπου ποτίζεται ο κερασεώνας της κοιλάδας του Εδεσσαίου.  Η καλλιέργεια της κερασιάς γνωστή στην 

περιοχή από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει πολλές μορφές (Φυσική, Βιολογική, Ολοκληρωμένη) ενώ η γνωριμία με τους αγρότες και το πρότυπο δίκτυο CherriesOnLine φροντίζει να παίρνετε 
τα κεράσια στο σπίτι μέσω ταχυδρομείου. Επίσης η διαδρομή συμπληρώνεται με τη γευσιγνωσία των γλυκών κουταλιού και το γλυκό κεράσι. 

• Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με τίτλο «Οι δρόμοι της γαστρονομίας του Καϊμάκτσαλαν» από τους Δήμους Έδεσσας και 
Καβαντάρτσι. Στόχος του προγράμματος είναι η διασυνοριακή συνεργασία, η προώθηση της γαστρονομικής κουλτούρας, του διασυνοριακού τουρισμού και η ενίσχυση των επιχειρηματικών 
διασυνοριακών συναλλαγών Στα πλαίσια του προγράμματος ολοκληρώθηκε μια σειρά δράσεων. Ο Μύλος της Γεύσης στην Έδεσσα & το σπίτι της Γεύσης στο Καβαντάρτσι με δυνατότητα παρουσίασης 
των τοπικών προϊόντων και γεύσεων καθώς και η δημιουργία γαστρονομικών κέντρων πληροφόρησης για τα τοπικά προϊόντα καθώς και τις επιχειρήσεις εστίασης σε κάθε χωριό. Παράλληλα 
κυκλοφορεί κοινός οδηγός γαστρονομίας με αναφορές στον θεό Διόνυσο και φυσικά αναφορές στις ορεινές γεύσεις, τις γιορτές και τα πανηγύρια, την παραδοσιακή μουσική και γαστρονομία που 
συνοδεύουν το τσίπουρο και το κρασί. 

Δρόμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου
• Η παγκόσμια προσωπικότητα που δημιούργησε την ανατολική φιλοσοφία του πνεύματος και έφερε τον ελληνικό πολιτισμό στην οικουμενική του διάσταση. Οι δρόμοι του Αλέξανδρου σε Αρχαία Πέλλα 

και Αρχαία Έδεσσα. Η αρχαία Έδεσσα, πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους (μέχρι τις ανακαλύψεις του Ανδρόνικου) αποτέλεσε σημαντική πόλη της αρχαιότητας κτισμένη στο φυσικό 
πέρασμα, όπου κυριαρχεί η Αρχαία Εγνατία Οδός που ενώνει την Ασία με την Αδριατική. Ένας κόσμος με μύθους θρύλους, νεράιδες και δράκους που μάγεψαν τον μικρό Αλέξανδρο στα παιδικά του 
χρόνια. Η γαστρονομία κυριαρχείται ακόμη και σήμερα από τον Χοίρο τον Πασίφοιλο το μικρό γουρουνάκι που έγινε αφορμή έπειτα από ένα ‘ατύχημα’ που στην ιστορία καταγράφηκε ως πολιτιστική 
περιπέτεια. Η αρχαία Πέλλα, η ιστορική πρωτεύουσα των Μακεδόνων έγινε η αφετηρία του νεαρού Βασιλιά που άφησε αποτυπώματα τα περίφημα μωσαϊκά βλέποντας την θάλασσα της Μεσογείου και 
κοιτώντας πάντα στην Ανατολή. Η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς και μουσειακούς χώρους δίνει την ευκαιρία για στοχασμό της δύναμης του πνεύματος και της θέλησης που είχε ο μικρός Αλέξανδρος 
να κατακτήσει τον κόσμο. Ένα πρόγραμμα διαδραστικό και ωφέλιμο για όλη την οικογένεια που δίνει χώρο στην σκέψη, την ψυχαγωγία & την ευεξία.

Θεματικές 
Διαδρομές
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… μοναδική αρχιτεκτονική, δραστηριότητες και τοπικά προϊόντα.

Πηγές: ΔιαΝΕΟσις (2017), Ανάλυση DeloitteΠηγές: Κεντρική Μακεδονία | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΙΝΣΕΤΕ Πηγές: Τουριστική Ιστοσελίδα Έδεσσας, Ιστοσελίδα Δήμου Έδεσσας

Η πόλη διαθέτει πλούσια αποθέματα από την αρχαία, βυζαντινή, βιομηχανική ιστορία, με σημαντικές εκθέσεις και μουσεία:
• Μουσείο Πόλης: Πρόκειται για σύγχρονο Μουσείο το οποίο θα στεγάσει εκθέσεις με αρχαιολογικά - βυζαντινά - βιομηχανικά εκθέματα από την Έδεσσα και την ευρύτερη περιοχή
• Υπαίθριο Μουσείο Νερού: Το Υπαίθριο Μουσείο Νερού είναι η ζωντανή βιομηχανική ιστορία της πόλης. Νερόμυλοι-Υδροκίνητα εργοστάσια αναπαριστούν την εικόνα της πόλης του 19ου αι.
• Λαογραφικό Μουσείο: Εικόνες & αντικείμενα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων δίνουν με σαφήνεια την απόχρωση της ζωής των κατοίκων της πόλης των νερών μέσα στο χρόνο
• Αρχαιολογική Συλλογή: Αντικείμενα από την Αρχαία Έδεσσα αλλά και την ευρύτερη περιοχή βρίσκονται στην Συλλογή όπου το 1942 δημιουργήθηκε το πρώτο μουσείο της πόλης
Επίσης, σημαντικά αξιοθέατα της Έδεσσας αναφέρονται παρακάτω: 
• Καταρράκτης Κάρανος (από τα σημαντικότερα αξιοθέατα στην Ελλάδα με το νερό να πέφτει από ύψος 70μ) και Πάρκο Καταρρακτών
• Αρχαία Έδεσσα-Λόγγος: Η αρχαία πόλη στην τοποθεσία «Λόγγος»
• Αρχαίο Τείχος ύψους 6 μέτρων που περιβάλλει την αρχαία πόλη και την ακρόπολή
• Μοναστήρι Αγ. Τριάδας: Κτισμένο σε ερείπια αρχαίου ναού δίπλα στην Αρχαία Πόλη.
• Συνοικία Βαρόσι: Ιστορική συνοικία Βαρόσι με παραδοσιακά καλντερίμια και μακεδονική αρχιτεκτονική, και δημιουργείται ως εξέλιξη του βυζαντινού οικισμού που αναπτύχθηκε στο χώρο της 

ακρόπολης και της αρχαίας πόλης 
• Υδροβιότοπος Αγρα-Νησίου- Βρυτών
• Όρος Βόρας- Καϊμακτσαλάν: Εξαιρετικά μονοπάτια στις πλαγιές του Βόρα μέσα στο Μαύρο Δάσος
• Παραδοσιακός Οικισμός Αγ.Αθανάσιος με πέτρινα μακεδονικά σπίτια και αυλές.
• Λουτρά Λουτρακίου: Ιαματικά Λουτρά στο Φαράγγι του Ράμνο Μπορ 
• Μνημείο Άγρα: Το μνημείο των Μακεδονομάχων Αγρα-Μίγκα.
• Ενυδρείο- Ερπετάριο: Στον παλιό Νερόμυλο του Γιαννάκη, ενυδρείο- ερπετάριο μαζί με την συλλογή πτηνών Πετσίβα
• Σησαμοτριβείο-Μύλος των Γεύσεων: Στον παλιό σησαμοτριβείο, ζωντανεύει η γνώση για το σουσάμι, το χαλβά και το ταχίνι

Αξιοθέατα

• Η Έδεσσα προσφέρει πληθώρα επιλογών διασκέδασης, με πολλά εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ και μπυραρίες, με τα περισσότερα να είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο της πόλης και στον Αγ. Αθανάσιο
• Επιπλέον, η Έδεσσα είναι ένα ανοικτό κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού καθώς διαθέτει αίθουσες τέχνης, χώρους παραστάσεων, στην περιοχή του Υπαίθριου Μουσείου Νερού στο Βαρόσι, δίπλα στους 

Καταρράκτες και στοχεύει να παρουσιάσει πολιτιστικά γεγονότα (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παραστάσεις χορού, εκθέσεις, προβολές, σεμινάρια) και προσωπικότητες από την ελληνική και 
διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

• Εδεσσαϊκό Θέατρο, πειραματικές ομάδες, εκδηλώσεις, φιλοξενία σχημάτων 
• Θερινός Κινηματογράφος - Κινηματογραφική Λέσχη λειτουργεί στην περιοχή των Μύλων στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού Έδεσσας- ο οποίος έχει καθιερωθεί σαν μία μοναδική καλοκαιρινή πρόταση 

χαλάρωσης και διασκέδασης τόσο για τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες - λειτουργεί ως θεσμός από την δεκαετία του '80, με ξεχωριστές κινηματογραφικές βραδιές κάτω από ιδανικές συνθήκες, 
δίπλα στους Καταρράκτες.

• Εκδηλώσεις & Φεστιβάλ τα οποία οργανώνονται σε διάφορες περιοχές της Έδεσσας κάθε εποχή του χρόνου: 
o Άνοιξη: πχ. ΑνθοΕκθεση, Δρόμος του Κερασιού, Αγώνες Ανωμάλου δρόμου, Ποδήλατο & Ανθοποδηλατοδρομίες, Παιχνίδια στο Κήπο, Ανθισμένες Κερασιές κ.α 
o Καλοκαίρι: πχ. Γιορτή των Ταξιδιωτών, Γιορτή Κερασιού, Γιορτή Ροδάκινου, Edessa Rock Festival με Rock συναυλίες, Rock θέατρο και Rock Εκδηλώσεις, Γιορτές Δάσους με θεατρικές παραστάσεις και 

εκδηλώσεις, Γιορτές Λίμνης Βεγορίτιδας, Κερασιώτικα: Μουσικό γλέντι για την λήξη συγκομιδής του κερασιού , Ποτσίφκα, Βαροσιώτικο Φεγγάρι, Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας & Χειροτεχνίας κ.α.
o Φθινόπωρο: πχ. Δρόμος Λίμνης Βεγορίτιδας, Γιορτή Τσίπουρου στα Τσιπουροχώρια Έδεσσας , Kiwi Festival κ.α.
o Χειμώνας: πχ. Φωτιές-Κόλιντα Μπάμπω, Γιορτή Τζουμπρίνκας, Εδεσσαϊκό Καρναβάλι (Τζαμαλάρια, Αρκούδες-Μέτσκες) και η μεγάλη παρέλαση με 5.000 καρναβαλιστές και 40.000 θεατές

Διασκέδαση-
Θέατρα-

Εκδηλώσεις/ 
Φεστιβάλ
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Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια συμμετέχει δυναμικά στη διοργάνωση μεγάλων διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων. Η στρατηγική 
της θέση, η ευκολία πρόσβασης με όλα τα μεταφορικά μέσα, η γρήγορη μετακίνηση μέσα στην πόλη, η συνεδριακή και ξενοδοχειακή 
υποδομή και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, την καθιστούν υπολογίσιμη δύναμη στο κλάδο του συνεδριακού τουρισμού.

• Η Θεσσαλονίκη επέδειξε αξιοπρόσεκτη πορεία το 
2019, φιλοξενώντας 39 συνέδρια και εκδηλώσεις, 
κάτι που την ώθησε στην 70η θέση παγκοσμίων και 
38η στην Ευρώπη. 

– Συνολικά: 35.700 θέσεις (θέατρο) & 26.000 τ.μ.
– Εγκαταστάσεις συνεδρίων ξενοδοχείου: 20.000 

θέσεις (θέατρο) & 16.000 τ.μ.
– Συνεδριακά κέντρα: 15.700 θέσεις (θέατρο) & 

10.000 τ.μ.
– Ξενοδοχεία με συνεδριακές εγκαταστάσεις/ 

αίθουσες: 39
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Χρήστος Λαμπράκης

• Συνολική χωρητικότητα 1.960 ατόμων (1.100 
στην πλατεία και 860 στα θεωρεία), με 
σταθερά καθίσματα σε θεατρική διάταξη

• Συστήματα ήχου και προβολής
• Ταυτόχρονη διερμηνεία σε 9 γλώσσες
• Συστήματα ελέγχου φωτισμού 
• 24 σταγκόνια σκηνής
• Πρόσβαση για ΑμεΑ
• Συνολικό εμβαδόν φουαγιέ 2.500 τ.μ.

Αλεξάνδρα Τριάντη

• 4 πλατφόρμες σκηνής διαστάσεων 4μ. x 16μ. 
• Περιστρεφόμενη κεντρική σκηνή με 3 τμήματα που 

κινούνται ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα
• Αριστερό & δεξιό παρασκήνιο σκηνής/ υποσκηνίου
• Ρυθμιζόμενη κλίση της σκηνής από 0% έως 10%
• 44 σταγκόνια σκηνής και 4 πανοραμικά σταγκόνια
• Σύστημα ήχου & φωτισμού κορυφαίας τεχνολογίας
• Ταυτόχρονη διερμηνεία για 9 γλώσσες
• Συνολικό εμβαδόν φουαγιέ 1.200 τ.μ.

Δημήτρης Μητρόπουλος 

• Η αίθουσα  είναι ιδανική για μικρότερα 
συνέδρια.

• Καθίσματα σε θεατρική διάταξη, για 450 
άτομα

• Προηγμένα συστήματα προβολής, 
φωτισμού/ήχου

• Ταυτόχρονη διερμηνεία σε 3 γλώσσες
• Χώροι φουαγιέ με εμβαδόν άνω των 500 τ.μ.

Νίκος Σκαλκώτας

• Καθίσματα σε θεατρική διάταξη για 400 άτομα
• Ατομικό μικρόφωνο & τραπεζάκι ενσωματωμένα στο 

κάθισμα
• Σύστημα ήχου & φωτισμού κορυφαίας τεχνολογίας
• Ταυτόχρονη διερμηνεία σε 6 γλώσσες
• 17 σταγκόνια σκηνικών
• Χώροι φουαγιέ συνολικού εμβαδού 280 τ.μ.

• Εγκαινιάστηκε το 2000 και βρίσκεται σε προνομιακή θέση, με 
υπέροχη θέα. Η αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία είναι 
εμπνευσμένη από τη βυζαντινή ιστορία της πόλης και είναι ένα 
από τα πλέον σύγχρονα μουσικά μέγαρα της Ευρώπης. 

• Διαθέτει αίθουσα 1.464 θέσεων, που φιλοξενεί συναυλίες, 
παραστάσεις χορού και όπερας αλλά και συνέδρια, καθώς και 
εστιατόριο. 

• Δίπλα, βρίσκεται το 2ο κτήριο του Μεγάρου (σε σχέδια του 
Ιάπωνα Α. Ισοζάκι), με αίθουσες συναυλιών και συνεδρίων, 
Μουσείο Μουσικής και Μουσική Βιβλιοθήκη.

• Βρίσκεται στην προκυμαία της Θεσσαλονίκης και είναι σημείο 
αναφοράς για κατοίκους & επισκέπτες.

• Το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο διαθέτει πάνω από 20 
χώρους, όλοι εξοπλισμένοι με οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, 
ενώ διαδραστικά μέσα παρουσίασης μπορούν να παρασχεθούν 
κατόπιν αιτήματος. 

• Οι χώροι της αίθουσας είναι ιδανικοί για τη διοργάνωση ποικίλων 
εκδηλώσεων, όπως μουσικές συναυλίες και όπερες, τελετές 
έναρξης, διεθνή συνέδρια, εργαστήρια και παρουσιάσεις.

• Κάτω από την αίθουσα βρίσκεται ένας υπόγειος χώρος 
στάθμευσης δύο επιπέδων 11.800 τ.μ., προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διοργάνωση και η παρακολούθηση εκδηλώσεων. 

• Επιπλέον, προσφέρει βοηθητικούς χώρους που επιτρέπουν τη 
διεξαγωγή μιας εκδήλωσης. 

• Όλοι οι χώροι της αίθουσας είναι προσβάσιμοι από άτομα με 
ειδικές ανάγκες.

– Αριθμός αιθουσών & δωματίων: 20
– Συνολική χωρητικότητα: 3.000 άτομα
– Συνολικός εκθεσιακός χώρος: 1.030 τ.μ.

Μέγαρο Μουσικής

Πηγές: Στατιστικό Δελτίο | Διεθνής Ένωση Εκθέσεων και Συνεδρίων (ΙCCA), Thessaloniki Convention Bureau 
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Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια συμμετέχει δυναμικά στη διοργάνωση μεγάλων διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων. Η στρατηγική 
της θέση, η ευκολία πρόσβασης με όλα τα μεταφορικά μέσα, η γρήγορη μετακίνηση μέσα στην πόλη, η συνεδριακή και ξενοδοχειακή 
υποδομή και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, την καθιστούν υπολογίσιμη δύναμη στο κλάδο του συνεδριακού τουρισμού.

• Η Δ.Ε.Θ. εγκαινιάστηκε το 1926 στο κοντινό Πεδίο Άρεως, αλλά το 
1940 οι αυξημένες ανάγκες οδήγησαν στη μετεγκατάστασή της στο 
σημερινό χώρο στο κέντρο της πόλης, όπου λόγω του πολέμου 
επαναλειτούργησε το 1951. 

• Κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960 κατασκευάστηκαν πολλά 
εκθεσιακά περίπτερα, που βασίζονταν στις επιταγές του 
μοντέρνου κινήματος και υπέγραψαν μερικοί από τους 
σημαντικότερους Έλληνες αρχιτέκτονες . 

• Τα διεθνή συνεδριακά κέντρα της HELEXPO χαρακτηρίζονται από 
ευρυχωρία, ευελιξία και προσαρμοστικότητα με συνεδριακό χώρο 
~4.000 τ.μ., όπου μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 3.500 άτομα. 

• Σημαντικός παράγοντας της διεθνούς επιτυχίας της είναι η εύκολη 
προσβασιμότητα. Συγκεκριμένα, βρίσκεται 15 χλμ. Από το Διεθνές 
Αεροδρόμιο «Μακεδονία»,  3 χλμ από το σιδηροδρομικό σταθμό 
και 2 χλμ από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

• Με άφθονο χώρο στάθμευσης, τα διεθνή συνεδριακά κέντρα της 
HELEXPO προσφέρουν μια παγκόσμια λύση για εμπορικές, 
επαγγελματικές, επιστημονικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
συναντήσεις και εκδηλώσεις με πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες.

• Στους χώρο της λειτουργούν σύγχρονα συνεδριακά κέντρα, όπως 
το  «Ιωάννης Βελλίδης», «Νικόλαος Γερμανός» και Αιμίλιος Ριάδης: 

– Συνολική χωρητικότητα ~2.100 άτομα
– Δυνατότητα φιλοξενίας ταυτόχρονων εκδηλώσεων
– Γρήγορη & ευέλικτη αναδιάταξη χώρου
– Υπηρεσίες διερμηνείας σε 11 γλώσσες
– Ιδανικό κέντρο γραπτών εξετάσεων
– Εξωτερικός χώρος για δεξιώσεις χωρητικότητας ~1.000 ατόμων

Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο ΔΕΘ- Helexpo Α.Ε.
Αιμίλιος ΡιάδηςΝικόλαος Γερμανός Ιωάννης Βελλίδης

• Ανεξάρτητη αίθουσα στο κέντρο των 
εγκαταστάσεων της ΔΕΘ HELEXPO, χώρος 
υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής, για 
κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις.  

• Με χωρητικότητα 380 ατόμων, σε θεατρική 
διάταξη επιλέγεται σταθερά για δημόσιες 
και ιδιωτικές εκδηλώσεις, που απαιτούν να 
ικανοποιούνται προσδοκίες υψηλών 
προδιαγραφών.

• Οι χώροι προσαρμόζονται και 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις 
κάθε εκδήλωσης.

• έξι πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με 
δυνατότητα φιλοξενίας έως 2.100 ατόμων και 
ενδείκνυνται για συνέδρια και διοργανώσεις 
διεθνούς εμβέλειας, ενώ χρησιμοποιoύνται 
για τη διοργάνωση και ποικίλλων 
εκδηλώσεων.

• Roof-garden σε minimal industrial αισθητική 
χωρητικότητας 1.000 ατόμων.

• Κλασικό Συνεδριακό Κέντρο χωρητικότητας 
720 ατόμων

• 4 ευέλικτες αίθουσες, εξοπλισμένες με 
τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό 
υλικό και καμπίνες διερμηνείας.

• Αμφιθεατρικές αίθουσες των 400 και 100 
θέσεων

• Δυνατότητα λειτουργίας παράλληλων 
συνεδριάσεων & έκθεσηων

Πηγές: Thessaloniki Convention Bureau 
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MICE | Θεσσαλονίκη | Ανάπλαση εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλονίκης
Επίσης, έχει πλέον ανακηρυχθεί ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης 
της ΔΕΘ-Helexpo, ένα έργο που θα πρωταγωνιστήσει στην πόλη και θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του μητροπολιτικού κέντρου 
της. Σύμφωνα με το Master plan, η έκταση θα χωρίζεται σε 6 τομείς ανάλογα με τις χρήσεις γης, όπως αναλύεται παρακάτω.

• Το Master Plan για το ConfEx Park της Θεσσαλονίκης ορίζει κατευθυντήριες γραμμές ζώνης που περιλαμβάνουν: Σχέδιο GA χρήσης γης (Γενική 
ρύθμιση), ειδικό σχέδιο για γραμμές κατασκευής (μέγιστη κάλυψη), μέγιστα ύψη και μέγιστη συνολική επιφάνεια δαπέδου, σχεδιασμός δικτύου 
κυκλοφορίας και τη σύνδεση του ανοιχτού χώροι στις παρακείμενες περιοχές καθώς και με τους κύριους άξονες της πόλης.

• Ο στόχος του έργου είναι ο οικονομικά αποδοτικός σχεδιασμός ενός ConfEx Center με τα υψηλότερα πρότυπα που θα βελτιστοποιήσουν τη 
σύνδεση μεταξύ της διάταξης των κτιρίων και των δραστηριοτήτων εντός του χώρου. Το έργο στοχεύει επίσης στην περαιτέρω ενίσχυση του 
τοπικού, περιφερειακού και διεθνούς ρόλου της TIF-HELEXPO SA και τη δημιουργία ενός νέου εμβληματικού ορόσημου για την πόλη που θα 
λειτουργήσει με σεβασμό στο περιβάλλον και τις αρχές αειφόρου ανάπτυξης.

• Εντός της περιοχής Master Plan, ο χώρος έχει έκταση 161.769,04 τ.μ. και χωρίζεται σε 6 τομείς ανάλογα με τις χρήσεις γης:
– Τομέας Ι και ΙΙ, στον οποίο θα αναπτυχθούν οι εκθεσιακές εγκαταστάσεις. Ο διαχωρισμός των εκθεσιακών εγκαταστάσεων σε 2 τομείς 

προέκυψε από το διαφορετικό καθορισμένο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων.
– Ο τομέας III θα περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές χρήσεις με ανάπτυξη εμπορικών, γραφείων, αναψυχής & ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων
– Ο τομέας IV θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του νέου συνεδριακού κέντρου μαζί με έναν πολυτελή εκθεσιακό χώρο. Αυτός ο τομέας 

προορίζεται να λειτουργήσει μαζί με τους τομείς I και II ως ένα συγκρότημα, όχι μόνο λόγω του σημαντικού εκθεσιακού χώρου που
απαιτείται, αλλά και λόγω της πλήρους συμβατότητας και των δύο χρήσεων, καθώς πολλές από τις εκδηλώσεις στο συγκρότημα ConfEx θα
αναμιχθούν ( έκθεση / συνέδριο)

– Τομέας V, στον οποίο θα αναπτυχθεί μεγάλος ανοιχτός χώρος
– Τομέας VI, η διατηρημένη περιοχή AAMTH με τον περιβάλλοντα ανοιχτό χώρο

Πηγές: Τhessaloniki ConfEx Park

Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

Γ΄ Σώμα 
Στρατού

Στάδιο

Μουσεία

Δημαρχείο

TIF-Helexpo 
Εγκαταστάσεις

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο

Τελλόγλειο

YMCA Park

Sector I Sector II Sector III Sector IV Sector V Sector VI
Εκθεσιακός χώρος
Συνεδριακό Κέντρο
Καταστήματα & Malls 
Γραφεία & Τράπεζες
Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
Χώροι αναψυχής
Ανοιχτοί χώροι για πολιτιστικά γεγονότα/ εκθέσεις
Πολιτιστικά κτίρια
Αθλητικές δραστηριότητες
Ανοιχτοί πράσινοι χώροι
Υπόγειες θέσεις Parking
Εσωτερικές θέσεις Parking

Χώρος Εκδηλώσεων

Χώρος 
Εκδηλώσεων & 

Συνεδριακό Κέντρο

Εμπορικά καταστήματα, 
Τράπεζες & 

ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα

Αστικό πάρκο με πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής
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MICE | Θεσσαλονίκη | Υπηρεσίες / ξενοδοχεία
Η πόλη προσφέρει συνολικά 8.088 δωμάτια σε 145 ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών καθώς και ξενώνες, ενώ διαθέτει τα περισσότερα 
ξενοδοχεία 5* από οποιονδήποτε άλλο προορισμό στην Ελλάδα. Με σκοπό να ανταποκριθούν στην παγκόσμια ζήτηση για MICE 
τουρισμό, έχουν ενσωματωθεί συνεδριακές αίθουσες και εκθεσιακοί χώροι σε πολλά ξενοδοχεία και ξενώνες της Θεσσαλονίκης.

• Επιπλέον ξενοδοχειακές μονάδες που περιλαμβάνουν 
συνεδριακές αίθουσες & εκθεσιακούς χώρους 

– Anatolia Hotels Thessaloniki (4*)

– Capsis Hotel Thessaloniki (4*):  
– Park Hotel (3*)
– Little Big House (hostel)
– Roomore Apartments
– The Modernist

• Επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων (PCOs) και εταιρείες 
διαχείρισης προορισμού (DMCs) συντονίζουν όλες τις 
διαδικασίες για την παροχή MICE υπηρεσιών.

• Ενδεικτικά παραδείγματα είναι το ARTION Conferences & 
Events, Global Events Conference & Event Management και 
SYMVOLI Conference & Cultural Management.

• Για business travelers, προσφέρει τις πιο 
εκτεταμένες εγκαταστάσεις συνεδριάσεων, 
συνεδρίων και δεξιώσεων, στην πόλη και στα 
Βαλκάνια.

• 152 δωμάτια (ελάχ. 42 τ.μ.) & 34 σουίτες
• Συνολική χωρητικότητα: 1.050 άτομα

Hyatt Regency Thessaloniki (5*)

• Μετά την πλήρη ανακαίνιση του ξενοδοχείου, 
έχουν δημιουργηθεί μια ενημερωμένη 
αίθουσα συνεδριάσεων, μια αίθουσα χορού 
900 τ.μ. & πλήρως λειτουργικό συνεδριακό 
κέντρο 2.000 τ.μ. που μπορεί να φιλοξενήσει 
έως 1.000 άτομα. 

• Το συνεδριακό κέντρο  χωρίζεται σε 4 
μικρότερα δωμάτια. 

• Αριθμός αιθουσών συνεδριάσεων: 14

Macedonia Palace (5*)

• Βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, 
μπροστά από το λιμάνι με θέα στον Θερμαϊκό 
κόλπο, με κλασική διακόσμηση.

• 6 όροφοι με 118 δωμάτια (συμπ. σουίτες)
• Αριθμός αιθουσών συνεδριάσεων: 7 

πολυλειτουργικές αίθουσες
• Συνολική χωρητικότητα: 400 άτομα
• Συνολικός εκθεσιακός χώρος: 750 τ.μ.

Mediterranean Palace Hotel (5*)

• Το Grand Hotel Palace, άνοιξε το 2004 και 
έδωσε στη δυτική Θεσσαλονίκη νέα ώθηση με 
τη δημιουργία του μεγαλύτερου συνεδριακού 
κέντρου στην αγορά της Θεσσαλονίκης. 

• Συνολικά διαθέτει 266 δωμάτια, 13 αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων, 3 φουαγιέ & μεγάλο 
πολυτελές κεντρικό λόμπι

• Συνολική χωρητικότητας 3.300 άτομα

Grand Hotel Palace (5*)

• Το Porto Palace Hotel & Conference Center 
στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτίριο του 1913 
και διατηρεί τη βιομηχανική του αρχιτεκτονική

• Αριθμός αιθουσών συνεδριάσεων: 14

Porto Palace Hotel (5*)

Electra Palace (5*)

• Θεωρείται ένα από τα πιο κομψά καταλύματα 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με υπέροχη θέα 
στην πλατεία Αριστοτέλους και τον κόλπου 
του Θερμαϊκού. 

• Το αρχιτεκτονικό του στιλ αναφέρεται στην 
πλούσια βυζαντινή ιστορία της πόλης

• Αριθμός αιθουσών συνεδριάσεων : 8

• Είναι το νεότερο μέλος του ομίλου CHANDRIS 
HOTELS, μια κορυφαία ξενοδοχειακή αλυσίδα

• Το ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες του το 2009.
• Αποτελείται από 5 κύριες αίθουσες που 

γίνονται 13 με τη χρήση ειδικών πάνελ.
• Διαθέσιμες κάμερες για παράλληλη 

παρακολούθηση της εκδήλωση. Παρουσίασης
• Αριθμός αιθουσών συνεδριάσεων: 18

Τhe MET Hotel (5*)

Πηγές: Thessaloniki Convention Bureau 
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MICE | Χαλκιδική | Υπηρεσίες / ξενοδοχεία
Στη Χαλκιδική, η ζήτηση για MICE τουρισμό βρίσκει ανταπόκριση στο ξενοδοχειακό δυναμικό που διαθέτει, σε όλη την έκταση της, από 
τη Κασσάνδρα έως την Ουρανούπολη. Ενδεικτικά παρουσιάζονται ορισμένα ξενοδοχεία που προσφέρουν τις απαραίτητες συνεδριακές 
αίθουσες και υπηρεσίες.

Πηγές: Ξενοδοχεία με συνεδριακές εγκαταστάσεις | Luxury Experience

Kriopigi Hotel
3. Κρυοπηγή (Κασσάνδρα)

Kassandra Mare Hotel
• Seastar Conference Hall: έως 150 άτομα

1. Νέα Μουδανιά (Κασσάνδρα)

Porto Sani Village
• Byblos Lounge: έως 50 άτομα1

Sani Asteras Suites
• Water Bar: έως 150 άτομα3

Sani Beach Hotel 
• Aristoteles Ballroom (540 τ.μ.): έως 1200 

άτομα3

• Alexandros (250 τ.μ.): έως 500 άτομα3

• Alexandros Veranda: έως 150 άτομα3

• Pella (65 τ.μ.): έως 50 άτομα1

• Press Room (22 τ.μ.): έως 20 άτομα1

• Interview Room (16 τ.μ.): έως 20 άτομα1

• Philippos (27 τ.μ.): έως 30 άτομα1

• Breakout Room 1 (101 τ.μ.): έως 80 
άτομα1

• Breakout Room 2 (44 τ.μ.): έως 30 άτομα1

Sani Club
• Conference Room (56 τ.μ.): έως 40 άτομα1

• Club Ouzeri (Open-air): έως 70 άτομα2

• Dunes: έως 150 άτομα2

Calimera Simantro Beach Hotel
• Eugenia (250 τ.μ.): έως 250 άτομα1

• Dionysus (500 τ.μ.): έως 530 άτομα1

2. Κασσάνδρα

Porto Carras Meliton Hotel
• Meliton Ballroom (475 τ.μ.): έως 380 άτομα 1

• Meliton Hall A (240 τ.μ.): έως 290 άτομα 1

• Meliton Hall B ( 240 τ.μ.): έως 290 άτομα 1

• Meliton Ball Room (475 τ.μ.): έως 360 άτομα2

• Business Office: έως 20 άτομα 1

Porto Carras Sithonia Thalasso & Spa Hotel
• Sithonia Hall A&B (307 τ.μ.): έως 330 άτομα 1

• Sithonia Hall A: (167 τ.μ.): έως 250 άτομα 1

• Sithonia Hall B (140 τ.μ.): έως 234 άτομα 1

• Olynthos (30 τ.μ.): έως 35 άτομα 2

• Pella (25 τ.μ.): έως 20 άτομα 1

Porto Carras-Villa Galini Porto

6. Νέος Μαρμαράς

Danai Beach Resort & Villas
• Hermes (100 τ.μ.): έως 40 άτομα 1

• Anais (220 τ.μ.): έως 60 άτομα1

Ekies All Senses Resort

7. Νικητή (Σιθωνία)

Alexandros Palace Hotel & Suites
• Room 1: έως 350 άτομα 1

• Room 2: έως 60 άτομα 1

• Classic Bar: έως 200 άτομα 3

• Breakfast Room: έως 200 άτομα 3

Eagles Palace: 
• Theodora (200 τ.μ.): έως 140 άτομα 1

• Library (40 τ.μ.): έως 30 άτομα 4

• Melathron Restaurant Indoors: έως 500 άτομα 3

• Melathron Restaurant Open-Air: έως 200 άτομα 3

• Lobby Bar Indoors: έως 100 άτομα 3

• Eagles Club: έως 200 άτομα 3

• Armyra Pool Area: έως 200 άτομα 3

• Armyra Restaurant: έως 200 άτομα 3

8. Ουρανούπολη (Άγιο Όρος)

Petrino Suites Hotel
5. Άφιτος (Κασσάνδρα)

Ξενοδοχείο: Athos Palace Hotel
• Empress Theodora (782 τ.μ.): έως 800 άτομα1

• Athenaida (93 τ.μ.): έως 50 άτομα1

4. Καλλιθέα (Κασσάνδρα)

1

2 3
4

5 6

7

8

1. Χωρητικότητα με διάταξη θεάτρου, 2. Χωρητικότητα με διάταξη Επίσημου Γεύματος, 3. Χωρητικότητα με διάταξη Cocktail
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MICE | Βέροια | Υπηρεσίες
Η Βέροια με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, τους σπουδαίους πολιτιστικούς πόρους σε συνάρτηση με συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του έτους, αποτελεί προορισμό που μπορεί να φιλοξενήσει ένα σημαντικό 
αριθμό συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Πηγές: Discover Veroia

Συνεδριακά κέντρα Αίθουσες Χωρητικότητα

Χώρος Τεχνών-
Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Βέροιας 3 600 άτομα

Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 1 200 άτομα

Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 1 100 άτομα

Επιμελητήριο Ημαθίας 2 100 άτομα

Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 1 200 άτομα

• Η Βέροια λόγω θέσης και εγγύτητας με τη Θεσσαλονίκη 
εφάπτεται σε διεθνή οδικό άξονα και απέχει λιγότερο από 
μια ώρα από διεθνές αεροδρόμιο, αποτελεί σήμερα κομβικό 
σημείο για την ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού. 

• Τα αξιοθέατα και φυσικός της πλούτος, σε συνδυασμό με την 
ήδη υπάρχουσα τουριστική και συνεδριακή υποδομή, 
καθιστούν τη Βέροια ιδανικό τόπο για τη διοργάνωση 
συνεδρίων, όπως το Aiges Melathron, το οποίο διαθέτει 2 
συνεδριακούς χώρους- Andronikos (550 τ.μ.) χωρητικότητας 
700 ατόμων και Roxani (226 τ.μ.) χωρητικότητας 200 ατόμων.

• Για την επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αυτών υπάρχουν 
οι συγκεκριμένοι χώροι οι οποίοι μπορούν να καλύψουν 
τόσο υλικοτεχνικά όσο και οπτικοακουστικά τις ανάγκες 
τέτοιων εκδηλώσεων. 

• Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές υποδομές ιδιωτικών 
επιχειρήσεων αυξάνοντας κατά πολύ τις δυνατότητες της 
πόλης στο κομμάτι του MICE τουρισμού.
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει αναγνωρισμένα αγροτουριστικά καταλύματα από Σύνδεσμο Ενώσεων Αγροτουρισμού 
Ελλάδας, όπως ξενώνας Ολυμπία, Δημάτη, «Chalet Castello» και Λιμναίο.  

Αγροτουρισμός | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες

Πηγές: Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας, Κτήμα Porto Carras 

• Το Κτήμα Πόρτο Καρράς, βρίσκεται στη Σιθωνία Χαλκιδικής, περίπου 110 χλμ. 
νοτιοανατολικά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», και διαθέτει το 
μεγαλύτερο ενιαίο βιολογικό αμπελώνα της Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους 
στην Ευρώπη, συνολικής έκτασης 4.750 στρεμμάτων. Σε συνεργασία με το Porto Carras 
Grand Resort παρέχει ολοκληρωμένη οινοτουριστική εμπειρία στην Ελλάδα.

• Ενδεικτικές δραστηριότητες: 
− Περίπατος στους αμπελώνες
− Picnic στο δάσος με θέα τον Τορωναίο κόλπο
− Επίσκεψη στο οινοποιείο
− Ξενάγηση στις κάβες, γευστικές δοκιμές παλαιωμένων κρασιών από τα βαρέλια, privé 

γευσιγνωσίες, οινικές κρουαζιέρες 
− Ευεργετικές θεραπείες Wine Spa με τα προϊόντα του κτήματος «Zoé Grape 

Collection»
• Μέσα από την ξενάγηση στους αμπελώνες ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το όρος 

Μελίτωνα και το μέγεθος του Κτήματος. Στα ομορφότερα σημεία του ιστορικού 
αμπελώνα πραγματοποιούνται στάσεις, δίνοντας στον επισκέπτη την δυνατότητα να 
απολαύσει τις απέραντες εκτάσεις του πράσινου των αμπελιών και του μπλε του Αιγαίου, 
καθώς η στάση στην κορυφή του όρους Μελίτωνα επιτρέπει την θέα ως τις Βόρειες 
Σποράδες.

• Η Βίλα Γαλήνη, το σπίτι του Ιωάννη Καρρά, που άλλοτε επισκέπτονταν μεγάλες 
προσωπικότητες της εποχής, όπως ο Σαλβαντόρ Νταλί, είναι εναρμονισμένη με το φυσικό 
περιβάλλον της Σιθωνία.

• Δίπλα ακριβώς από το Οινοποιείο, βρίσκεται η αίθουσα οινογνωσίας «Μελισσάνθη», 
όπου οι επισκέπτες μπορούν να γευτούν τα κρασιά του Κτήματος, μέσα από μια γευστική 
εμπειρία που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον επισκέπτη.

Καταλύματα του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας Porto Carras | Χαλκιδική

Ξενώνας Δημάτη: 

• Κτισμένο με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική παράδοση, ο 
πρόσφατα ανακαινισμένος Ξενώνας Δημάτης, διαθέτει όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις.

• Στον ξενώνα και στο εστιατόριο, τα κύρια δομικά υλικά είναι 
πέτρα, ξύλο και πηλός, προσδίδουν ένα μεσογειακό ύφος.

Ξενώνας Ολυμπία: 
• Στον ξενώνα μπορεί κανείς να απολαύσει ένα πλούσιο μπουφέ 

πρωϊνού με Μακεδονίτικες παραδοσιακές σπιτικές λιχουδιές, 
χειροποίητες πίτες, σπιτικές μαρμελάδες, γλυκά καθώς και 
ποικιλίες αλλαντικών και τυριών της περιοχής.

Ξενώνας «Chalet Castello»: 
• Ο παραδοσιακός Ξενώνας Chalet Castello, με θέα το φημισμένο 

Κάστρο του Πλαταμώνα διαθέτει εστιατόριο με μεγάλη ποικιλία 
σε εκλεκτά εδέσματα, παραδοσιακές συνταγές καθώς και 
ντόπια, παραδοσιακά γλυκίσματα.

Ξενώνας «Λιμναίο»: 
• Το κατάλυμά βρίσκεται στα Χρυσοχώραφα Σερρών, στην 

ανατολική όχθη κοντά στην Ηράκλεια, το Λιθότοπο και το 
φράγμα Κερκίνης, είναι ένας ιδανικός προορισμός για 
φυσιολάτρες και όσους ψάχνουν ένα ζεστό και αυθεντικό 
περιβάλλον. 

• Το μοναδικό κατάλυμα, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική 
πλευρά, η οποία έχει παραμείνει περισσότερο άγρια και φυσική 
για τη διατήρηση του πλούσιου βιότοπου.

• Σε απόσταση λίγων μέτρων, η λίμνη Κερκίνη, ένα από τα 
καλύτερα σημεία για ψάρεμα και βοσκότοπος των βουβαλιών. 
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την 
ανάπτυξη προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού, με τα αναγνωρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και το πλήθος των 
υπαίθριων δραστηριοτήτων στη φύση.

Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα (1)

Πηγές: Very Macedonia | Διεύθυνση τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ  

Η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει μεγάλο αριθμό προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και πέραν από τη συνδρομή τους στη συντήρηση της έντονης 
βιοποικιλότητας της περιοχής, αποτελούν πόλο έλξης περιβαλλοντικού αλλά και εναλλακτικού τουρισμού. 
• Ο Όλυμπος, το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, είναι παγκοσμίως γνωστό από την Ελληνική Μυθολογία ως η κατοικία των δώδεκα θεών της αρχαιότητας. Είναι επίσης η πρώτη περιοχή, για την οποία 

εφαρμόστηκε πριν από 50 χρόνια ειδικό καθεστώς προστασίας με την κήρυξή του ως Εθνικού Δρυμού το 1938, με αναγνωρισμένη τόσο εθνική όσο και παγκόσμια σημασία. Το 1981, η UNESCO 
ανακήρυξε τον Όλυμπο «Απόθεμα της Βιόσφαιρας» και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να τον έχει συμπεριλάβει στις «Σημαντικές για την Ορνιθοπανίδα Περιοχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας». 

Επιπλέον, πέραν της αναγνώρισης του Όλυμπου ως «Εθνικού Δρυμού» και «Απόθεμα της Βιόσφαιρας», στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφονται:
• 29 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)
• 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
• 3 Εθνικά Πάρκα: Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και λίμνης Κερκίνης 
• 4 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης: Συστάδα Δρυός και Φράξου στις Μουριές, το Δάσος Οξιάς στο Πευκωτό Πέλλας, το μικτό Δάσος Προμάχων Λυκόστομου Αριδαίας και ο Σφαγνώνας στο Δάσος Λαϊλιά
• 3 Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας (RAMSAR): Λίμνες Κορώνεια-Βόλβη, Δέλτα Αξιού-Αλιάκμονα και Λίμνη Κερκίνη
• 2 Βιογενετικά Αποθέματα: Φυσικό Μνημείο Μικτού Δάσους Αλμωπίας Αριδαίας και Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (πυρήνας)
• 1 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς: όρος Άθως
• 12 Παραδοσιακοί Οικισμοί

Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους

ΠΕ Κιλκίς:
• Λίμνη Δοϊράνη: στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τη λίμνη Δοϊράνη, η οποία είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Φύση 2000, με 19 είδη ψαριών ζουν και αναπαράγονται 

στα νερά της, ενώ εξίσου πλούσια είναι και η ορνιθοπανίδα της περιοχής. Περιμετρικά από τις όχθες της υπάρχουν υπό προστασία δάση και διάφορα χωριά με παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών, 
αναψυκτήρια και γραφικές ψαροταβέρνες με φημισμένα τοπικά εδέσματα όπως το γριβάδι και τα πρικιά.

• Καταρράκτες Σκρα & Σμαραγδένια λίμνη: Βόρεια του νομού Κιλκίς, ανάμεσα από τη μεγαλειώδη βλάστηση από κισσούς, φουντουκιές και κληματσίδες σχηματίζονται μικροί και μεγάλοι καταρράκτες. 
Τα νερά αυτά σε συνδυασμό με τους ασβεστοποιημένους και απολιθωμένους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο έδαφος δημιουργούν μία φυσική μικρή λίμνη, τη Σμαραγδένια λίμνη.

• Τεχνητή λίμνη Μεταλλείου: 15 χλμ. από την Αξιούπολη, στην τοποθεσία Μέγα Ρέμα στο Πάικο βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Μεταλλείου βάθους 35μ.. Η αυθεντική ομορφιά της φύσης αποτελεί το 
ομορφότερο σκηνικό για φυσιολατρικές δραστηριότητες, όπως είναι το ψάρεμα, το ποδήλατο, το περπάτημα, το πικνίκ και το ελεύθερο παιχνίδι στον καθαρό αέρα. 

• Σπήλαιο Αγίου Γεωργίου: στο Κιλκίς βρίσκεται το διώροφο σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου με σταλακτίτες, σταλαγμίτες και συνθέσεις από κοραλλιογενές υλικό., το οποίο προσελκύει πλήθος κόσμου. 
• Χίλια Δέντρα: το δάσος των Μουριών, που βρίσκεται 4 χλμ. βόρεια της Δοϊράνης έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο της φύσης και είναι ενταγμένο στο Δίκτυο Φύση 2000. 
• Βαλκανικός βοτανικός κήπος Κρουσσίων: 70 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, μέσα σε φυλλοβόλα δρυοδάση του Μαυροβουνίου και σε υψόμετρο 600μ., ο κήπος αναπτύσσεται σε 310 στρ., από τα οποία τα 

150 είναι καλυμμένα με φυσικό δρυοδάσος στο οποίο διατηρούνται αυτοφυείς πληθυσμοί, ενώ στα υπόλοιπα 160στρ. διατηρούνται σπάνια και ενδημικά είδη της ελληνικής χλωρίδας. Στους χώρους του 
βοτανικού κήπου υπάρχει πολυλειτουργικό κτήριο υποδοχής με εκθέσεις, τεχνητούς καταρράκτες και υδατορροές, μικρές τεχνητές λίμνες, μονοπάτια περιήγησης, τραπεζοκαθίσματα και παρατηρητήριο.

ΠΕ Χαλκιδικής: 
• Σπήλαιο Πετραλώνων: στο σπήλαιο, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1959, έχει βρεθεί το αρχαιότερο ανθρώπινο λείψανο που ανήκει σε πρώιμο μεταβατικό στάδιο, ανάμεσα στον Homo Erectus και Homo 

Sapiens, ηλικίας 700.000 χρόνων. Επίσης στο σπήλαιο έχουν βρεθεί απολιθώματα εξαφανισμένων ζώων, όπως λιοντάρια, αρκούδες, πάνθηρες, ρινόκεροι, βίσωνες, ελάφια, τρωκτικά, νυχτερίδες και 
διάφορα πουλιά. Ο διάκοσμος είναι πλούσιος με σταλαγμίτες και σταλακτίτες, καθώς και ασύμμετρους γεωλογικούς σχηματισμούς. Δίπλα στο σπήλαιο υπάρχει το Ανθρωπολογικό Μουσείο Πετραλώνων 
στο οποίο βρίσκονται πολλά από τα αρχαιολογικά ευρήματα του σπηλαίου. 

• Μαυρόμπαρα: λίμνη με τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον, βρίσκεται 3 χλμ. δυτικά του Πολύχρονου, στη Χαλκιδική με δύο είδη σπάνιων νεροχελώνων, οι οποίες είναι υπό εξαφάνιση.

Φυσικοί Πόροι & 
Δραστηριότητες
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την 
ανάπτυξη προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού, με τα αναγνωρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους καθώς και το πλήθος των 
υπαίθριων δραστηριοτήτων στη φύση.

Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα (2)

Πηγές: Very Macedonia | Διεύθυνση τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ  

ΠΕ Πέλλας
• Υδροβιότοπος Άγρα-Βρυτών-Νησίου: Λίγα χλμ. έξω από την Έδεσσα, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη και ο υδροβιότοπος του Άγρα. Η δενδρώδης βλάστηση και οι καλαμιές που υπάρχουν αποτελούν τις 

ιδανικές συνθήκες για φώλιασμα και αναπαραγωγή της πανίδας που ζει στην περιοχή, όπως πχ. βατράχια, βίδρες, μυοκάστορες, υδρόβιες χελώνες, νερόφιδα, καραβίδες του γλυκού νερού, αγριόπαπιες, 
κύκνους και πελεκάνους.

• Αλμωπαίος Ποταμός: Ευκαιρία για παρατήρηση της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας του ποταμού. Ο Αλμωπαίος πηγάζει από το Καϊμακτσαλάν και την Τζένα και διασχίζει την Έδεσσα και από το 2000 είναι 
ενταγμένος στο δίκτυο Natura. Ο επισκέπτης μπορεί επίσης να κάνει canoe-kayak, rafting και πεζοπορία στις όχθες του ποταμού.

• Καταρράκτες της Έδεσσας: Τα νερά του Εδεσσαίου ποταμού που περνούν μέσα από την πόλη δημιουργούν συνολικά 7 καταρράκτες, με μεγαλύτερο τον Κάρανο, ο οποίος έχει ύψος 70μ.
• Λίμνη Βεγορίτιδα Ενταγμένη στο δίκτυο Natura, η λίμνη είναι μία από τις μεγαλύτερες και βαθύτερες της Ελλάδας και προσφέρεται για πεζοπορία, ποδηλασία και φαγητό στα εστιατόρια της περιοχής. 
ΠΕ Ημαθίας
• Ποταμός Αλιάκμονας: Ο ποταμός αποτελεί πηγή ζωής για όλη την Ημαθία. Διαθέτει 33 είδη ψαριών και 215 είδη πουλιών, από τα οποία το 1/3 περίπου φωλιάζει στην περιοχή. Ανάμεσα τους είναι ο 

αργυροπελεκάνος και η λεπτομύτα που θεωρούνται από τα πιο σπάνια πουλιά στον κόσμο. Πολλά πτηνά ξεκουράζονται στις όχθες του ποταμού πριν συνεχίσουν το μεταναστευτικό τους ταξίδι.
ΠΕ Σερρών
• Λίμνη Κερκίνη: Βρίσκεται 45 χλμ. δυτικά της πόλης των Σερρών και αποτελεί έναν από τους 10 ελληνικούς υδροβιότοπους διεθνούς σημασίας. Πάνω από 300 είδη πουλιών, 30 είδη ψαριών, πλούσια 

ορνιθοπανίδα και θηλαστικά ζουν και αναπαράγονται στον υγρότοπο. Εντυπωσιακό θέαμα αποτελούν τα βουβάλια που ζουν στο παρυδάτιο δάσος. Στην ευρύτερη περιοχή, οι επισκέπτες μπορούν να 
επιδοθούν σε βαρκάδα, πεζοπορία και αθλητισμό δίπλα στη λίμνη.

• Σπήλαιο Αλιστράτης: Αριστούργημα φυσικής αρχιτεκτονικής, το οποίο εκτείνεται σε διαδρομές μήκους 3 χλμ., και μπορεί να εξερευνηθεί μέσα από ένα σπηλαιολογικό περίπατο, προκαθορισμένη 
διαδρομή, σχεδιασμένη με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια που οδηγεί από τη μεγαλόπρεπη είσοδο του σπηλαίου προς την κύρια αίθουσα με βάθος σχεδόν 30μ.

• Φαράγγι Αγγίτη: Βγαίνοντας από το σπήλαιο της Αλιστράτης βρίσκεται το φαράγγι του Αγγίτη, μήκους 15 χλμ. και βάθους έως 100 μ., το οποίο τερματίζει θεαματικά στην πεντάτοξη πέτρινη γέφυρα της 
Αγγίστας. Στη σκιά των εντυπωσιακών βράχων και πετρωμάτων, αλλά και των πανύψηλων δέντρων, προτείνεται το ράφτινγκ στα νερά του ποταμού. 

ΠΕ Πιερίας
• Παρατηρητήριο Νέας Αγαθούπολης: Από το παρατηρητήριο της Νέας Αγαθούπολης, μπορεί κανείς να δει με τηλεσκόπια και κιάλια χιλιάδες πάπιες, ερωδιούς, πελεκάνους και αρπακτικά πουλιά που 

αναζητούν τροφή στον υγρότοπο, καθώς και τη θέα στο δέλτα του Αλιάκμονα. Πρόκειται για έναν παράκτιο υγρότοπο με αλόφυτα, αρμυρίκια και εκτεταμένους καλαμώνες, που φιλοξενεί σημαντική 
ορνιθοπανίδα. Ο υγροβιότοπος της Νέας Αγαθούπολης είναι ένας ιδανικός προορισμός για εξόρμηση στη φύση, με ποδήλατο. Κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη πραγματοποιείται η Γιορτή 
των Πουλιών με ξεναγήσεις, ορνιθοπαρατήρηση και πολλά περιβαλλοντικά παιχνίδια για τα παιδιά. 

• Αλυκές Κίτρους: Βρίσκονται στο ομώνυμο χωριό της Πιερίας και αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της βόρειας Ελλάδας, με έκταση περίπου 15.000 στρ. Η περιοχή ανήκει στο 
Δικτύου Natura 2000 και περιλαμβάνει τα αβαθή νερά της λιμνοθάλασσας, αλμυρόβαλτους, παράκτιους θαμνότοπους και αμμοθίνες. Δίπλα από την ακτή υπάρχει μία οργανωμένη μονάδα εξόρυξης 
αλατιού που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα.

ΠΕ Θεσσαλονίκης
• Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα: Το Εθνικό Πάρκο εκτείνεται σε μία τεράστια επιφάνεια 338 τ.χλμ. όπου συναντιούνται η Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, ο Γαλλικός ποταμός, το δέλτα του 

Αξιού ποταμού, του Λουδία και του Αλιάκμονα και οι υδροβιότοποι της Νέας Αγαθούπολης και της Αλυκής Κίτρους. Σε όλη αυτήν την προστατευόμενη περιοχή ζουν και αναπαράγονται 295 είδη πουλιών, 
40 είδη θηλαστικών, πολλά ερπετά, αμφίβια, ασπόνδυλα και πλούσια χλωρίδα. 

• Λιμνοθάλασσα Επανομής & Αγγελοχωρίου: Οι λιμνοθάλασσες που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 φιλοξενούν 178 σπάνια και προστατευόμενα πουλιά και περισσότερα από 2.500 είδη φυτών. 
• Λίμνη Βόλβη & Αγίου Βασιλείου: Βόρεια και ανατολικά της Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι δύο λίμνες με σπάνια οικοσυστήματα να αναπτύσσονται στις όχθες τους.

Φυσικοί Πόροι & 
Δραστηριότητες



51

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την 
ανάπτυξη προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού, με αναγνωρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους καθώς και ένα από τα 
σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας με πλούσια βιοποικιλότητα σε χλωρίδα και πανίδα.

Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα (3)

Πηγές: Χλωρίδα & Πανίδα | Filoxeno, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ  

ΠΕ Πέλλας
• Ο Βόρας καλύπτεται από μεγάλα δάση οξιάς, δρυός και δασικής πεύκης. Στο βουνό έχουν εντοπισθεί 143 είδη σπάνιας χλωρίδας και 137 είδη σημαντικών πτηνών, κάτι που βοήθησε να ενταχθεί σε 

πρόγραμμα περιβαλλοντικής προστασίας NATURA 2000. 
• Αναφορικά με την πανίδα, υπάρχουν σπάνια είδη, όπως η χερσαία χελώνα, ο βασιλαετός, ο γυπαετός και ο χιονόστρουθος. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η περιοχή για τα αρπακτικά με 23 είδη, αλλά και 

για τους δρυοκολάπτες που με 9 είδη.
• Παρόλο που η λίμνη Βεγορίτιδα είναι σημαντικά υποβαθμισμένη, παρουσιάζει σημαντική ποικιλία υδρόβιων οργανισμών και πουλιών. Τον χειμώνα, όταν οι υπόλοιπες λίμνες της περιοχής παγώνουν, η 

Βεγορίτιδα προσφέρει καταφύγιο σε χιλιάδες υδρόβια. Από τα θηλαστικά σημαντική είναι η παρουσία της βίδρας, γιατί θεωρείται πολύ καλός δείκτης καθαρότητας των νερών στα οποία ζει, ενώ έχουν 
καταγραφεί 11 είδη ψαριών από τα οποία ο κορήγονος είναι μοναδικός στον κόσμο.

• Αναφορικά με την λίμνη του Αγρα, οι εξαιρετικές βιοκλιματικές συνθήκες του υγρότοπου έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών φυτοκοινωνιών, που προσδίδουν στην λίμνη μεγάλο οικολογικό 
ενδιαφέρον. Κυρίως για την υδρόβια και ελόβια βλάστηση που διαθέτει και τον αριθμό της πανίδας που φιλοξενεί. Υπάρχουν επίσης λειμώνες με βούρλα και παρυδάτια δενδρώδης βλάστηση 
αποτελούμενη κυρίως από λεύκες, ιτιές, πλατάνια και σκλήθρα. H πανίδα του υγρότοπου είναι η χαρακτηριστική των ελωδών εκτάσεων με βατράχια, βίδρες, μυοκάστορες, υδρόβιες χελώνες και 
νερόφιδα, η ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει περισσότερα από 70 είδη πτηνών, είναι μια από τις τέσσερις αποικίες του μουστακογλάρονου και τόπος αναπαραγωγής της ροπαλόπαπιας.

ΠΕ Σερρών:
• Η βορειοδυτική πλαγιά της Βροντούς καλύπτεται από μικτά παραγωγικά δάση οξιάς, δασικής πεύκης και άλλων φυλλοβόλων πλατυφύλων, όπως η αγριοκερασιά, τα ορεινά σφενδάμια, συστάδες 

λεπτοκαριάς και τρέμουσα λεύκη. Στην νότια πλευρά μια σειρά αμφιθεατρικών λεκανών απορροής καλύπτονται από φυσικές συστάδες οξιάς και δασικής πεύκης και τεχνητές συστάδες μαύρης και 
τραχείας πεύκης (από αντιπλημμυρικές αναδασώσεις του 1950-1970). 

• Στο βουνό έχουν παρατηρηθεί 515 είδη από τα οποία μερικά δεν είναι γνωστά στην υπόλοιπη Ελλάδα, με πολλά είδη εμφανίζονται όμοια της κεντρικής Ευρώπης. 
• Στο κέντρο του δάσους σε βαλτώδη περιοχή, στην τοποθεσία Mπαλτάτσαϊρ, αναπτύσσεται ένα παλαιοντολογικό φυσικό μουσείο βλάστηση, το οποίο ονομάζεται Σφαγνώνας, προστατεύεται από το 

Υπουργείο Γεωργίας και κηρύχθηκε διατηρητέο φυσικό μνημείο. Σε αυτήν την έκταση υπάρχουν μερικά από τα πιο σπάνια είδη της ελληνικής χλωρίδας.
• Στο Μενοίκιο συναντάται ανάλογη ποικιλία μορφών βλάστησης και χλωρίδας. Σημαντική έκταση καταλαμβάνουν τα ορεινά λιβάδια και οι βραχώδεις περιοχές (31%), τα δάση οξιάς, τα δάση μικτών 

φυλλοβόλων πλατύφυλλων, όπως οι δρύες και οι καστανιές (19%), οι θάμνοι (20%) και οι δασοσκεπείς εκτάσεις (19%), ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 500 φυτικά είδη, τα οποία συνθέτουν 20 
περίπου οικότοπους, με 6 από αυτούς να έχουν τεθεί σε καθεστώς προστασίας.

• Από τους πρόποδες του Παγγαίου μέχρι την κορυφή του, αντιπροσωπεύονται οι περισσότεροι τύποι φυτοκοινωνιών του ελληνικού χώρου: βραχώδεις περιοχές (5%), δάση και δασικές εκτάσεις (70%), 
ορεινά λιβάδια (10%) και θαμνώνες (20%). Σε χαμηλά υψόμετρα υπάρχουν αρωματικά φυτά και βότανα, όπως το τσάι, η μέντα και το θυμάρι. Σε υψηλότερες θέσεις (πάνω από τα 600μ.) κυριαρχούν τα 
μικτά δάση των φυλλοβόλων που αποτελούνται από καστανιές, βελανιδιές, φουντουκιές, οξιές και συστάδες πεύκων. Τέλος, πάνω από τα 1000μ. κυριαρχούν οι οξιές, ο σφένδαμος, τα έλατα, το 
μαυρόπευκο, το αρκουδοπούρναρο και η σημύδα, για την οποία το Παγγαίο αποτελεί το νοτιότερο σημείο εξάπλωσής της στη βαλκανική χερσόνησο.

• Ο υδάτινος και χλωριδικός πλούτος των βουνών αυτών υποστηρίζουν μια σημαντική βιοποικιλότητα στην πανίδα της περιοχής, με θηλαστικά όπως η βίδρα, η αλεπού, ο λύκος, ο αγριόγατος, το 
αγριογούρουνο κ.α. Αναφορικά με την ορνιθοπανίδα, στα χαμηλά υψόμετρα είναι σημαντική η παρουσία του πελαργού, της γερακίνας, του πετρίτη και διάφορων μικρόπουλων, όπως κοτσύφια, τρυγόνια, 
κουφαηδόνια, λιοστριτσίδες, ενώ σε υψηλότερα σημεία συναντώνται ο φιδαετός, ο χρυσαετός, η πετροπέρδικα κ.α. Η ερπετοπανίδα της περιοχής περιλαμβάνει ενδιαφέροντα είδη, όπως τον λαφιάτη, την 
οχιά, την πράσινη σαύρα, τις χελώνες και την σαλαμάνδρα.

Χλωρίδα & Πανίδα
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την 
ανάπτυξη προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού, με αναγνωρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους καθώς και ένα από τα 
σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας με πλούσια βιοποικιλότητα σε χλωρίδα και πανίδα.

Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα (4)

Πηγές: Χλωρίδα & Πανίδα | Filoxeno, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ  

ΠΕ Θεσσαλονίκης
• Η παρουσία πολλών ειδών πανίδας και σημαντικών οικοσυστημάτων που την φιλοξενούν εξακολουθεί να είναι ισχυρή καθώς υπάρχουν 2 από τις συνολικά 11 προστατευόμενες περιοχές Ramsar της 

χώρας και 6 περιοχές προστασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000. Αναφορικά με τα θηλαστικά στη ΠΕ Θεσσαλονίκης έχουν εντοπιστεί 4 είδη εντομοφάγων, 24 είδη χειρόπτερων, 1 είδος 
λαγόμορφων, 19 είδη τρωκτικών, 7 είδη σαρκοφάγων και 2 είδη αρτιοδάκτυλων. Έτσι στη ΠΕ έχουν καταγραφεί πληθυσμοί που ομαδοποιούνται σε 54 οικογένειες πτηνών οι οποίες αντιπροσωπεύονται 
από 295 είδη επιδημητικά και ενδημικά

• Δάσος Απολλωνίας: Αποτελεί το μεγαλύτερο παραλίμνιο δάσος της περιοχής με έκταση περίπου 350 στρ., το οποίο αποτελείται από υπεραιωνόβια δένδρα, κυρίως πλατάνια, σκλήθρα, ασημόλευκες, ιτιές, 
καβάκια, φτελιές και καρυδιές. Στη γύρω περιοχή απαντώνται πυκνές συστάδες από λυγαριές, αρμυρίκια, βατομουριές, ακακίες και παλιούρια. Το δάσος έχει χαρακτηριστεί ζωντανό Μνημείο της Φύσης, 
ανεκτίμητης βιολογικής και αισθητικής αξίας και Περιοχή Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.

• Πλατάνια Σχολαρίου: Πρόκειται για δύο εντυπωσιακά υπεραιωνόβια πλατάνια τα οποία φιλοξενούν περισσότερες από 120 φωλιές ερωδιών και έχουν χαρακτηριστεί Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης και 
προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία.

• Στενά Ρεντίνας: Τα στενά είναι ένα φαράγγι με κύριο χαρακτηριστικό τις απότομες κλίσεις στο Βόρειο τμήμα του και τον Ρήχιο ποταμό που το διασχίζει και αποστραγγίζει νερά από τη Βόλβη στο 
Στρυμονικό κόλπο. Η βλάστηση γύρω από το ποτάμι είναι πλούσια και αποτελείται από πλατάνια, σκλήθρα, ιτιές, φτελιές, κισσούς, λυκίσκους, άγριο αμπέλι και φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη αρπακτικών, 
αμφιβίων, ερπετών και θηλαστικών.

• Όρος Χορτιάτης: Έντονο ανάγλυφο και αρκετές εναλλαγές απότομων και ομαλών πτυχώσεων με αείφυλλους θάμνους να καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση του Χορτιάτη και εκτείνονται μέχρι τα 500-
700μ. Δάση φυλλοβόλων δρυών και καστανιάς αναπτύσσονται από τα 500 ως τα 900μ. κυρίως στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα του βουνού που είναι και το πιο υγρό. Σε ανώτερα υψόμετρα (900-
1200μ.) στη βόρεια πλευρά και στην κορυφή του όρους αναπτύσσονται δάση οξιάς

ΠΕ Κιλκίς
• Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων, στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς, είναι ένας από τους νεότερους βοτανικούς κήπους της Ευρώπης, με φυλλοβόλα δρυοδάση του Μαυροβουνίου της 

οροσειράς των Κρουσσίων ενώ διαθέτει πλούσια χλωρίδα με τουλάχιστον 1.072 είδη και υποείδη φυτών. Ο χώρος ανήκει σε μια ζώνη προστατευόμενων περιοχών με βάση τη Σύμβαση Ramsar.

ΠΕ Πιερίας 
• Η χλωρίδα της Πιερίας είναι από τις πιο πλούσιες στην Ευρώπη με τον  Όλυμπο να έχει πάνω από 1.700 είδη φυτών (το 25% της ελληνικής χλωρίδας), από τα οποία τα 26 είναι μοναδικά στον κόσμο.
• Το Δέλτα του Αλιάκμονα να καλύπτει μία έκταση 40.000 στρ. και, μαζί με τις εκβολές των ποταμών Γαλλικού, Λουδία, Αξιού και τη λιμνοθάλασσα της Αλυκής Κίτρους, ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, 

ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης με πάνω από 500 είδη φυτών και 215 είδη πουλιών, με πιο χαρακτηριστικό είδος τους ερωδιούς. Επίσης, στον Αλιάκμονα υπάρχουν 33 είδη ψαριών γλυκού νερού. 
Η ανάμιξη του γλυκού με το αλμυρό νερό ευνοεί την ανάπτυξη των οστρακοκαλλιεργειών και κυρίως της μυδοκαλλιέργειας η οποία στην περιοχή αυτή αντιπροσωπεύει το 90% περίπου της συνολικής 
παραγωγής στην Ελλάδα. Στο νοτιότερο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής, στο ακρωτήριο Αθερίδα, βρίσκεται η Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους, που φιλοξενεί πολλά είδη πουλιών, ειδικά το χειμώνα, 
η περιοχή προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες στον επισκέπτη, χάρη στα χιλιάδες φοινικόπτερα (φλαμίνγκο) που συγκεντρώνονται στα αβαθή νερά της. Μεταξύ της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας 
μεσολαβεί μία αμμώδης λωρίδα, όπου αναπτύσσονται αμμοθίνες. 

• Ο Υδροβιότοπος Νέων Πόρων βρίσκεται στο βόρειο μέρος του Δέλτα του Πηνειού και έχει σημαντική οικολογική αξία, με τη χλωρίδα του να περιλαμβάνει πάνω από 600 είδη φυτών και την πανίδα να 
αποτελείται από αποδημητικά πουλιά, για τα οποία είναι ο μεγαλύτερος μεταναστευτικός σταθμός στην ανατολική Ελλάδα, ενώ έχουν καταγραφεί 225 είδη ορνιθοπανίδας και 37 είδη ψαριών.

Χλωρίδα & Πανίδα
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Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο πλούτος της γης και της θάλασσας έχει αξιοποιηθεί σωστά, και μέσα από τις παραδόσεις, τις
επιρροές από τις γεύσεις των πολιτισμών Ανατολής και Δύσης, και δημιουργήθηκαν παραδοσιακά πιάτα με τοπικές πρώτες ύλες όπως 
το λάδι, τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά, τα κρεατικά, τα ψάρια και τα οστρακοειδή, τα μπαχαρικά, τα βότανα, το κρασί και το μέλι.

Γαστρονομικός Tουρισμός

Τοπικά προϊόντα & τοπική κουζίνα

ΠΕ Θεσσαλονίκης:
1.Κουλούρι Θεσσαλονίκης
2.Τρίγωνα Πανοράματος
3.Πατσάς
4.Τσουρέκι Θεσσαλονίκης 

Πηγές: Κεντρική Μακεδονία | Τουριστική Πύλη Περιφέρειας (Very Macedonia), Γενική ∆ιεύθυνση Τροφίμων | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΠΕ Πιερίας
1.Τσάι Ολύμπου (Sideritis)
2.Πιερικός Οίνος
3.Θαλασσινά πιάτα:
• Μικρά τηγανητά/ψητά ψάρια, πχ. γαύροι, 

σαρδέλες, σπάροι, γόπες, κουτσομούρες, 
σαυρίδια, τσίροι, μπακαλιαράκια, 
σκουμπριά, αθερίνες, μελανούρια

• Μεγάλα ψάρια τηγανητά/ ψητά, όπως 
κεφαλόπουλα, λιθρίνια, γλώσσες, 
τσιπούρες, ζαργάνες, μουρμούρες, 
λαβράκια, χιόνες,

• Γαρίδες & μύδια τηγανητά ή σαγανάκι, 
χταπόδι/καλαμάρι, σουπιές/ καλαμάρια 
κατσαρόλας, καραβίδες, αστακοί, στρείδια 
με λεμόνι, καπνιστή τσιροσαλάτα

4.Μύδια Μακρύγιαλου
5.Ποταμίσια ψάρια
6.Τοπικά ελληνικά ποτά βιολογικής 

παραγωγής, όπως τσίπουρο από κούμαρα 
ή σταφύλια και ούζο. 

1

2

3

ΠΕ Κιλκίς
1.Καστανόδασος Πάικου
2.Κρασιά ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Γουμένισσα
3.Ψάρια «λίμνης Δοϊράνης»
1 2 3

ΠΕ Σερρών: 
1.Ακανές (μείγμα από ζάχαρη, 

νισεστέ, καβουρντισμένα 
αμύγδαλα & κατσικίσιο 
βούτυρο)

2.Μπουγάτσα Σερρών (με 
κρέμα, τυρί ή κιμά και 
σπανάκι) 

3.Βουβαλίσιο κρέας 
(βουβαλίσιος καβουρμάς, 
κρέας καπνιστό, λουκάνικα, 
κεμπάπ, σαλάμι)

4.Βουβαλίσιο γάλα (γιαούρτι, 
διάφορα είδη μαλακών 
τυριών, παγωτό & 
συμπυκνωμένο γάλα)

1 2

3 4

ΠΕ Ημαθίας
1.Ξινόμαυρο Νάουσας
2.Ρεβανί Βέροιας
3.Κομπόστα Ροδάκινο
4.Τοπικές παρασκευές με τραχανάδες, 

πέτουρα, τσουκνίδες, νταβάδες, κεφτέδες 
με άρμη, μάντζα, το ντόπιο μοσχαράκι και 
χοιρινό συνδυασμένα με λαχανικά και 
ζυμαρικά, καπνιστά τυριά και μπάτζος 
σαγανάκι, μέλι, φρούτα και ξεροί καρποί

4

1 2

3

1 2

3 4

1 2

3 4

ΠΕ Χαλκιδικής
1.Μέλι: Πευκόμελο, ανθόμελο, 

δασόμελο, ελατόμελο, 
καστανόμελο, σουσουρόμελο 
(από άνθη τον φυτού ερείκη

2.Επιτραπέζια ελιά & 
ελαιόλαδο (ΠΟΠ)

3.Οίνοι: αναγνωρισμένοι ως 
προϊόντα ΠΓΕ Μακεδονίας, 
Χαλκιδικής, Σιθωνίας και 
Αγίου Όρους και ως προϊόν 
ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτων.

4.Τυροκομικά: Κατσικίσιο τυρί 
παραδοσιακή φέτα καθώς και 
άλλα μοναδικά τυριά όπως το 
αγιορείτικο και το πετρωτό.

4

1 2

3

ΠΕ Πέλλας:
1.«Τσομπέλα» Έδεσσας, 

παραδοσιακό πιάτο με 
κρεατικά και οπωροκηπευτικά

2.Πέστροφα Πέλλας
3.«Καρατζοβίτικη» πιπεριά
4.Καραβίδα γλυκού νερού

1

2

3

ΠΕ Θεσσαλονίκης
• Μπάτζος (ΠΟΠ), Φέτα (ΠΟΠ), 

Κασέρι (ΠΟΠ), Μανούρι
ΠΕ Χαλκιδικής

• Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (ΠΟΠ), 
Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (ΠΟΠ), 
Γαλανό Μεταγγιτσίου (ΠΟΠ), Φέτα 
(ΠΟΠ), Κασέρι (ΠΟΠ), Μανούρι 

ΠΕ Ημαθίας
• Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου 

(ΠΟΠ), Ροδάκινο Νάουσας (ΠΟΠ), 
Μπάτζος (ΠΟΠ), Φέτα (ΠΟΠ), 
Κασέρι (ΠΟΠ), Μανούρι

ΠΕ Κιλκίς
• Φέτα (ΠΟΠ), Μανούρι (ΠΟΠ)

ΠΕ Πέλλας
• Μπάτζος (ΠΟΠ), Φέτα (ΠΟΠ), 

Κασέρι (ΠΟΠ), Μανούρι.
ΠΕ Πιερίας: 

• Ακτινίδιο Πιερίας (ΠΓΕ), Μπάτζος 
(ΠΟΠ), Φέτα (ΠΟΠ), Κασέρι (ΠΟΠ), 
Μανούρι

ΠΕ Σερρών
• Φέτα (ΠΟΠ),

Κασέρι (ΠΟΠ)

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ1
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Η Μακεδονική Κουζίνα φέρει σήμα πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων και συνταγών της, ώστε να ενισχύσει την προώθηση της 
τοπικής κουζίνας και να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες. Τα προϊόντα ΠΟΠ/ ΠΓΕ και τα εστιατόρια με Χρυσούς Σκούφους σε ΠΕ 
Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης συμπληρώνουν τα σήματα πιστοποίησης του προσφερόμενου γαστρονομικού προϊόντος της Περιφέρειας. 

Γαστρονομικός Tουρισμός | Πιστοποιήσεις & προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ

Πηγές: Μακεδονική Κουζίνα, Χρυσοί Σκούφοι 2020, Περιφέρεια Κεν. Μακεδονίας | Ελληνικό Πρωινό 

Μακεδονική Κουζίνα

• H Μακεδονική Κουζίνα έχει τη δική της ταυτότητα, συνδεδεμένη με την πολιτιστική κληρονομιά της 
περιοχής. Συνδυάζει αυθεντικές γεύσεις και εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακές πρώτες ύλες και 
ζωντανεύει συνταγές, που γεννήθηκαν από τη γαστρονομική παράδοση Ποντίων, Βλάχων, 
Σαρακατσαναίων, Μικρασιατών και ντόπιων κατοίκων, με τη σημαντική επιρροή της Εβραϊκής και της 
Αρμενικής κοινότητας του τόπου ενώ επιλέγει τα υλικά της, ακολουθώντας τις εποχές του έτους.

• Το σήμα «Μακεδονική Κουζίνα» αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και απονέμεται, σε συνδυασμό με την άδεια χρήσης του, σε όσες επιχειρήσεις 
εφαρμόζουν το σχετικό πρωτόκολλο και περνούν με επιτυχία τις διαδικασίες αξιολόγησης.

• Το 2021, η Θεσσαλονίκη συμπεριλήφθηκε για 1η φορά στην ιστορία του θεσμού στο Δίκτυο 
Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO (Creative Cities of Gastronomy).

• Τα εδέσματα που φέρουν το σήμα προετοιμάζονται με πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο 
Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας και η προετοιμασία γίνεται βάσει των παραδοσιακών 
τρόπων και συνταγών.

• Οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αιτηθούν πιστοποίησης, ανήκουν στον κλάδο της μαζικής 
εστίασης σε ελεγχόμενο χώρο, δηλαδή εστιατόρια και ξενοδοχεία με χώρο εστίασης ανεξαρτήτως 
κατηγορίας και μεγέθους.

• Ενδεικτικά πιάτα της Μακεδονικής Κουζίνας παρουσιάζονται παρακάτω:
Ορεκτικά

• Ιτσλί Κεφτέ
• Γκαϊκανάς Νάουσας 
• Σπαραγγοκεφτές 
• Σιρόν με Πασκιτάν 

Μύδια Γεμιστά
• Κιντέας
• Πρασοκεφτές
• Ταμπουλέ Σαλάτα 
• Ταρτόρι
• Ατζέμ Πιλάφ 
• Αγιορείτικη 

Μελιτζανοσαλάτα 
• Τανωμένος Σορβάς
• Φούστορον με 

καβουρμά
• Αυγά Βλάχικα

Κυρίως Πιάτα
• Φασουλοταβάς
• Λάχανα Χαμνά
• Ρεβύθια με 

Μελιτζάνες
• Μπακαλιάρος με 

Άγρια Χόρτα 
• Τζιγεροσερμάδες
• Χαψοτήγανο
• Γριβάδι με Σπανάκι
• Μελιτζάνες με 

Μανιτάρια
• Ο Ντολμάς του Αγίου 

Βασίλη
• Αρνάκι Καπαμάς, 

Χερσέ Καππαδοκική 
• Κεσκεκί

Γλυκά
• Κουμπέτα
• Μπουγάτσα, 
• Μουστόπιτα
• Βερβάρα
• Χοσάφι
• Πουρμάς
• Ακανές
• Ιτσλί
• Καζάν Ντιμπί
• Σαρί Μπουρμά, 
• Ρεβανί
• Γλυκό Σύκο Φρέσκο 
• Τρίγωνα 

Πανοράματος 
• Σαραγλί Βλάχικο
• Μπακλαβάς

Παραδοσιακές Πίτες
• Παραδοσιακή 

Κουλούρα Γάμου
• Οβμάτς Τσομπάς
• Ωτία
• Τσιρονόπιτα Λαγκαδά 
• Στριφτόπιτα 

Σαρακατσάνικη 
• Σεσμέκ (Αρμένικη 

τηγανητή πίτα με 
κιμά)

• Σαρακατσάνικο 
Τυρόψωμο

• Σαρακατσάνικο 
Κουλουρότυρο

• Πολίτικη 
Παστουρμαδόπιτα

ΠΕ Χαλκιδικής: 
• Fresco (16/20)

– Ξενοδοχείο Sani Dunes, Σάνη 
– Στο μοντέρνο, arty εστιατόριο του «Sani Resort» ο Έκτορας Μποτρίνι συνδυάζει 

μοναδικά τη φινέτσα της υψηλής κουζίνας με comfort γεύσεις που εμπνέονται 
από την ιταλική παράδοση.

• Treehouse (15,5/20)
– Ξενοδοχείο «Ekies All Senses Resort», Βουρβουρού
– Ρομαντική φυσιολατρία σε ένα χώρο 12 θέσεων στο δεντρόσπιτο του 

ξενοδοχείου με σεφ τον Δημήτρη Παμπόρη, ο οποίος δημιουργεί ένα μενού με 
ιδιαιτερότητα και σύγχρονη αισθητική.

• Squirrel (15,5/20)
– Ξενοδοχείο «Danai Beach Resort», Νικήτη
– Δημιουργικός γαστρονομικός ρομαντισμός σ’ αυτό το ξεχωριστό boutique 

εστιατόριο κάτω απ’ τα πεύκα, στο γοητευτικό μπαλκόνι του «Danai Beach 
Resort» με σεφ το Βασίλη Μουρατίδη, ο οποίος δημιουργεί μια πρωτότυπη 
γαστρονομική πρόταση.

• Tomata (15/20)
– Ξενοδοχείο «Sani Marina», Σάνη
– Η πράσινη αυλή με θέα στη μαρίνα του «Sani Resort» ταιριάζει με την 

ιδιοσυγκρασιακή κουζίνα του Χρύσανθου Καραμολέγκου που ενώνει τις 
παραδόσεις της Μεσογείου με μοναδικό τρόπο. 
Ο βραβευμένος σεφ ταιριάζει με έμπνευση τα υλικά του σε πρωτότυπες 
συνθέσεις.

ΠΕ Θεσσαλονίκης:
• Salonica Restaurant & Bar (15/20)

– Ξενοδοχείο «Makedonia Palace», Ανατολική Θεσσαλονίκη-Φάληρο
– Ο σεφ Σωτήρης Ευαγγέλου δημιουργεί ελληνική κουζίνα με το προσωπικό του 

αποτύπωμα, συνδυάζοντας παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη απόδοση.

Εστιατόρια (5) με «Χρυσούς Σκούφους»

Top Notch βραβεία
• ΠΕ Χαλκιδικής: Water Restaurant, Μαρίνα, Kamares, Bubo Fine Dining Restaurant
• ΠΕ Θεσσαλονίκης: Χαρούπι, Grada Nuevo, Alfredo's Grand Dining

Ελληνικό πρωινό

Πρότυπο πρωινό Θεσσαλονίκης
• Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
Πρότυπο πρωινό Χαλκιδικής
• Γαλατόπιτα Σιθωνίας
• Κολομπαρόπιτα Χαλκιδικής
• Λουκουμάδες με καρύδι και μέλι από τη 

Χαλκιδική
• Μαρμελάδα Πορτοκάλι από τη Χαλκιδική
• Ρυζόγαλο με κανέλα από τη Χαλκιδική
• Ρυζόγαλο με Πευκόμελο Χαλκιδικής
• Τυρόπιτα Χαλκιδικής
• Χαλβάς με σιμιγδάλι και σταφίδες

Ενδεικτικά ξενοδοχεία:
• ΠΕ Θεσσαλονίκης

– Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
– Hotel Olympia, Θεσσαλονίκη
– Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
– Nepheli Hotel, Θεσσαλονίκη
– The Excelsior, Θεσσαλονίκη
– The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

• ΠΕ Χαλκιδικής
– Akrathos Beach Hotel, Ουρανούπολη
– Xenia Ouranoupolis Hotel, Ουρανούπολη
– Akrathos Beach Hotel, Ουρανούπολη

• ΠΕ Ημαθίας
– Palea Poli Boutique Hotel, Νάουσα
– Esperides Spa Hotel, Νάουσα
– Naoussa Hotel & Bungalows, Νάουσα

• ΠΕ Κιλκίς
– Habitat Hotel, Κιλκίς

• ΠΕ Πέλλας
– Hagiati Traditional Guesthouse, Έδεσσα
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Το πρόγραμμα «Δρόμοι του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας» είναι μια από τις πρωτοπόρες δράσεις της «Οίνοι Βορείου Ελλάδος», μέσα 
από την οργάνωση διαδρομών κρασιού στις ΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας, με επισκέψεις στα οινοποιεία της περιοχής, με σκοπό την 
προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Γαστρονομικός Tουρισμός & Οινοτουρισμός).

Γαστρονομικός Tουρισμός | Διαδρομές κρασιού

Πηγές: Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου | Wines of Greece

ΠΕ Θεσσαλονίκης: 
• Στο ανατολικό τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύσσεται η Διαδρομή του κρασιού της Θεσσαλονίκης, όπου παράγονται οι οίνοι ΠΓΕ Θεσσαλονίκη, ΠΓΕ Επανομή, 

ΠΓΕ Νέα Μεσημβρία και ΠΓΕ Πλαγιές Βερτίσκου. 
• Επίκεντρο της διαδρομής είναι η Πόλη της Θεσσαλονίκης με πλήθος από αξιοθέατα που συγκροτούν ένα ανοικτό μουσείο, με πολύ ενδιαφέρουσες διαδρομές. Τα 

εμβληματικά μνημεία της πόλης, τα μουσεία, η Άνω πόλη με τα κάστρα, το Επταπύργιο και τον Άγιο Νικόλαο Ορφανού είναι κάποια από αυτά.
ΠΕ Χαλκιδικής:
• Η Χαλκιδική αποτελεί το παραθεριστικό κέντρο όλης της βόρειας Ελλάδας με τη Διαδρομή του κρασιού της Χαλκιδικής να διατρέχει τους αμπελώνες στη Χαλκιδική, που 

παράγουν τους οίνους ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα, ΠΓΕ Χαλκιδική, ΠΓΕ Σιθωνία και στην περιοχή του Αγίου Όρους, τους οίνους ΠΓΕ Άγιον Όρος. 
• Η Χαλκιδική έχει ενδιαφέροντες αρχαιολογικούς χώρους, όπως ο αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων και Σιδηροκαυσίων, ο αρχαιολογικός χώρος Ακάνθου, ο αρχαιολογικός 

χώρος Μένδης, Ολύνθου και Ποτίδαιας. Στην περιοχή της Κασσάνδρας μεγάλο ενδιαφέρον έχει το σπήλαιο Πετραλώνων, ενώ σημαντικό τμήμα της Διαδρομής βρίσκεται 
στη Σιθωνία. Ιδιαίτερη εκδρομή αλλά και τόπος διακοπών αποτελεί το νησάκι της Αμμουλιανής. 

• Η Διαδρομή ολοκληρώνεται με επίσκεψη στο Άγιο Όρος, για όσους επιτρέπεται, ενώ οι υπόλοιποι θα αρκεστούν με τον περίπλου του Όρους, με μια από τις θαλάσσιες 
εκδρομές, που προσφέρονται είτε από την Ουρανούπολη, είτε από την Ιερισσό.

ΠΕ Ημαθίας: 
• Η Διαδρομή του κρασιού της Νάουσας εξελίσσεται στην περιοχή της Ημαθίας και στις ανατολικές πλαγιές του Βερμίου, εκεί όπου οι αμπελώνες παράγουν τους 

φημισμένους ερυθρούς οίνους ΠΟΠ Νάουσα και ΠΓΕ Ημαθία.
• Επίκεντρο της διαδρομής είναι η πόλη της Νάουσας, η οποία χαρακτηρίζεται ως πόλη του κρασιού και διαθέτει και το μουσείο αμπέλου & οίνου. Η Διαδρομή του κρασιού 

της Νάουσας συνεχίζεται στη Βέροια, με τις παλιές της γειτονιές Μπαρμπούτα και Κυριώτισσα, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν το αρχαιολογικά μουσεία και πολλές 
βυζαντινές εκκλησίες. 

ΠΕ Πέλλας:
• Η Διαδρομή του κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας εξελίσσεται στο βόρειο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο δυτικό τμήμα της περιοχής του Κιλκίς είναι οι αμπελώνες της 

Γουμένισσας, όπου παράγονται οι οίνοι ΠΟΠ Γουμένισσα και ΠΓΕ Πλαγιές Πάικου. Στην πόλη του Κιλκίς οι επισκέπτες μπορούν να δουν το αρχαιολογικό μουσείο, το 
σπήλαιο Αγίου Γεωργίου, καθώς και το βοτανικό κήπο Κρουσίων, το Ίωρον, το Γυναικόκαστρο, το μουσείο φυσικής ιστορίας Αξιούπολης και τη λίμνη Δοϊράνη.

• Η Διαδρομή του κρασιού συνεχίζει δυτικά προς την περιοχή της Πέλλας, όπου παράγονται οι οίνοι ΠΓΕ Πέλλα. Το σημαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής είναι ο 
αρχαιολογικός χώρος Πέλλας. Στα Γιαννιτσά οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφτούν το μαυσωλείο Γαζή Εβρενός και  στην Έδεσσα τους καταρράκτες, το μουσείο νερού 
και την αρχαία Έδεσσα. Τέλος, το χιονοδρομικό κέντρο στο Καϊμακτσαλάν και τα λουτρά Πόζαρ στην περιοχή της Αλμωπίας προσφέρουν δράση και χαλάρωση αντίστοιχα, 
ενώ το Σπηλαιοπάρκο της Αλμωπίας προσφέρεται για φυσιολατρικό τουρισμό.

ΠΕ Πιερίας:
• Η Διαδρομή του κρασιού των Θεών του Ολύμπου υφίσταται στις ανατολικές παρυφές του Ολύμπου. Ξεκινά από το βορειοανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας, στην περιοχή 

της Λάρισας, εκεί όπου οι αμπελώνες στη Ραψάνη παράγουν τους ερυθρούς οίνους ΠΟΠ Ραψάνη και συνεχίζει βόρεια, στην περιοχή της Πιερίας, όπου παράγονται οι 
οίνοι ΠΓΕ Πιερία. Η Πιερία διαθέτει διάσπαρτες περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με το αρχαιολογικό πάρκο του Δίου, τα μνημεία του και το κάστρο Πλαταμώνα, 
να ξεχωρίζουν.

Διαδρομές κρασιού Οινοποιείο Περιοχή ΠΕ
Η Διαδρομή Κρασιού της Θεσσαλονίκης
• Κεχρής Καλοχώρι

Θεσ/νίκης
• Κτήμα Ανέστη 

Μπαμπατζιμόπουλου Όσσα

• Κτήμα Γεροβασιλείου Επανομή
• Κτήμα Φλοριάν Τρίλοφος
Η Διαδρομή Κρασιού της Χαλκιδικής
• Κτήμα Κλαούντια 

Παπαγιάννη Αρναία

Χαλκιδικής
• Κτήμα Λειβαδιώτη Μαραθούσα

• Κτήμα Πόρτο Καρράς Νέος 
Μαρμαράς

• Τσάνταλη-Άγιος Παύλος Άγιος Παύλος

• Μυλοπόταμος Μυλοπόταμος
Άγιον Όρος• Τσάνταλη-Μετόχι 

Χρωμίτσα
Μετόχι 
Χρωμίτσα

Η Διαδρομή Κρασιού της Νάουσας
• Α.Α.Ο.Σ. Βαένι Νάουσα Επισκοπή

Ημαθίας

• Κτήμα Διαμαντάκος Μαντέμι
• Κτήμα Φουντή Στράντζα
• Κυρ-Γιάννη Γιαννακοχώρι
• Μπουτάρη Οινοποιητική 

Α.Ε.- Οινοποιείο Νάουσας Στενήμαχος

• Οινοποιείο Ταραλά Βέροια
Η Διαδρομή Κρασιού της Πέλλας - Γουμένισσας
• Κτήμα Χατζηβαρύτη

Γουμένισσα Κιλκίς
• Μπουτάρη Οινοποιητική 

Α.Ε.- Οινοποιείο 
Γουμένισσας

Η Διαδρομή Κρασιού των Θεών του Ολύμπου
• Κίτρους Πύδνα Πιερίας

Επισκέψιμα Οινοποιεία Περιφέρειας
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Το Ελληνικό Κράτος μέσω της ειδικής επιτροπής προστασίας φυσικών ιαματικών πόρων του Υπουργείου Τουρισμού έχει προβεί για το 
2019 στην αναγνώριση 9 Ιαματικών φυσικών πόρων. 

,

,

Τουρισμός Ευεξίας

Πηγές: ΝΣΕΤΕ, ΠΕ Θεσσαλονίκης | Τουριστική Πύλη Περιφέρειας, ΠΕ Χαλκιδικής | Τουριστική Πύλη Περιφέρειας, ΠΕ Πέλλας | Τουριστική Πύλη Περιφέρειας, ΠΕ Σερρών | Τουριστική Πύλη Περιφέρειας  

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

ΠΕ Θεσσαλονίκης:
• Νερό γεώτρησης, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης:
– 19 χλμ. βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης, δίπλα 

στη πόλη του Λαγκαδά, κοντά στην ομώνυμη λίμνη 
τα λουτρά λειτουργούν ως οργανωμένη ιαματική 
πηγή.

– Για ρευματικές/ γυναικολογικές /δερματικές 
παθήσεις ή παθήσεις ουροποιητικού.

– Σήμερα η λουτρόπολη του Λαγκαδά που 
αναπτύσσεται στον χώρο των παλαιών βυζαντινών 
εγκαταστάσεων διαθέτει ομαδικούς/ατομικούς 
λουτήρες, υδρομασάζ, αμμόλουτρα, ιατρείο και  
φυσιοθεραπευτήριο.

• Νερό πηγής Σουρωτή, Δήμος Θέρμης
– 27 χλμ. ανατολικά της Θεσσαλονίκης, με το ομώνυμο 

ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, γνωστό από την 
αρχαιότητα για τις μοναδικές ευεργετικές του 
ιδιότητες, που κυκλοφορεί εμφιαλωμένο.

– για παθήσεις ουροποιητικού & γαστρεντερικού
• Λουτρά Βόλβης ή Λουτρά Νέας Απολλωνίας
– 50 χλμ. ανατολικά της Θεσσαλονίκης και σε 

απόσταση 35 χλμ. δυτικά της Ασπροβάλτας, δίπλα 
από την λίμνη Βόλβη λειτουργεί η λουτρόπολη.

– Γνωστές από την αρχαιότητα στις όχθες της Βόλβης 
βρίσκονται οι πηγές της Νέας Απολλωνίας το νερό 
των οποίων λόγω υψηλής θερμοκρασίας και 
περιεκτικότητας σε ελεύθερο υδρόθειο έχει πολλές 
δυνατότητες θεραπευτικών εφαρμογών,

– για ρευματικές/ γυναικολογικές/ δερματικές/ 
νευρολογικές παθήσεις ή παθήσεις αναπνευστικού.

– Επίσης, υπάρχει δυνατότητα θεραπείας με πόσιμο 
ιαματικό νερό για την αντιμετώπιση παθήσεων 
στομάχου, εντέρου & ήπατος.

ΠΕ Χαλκιδικής
• Νερό πηγής Αγίας Παρασκευής, Κασσάνδρα Χαλκιδικής
– Στη νότια πλευρά του χωριού της Αγίας Παρασκευής 

διακρίνονται οι εγκαταστάσεις των Λουτρών. Οι 
θερμές πηγές λέγεται ότι έχουν μοναδικές 
θεραπευτικές ιδιότητες.

– Για ρευματικά/ γυναικολογικά/δερματικά 
προβλήματα καθώς και παθήσεις του ουροποιητικού. 

– Το φυσικό spa, έχει εξαιρετικές θεραπευτικές 
περιποιήσεις και σύγχρονες υποδομές 

– Το ανακαινισμένο υδροθεραπευτήριο στα Λουτρά 
της Αγίας Παρασκευής είναι ένα υπερσύγχρονο spa 
που φημίζεται για τις σπάνιες θεραπευτικές του 
ιδιότητες. 

– Με πισίνες, σάουνες, χαμάμ, κατεωνιστήρες, 
υδρομασάζ, ατομικά και ομαδικά προσφέρει 
θεραπεία και αναζωογόνηση για τον σύγχρονο 
άνθρωπο

– Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με ιατρική υποστήριξη 
πλαισιωμένο από άριστες μονάδες φιλοξενίας και 
εστίασης.

• Νερό Κανίστρου Κασσάνδρας Χαλκιδικής 
– Ο φυσικός πόρος «Νερό Κανίστρου Κασσάνδρας 

Χαλκιδικής» έχει θερμοκρασία 32οC, και 
χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως: υπόθερμο 
μεταλλικό, χλωριονατριούχο, βρωμιούχο, καλιούχο, 
αρσενικούχο, ιωδιούχο, βοριούχο, ισχυρό 
ανθρακούχο υπερτονικό ιαματικό νερό. 

– Ενδείκνυται για λουτροθεραπεία παθήσεις 
μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, παθήσεις 
περιφερειακού αγγειακού συστήματος και δερματικά 
νοσήματα. 

ΠΕ Πέλλας:
• Θερμή πηγή Λουτρακίου Αριδαίας-Αλμωπίας
– Τα Λουτρά Πόζαρ (Λουτρακίου) βρίσκονται 

στο νομό Πέλλας απλώνονται στους 
πρόποδες του όρους Καϊμακτσαλάν και 
απέχουν από τη Θεσσαλονίκη 110χλμ.

– Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του 
θερμοπόταμου. 

– Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή 
θερμοκρασία 37

ο
C, αναβλύζουν εδώ και 

χιλιάδες χρόνια από τα βουνό, όπου 
δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο 
βουνού και δάσους.

– Επισκέπτες καταφθάνουν στα Λουτρά από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας είτε για να 
δεχθούν τις ευεργετικές ιδιότητες των 
ιαματικών νερών 
(θεραπευτικές/χαλαρωτικές). 

– Για ρευματικές/γυναικολογικές/ 
δερματικές/ νευρολογικές παθήσεις και 
παθήσεις αναπνευστικού.

ΠΕ Σερρών:
• Νερό θερμής πηγής Αγκίστρου Σερρών
– 50 χλμ. από τις Σέρρες & 120 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη
– θεωρούνται από τις καλύτερες της Ευρώπης, με θερμοκρασία 

40,5°C 
– Για ρευματικές παθήσεις (ρευματοπάθειες, αρθροπάθειες, 

δισκοπάθειες, μυαλγίες).
– 24ωρο χαμάμ με 8 ομαδικούς λουτήρες. 
• Νερό γεώτρησης Λουτρών Σιδηροκάστρου, Δήμου Σιντικής
– 7 χλμ. δυτικά από την πόλη του Σιδηροκάστρου Οι ιαματικές πηγές 

του είναι γνωστές ήδη από τα βυζαντινά χρόνια, ωστόσο οι παλιές 
εγκαταστάσεις καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών 
πολέμων. 

– Η θερμοκρασία του νερού είναι 43,7-55
ο
C 

– για ρευματικές/ νευρολογικές (ρευματοπάθειες, 
σπονδυλοαρθρίτιδες, δισκοπάθειες, νευραλγίες, μυαλγίες, 
ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, παθήσεις των αρθρώσεων) & 
γυναικολογικές παθήσεις.

– Στο υδροθεραπευτήριο των λουτρών λειτουργεί ένα βυζαντινό 
χαμάμ, 3 πισίνες υδρομασάζ, 12 ατομικές μπανιέρες, ενώ 
παρέχεται αρωματοθεραπεία, σοκολατοθεραπεία και 
πηλοθεραπεία.

– Στο χώρο των λουτρών υπάρχει και ξενοδοχείο με εστιατόριο και 
λοιπές παροχές.

• Νερό πηγής Λουτρών Θερμών Νιγρίτας
– 5χλμ. από τη Νιγρίτα Σερρών.
– Για ρευματικές/  γυναικολογικές /δερματικές παθήσεις & παθήσεις 

γαστρεντερικού.
– Εκτός των πηγών για τα λουτρά υπάρχει και πηγή πόσιμου νερού 

που ανήκει στην κατηγορία των αλκαλικών οξυπηγών. 
– Το νερό αυτής της πηγής, αφού αναμιγνύεται με ανθρακικό οξύ, 

εμφιαλώνεται στο εργοστάσιο εμφιάλωσης που βρίσκεται στην 
περιοχή και κυκλοφορεί στο εμπόριο.
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Η Περιφέρεια διαθέτει 1.116 δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες το ~61% είναι γήπεδα ποδοσφαίρου, το 11,8% είναι 
γήπεδα basket-volley-handball και το 7,1% κλειστά γυμναστήρια. Σε επίπεδο ΠΕ, η Θεσσαλονίκη διαθέτει το 23,6%, οι Σέρρες το 21,8%, 
και ακολουθούν Πέλλα, Πιερία, Κιλκίς, Χαλκιδική και Ημαθία με 16,8%, 13,4%, 11,1%, 8,8%, 4,6% αντίστοιχα.

Sports & Activities | Δημοτικές εγκαταστάσεις & υποδομές

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

Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ  
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕ 
ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕ  
ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕ
ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕ  
ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕ  
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Σύνολο % 

συνόλου

Κλειστά κολυμβητήρια 2 2 0 1 0 3 0 8 0.7%

Ανοιχτά κολυμβητήρια/ πισίνα εκμάθησης* 0 15 0 1 2 0 0 18 1.6%

Γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 4 1 2 5 0 15 8 35 3.1%

Γήπεδα ποδοσφαίρου & βοηθητικό* 26 154 85 110 119 124 61 679 60.8%

Γήπεδα volley 0 3 0 0 0 10 2 15 1.3%

Γήπεδα basket / basket-volley-handball 9 8 13 33 11 50 8 132 11.8%

Γήπεδα tennis 4 2 6 14 8 12 5 51 4.6%

Γήπεδα handball 0 0 0 0 0 1 0 1 0.1%

Γήπεδα beach volley 0 0 0 1 0 2 0 3 0.3%

Κλειστά γυμναστήρια / πάλης & στίβου 4 37 6 15 3 13 1 79 7.1%

Κλειστά γυμναστήρια / basket-volley-handball 0 6 6 3 3 3 10 31 2.8%

Κλειστά γήπεδα / αθλητικά κέντρα* 0 19 0 0 0 0 0 19 1.7%

Στάδιο & βοηθητικά γήπεδα σταδίου 0 6 3 0 0 2 2 13 1.2%

Στίβος 1 9 3 2 2 4 1 22 2.0%

Χιονοδρομικό κέντρο 1 0 0 0 0 0 0 1 0.1%

Αίθουσες άρσης βαρών - πάλης 0 0 0 1 0 2 0 3 0.3%

Ανοιχτή παλέστρα 0 1 0 0 0 0 0 1 0.1%

Σκοπευτήριο 0 0 0 1 0 0 0 1 0.1%

Λεμβαρχείο 0 0 0 1 0 0 0 1 0.1%

Παραολυμπιακό πάρκο 0 0 0 0 0 1 0 1 0.1%

Πίστα motocross 0 0 0 0 0 1 0 1 0.1%

Χώρος διεξαγωγής ανώμαλου δρόμου 0 0 0 0 1 0 0 1 0.1%

Σύνολο 51 263 124 188 149 243 98 1116 0.1%

% συνόλου 4.6% 23.6% 11.1% 16.8% 13.4% 21.8% 8.8%
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Σύμφωνα με το Ν.4002/2011, τα γυμναστήρια Θεσσαλονίκης (Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο, Εθνικό 
Ναυταθλητικο Κέντρο, Περιφερειακό Εθνικό Κέντρο Θεσσαλονίκης) καταργήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύθηκαν 
σε νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης» και έδρα το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης.

Sports & Activities | Εθνικά αθλητικά κέντρα Θεσσαλονίκης

Πηγές: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Thessaloniki.Travel | Τουριστική Πύλη Δήμου Θεσσαλονίκης,, Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.), Ανάλυση Deloitte - Remaco

Ε.Α.Κ. Νεάπολης
• Σημαντικό αθλητικό κέντρο της δυτικής 

Θεσσαλονίκης στη Νεάπολη.
• Το κολυμβητήριο έχει πισίνα 25μ. με 13 

διαδρομές, πισίνα εκμάθησης και κερκίδες.
• Το κλειστό γυμναστήριο, χωρητικότητας 1.300 

θέσεων, φιλοξενεί σωματεία basket/ volley
• Από το 2018 αποτελεί έδρα του ΠΑΟΚ στο 

πρωτάθλημα της Α1 handball αντρών. Επίσης, 
διαθέτει 3 γήπεδα tennis & γραφεία διοίκησης.

Ε.Α.Κ. Σταυρούπολης
• 3 αθλητικές εγκαταστάσεις των Εθνικών 

Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης έχουν την 
έδρα τους στη Σταυρούπολη. 

• Το κλειστό γυμναστήριο, χωρητικότητας 700 
θέσεων, και το ποδοσφαιρικό γήπεδο διαθέτει 
κερκίδες & διαδρόμους για περπάτημα. 

• Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται ένα ανοιχτό 
γήπεδο basket/ volley, ενώ η 3η μεγάλη 
εγκατάσταση είναι το κλειστό της άρσης βαρών.

Ε.Α.Κ. Αμπελοκήπων
• Βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη.
• Το κλειστό γυμναστήριο των Αμπελοκήπων έχει 

χωρητικότητα 700 θέσεων και διαθέτει γραφεία 
διοίκησης. Αποτελεί έδρα για ομάδες basket/ 
volley, ενώ φιλοξενεί και διοργανώσεις του 
Ολυμπιακού Αθλήματος Tae Kwon Do.

Κλειστό Γυμναστήριο Βότση
• Αποτελεί εγκατάσταση των ΕΑΚ Θεσσαλονίκης 

στα ανατολικά της πόλης και πρόκειται για ένα 
κλειστό γυμναστήριο χωρητικότητας 150 θέσεων.

• Εξυπηρετεί σωματεία για προπονήσεις & αγώνες 
ερασιτεχνικών κατηγοριών volley.

Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης

• Βρίσκεται στην ανατολική παραλιακή 
πλευρά της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

• Εγκαινιάστηκε το 1978 με αγώνες 
κολύμβησης των ομάδων της 
Θεσσαλονίκης.

• Το Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο με έκταση 
~70 στρ. Περιλαμβάνει:
– ανοιχτή & κλειστή πισίνα 50μ.
– κλειστή πισίνα εκμάθησης
– 4 ανοιχτά & 2 κλειστά γήπεδα tennis
– 1 ανοιχτό γήπεδο tennis παιδικό
– 10 ανοιχτά γήπεδα basket
– 1 ανοιχτό γήπεδο handball
– 2 ανοιχτά γήπεδα volley
– 2 κλειστά γυμναστήρια ενδυνάμωσης
– γραφεία διοίκησης

• Στην κλειστή πισίνα φιλοξενούνται 
πανελλήνια πρωταθλήματα κλασικής 
κολύμβησης και τεχνικής κολύμβησης, 
κορυφαία κολυμβητικά μίτινγκ αλλά και 
αγώνες του πρωταθλήματος Α1 πόλο 
αντρών.

• Καθημερινά γυμνάζονται αθλητές 
ολυμπιακών αθλημάτων και προπονούνται 
κολυμβητές με αναπηρία, ενώ στους 
ανοιχτούς χώρους αθλοπαιδιών 
συγκεντρώνονται εκατοντάδες παιδιά. 

Αθλητικό κέντρο Ποσειδωνίου

• Βρίσκεται στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, απέναντι από το ΑΠΘ, 
το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τις φοιτητικές 
εστίες, σε έκταση 14.540 τ.μ. 

• Το οικόπεδο παραχωρήθηκε από το 
ΑΠΘ στη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού το 1965 και 
οικοδομήθηκαν τα διάφορα κτίσματα. 

• Λειτούργησε το 1975, φιλοξενώντας 
τους βαλκανικούς αγώνες κολύμβησης.

• Είναι το μοναδικό κολυμβητήριο της 
Θεσσαλονίκης που διαθέτει βατήρες 
καταδύσεων και για να εξυπηρετεί και 
τους αθλητές των καταδύσεων.

• Εκτός από αθλητές κλασικής 
κολύμβησης, πόλο, καταδύσεων, 
καλλιτεχνικής κολύμβησης και τεχνικής 
κολύμβησης, το Εθνικό κολυμβητήριο 
χρησιμοποιούν για τις προπονήσεις 
τους αθλητές με αναπηρία, ενώ εκεί 
γυμνάζονται φοιτητές και φυσικά 
διατίθεται για το κοινό

• Το Εθνικό κολυμβητήριο περιλαμβάνει:
– ανοιχτή πισίνα 50μ.
– κλειστή πισίνα 25μ.
– κλειστή πισίνα εκμάθησης
– γραφεία διοίκησης
– κλειστό γυμναστήριο

Εθνικό Κολυμβητήριο

• Είναι το μεγαλύτερο εθνικό αθλητικό κέντρο 
της Βόρειας Ελλάδας έκτασης ~80στρ.

• Η κατασκευή του άρχισε το 1980 και συνεχώς 
επεκτείνεται με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.

• Χώροι Ε.Γ. Μίκρας
– κλειστό γυμναστήριο «Μίκρα 1»
– κλειστό γυμναστήριο «Μίκρα 2»
– κλειστό γυμναστήριο «Μίκρα 3»
– κλειστό γυμναστήριο Πάλης
– κλειστό γυμναστήριο
– 6 ανοιχτά γήπεδα tennis
– 1 ανοιχτό γήπεδο basket
– 1 ανοιχτό γήπεδο handball
– 2 ανοιχτά & 1 κλειστό γήπεδο beach volley
– 1 ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5
– 1 κλειστό γήπεδο βαρέων αθλημάτων «Τ4»
– αθλητικό ξενοδοχείο & φυσιοθεραπευτήριο
– 1 αίθουσα συνεδρίων
– γραφεία διοίκησης

• Στο χώρο φιλοξενούνται τμήματα του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής) του Α.Π.Θ. (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και αθλητικά 
σχολεία. 

• Ο περιβάλλον χώρος του γυμναστηρίου είναι 
ιδανικός για σχολικές εκδρομές, ενώ 
φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες 
αθλούμενους από διάφορα σωματεία.

Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας 

• Η κατασκευή ξεκίνησε το 1960 με 
χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού.

• Βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
μέσα στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης.

• Πέρα από εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα, 
φιλοξένησε και ευρωπαϊκούς αγώνες basket
των ομάδων Άρη και ΠΑΟΚ.

• Έδρα του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης και ένα από τα 
Εθνικά Αθλητικά Κέντρα με προπονητήρια 
που χρησιμοποιούνται από διάφορους 
αθλητικούς συλλόγους. 

• Σήμερα λειτουργεί πλήρως ανακαινισμένο 
και φιλοξενεί αγώνες basket και volley
καθώς και αθλήματα όπως ο κλειστός 
στίβος, ενόργανη και ρυθμική γυμναστική, 
άρση βαρών, πάλη, πυγμαχία, μπάντμιντον
και χορό.

• Χώροι Αλεξάνδρειου
– υπόγειο & ισόγειο γυμναστήριο
– σάλα «Νίκος Γκάλης» & σάλα basket-volley
– αίθουσα δυναμικής
– κλειστός στίβος
– προπονητήριο ενόργανης/ ρυθμικής, άρσης 

βαρών, πυγμαχίας
– 2 γήπεδα μπάντμιντον
– γραφεία διοίκησης & αίθουσα διαλέξεων

Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον
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• Ένα πλήρες συγκρότημα αθλητικών δραστηριοτήτων, 
έκτασης 106.534 τ.μ., το οποίο κατασκευάστηκε τη 
δεκαετία του 1960, και ανακαινίστηκε για να 
χρησιμοποιηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004.

• Χώροι Καυτανζόγλειου:
– Κεντρικό γήπεδο στίβου- ποδοσφαίρου, ολυμπιακών 

προδιαγραφών, χωρητικότητας 27.560 θεατών στο 
οποίο φιλοξενούνται αθλήματα στίβου & 
ποδοσφαίρου 

– Βοηθητικό γήπεδο στίβου/ποδοσφαίρου, βοηθητικό 
γήπεδο ρίψεων

– Κλειστό προπονητήριο βαρέων αθλημάτων, στίβου 
και γυμναστικής-κτίριο με κλειστό γυμναστήριο και 4 
διαδρόμους 120μ., κλειστό γυμναστήριο για άλματα 
επί κοντώ & αίθουσες προπονήσεων διαφόρων 
αθλημάτων

– Αίθουσες εκγύμνασης & εσωτερικός διάδρομος 
προθέρμανσης.

– 4οροφο κτίριο διοίκησης με γραφεία, σουίτες 
επισήμων, χώρους δημοσιογράφων & οργανωμένη 
αίθουσα τύπου

• Εξυπηρετεί τις ανάγκες των αθλητικών σωματείων 
στίβου της Θεσσαλονίκης (προπονήσεις και αγώνες) 
και φιλοξενεί σημαντικές εθνικές και διεθνείς 
διοργανώσεις 

• Χρησιμοποιείται ως χώρος άθλησης για τους 
φοιτητές του τμήματος Φυσικής Αγωγής του ΑΠΘ και 
των Στρατιωτικών Σχολών και φιλοξενεί καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, συναυλίες, συνέδρια και ημερίδες.

Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο

Στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο και το Γήπεδο Τούμπας, τα οποία 
κατασκευάστηκαν το 1960 και έχουν φιλοξενήσει στους χώρους τους εθνικές και διεθνείς οργανώσεις και αθλητικούς αγώνες. 
Επιπλέον, τα Μουσεία Αθλητισμού, έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορίας του αθλητισμού.

Sports & Activities | Λοιπές σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις & μουσεία Θεσσαλονίκης

Πηγές: Thessaloniki.Travel | Τουριστική Πύλη Δήμου Θεσσαλονίκης

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης:
• Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και γειτνιάζει άμεσα με το Καυτανζόγλειο και με την ευρύτερη περιοχή του Α.Π.Θ. Ιδρύθηκε το 

2001, με την ονομασία Μουσείο Αθλητισμού με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, της Ειδικής Γραμματείας 
Αθλητισμού Μακεδονίας-Θράκης και τη συμμετοχή εκπροσώπων Αθλητικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

• Αποτελεί το μοναδικό του είδους του στον Ελληνικό χώρο ενώ είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Ολυμπιακών 
Μουσείων, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με έδρα τη Λοζάνη, και έχει συμφωνήσει Μνημόνια 
Συνεργασίας με μουσεία και θεσμικούς φορείς της Ελλάδας, των Βαλκανικών χωρών και της Ευρώπης.

• Σκοπός της ίδρυσης του είναι η συλλογή, καταγραφή, διατήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της ιστορίας του αθλητισμού και 
ανάδειξη του σε ένα χώρο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, προάγοντας τα υψηλά ιδανικά του αθλητισμού και του ολυμπισμού.

• Το αμφιθέατρο του Μουσείου ενσωματώνεται στο αρχιτεκτονικό πνεύμα του υπόλοιπου κτιρίου, έχει σχεδιαστεί με 
σύγχρονες προδιαγραφές και φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, με χωρητικότητα 270 θέσεων. Η υλικοτεχνική του υποδομή 
μπορεί να υποστηρίξει: ζωντανές τηλεοπτικές καλύψεις, πάνελ ομιλητών, σταθερή και φορητή μικροφωνική εγκατάσταση, 
παρουσιάσεις μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και προβολές video/DVD. 

• Η αίθουσα workshop, χωρητικότητας 100 ατόμων με σύγχρονα μηχανήματα αναπαραγωγής ήχου & εικόνας, ενδείκνυται για 
σεμινάρια, εργαστήρια ενηλίκων, βιβλιοπαρουσιάσεις, συνεντεύξεις τύπου και συνελεύσεις οργάνων

• Η αίθουσα seminar βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του μουσείου και είναι πλήρως εξοπλισμένη με μηχανήματα εικόνας & 
ήχου, χωρητικότητας έως 50 ατόμων. Με δυνατότητα πολλαπλής διαρρύθμισης του συνεδριακού της εξοπλισμού, μπορεί να 
ικανοποιήσει μικρότερες εκδηλώσεις αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το αμφιθέατρο και την αίθουσα workshop.

Μουσείο Μπάσκετ ΧΑΝΘ
• Το πρώτο Μουσείο Μπάσκετ ιδρύθηκε το 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία, 2007-2013», 

ενώ το 2019 επεκτάθηκε σε νέα πτέρυγα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PROMO – YMC(H)A.
• Έχει ως σκοπό την ανάδειξη του ρόλου της ΧΑΝΘ στην εξέλιξη και διάδοση της αθλητικής παιδείας στην Ελλάδα, ώστε να 

γνωρίσουν οι επισκέπτες την ιστορία και τις σημαντικότερες στιγμές του αθλήματος. 
• Οι πρώτες εκθεσιακές ενότητες του Μουσείου αποτελούνται από ιστορικά αθλητικά τεκμήρια του μπάσκετ που 

αναπτύχθηκε στην ΧΑΝΘ. Η συλλογή αποτελείται από προσωπικά αντικείμενα μεγάλων προσωπικοτήτων που συνέβαλαν 
στην ανάπτυξη του αθλήματος, ενθυμήματα με το σήμα της ΧΑΝΘ, μετάλλια και διπλώματα που κατέκτησαν οι ομάδες της 
ΧΑΝΘ, εξοπλισμό του παλιού ανοιχτού γηπέδου, αθλητικές ενδυμασίες και επιπλέον υλικό που αναδεικνύει την ιστορία του 
αθλήματος.

Μουσεία Αθλητισμού

• Τα εγκαίνια του γηπέδου έγιναν το 1959, ωστόσο 
έκτοτε έγιναν αρκετές παρεμβάσεις, με 
κυριότερες αυτές του 2004, όταν 
κατασκευάστηκε το πολυλειτουργικό 4όροφο 
κτίριο που εφάπτεται της Θύρας 1.

• Στο γήπεδο φιλοξενούνται έως 29.000 φίλαθλοι, 
με 500 από αυτές τις θέσεις ναι είναι 
διακεκριμένες (VIP) με ιδιωτική είσοδο στην 
εξέδρα από τον 3ο όροφο.

• Στον 3ο όροφο υπάρχουν 10 σουίτες 7 ατόμων 
και 1 σουίτα 20 ατόμων και στον 4ο όροφο 
υπάρχει η πολυτελή σουίτα του μεγαλομετόχου, 
η οποία παρέχει τις απαραίτητες ανέσεις και θέα 
προς τον αγωνιστικό χώρο, ενώ υπάρχουν ακόμη 
2 σουίτες των 14 ατόμων, 6 σουίτες των 7 
ατόμων και επιπλέον 261 θέσεις VIP.

• Κατά τις τελευταίες βελτιωτικές εργασίες στο 
γήπεδο, τα δημοσιογραφικά θεωρεία 
επεκτάθηκαν στις 156 θέσεις και βρίσκονται στην 
κορυφή της Θύρας 3. Η ανεξάρτητη είσοδος των 
εκπροσώπων του Τύπου βρίσκεται δίπλα στη 
μικτή ζώνη, ενώ στον πρώτο όροφο βρίσκεται η 
ανακαινισμένη αίθουσα Τύπου και ο χώρος 
εργασίας δημοσιογράφων και φωτογράφων. 

• Για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών αγώνων το 
γήπεδο έχει επιπλέον 24 έδρανα τηλεοπτικών 
σχολιαστών, τα οποία βρίσκονται στον 4ο όροφο 
του κεντρικού κτιρίου και στην επέκτασή του 
που κατασκευάστηκε το 2014.

Γήπεδο Τούμπας
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Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει πληθώρα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το χειμερινό αθλητισμό και την 
πεζοπορία, καθώς διαθέτει 5 χιονοδρομικά κέντρα, και μεγάλο αριθμό πεζοπορικών διαδρομών, με τη πλειοψηφία των οποίων να 
συγκεντρώνονται στη ΠΕ Χαλκιδικής και ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Sports & Activities | Χειμερινός αθλητισμός, πεζοπορία

ΠΕ Ημαθίας:
• To χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια βρίσκεται στην Νάουσα Ημαθίας, σε υψόμετρο 1.430-2.005μ.,απέχει 

17χλμ. από την Νάουσα και 15 χλμ από τον Άγιο Νικόλαο. Έχει πίστες για κάθε βαθμό δυσκολίας, μια 
πίστα δρόμου αντοχής (3,5 & 10 χλμ.), και 6 αναβατήρες (1 εναέριο, 4 συρόμενους και 1 παιδικό)

• Το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου είναι το πρώτο της χώρας και βρίσκεται στο όρος Βέρμιο, σε υψόμετρο 
1.530μ.-1.890μ. Απέχει 24χλμ. από τη Βέροια, 20 χλμ. από την Νάουσα και 95 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Η 
κύρια πρόσβαση στο χιονοδρομικό γίνεται μέσω της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Βέροιας-
Σελίου. Διαθέτει 17 πίστες με διάφορα επίπεδα δυσκολίας συνολικού μήκους 14χλμ. Επίσης, διαθέτει δύο 
πίστες δρόμων αντοχής (LANG-LAUF) συνολικού μήκους 8χλμ. και ενδιαφέρουσες διαδρομές για σκι-
snowboard εκτός πίστας.

ΠΕ Πιερίας:
• Το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά των Πιερίων Όρεων, στη 

θέση «Παπά Χωράφι» και σε υψόμετρο 1.450μ. Απέχει μόλις 8χλμ. από το Ελατοχώρι, 36 χλμ. από την 
Κατερίνη και 105 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Οι εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού περιλαμβάνουν 10 
πίστες με κυμαινόμενη υψομετρική διαφορά και διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Επίσης, λειτουργεί πίστα 
για snowboard και έλκηθρα. Το συνολικό μήκος που έχουν οι πίστες και το δίκτυο των διαδρόμων που τις 
συνδέει, ξεπερνάει τα 12.000μ.

ΠΕ Πέλλας:
• Το χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν στην Πέλλα βρίσκεται στο όρος Βόρας, σε υψόμετρο 2.480μ. και 

απέχει 54 χλμ. από την πόλη της Έδεσσας.  Οι εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού περιλαμβάνουν 6 
αναβατήρες (1 εναέριος & 5 συρόμενους) και 13 πίστες (4 μέτριας δυσκολίας, 7 εύκολες και 2 πολύ 
εύκολες) ενώ το συνολικό μήκος τους φτάνει τα 15 χλμ.  Επίσης διαθέτει μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα 
snowboard ή fun park έκτασης 4 στρ. Εκεί βρίσκεται ο υψηλότερος αναβατήρας στην Ελλάδα με 
υψόμετρο 2.480μ.

ΠΕ Σερρών:
• Το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά βρίσκεται στην οροσειρά της Βροντούς, στην βόρεια πλευρά του Αλή 

Μπαμπά σε υψόμετρο 1.600μ. Απέχει 26χλμ. από τις Σέρρες και 110χλμ. από την Θεσσαλονίκη. Διαθέτει 
μια βασική χιονοδρομική πίστα συνολικού μήκους 1.000μ. και πλάτους 60μ., η οποία εξυπηρετείται από 
ένα συρόμενο χιονοδρομικό αναβατήρα μήκους 850μ. που μπορεί να μεταφέρει 700 άτομα την ώρα. 
Τελευταία, έγινε επέκταση του αναβατήρα κατά 200μ. ώστε να φθάνει στην κορυφή του βουνού 
(1.850μ.). 

Χειμερινός αθλητισμός Πεζοπορία / trekking

• ΠΕ Θεσσαλονίκης: Διαδρομή 1.Χορτιάτης-Καταφύγιο ΣΕΟ, Διαδρομή 2.Χορτιάτης-Καστανόδασος-Δαμασκηνιά, Διαδρομή 
3.Χορτιάτης- Αρδαμέρι, Διαδρομή 4.Αρδαμέρι-Καστανιές-Περιστέρα, Διαδρομή 5.Καταφύγιο ΣΕΟ-Περιστέρα, Διαδρομή 
6.Χορτιάτης-Βασιλούδι, Διαδρομή 7.Χορτιάτης-Άγιος Βασίλειος, Διαδρομή 8.Ασβεστοχώρι-Κουρί-Καταφύγιο Ομίλου 
Φυσιολατρών, Διαδρομή 9.Θεσσαλονίκη-Σεϊχ Σου-Εξοχή, Διαδρομή 10.Σαράντα Εκκλησίες-Φιλίππειο, Διαδρομή 
11.Καταφύγιο ΣΕΟ-Κορυφή Κισσού-Καταφύγιο Υπαίθριου Ζωής

• ΠΕ Χαλκιδικής: Διαδρομή 1: Σάνη-Καταφύγιο Πουλιών-Σάνη, Διαδρομή 2: Σάνη-Κάμπινγκ του Σάνη- Σίβηρη, Διαδρομή 3: 
Ποσείδι-Πεύκα-Ποσείδι, Διαδρομή 4: Πολύχρονο -Χελώνες -Πολύχρονο, Διαδρομή 5: Κρυοπηγή- Κασσανδρηνό -Κρυοπηγή, 
Διαδρομή 6: Χανιώτη-Πυροφυλάκιο -Χανιώτη, Διαδρομή 7: Αρναία-Καταρράκτες Βαρβάρας, Διαδρομή 8: Πύργος, 
Ουρανούπολης-Μοναστήρι Ζυγός, Διαδρομή 9: Παραλία Κομίτσα-Ουρανούπολη, Διαδρομή 10: Λιμάνι Τρυπητής-Πύργος 
Ουρανούπολης, Διαδρομή 11: Νέα Ρόδα-Λιμάνι Τρυπητής, Διαδρομή 12: Από τα Νέα στα Αρχαία Στάγειρα, Διαδρομή 13: 
Ολυμπιάδα-Αρχαία Στάγειρα, Διαδρομή 14: Αρναία-Κάστρο Νεπώσι, Διαδρομή 15: Φούρκα-Αγία Παρασκευή και Διαδρομή 
16: Καλάνδρα-Ποσείδι-Φάρος. 

• ΠΕ Ημαθίας: Διαδρομή 1.Μονή Μουτσιάλης, Πολυδένδρι, Διαδρομή 2.Μονή Προδρόμου, Ασκητάριο, Διαδρομή 3.Καστανιά, 
Δάσος Καστανιάς, Διαδρομή 4. Ξερολίβαδο, κορυφή Ξεροβούνι, Διαδρομή 5.Μονοπάτι Μεγάλου Αλεξάνδρου, Διαδρομή 6.Ο 
γύρος της λίμνης στο φράγμα Αλιάκμονα, Διαδρομή 7.Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, συνολικού μήκους 40 χλμ. που περιλαμβάνει 
τη διαδρομή από Πύργους Πτολεμαΐδας μέχρι το Βέρμιο, Διαδρομή 8. Εθνικό μονοπάτι από τη θέση «Χώρας Νερό» μέχρι τη 
θέση «Μούρη Πέτρα» μήκους 14 χλμ., Διαδρομή 9.Τοπικό ορεινό μονοπάτι Ρ1 Ριζώματα.

• ΠΕ Πιερίας: Διαδρομή 1.Λιτόχωρο-Φαράγγι του Ενιπέα-Παλαιά Μονή Αγ. Διονυσίου-Πριόνια, Διαδρομή 2.Πριόνια-
Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός, Διαδρομή 3.Λιτόχωρο- Γκόλνα -Πηγή Καστάνας-Λιτόχωρο, Διαδρομή 4.Αγ. Κωνσταντίνος-
Κορομηλιά- Πετροστρούγκας, Διαδρομή 5.Παλαιοί Πόροι-Παλαιός Παντελεήμονας-Άνω Σκοτίνα, Διαδρομή 6: Χιονοδρομικό 
Κέντρο Ελατοχωρίου- Σαλταπήδα-Αρβανίτης-Λαπούσι-Φλάμπουρο, Διαδρομή 7. Άνω Μηλιά- Τούφες Καραγιώργη-Αβδέλλα-
Φλάμπουρο, Διαδρομή 8.Άνω Μηλιά-Πέντε Πύργοι, Διαδρομή 9: Άνω Μηλιά-Μοναχό Νερό-Χτένι, Διαδρομή 
10.Παλαιοπαναγιά-Δάσος αιωνόβιας οξιάς-Πηγή Ζωής-Ρέμα Κατή-Σαρακατσάνα.

• ΠΕ Πέλλας: Διαδρομή 1.Ευρωπαϊκό μονοπάτι, Διαδρομή 2. Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6, Διαδρομή 3.Φαράγγι Ράμνο-Μπορ, 
Διαδρομή 4.Γαβαλιώτισσα-Χίλια Πεύκα-Μονοπάτι Φυσικού Πάρκου-Λόφος 606.

• ΠΕ Σερρών: Διαδρομή 1.Πεζοπορία στην λίμνη Κερκίνη, Διαδρομή 2.Νεοχώρι-Σιδηρόπετρα, Διαδρομή 3.Πεζοπορία στο όρος 
Λαιλιάς, Διαδρομή 4.Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 πάνω από το όρος Μπελές, Διαδρομή 5.Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6 στα όρη 
Βροντούς, Διαδρομή 6.Μονή Εικοσιφοίνισσας-κορυφή Παγγαίου, Διαδρομή 7.Καταφύγιο Ροδολίβου-κορυφή Παγγαίου, 
Διαδρομή 8.Καταφύγιο της Πρώτης-κορυφή Παγγαίου

• ΠΕ Κιλκίς: Διαδρομή 1.Ελευθεροχώρι-κορυφή Γκόλα Τσούκα (Ρωμαϊκό Μονοπάτι), Διαδρομή 2.Καταρράκτες Σκρα – Μεγάλα 
Λιβάδια, Διαδρομή 3.Καστανερή-Καντάστι (1.649μ.)-Πραματάρι, Διαδρομή 4.Πραματάρι-Στραβόρεμα-Λυόμενο, Διαδρομή 
5.Κρώμνη-Μετερίζι (1.595μ.). 

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ
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Επιπλέον, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει ορειβατικά καταφύγια, κυρίως στην ΠΕ Ημαθίας και ΠΕ Πιερίας καθώς και 
εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες όπως το Kayak/Rafting σε ποτάμια και λίμνες των ΠΕ Πέλλας και ΠΕ Σερρών.

Sports & Activities | Ορειβατικά καταφύγια, Kayak & Rafting 

ΠΕ Ημαθίας
• Τοποθεσία Μουντάκι Βερμίου, σε υψόμετρο 1.800μ. με δυναμικότητα 24 κλινών
• Τοποθεσία Τρία Πηγάδια, στο όρος Βέρμιο σε υψόμετρο 1.450μ. με δυναμικότητα 35 κλινών
• Τοποθεσία «Τρία Πηγάδια 2», βρίσκεται στο όρος Βέρμιο σε υψόμετρο 1.470μ. με δυναμικότητα 60 κλινών.
• Τοποθεσία «Λάκα Μιρέ», βρίσκεται στο όρος Βέρμιο σε υψόμετρο 1.450μ. με δυναμικότητα 80 κλινών.
• Θέση «Σέλι», βρίσκεται στο όρος Βέρμιο σε υψόμετρο 1.450μ. με δυναμικότητα 60 κλινών.
ΠΕ Πιερίας
• Πιέρια Όρη σε υψόμετρο 1.050μ. και μπορεί να φιλοξενήσει έως 62 άτομα
• Πιέρια Όρη σε υψόμετρο 1.435μ. και μπορεί να φιλοξενήσει έως 40 άτομα
• Σαρακατσάνα στα Πιέρια Όρη σε υψόμετρο 1.680μ. και μπορεί να φιλοξενήσει έως 80 άτομα
• Λαγομάνα στα Πιέρια Όρη σε υψόμετρο 1.460μ. και μπορεί να φιλοξενήσει έως 40 άτομα
• Μπάρα στα Πιέρια Όρη σε υψόμετρο 1.900μ. και μπορεί να φιλοξενήσει έως 100 άτομα
• Κορομηλιές Λεπτοκαρυάς, σε υψόμετρο 950μ., μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 άτομα
• Κορομηλιά, σε υψόμετρο 1.000μ., μπορεί να φιλοξενήσει 16 άτομα.
• Καταφύγιο «Σταύρος» ή «Δημήτριος Μπουντόλας», βρίσκεται στον Όλυμπο σε υψόμετρο 944μ. και φιλοξενεί 30 

άτομα.
• Καταφύγιο Πετρόστρουγκας, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Ολύμπου σε υψόμετρο 1.900μ. και μπορεί να 

φιλοξενήσει μέχρι και 90 άτομα
• Καταφύγιο στη θέση «Κρεβάτια», πάνω από το Δίον και το Λιτόχωρο σε υψόμετρο 1.020μ., μπορεί να φιλοξενήσει 20 

άτομα
• Καταφύγιο Γιώσου Αποστολίδη, στον Όλυμπο σε υψόμετρο 2.740μ. και μπορεί να φιλοξενήσει 80 άτομα
• Καταφύγιο Χρήστος Κάκκαλος, βρίσκεται στο οροπέδιο Μουσών σε υψόμετρο 2.650μ. και μπορεί να φιλοξενήσει 15 

άτομα
• Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός, βρίσκεται στον Όλυμπο σε υψόμετρο 2.100μ. και μπορεί να φιλοξενήσει 80 άτομα.
ΠΕ Πέλλας
• Θέση «Τουρκική Βρύση», στο όρος Πάικο σε υψόμετρο 1.450μ. με δυναμικότητα 40 κλινών.
ΠΕ Θεσσαλονίκης
• Χορτιάτης, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.000μ. και μπορεί να φιλοξενήσει έως 45 άτομα.
ΠΕ Σερρών
• Καταφύγιο του Λαϊλιά, βρίσκεται στο δάσος του Λαϊλιά (Όρος Βροντούς) στη θέση Ολυμπία σε υψόμετρο 1.500μ. και 

απέχει 3χλμ. από το χιονοδρομικό κέντρο και 24 χλμ. από την πόλη των Σερρών και μπορεί να φιλοξενήσει 50 άτομα.

Ορειβατικά καταφύγια Kayak & Rafting 

ΠΕ Πέλλας
Rafting - Kayak
• Rafting-Kayak στον ποταμό Μογλενίτσα. Επιβίβαση στο χωριό Άλωρο και διαδρομή 2,5 ώρες μέσα στο ποτάμι 

δυσκολίας II με σημεία III. Η διαδρομή περνάει μέσα από το φαράγγι και τις σιδηρές πύλες (Δεμίρ Καπού) πριν το 
αναψυκτήριο της Μενηίδας (χωριό Καλή).

ΠΕ Σερρών
Canoe – Kayak
• Canoe-Kayak στη λίμνη Κερκίνη με διθέσια-τριθέσια κανό. Δραστηριότητα με μεγάλο ενδιαφέρον στον 

υγροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης χωρίς να χρειάζεται κανείς προηγούμενη εμπειρία. Η εξερεύνηση ξεκινά 
ανάλογα με την εποχή από διαφορετικά σημεία της λίμνης

• Canoe-Kayak στον ποταμό Στρυμόνα. Η διαδρομή ξεκινά από τα στενά του κλειδιού στα σύνορα του Προμαχώνα 
προς τη γέφυρα του Στρυμόνα με κατεύθυνση προς τις 3 γέφυρες (Πετρίτσι, Βυρώνεια, Παρυδάτιο δάσος).

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ
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Η ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Σερρών και ΠΕ Πιερίας ξεχωρίζουν για το σημαντικό αριθμό υπαίθριων αναρριχητικών πεδίων που διαθέτουν, και 
προσελκύουν αναρριχητές έμπειρους ή ερασιτέχνες προσφέροντας διαδρόμους με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.

Sports & Activities | Αναρριχητικά πεδία  

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ΙΝΣΕΤΕ

ΠΕ Ημαθίας
• Αναρριχητικό πεδίο Τιμίου 

Προδρόμου στην Βέροια κοντά στο 
φράγμα του Αλιάκμονα, λίγο πριν το 
ομώνυμο μοναστήρι. Το πεδίο 
προορίζεται για όλα τα επίπεδα 
αναρριχητών με βαθμό δυσκολίας 
4a-8a. 

ΠΕ Σερρών
• Αναρριχητικό πεδίο Σημαίες, βρίσκεται 500 μ. 

βορειότερα από τον «Μικρό Βυρό», πριν την 
κατηφόρα που μας οδηγεί στο μοναστήρι του 
Τιμίου Προδρόμου, λίγα χλμ. βορειοανατολικά 
της πόλης των Σερρών. Λόγω του βόρειου 
προσανατολισμού του προσφέρεται για 
αναρρίχηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 
χωρίζεται σε δύο sectors. 

• Αναρριχητικό πεδίο Βυρός, βρίσκεται λίγα χλμ. 
βορειοανατολικά της πόλης των Σερρών με 4 
sectors και επίπεδο δυσκολίας 4b-7a+.

• Αναρριχητικό πεδίο Επτάμυλοι, το πεδίο είναι 
κατάλληλο για αναρρίχηση όλο το χρόνο με 
μεγάλες αρνητικές κλίσεις με βαθμό δυσκολίας 
διαδρομών 5c-8b.

• Αναρριχητικό πεδίο Φαραγγάκι, βρίσκεται δίπλα 
στο Σιδηρόκαστρο, ιδανικό για αρχάριους 
αναρριχητές με μικρού μήκους διαδρομές και 
μικρού βαθμού δυσκολίας διαδρομές (έως VIII).

• Αναρριχητικό πεδίο Μαντρί, βρίσκεται κοντά 
στο Σιδηρόκαστρο και είναι κατάλληλο για 
παραδοσιακή αναρρίχηση με βαθμό δυσκολίας 
διαδρομών V-VII, 

• Αναρριχητικό πεδίο Πλάκα Αυστραλού, ιδανικό 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς με βαθμό 
δυσκολίας διαδρομών 4b-6c.

• Αναρριχητικό πεδίο Καταρράκτες με 10 
διαδρομές, καλή πρόσβαση και βαθμό 
δυσκολίας διαδρομών 5-8b. 

ΠΕ Πέλλας
• Αναρριχητικό πεδίο Πίνοβο, αποτελεί 

ένα από τα δημοφιλέστερα πεδία για 
bouldering στην Βόρεια Ελλάδα.

• Αναρριχητικό πεδίο κοντά στο 
Λουτράκι Αριδαίας στους πρόποδες 
του όρους Βόρρα με βαθμό 
δυσκολίας VI-VII.

• Αναρριχητικό πεδίο Δύο Λίμνες, 
βρίσκεται στο φαράγγι Πόζαρ λίγο 
πιο πάνω από το πεδίο Μουσών με 
βαθμό δυσκολίας 5c-6c.

• Αναρριχητικό πεδίο Μούσες Βορινού, 
βρίσκεται μέσα στο φαράγγι του 
Βορινού λίγο πιο πάνω από τις 
εγκαταστάσεις των λουτρών Πόζαρ, 
με βαθμό δυσκολίας διαδρομών 5c-
7b.

ΠΕ Πιερίας
• Αναρριχητικό πεδίο Λιτοχώρου, 

ιδανικό για έμπειρους αναρριχητές 
και βρίσκεται λίγο έξω από το 
ομώνυμο χωριό του Ολύμπου με 
βαθμό δυσκολίας διαδρομών 6c-8a.

• Αναρριχητικό πεδίο Κρεβάτια με 
βαθμό δυσκολίας διαδρομών 6a-8a. 

• Αναρριχητικό πεδίο Ρετζίκι, βρίσκεται 
πολύ κοντά στο κέντρο και έχει 
κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
Βαθμός δυσκολίας διαδρομών 5c-7a. 

ΠΕ Χαλκιδικής
• Αναρρίχηση στα Λουτρά Χαλκιδικής, 

στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής 
διαθέτουν αρκετά βράχια δίπλα από 
τη θάλασσα, κατάλληλα για 
bouldering αλλά και διαδρομές μέχρι 
100μ.

Αναρριχητικά πεδία
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Οι ΠΕ Πέλλας, Χαλκιδικής, Σερρών και Πιερίας διαθέτουν σημαντικό αριθμό αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως 
αεροπτερισμό/αλεξίπτωτο πλαγιάς, ποδηλασία, ιππασία, τοξοβολία, θαλάσσια και extreme sports και μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενώ 
συγκεντρώνουν πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων που προσελκύουν όλο και περισσότερους επισκέπτες.

Sports & Activities | Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες & εκδηλώσεις

Πηγές: Έρευνα Deloitte- Remaco

1 Αεραθλητικός Σύλλογος Πέλλας (FlyPella) με αεροπτερισμό/αλεξίπτωτο πλαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας 

2 Περιήγηση & βαρκάδα, στην λίμνη και υγροβιότοπο Άγρα-Νησίου και Βρυτών

3 Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Έδεσσας  με πίστα αγώνων Moto Cross- διοργάνωση αγώνων & εκδηλώσεις

4 Δημοτικό Κολυμβητήριο Έδεσσας στην περιοχή Κιουπρί με 2 κολυμβητικές πισίνες, όπου διοργανώνονται ετήσιοι αγώνες & 
εκδηλώσεις

5 Βαρόσι-Αθλητικό Μουσείο Έδεσσας με παρουσίαση της ιστορίας του αθλητισμού μέσα από μια σειρά από φωτογραφίες, 
ενθυμήματα, μετάλλια, κύπελλα και προσωπικά αντικείμενα υπεραθλητών

6 Υποδομές για ιππασία & κωπηλασία στη λίμνη Βεγορίτιδα στον Άγιο Αθανάσιο
Καταδύσεις στο βυθό της Χαλκιδικής σε ένα πλούσιο υποθαλάσσιο τοπίο με θαλάσσια μονοπάτια, ναυάγια, πλούσια χλωρίδα και 
πανίδα, αλλά και ποικιλία τοπίων από αμμώδεις βυθούς και κρυστάλλινα νερά, μέχρι θαλάσσιες σπηλιές και απότομους γκρεμούς. 
Ιδιαίτερο είναι το ναυάγιο του πλοίου «Μυτιλήνη», που βρίσκεται βορειοδυτικά του όρμου της Κύψας, βυθισμένο από το 1961, 
καθώς και το «Πόρτο Βαλίτσα» στον όρμο του Παλιουρίου, με ποικιλία από θαλάσσια ζώα. Ακόμα, το υποθαλάσσιο σπήλαιο 
«Έρρικα», ανατολικά από το Πόρτο Κουφό και το ναυάγιο του τουρκικού εμπορικού πλοίου, 7 μίλια βορειοανατολικά από το 
Πόρτο Κουφό. Καταδυτικά κέντρα και σχολές καταδύσεων για αρχάριους και προχωρημένους βρίσκονται στη Χανιώτη, στο 
Πευκοχώρι, στη Σάνη, στο Παλιούρι και στην Ουρανούπολη.
Mountain bike εξορμήσεις στα βουνά της Χαλκιδικής με διαδρομές διαφορετικής δυσκολίας, με τις πιο περιπετειώδεις διαδρομές 
να βρίσκονται στη χερσόνησο της Σιθωνίας, σχεδιασμένες για να διαρκούν μία ημέρα. 
Στη χερσόνησο της Σιθωνίας, στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του Porto Carras, βρίσκονται σύγχρονες εγκαταστάσεις golf, οι 
οποίες είναι ανοιχτές όλο το χρόνο, αξιοποιώντας το μικροκλίμα της περιοχής ενώ διαθέτουν club house, practice range, practice 
green και κατάστημα ειδών golf. 
Αεραθλητισμος (αλεξίπτωτο πλαγιάς/ αιωρόπτερο) στη περιοχή Πύργων-Πετρούσας του Ν. Σερρών, σε υψόμετρο 1200μ, όπου με
σύμμαχο τον άνεμο ο αθλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την πίστα με προσανατολισμό νοτιοανατολικό, νότιο και νοτιοδυτικό. 
Μόλις 3χλμ. πριν το χιονοδρομικό κέντρο,  βρίσκεται το Καταφύγιο του Λαϊλιά, σε υψόμετρο 1500μ., με υποδομές για ορειβατικό 
σκι σε πίστα 10 χλμ., διαδρομές mountain bike, παγοαναρρίχηση σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο βράχων, αναρρίχηση σε πεδίο με 
11 ασφαλισμένες διαδρομές σε βράχια, πεζοπορία και ορειβασία σε σηματοδοτημένα μονοπάτια.
Στον ναό του Προφήτη Ηλία, στον Παλαιό Παντελεήμονα, λειτουργεί πίστα για απογείωση αλεξιπτώτου πλαγιάς και αιωρόπτερου. 
Ατομικοί/ομαδικοί περίπατοι με άλογα για εκπαίδευση ή άθληση στους ιππικούς ομίλους και τα οργανωμένα αγροκτήματα στα 
Πιέρια Όρη/Όλυμπο.
Στις εκβολές των ποταμών Αλιάκμονα και Πηνειού, με φουσκωτή βάρκα ή κανό που προσφέρουν γραφεία εκδρομών, ο 
επισκέπτης με τη συνοδεία έμπειρων ανθρώπων μπορεί να γνωρίσει την πλούσια βλάστηση της περιοχής και την θαυμαστή ζωή 
που βρίσκει καταφύγιο σε αυτήν.
Θαλάσσια σπορ όπως κολύμβηση, αλεξίπτωτο θαλάσσης, ιστιοσανίδα, θαλάσσιο σκι, τζετ σκι, θαλάσσιο ποδήλατο, κανό, 
ιστιοπλοΐα και καταδύσεις.

• Ετήσιος Κολυμβητικός Διάπλους Τορωναίου, διοργανώνεται στα μέσα Ιουλίου και συμμετέχουν μη 
επαγγελματίες κολυμβητές κάθε ηλικίας από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για αγώνα κολύμβησης 
μεγάλων αποστάσεων, όπου οι κολυμβητές καλούνται να καλύψουν μία απόσταση 26 χλμ. από την 
Καλλιθέα της Κασσάνδρας μέχρι τη Νικήτη της Σιθωνίας, διασχίζοντας τον Τορωναίο Κόλπο. 

• To Serres City Trail, διοργανώνεται το Μάιο και είναι αγώνας δρόμου 11χλμ. με μονοπάτια και 
σκαλοπάτια για άτομα μέτριας αθλητικής δραστηριότητας, όπου συμμετέχουν περισσότεροι από 
500 αθλητές, από όλη την Ελλάδα.

• Ο «Γύρος της πόλης των Σερρών» διοργανώνεται κάθε Νοέμβρη, πρόκειται για την παλαιότερη 
αθλητική εκδήλωση του Δήμου Σερρών, με ιστορία 31 ετών, και συμμετέχουν άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά όλων των ηλικιών καλύπτοντας απόσταση 2 έως 5 χλμ.

• Ο Olympus Marathon πραγματοποιείται στον Όλυμπο, το μυθικό «βουνό των θεών» την τελευταίο 
Σαββατοκύριακο κάθε Ιουνίου. Η διαδρομή του αγώνα ακολουθεί την ιερή πορεία των πιστών της 
αρχαιότητας, οι οποίοι ανέβαιναν από τη λατρευτική πόλη του Δίου στις κορυφές του Ολύμπου 
στην αρχή του καλοκαιριού για να θυσιάσουν στον υπέρτατο θεό, το Δία και να αποθέσουν 
αφιερώματά.

• Ετήσια αθλητική εκδήλωση «Αλεξάνδρεια» με νίκες σε πανελλήνιους & βαλκανικούς αγώνες

Αθλητικές εγκαταστάσεις & δραστηριότητες1

Αθλητικές εκδηλώσεις1

1. Ενδεικτική και όχι πλήρης χαρτογράφηση αθλητικών εκδηλώσεων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
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Sports & Activities | Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες & εκδηλώσεις

Πηγές: Έρευνα Deloitte- Remaco

1 Στην Βέροια λειτουργεί ιππικός όμιλος, στον οποίο προσφέρονται μαθήματα ιππασίας και ιππικές διαδρομές.

Το όρος Βέρμιο και η πίστα motocross του Τριποτάμου προσφέρει τέλειες διαδρομές motocross & enduro για τους λάτρεις του 
μηχανοκίνητου αθλητισμού καθώς και διεξαγωγή αγώνων παγκόσμιου επίπεδου. 

6 Mountain bike διαδρομές στο λόφο του Αγίου Γεωργίου, στο Πάικο, στα Κρούσσια και στην Πικρολίμνη. 

Ιππασία και τοξοβολία στον Ιππικό Όμιλο Κιλκίς.

Το Αθλητικό Κέντρο «ΑΤΕΡΜΩΝ» βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα του Νομού Κιλκίς, 10 χλμ. από την πόλη και 25 χλμ. από το 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και διαθέτει 5 γήπεδα με φυσικό χόρτο εξωτερικά γήπεδα Μπάσκετ, Τένις, Βόλεϊ. Ένα κλειστό 
γυμναστηριο ολυμπιακών διαστάσεων 1000τ.μ. - 500 (handball, basket, ποδόσφαιρο, volley), και ένα συνεδριακό κέντρο 220 θέσεων 
- playroom, εστιατόριο, ταβέρνα και πισίνα.

Το Ελληνικό Αεροναυτικό Κέντρο στο Σταυροχώρι και το Αεραθλητικό Κέντρο Πολυκάστρου αποτελούν ιδανικούς προορισμούς για 
τους λάτρεις των πτήσεων με αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Στην ευρύτερη περιοχή (Απολλωνία & Νέα Μάδυτος) λειτουργεί ναυταθλητικό κέντρο για κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, κανό-καγιάκ και 
θαλάσσιο σκι.

O Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης (Ι.Ο.Θ) ιδρύθηκε το 1933 και αποτελεί από τα παλαιότερα ναυταθλητικά σωματεία της χώρας 
και διαθέτει τμήματα ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας, τεχνικής κολύμβησης, canoe kayak και αγωνιστικού bridge με προγράμματα για όλες 
τις κατηγορίες και ηλικίες.

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, σε ένα χώρο περίπου 22.000 τ.μ. δίπλα στη θάλασσα αποτελεί ένα από τα 
ιστορικότερα ναυταθλητικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, με εύρος δραστηριοτήτων όπως ιστιοπλοΐα τριγώνου, κωπηλασία, canoe 
kayak, κολύμβηση (κλασική και τεχνική) ενώ λειτουργούν επίσης τμήματα εκμάθησης ενηλίκων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας και 
κωπηλασίας.

Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας (Ippos Club) στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Στις παραλίες της Ασπροβάλτας και των Νέων Βρασνών υπάρχουν εγκαταστάσεις για θαλάσσια αθλήματα και beach volley.

Το Sea World Diving Center είναι το μεγαλύτερο εξουσιοδοτημένο PADI 5 Star IDC Diving Center/ Gold Palm Resort στη Βόρεια 
Ελλάδα, και διαθέτει 2 σύγχρονα καταδυτικά κέντρα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, το ένα στο κέντρο Θεσσαλονίκης και το 
άλλο στην Σάνη Χαλκιδικής με διεθνή πρότυπα ασφάλειας και εκπαίδευσης και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

• Διεθνές ποδηλατικό διήμερο -πραγματοποιείται το δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη με 
εκκίνηση το Λευκό Πύργο και στο οποίο συμμετέχουν κορυφαίοι ποδηλάτες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, υπό την αιγίδα του Ποδηλατικού Ομίλου Βέλος

• Ο Διεθνής Μαραθώνιος “Μέγας Αλέξανδρος”, καλύπτει τη διαδρομή από την Πέλλα έως 
την Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα διεθνές αθλητικό γεγονός αλλά και μια διαδρομή στην 
ιστορία.

• Ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος είναι αγώνας αντοχής 21,095 χλμ., όπου βαδιστές κάθε 
ηλικίας και επιπέδου κατακλύζουν την πόλη, με αφετηρία επί της οδού Ναυάρχου 
Κουντουριώτου (ΟΛΘ) και τερματισμό στο ύψος του Λευκού Πύργου.

• Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (ΝΟΘ) διοργανώνει κάθε χρόνο τον διεθνή Ιστιοπλοϊκό 
Αγώνα «Κύπελλο Βορείου Αιγαίου» στον Τορωναίο Κόλπο, με ιστιοδρομίες που 
περιλαμβάνουν διαδρομές ελεγχόμενου στίβου (Όρτσα-Πρύμα-Τρίγωνο) και παράκτιες 
διαδρομές στον Τορωναίο Κόλπο.

Αθλητικές εγκαταστάσεις & δραστηριότητες1

Αθλητικές εκδηλώσεις1

1. Ενδεικτική και όχι πλήρης χαρτογράφηση αθλητικών εκδηλώσεων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
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ΧΧ ΠΕ Ημαθίας

ΧΧ ΠΕ Κιλκίς

ΧΧ ΠΕ Θεσσαλονίκης

3

Αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες συναντώνται στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Κιλκίς, με εκδηλώσεις όπως 
ο Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος», ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος της Θεσσαλονίκης και ο Ιστιοπλοϊκός Αγώνας «Κύπελλο 
Βορείου Αιγαίου» στον Τορωναίο Κόλπο να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των αθλητών.



65

Επισκόπηση ζήτησης & προσφοράς 
για το τουριστικό προϊόν



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 66Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις ενός τουρίστα στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) στην Έρευνα Συνόρων καταγράφεται ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.

• Οι επισκέψεις αλλοδαπών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν μια ασθενή αυξητική πορεία από 6,4 εκατ. επισκέψεις το 2016 σε 6,8 εκατ. το 2019 (+5,7%), αλλά παρουσιάζουν 
σημαντικές μεταβολές κατά την περίοδο εξέτασης εμφανίζοντας σημαντικές ετήσιες μεταβολές το 2017(+13,6%) και το 2018(+7,8%) και αρνητική μεταβολή το 2019 (-13,7%).

• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Βουλγαρία, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο το 22,6% του συνόλου των επισκέψεων για την 
περίοδο εξέτασης και οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι λιγότεροι από ένας στους τέσσερις επισκέπτες στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας προέρχεται από την Βουλγαρία

• Ακολουθεί η Βόρεια Μακεδονία (18,57%), Σερβία(10,50%) και Γερμανία(10,15%) ενώ μαζί με την Βουλγαρία οι συγκεκριμένες χώρες συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο το 61,78% για το σύνολο 
της περιόδου και το 52,38% για το έτος 2019.Βάσει των παραπάνω πάνω από πέντε στους δέκα επισκέπτες το 2019 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέρχεται από μια από τις 
παραπάνω χώρες ενώ για το σύνολο της περιόδου διαμορφώνεται σε άνω των έξι στους δέκα επισκέπτες .
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019  

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει αυξητική τάση όσον αφορά τον αριθμό των επισκέψεων σε σχέση με το έτος 2016 
ενώ βρίσκεται στην 2η θέση όσον αφορά τον απόλυτο αριθμό επισκεπτών για το 2019 από την 1η θέση όπου βρισκόταν την περίοδο 
2016-2019, σημειώνοντας ασθενή θετική μεταβολή (+5,72%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (+29,13%), την 2η μικρότερη μεταξύ των 
Περιφερειών της χώρας.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη 
ενότητα ένας στους δύο επισκέπτες στην 
Περιφέρεια το έτος 2019 προέρχεται από την 
Βουλγαρία, Β. Μακεδονία, Σερβία και 
Γερμανία

• Όσον αφορά την δυναμικότητα στην 
διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην 
υψηλότερη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο 
Βασίλειο (+113,95%) από 161 χιλιάδες το 
2016 σε 344 χιλιάδες το 2019 και με αύξηση 
του μεριδίου των επισκεπτών από 2,51% το 
2016 σε 5,1% το 2019.

• Ακολουθεί η Ρουμανία (19,7%), Σερβία 
(17,8%) και Γερμανία (8,7%)

• Αρνητική μεταβολή εμφανίζουν οι συνολικά 
σημαντικότερες χώρες, όσον αφορά το 
μέγεθος των επισκέψεων, ήτοι η Βουλγαρία (-
8,5%) και Β. Μακεδονία (-47,1%). Ο αριθμός 
των επισκεπτών από την Βουλγαρία 
μειώθηκε από 1,45 εκατομμύρια το 2019 σε 
1,33 εκατομμύρια το 2019 ενώ ο αριθμός 
των επισκεπτών από την Βόρεια Μακεδονία 
από 1,65 εκατομμύρια το 2016 σε 874 
χιλιάδες το 2019.

Βουλγαρία
22,6%
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Λοιπές
22,0%

Κατανομή επισκέψεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσος όρος 
περιόδου 2016-2019
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Ποσοστιαία μεταβολή απόλυτου αριθμού επισκέψεων, 2016-
2019

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών 
(Βουλγαρία, Β. Μακεδονία, Σερβία και Γερμανία). Από τις σημαντικότερες αγορές μόνο οι επισκέπτες από την Σερβία και την Γερμανία
εμφανίζουν αύξηση ενώ υψηλή αρνητική μεταβολή εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Β. Μακεδονία και την Βουλγαρία, που αφορούν 
τις δύο χώρες με την σημαντικότερη συνεισφορά στην επισκεψιμότητα της Περιφέρειας. 
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• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον αριθμό των επισκέψεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σημαντικότερο ρόλο φαίνεται να έχουν οι επισκέπτες από την Γερμανία 
οι οποίοι καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του 20,7% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης, και παρά την αρνητική δυναμική του μεγέθους συγκεντρώνουν ποσοστό 14,48% των 
διανυκτερεύσεων για το έτος 2019. Ακολουθούν οι επισκέπτες από την Σερβία (14,4% των διανυκτερεύσεων) και την Βουλγαρία (11,2%), ενώ για το σύνολο της περιόδου εξέτασης οι τρείς 
αυτές χώρες συγκεντρώνουν το 45,79% και άρα άνω των τεσσάρων στις δέκα διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται από επισκέπτη με χώρα προέλευσης την Γερμανία, την Σερβία ή την 
Βουλγαρία.

• Από τις εξεταζόμενες χώρες υψηλότερη 
θετική δυναμική εμφανίζει το Ηνωμένο 
Βασίλειο (+96,5% την περίοδο εξέτασης) 
ενώ ακολουθούν η Σερβία (+28,53%), 
Ρουμανία (+28,31%) και Βουλγαρία 
(+13,22%).

• Σημαντική μείωση στον αριθμό των 
διανυκτερεύσεων εμφανίζει η Γερμανία (-
26,4%) από 8 εκατ. διανυκτερεύσεις το 
2016 σε 5,9 εκατ. το 2019 με αποτέλεσμα 
και την μείωση του μεριδίου των 
διανυκτερεύσεων της σε 14,5% το 2019 
από 22,1% το 2016.
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Ποσοστό διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη. Υψηλότερο 
ποσοστό εμφανίζουν οι επισκέπτες από τη Γερμανία, την Σερβία και την Βουλγαρία οι οποίο μεσοσταθμικά την περίοδο 2016-2019 
συγκεντρώνουν άνω των τεσσάρων στις δέκα 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 αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής σε επίπεδο χώρας προέλευσης 
επισκέπτη αφορά τους επισκέπτες από την Βουλγαρία (+23,7%), Ρωσία (+15,8%), 
Σερβία (+9,1%) και Ρουμανία(+7,2%).

• Σημαντική μείωση εμφάνισε η Γερμανία (-32,3%) από 14 διανυκτερεύσεις σε 9,5 
και η Κύπρος (-36,9%) από 10,7 διανυκτερεύσεις σε 6,7 ήμερες.

• Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 6,0 διανυκτερεύσεις 
για το έτος 2019 όσον αφορά το σύνολο των επισκεπτών στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας από 5,7 διανυκτερεύσεις το 2016 (αύξηση της τάξης του 
6,25%) ενώ η ανοδική πορεία του μεγέθους συνοδεύεται από την σημαντική 
αύξηση του αριθμού επισκέψεων (παρά την μείωση της περιόδου 2018-19)
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Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 6,0 διανυκτερεύσεις για το έτος 2019 από 5,7 διανυκτερεύσεις το 2016 
(αύξηση κατά 6,25%, 3η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών και σημαντικά υψηλότερη της μεταβολής  για το σύνολο της χώρας η 
οποία υπολογίζεται στο -5,45%) ενώ η θετική πορεία συνοδεύεται από την άνοδο του αριθμού επισκέψεων. Η Περιφέρεια εμφανίζει 
την 7η υψηλότερη Μέση Διάρκεια Παραμονής.
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• Το σύνολο των εισπράξεων, βάσει του πλήθους των επισκέψεων, στην Περιφέρεια Κεντρ. 
Μακεδονίας εμφανίζει ξεκάθαρη ανοδική τάση την περίοδο 2016-2019 με συνολική μεταβολή ίση 
με +33,3%.

• Ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη αυξάνεται από €263,98 το 2016 σε €332,77 το 2019, 
κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την αύξηση των δαπανών ανά διανυκτέρευση (από €46,47 το 
2016 σε €55,13 το 2019).

• Φαίνεται ως πρώτο συμπέρασμα και σε συνδυασμό με την αύξηση της μέσης διάρκειας 
παραμονής, ότι οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαμένουν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα ξοδεύοντας περισσότερα χρήματα. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την αύξηση 
του αριθμού των επισκέψεων αιτιολογούν την συνολική αύξηση των εισπράξεων από €1,69 δισ. το 
2016 σε €2,25 δισ. το 2018, ενώ η αρνητική μεταβολή της περιόδου 2018-2019 δεν επαρκεί για να 
ερμηνευθεί ως σημάδι «κόπωσης» της ανοδικής πορείας.

• Ανά χώρα προέλευσης και σε συμφωνία με την ανάλυση που προηγήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό 
των εσόδων προέρχεται από την Γερμανία ενώ ακολουθεί η Σερβία και η Ρουμανία. Συνολικά δύο 
σε κάθε δέκα ευρώ εισπράξεων στην Περιφέρεια προέρχονται από Γερμανούς επισκέπτες ενώ με 
την συμπερίληψη της Σερβίας και της Ρουμανίας το μέγεθος πλησιάζει το 40% των εσόδων (41,5% 
για την περίοδο 2016-2019 και 36,4% για το έτος 2019).

• Οι υπόλοιπες στην κατάταξη χώρες, ήτοι η Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Ηνωμένο Βασίλειο 
συνεισφέρουν έκαστη ποσοστό λίγο υψηλότερο του 7% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης με 
το Ηνωμένο Βασίλειο (λόγω της αυξημένης δυναμικής των επισκεπτών από την συγκεκριμένη 
χώρα) να συγκεντρώνει το 10% των εισπράξεων για το έτος 2019.
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Εισπράξεις σε εκατ. €, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-2019
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Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
2016-2019
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Μέση Δαπάνη ανά επίσκεψη σε €, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Εμφανίζεται αύξηση των εισπράξεων κατά +33,27% (σε σχέση με 33,41% για το σύνολο της χώρας, λαμβάνοντας την 6η θέση μεταξύ 
των Περιφερειών), και αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη κατά +26,06% (υψηλότερη μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών σε 
σχέση με +3,31% για το σύνολο της χώρας). Η Περιφέρεια εμφανίζει την 8η υψηλότερη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη.

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 η πλειοψηφία των χωρών εμφανίζουν 
σημαντικές αυξήσεις στο συγκεκριμένο μέγεθος.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει ως χώρα την υψηλότερη αύξηση, ίση με 149,3% από 
€160,7 εκατομμύρια το 2016 σε €176 εκατ. το 2019, ενώ ακολουθεί η Ελβετία (+24,0%) 
από €130 εκατομμύρια σε €344 εκατ. το 2019 και ακολουθεί η Ρουμανία (+33,8%) από 
€521 εκατ. το 2016 σε €623 εκατ. το 2019

• Η Γερμανία εμφανίζει σημαντική αύξηση +14,8% όπως και η Σερβία (+13,5%).

• Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε κατά 26,1% με υψηλότερη μεταβολή εκείνη των 
επισκεπτών από την Κύπρο (+29,2%, από €431,3 το 2016 σε €557,1 το 2017) και μόνη 
αρνητική μεταβολή κατά -3,7% των επισκεπτών από την Σερβία (από €324,16 το 2016 σε 
€312,2 το 2019).

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 18,65% την περίοδο εξέτασης, από 
€46,47 το 2016 σε €55,13 το 2019 με την Κύπρο να εμφανίζει την υψηλότερη μεταβολή 
(+104,85% από €40,44 το 2016 σε €82,84 το 2019) και την Γερμανία (+56,08%, από 
€39,18 € το 2016 σε €61,15το 2019).
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Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε €, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 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 +18,65%, σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο 
όρο της χώρας (+9,27%), πάρα ταύτα η Περιφέρεια εμφανίζει την 3η χαμηλότερη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση μεταξύ των 
Περιφερειών (11η στην κατάταξη, λόγω της αύξησης της μέσης δαπάνης ανά διαμονή με την παράλληλη αύξηση της μέσης διαμονής)

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζουν σημαντική θετική πορεία, με 
την μεταβολή μεταξύ των ετών 2010 και 2019 να αγγίζει το +106,6% και σε απόλυτα μεγέθη να αυξάνεται από 1,3 εκατομμύρια αφίξεις κατ’ έτος σε 2,3 εκατομμύρια αφίξεις το 2019. Οι ετήσιες 
μεταβολές (όπως αποτυπώνονται στο αντίστοιχο σχεδιάγραμμα) είναι όλες θετικές με μόνη εξαίρεση την μεταβολή την περίοδο 2014-2015 κατά -0,83%, ενώ ο μέσος των θετικών μεταβολών 
υπολογίζεται σε 9,68% επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της εμφανιζόμενης θετικής τάσης.
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2010-2019

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Αριθμός και εποχικότητα
Η Περιφέρεια παρουσιάζει ισχυρή αυξητική τάση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 με συνολική μεταβολή 
+106,56% σε σχέση με 95,5% για το σύνολο της χώρας, ενώ έρχεται 5η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά 
την δυναμική του μεγέθους και 5η στην κατάταξη όσον αφορά τον απόλυτο αριθμό διεθνών αεροπορικών αφίξεων.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Από την αποτύπωση των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης για το 
αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης το υψηλότερο μερίδιο αφίξεων 
έχουν οι Γερμανοί επισκέπτες (40,6% για το έτος 2019) και 
ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο (13,9%) και η Κύπρος (11,2%).

• Όσον αφορά την δυναμική των μεγεθών την υψηλότερη 
μεταβολή την περίοδο 2010-2019 ως προς το πλήθος των 
αεροπορικών αφίξεων την εμφανίζει το Βέλγιο με αύξηση των 
αφίξεων από λιγότερους από 4 χιλιάδες το 2010 σε 57 χιλιάδες 
το 2019. Σημαντικότερη αύξηση (λόγω του όγκου των 
επισκεπτών) είναι η αύξηση των αφίξεων από την Γερμανία, 
από 456 χιλιάδες το 2010 σε 720 χιλιάδες το 2019 (+63,2%).
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Ποσοστιαία κατανομή διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ανά χώρα προέλευσης, 2010-2019

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Κατανομή ανά χώρα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά χώρα προέλευσης .

Πηγές: Eurostat 2020, [avia_painac], Passengers carried (arrival)
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• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 
εμφανίζουν ασθενή εποχικότητα διατηρώντας όμως υψηλότερη 
συγκέντρωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα για το έτος 
2019 πραγματοποιήθηκαν άνω των 610 χιλιάδων αφίξεων τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο σε σχέση με λιγότερες από 200 χιλιάδες τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

• Η περίοδος Ιούνιος-Σεπτέμβριος του έτους 2019 συγκέντρωσε το 48,6% 
των συνολικών Διεθνών αφίξεων και άρα μία στις δύο αφίξεις ετησίως 
πραγματοποιούνται στο ένα τρίτο της διάρκειας του έτους 

• Η περίοδος Μάιος – Οκτώβριος του έτους 2019 συγκέντρωσε το 66,8% 
των συνολικών Διεθνών αφίξεων και άρα σχεδόν επτά στις δέκα αφίξεις 
ετησίως πραγματοποιούνται στο ένα δεύτερο του έτους.

• Ο δείκτης Gini λαμβάνει την μικρότερη τιμή μεταξύ των Περιφερειών της 
χώρας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιβεβαιώνοντας ότι η 
Περιφέρεια εμφανίζει την χαμηλότερη εποχικότητα στο σύνολο της 
χώρας.

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4: 48,6%

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6: 66,8%

Συντελεστής Ανισότητας Gini: 21,8%
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Εποχικότητα διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια της Περιφέρειας, 2019
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Εποχικότητα διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Η Περιφέρεια εμφανίζει την χαμηλότερη συγκέντρωση διεθνών αεροπορικών αφίξεων μεταξύ των Περιφερειών της χώρας για τους 
καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο έως Σεπτέμβριος), κυρίως του σημαντικού αριθμού αφίξεων και τους υπόλοιπους μήνες του έτους.
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης) διατηρείται κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο όπως προκύπτει από την διαγραμματική 
αποτύπωση του μεγέθους. Οι περίοδος Ιούνιος-
Σεπτέμβριος συγκεντρώνει το 51,64% των 
διεθνών αφίξεων για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης

• Η διατήρηση της εποχικότητας παρουσιάζεται και 
στην συγκέντρωση της περιόδου Μάιος-
Οκτώβριος εκάστου έτος με συγκέντρωση 
ποσοστού πλησίον του 70% για το σύνολο των 
ετών εξέτασης.

• Η διαχρονική αποτύπωση του συντελεστή Gini και 
η τιμή του είναι ενδεικτική της συγκεκριμένης 
ασθενούς ανισότητας στην χρονική κατανομή των 
αφίξεων κατά την διάρκεια του έτους με την 
διατήρηση του συντελεστή πλησίον του 25%.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 50,28% 54,04% 53,05% 50,78% 51,12% 48,62% 51,64%

CR6 67,58% 70,04% 70,12% 68,40% 69,38% 66,77% 68,84%

Gini 23,22% 27,03% 26,62% 23,69% 25,61% 21,81% 24,66%
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά έτος και ανά μήνα, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2010-2019

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη Θεσσαλονίκη
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 34,81% 36,67% 39,68% 33,08% 36,93% 36,38% 36,60%

CR6 50,05% 53,36% 56,98% 49,16% 53,83% 52,46% 53,01%

Gini 6,68% 6,29% 12,35% 3,23% 6,39% 4,48% 4,80%

• Οι αφίξεις εσωτερικού στον αερολιμένα 
Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν σημαντική 
αυξητική τάση μετά το έτος 2013 και 
παραμένουν, το υπόλοιπο της εξεταζόμενης 
περιόδου, πλησίον του 1 εκατ. αφίξεων κατ’ 
έτος (1,1 εκατ. το 2019).

• Η θετική αυτή τάση δεν συνοδεύεται από 
σημαντική εποχικότητα με αύξηση του 
αριθμού των αφίξεων κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η αναλογικότητα 
των αφίξεων σε σχέση με τους μήνες 
πραγματοποίησης διατηρείται στάσιμη κατά 
την περίοδο εξέτασης.

• Σε απόλυτα μεγέθη, οι αεροπορικές αφίξεις 
εσωτερικού, από 810 χιλιάδες το 2010 
έφτασαν τις 1,1 εκατ. αφίξεις το 2019.
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Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, ανά έτος και ανά μήνα, 2010-2019

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 1,23% των αποβιβασθέντων εσωτερικού της χώρας για το έτος 2019 καταλαμβάνοντας την τελευταία 
θέση μεταξύ των 12 Περιφερειών που εμφανίζουν αφίξεις σε λιμένες, ενώ για την περίοδο 2013-2019 εμφανίζει αύξηση της τάξης του 
+8,69% σε σχέση με αύξηση κατά +0,62% για το σύνολο της χώρας (8η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών).

Πηγές: Eurostat, [mar_pa_aa], Thousand Passengers, Inwards /ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020 / ΕΛΣΤΑΤ Διακινηθέντες επιβάτες κατά ακτοπλοϊκή γραμμή ανά τρίμηνο 

Ο αριθμός των αποβιβασθέντων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατανέμεται μεταξύ των Λιμανιών Αμμουλιανής, Ουρανούπολης, Δάφνης Αγίου Όρους και Τρυπητής τα οποία 
συγκεντρώνουν και το 96,7% των αποβιβασθέντων για την περίοδο 2015-2019, ενώ εμφανίζει ασθενή αυξητική τάση καθώς η συνολική θετική μεταβολή υπολογίζεται σε +9%. Το λιμάνι της 
Τρυπητής συγκέντρωσε το 31,3% των αποβιβασθέντων για το έτος 2019 ενώ ακολουθούσε το λιμάνι της Αμμουλιανής (31,3%), Δάφνης (21,6%) και Ουρανούπολης (18,9%). Την μικρότερη 
συμμετοχή εμφάνισε το λιμάνι Θεσσαλονίκης με μόλις 0,3% των αποβιβασθέντων για το έτος 2019. Για το σύνολο της περιόδου εξέτασης, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά, το λιμάνι της 
Τρυπητής συγκεντρώνει το 27,6% των αποβιβάσεων και ακολουθεί το λιμάνι της Αμμουλιανής (27,5%), Δάφνης (22,7%) και Ουρανούπολης (18,9%) με το λιμάνι Θεσσαλονίκης να διαμορφώνεται 
στο 3,3%.
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• Οι διαχρονική αποτύπωση των τριμηνιαίων δεδομένων επίσης 
παρουσιάζει αυτήν την εποχικότητα για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης με την συγκέντρωση να είναι υψηλότερη κατά το τρίτο 
τρίμηνο εκάστου έτους.

• Στους λιμένες με το μεγαλύτερο ποσοστό αποβιβάσεων 
παρουσιάζεται έντονη εποχικότητα, με την απόκλιση του γ’ 
τριμήνου 2019 από το πρώτο να ανέρχεται στις 68,1 ποσοστιαίες 
μονάδες για το λιμάνι της Τρυπητής Χαλκιδικής και 68,6 
ποσοστιαίες μονάδες για το λιμάνι της Αμμουλιανής. 

• Πάνω από πέντε στους δέκα αποβιβασθέντες (ποσοστό 62,6% για το 
έτος 2019 και 55,1% για την περίοδο 2013-2019) αφορά 
αποβιβάσεις στα Αμμουλιανής και Τρυπητής Χαλκιδικής.

• Η εποχικότητα ως προς τον αριθμό των ακτοπλοϊκών αφίξεων 
διατηρείται καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης.
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Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ι Εποχικότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Σε αντίθεση με τις 
αεροπορικές αφίξεις η Περιφέρεια εμφανίζει υψηλή εποχικότητα όσον αφορά τις αφίξεις στους λιμένες, αποτέλεσμα της υψηλής 
συσχέτισης του αριθμού των αφίξεων με το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν.

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

Εποχικότητα αφίξεων

5

27

99

7
0

20

40

60

80

100

120

α' τρίμηνο β'τρίμηνο γ' τρίμηνο δ' τρίμηνο

Τρυπητή

χι
λι

άδ
ες

4

29

98

6

α' τρίμηνο β'τρίμηνο γ' τρίμηνο δ' τρίμηνο

Αμμουλιανή

Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοϊάς στα λιμάνια Τρυπητής και Αμμουλιανής, ανά τρίμηνο του 2019

3,6%                   19,6%                 71,7%            5,1%                           2,9%                  21,2%              71,5%               4,4%
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Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων

• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν 
μία σταθερά ανοδική πορεία (με 
μόνη εξαίρεση μια ασθενή αρνητική 
μεταβολή το έτος 2012) η οποία, 
σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, 
αγγίζει το +31,7%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του 
μεριδίου των συνολικών αφίξεων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
σε σχέση με το σύνολο της χώρας, τα 
τελευταία χρόνια, αφού το μέγεθος 
μειώθηκε από 12,36% το 2010 σε 
11,76% το 2018.

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των 
αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις 
αφίξεις των ημεδαπών, αυξάνοντας 
το ποσοστό της συγκεκριμένης 
κατηγορίας από 42,9% το 2010 σε 
60,3% το 2018, περίοδο κατά την 
οποία οι αφίξεις αλλοδαπών σχεδόν 
διπλασιάστηκαν από 840 χιλιάδες σε 
1,56 εκατ. ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών 
μειώθηκαν από 1,1 σε 1 εκατομμύριο 
κατ’ έτος.
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Εξέλιξη αφίξεων τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, 2010-2018

Αφίξεις 
αλλοδαπών

42,9%                     47,5%                      53,4%                     55,7%                     56,6%               56,2%                   55,1%                    58 ,0%                    60,3%

Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία 

Αφίξεις 
αλλοδαπών

Αφίξεις 
ημεδαπών Περιφέρεια Σύνολο χώρας

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

Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 2018 το 11,76% των συνολικών αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα (4η θέση μεταξύ των 
Περιφερειών) ενώ παρουσιάζει αυξητική τάση (+31,67% για την περίοδο 2010-2018), ασθενώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο της 
χώρας (+38,43%), λαμβάνοντας την 5η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την μεταβολή του μεγέθους.
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• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, με 51,1%. 
Ακολουθούσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (32,3%), 
Πιερίας (9,2%) και Σερρών (3,2%).

• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-
2018) εμφανίζει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με 
την αύξηση των αφίξεων από 891 χιλιάδες το 2010 σε 1,32 
εκατ. το 2018 λόγω της εκρηκτικής αύξησης των αλλοδαπών 
επισκεπτών (+124,96%), ενώ οι αντίστοιχες αφίξεις 
ημεδαπών αυξήθηκαν σε μικρότερο βαθμό κατά +13,59%.

• Ακολουθεί η ΠΕ Πιερίας (+24,3%) με την μεταβολή να 
οφείλεται συνολικά στην αύξηση του αριθμού των 
αλλοδαπών επισκεπτών, από 94 χιλιάδες το 2010 σε 173 
χιλιάδες το 2018 (+83,1%) ενώ ο αριθμός των ημεδαπών 
αφίξεων μειώθηκε σημαντικά κατά -32,9%.

• Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και για τις 
υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες με αύξηση του 
αριθμού των αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών σε 
καταλύματα και την μείωση των ημεδαπών. Στην 
Περιφέρεια Χαλκιδικής η αύξηση του αριθμού αλλοδαπών 
επισκεπτών σε καταλύματα έφτασε το +60,4% σε σχέση με 
το 2010, από 452 χιλιάδες το 2010 σε 724 χιλιάδες το 2018 
με παράλληλη μείωση του αριθμού των ημεδαπών 
αφίξεων (-50,5%) με το μέγεθος να διαμορφώνεται στις 
109 χιλιάδες αφίξεις το έτος 2018.
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Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής Πιερίας Σερρών Ημαθίας Πέλλας Κιλκίς

Κατανομή αφίξεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018
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Θεσσαλονίκης Πιερίας Χαλκιδικής Σερρών Κιλκίς Πέλλας Ημαθίας

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

Αφίξεις σε Καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
Υψηλότερη συγκέντρωση παρουσιάζουν οι ΠΕ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας (άνω του 90%) οι οποίες είναι και οι μόνες μεταξύ 
των Περιφερειακών Ενοτήτων που εμφανίζουν θετική μεταβολή την περίοδο 2010-2018.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το 60,3% περίπου των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα του νησιού.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζει η ΠΕ Πέλλας (89,7%) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Ημαθίας (84,6%) και Σερρών (74,6%). Μικρότερη συγκέντρωση ημεδαπών τουριστών όσον 

αφορά τις διανυκτερεύσεις σε καταλύματα εμφανίζουν οι ΠΕ Θεσσαλονίκης (53,0%), Πιερίας (27,3%) και τέλος η ΠΕ Χαλκιδικής με μόλις 13,1% αφίξεων τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα να αφορά ημεδαπούς.
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Εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018 
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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 των ημεδαπών τουριστών από έξι στους δέκα το 2010 σε
σχεδόν τέσσερις στους 10 το 2018 όπως και η υψηλή αύξηση των αλλοδαπών τουριστών με τον διπλασιασμό σχεδόν του μεγέθους.

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, με εξαίρεση το 2012, η οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, αγγίζει το 
26,08% το οποίο υπολείπεται ασθενώς της αντίστοιχης πορείας των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,19%).

• Αρνητική εμφανίζεται η συνολική τάση του μεριδίου της Περιφέρειας επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα, το οποίο από 10,8% το 2010 ανήλθε σε 9,9% το 2018, λαμβάνοντας τιμή 
κάτω του 10,0% για πρώτη φορά στην περίοδο 2010-2018.

• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην ΠΕ Χαλκιδικής (51,9% των διανυκτερεύσεων), Θεσσαλονίκης (30,3%) και Πιερίας (13,1%). 
Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες είναι εκείνες με το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών τουριστών όσον αφορά στις αφίξεις σε καταλύματα, όπως παρουσιάστηκε στην 
προηγούμενη ενότητα.
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Κατανομή διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 5η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων 
συγκεντρώνοντας το 9,88% του μεγέθους για το 2018 ενώ καταλαμβάνει την 8η θέση όσον αφορά την μεταβολή την περίοδο 2010-
2018 αγγίζοντας το +26,08% έναντι 38,2% του συνόλου της χώρας. 
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αντιστοιχούν στο 71,2% περίπου των τουριστών οι οποίοι διανυκτερεύουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης ενώ για το έτος 2019 τρεις στις τέσσερις διανυκτερεύσεις αφορούσαν αλλοδαπούς τουρίστες

• Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζουν οι ΠΕ Πέλλας (88,1%), Ημαθίας (84,8%) και Σερρών (74,7%) και τα μικρότερα ποσοστά οι ΠΕ Χαλκιδικής 
(8,6% των διανυκτερεύσεων αφορά ημεδαπούς τουρίστες) και Πιερίας (13,4%).
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά τύπο επισκέπτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό/ημεδαπό). Αντίστοιχα με τον αριθμό των αφίξεων σε καταλύματα παρατηρείται 
η αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών και η μείωση του αντίστοιχου μεγέθους των ημεδαπών από 
σχεδόν τέσσερις στις δέκα διανυκτερεύσεις το 2010 σε σχεδόν μια στις τέσσερις το έτος 2018.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας παρουσιάζει όπως είναι αναμενόμενο, από την 
εποχικότητα σειράς μεγεθών τα οποία παρουσιάστηκαν στις 
προηγούμενες ενότητες, έντονη κυκλικότητα με σημαντική 
αύξηση την περίοδο των καλοκαιριών μηνών και ιδιαίτερα το 
τετράμηνο Ιούνιο έως Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων για την περίοδο Ιούνιος έως Σεπτέμβριος 
εκάστου έτους φαίνεται να διατηρούνται σταθερά την 
περίοδο εξέτασης καθ’ όλες τις εξεταζόμενες 
υποπεριόδους. 

• Συγκεκριμένα για την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος η 
πληρότητα διατηρείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% 
ενώ για τις περιόδους Ιανουάριος – Μάιος και Οκτώβριος –
Δεκέμβριος βρίσκεται στα επίπεδα του 28,4% και 30,7% 
αντίστοιχα.

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Ποσοστό πληρότητας Ιούνιος- Σεπτέμβριος 64,1% 63,8% 67,0% 64,8% 64,9%

Ποσοστό πληρότητας Ιανουάριος - Μάιος 26,8% 27,9% 29,7% 29,3% 28,4%

Ποσοστό πληρότητας Οκτώβριος -
Δεκέμβριος 28,9% 31,8% 31,6% 30,4% 30,7%
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80%

2015 2016 2017 2018

% πληρότητα κλινών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2015-2018

Αφίξεις σε καταλύματα | Πληρότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα
Η πληρότητα της Περιφέρειας πέρα της αναμενόμενη εποχικότητας εμφανίζει θετική εξέλιξη την περίοδο 2010-2018 με αύξηση της 
κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες, από 44,4% το 2010 σε 47,1% το 2018 ερχόμενη 5η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας 
όσον αφορά την μεταβολή και 5η 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 η οποία, 
σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +22,2%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αφού το μέγεθος μειώθηκε από 22,3% 
το 2014 σε 15,8% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε χαμηλότερη άνοδο 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 μόλις 78,1% το 2014 σε 89,0% το 2019, περίοδο κατά την 
οποία οι αφίξεις αλλοδαπών σημείωσαν άνοδο από 674 χιλιάδες σε 939 χιλιάδες ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα 
οι αφίξεις ημεδαπών παρουσίασαν αύξηση από 189 χιλιάδες το 2014 σε 116 χιλιάδες το 2019.

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία ασθενώς αρνητική πορεία η 
οποία, σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το -2,0%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αφού το μέγεθος μειώθηκε από 
28,59% το 2014 σε 17,45% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε χαμηλότερη 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 μόλις 85,2% το 2014 σε 92,6% το 
2019, περίοδο κατά την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 4,9 εκατ. σε 5,2 εκατ. ενώ το 
ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν μείωση από 852 χιλιάδες σε 416 χιλιάδες.
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Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών 85,2%                86,4%               87,4%                89,0%                91,2%                92,6%

Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία

Αφίξεις σε Καταλύματα | Πλήθος αφίξεων- αριθμός διανυκτερεύσεων σε Ενοικ. Δωμάτια
Η Περιφέρεια ακολουθεί την αυξητική τάση των αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια που εμφανίζει το σύνολο της χώρας, με μεταβολή 
αφίξεων κατά +22,2% (+72,4% για το σύνολο της χώρας,12η στην κατάταξη) και αλλά εμφανίζει μείωση διανυκτερεύσεων με μεταβολή 
κατά -1,97% (+60,57% για το σύνολο της χώρας, 12η 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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Αφίξεις σε καταλύματα |Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ

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

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
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Ποσοστό αφίξεων στην Περιφέρεια προς τις συνολικές αφίξεις στη χώρα  
(ημεδαποί / αλλοδαποί) 
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Αφίξεις σε κάμπινγκ ανά ΠΕ, 2015-2019

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζει τις περισσότερες αφίξεις σε καταλύματα 
κάμπινγκ (28,4% σε σχέση με το σύνολο της χώρας). Η αύξηση που έχει σημειωθεί την 
περίοδο 2015 – 2019 ανέρχεται στο 38%. 

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων εμφανίζεται στην ΠΕ Χαλκιδικής και καλύπτει το 78% των 
αφίξεων το 2019 ενώ ακολουθεί η Πιερία με 16%. 

• Το ποσοστό των αλλοδαπών (έναντι των ημεδαπών) που μείνουν σε κάμπινγκ έχει αυξηθεί 
από το 40,4% το 2015 στο 50,9% το 2019. Η Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζει το χαμηλότερο 
ποσοστό σε αφίξεις αλλοδαπών.

• Το 2019, το ποσοστό των αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της Περιφέρειας έναντι των 
συνολικών αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ στη χώρα ανήλθε στο 41,1% για τους ημεδαπούς 
παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σχέση με το 2015 που βρισκόταν σε 45,5% και 
αποτελώντας το υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Για τους 
αλλοδαπούς το ποσοστό για το 2019 ανήλθε στο 21,9% εμφανίζοντας μικρή αύξηση από το 
2015 που είχε διαμορφωθεί στο 18,5%.

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα 
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). Παρουσιάζει την 6η υψηλότερη μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών για την περίοδο 2015-2019 
(+38,0% σε σχέση με +38,9% για το σύνολο της χώρας) ενώ είναι 1η στην κατάταξη όσον αφορά το πλήθος των αφίξεων.
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Τουρισμός Κρουαζιέρας
Ο Τουρισμός κρουαζιέρας σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις την περίοδο 2013-2019, της τάξης του -67% όσον αφορά τον 
αριθμό των επιβατών, οδηγώντας την στην 10η θέση μεταξύ των Περιφερειών (σε σχέση με -2% μείωση για το σύνολο της χώρας) και 
10η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των αφίξεων τουριστών κρουαζιέρας (λιγότεροι των 5 χιλιάδων το έτος 2019).

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020

• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν μία 
σημαντική μεταβλητότητα καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης από 14,6 χιλιάδες επιβάτες το 
2013 σε 26,4 χιλιάδες το 2015 και σε λιγότερους από 5 χιλιάδες το έτος 2019.

• Σε σχέση με το 2013 η μεταβολή κινείται από +94,4% για το έτος 2015 έως και -77,8% για 
το έτος 2017 και άρα δεν μπορεί να εξαχθεί συγκεκριμένη τάση στην εξέλιξη του 
πλήθους επιβατών στην Περιφέρεια, παρότι εμφανίζεται εξαιρετικά ασθενής ανοδική 
εξέλιξη την τελευταία διετία (2018-2019).

• Αντίστοιχη είναι η μείωση του αριθμού των Κρουαζιερόπλοιων από 18 το 2013 σε μόλις 
6 το 2019.

• Βασικός παράγοντας είναι και η δυναμικότητα των κρουαζιερόπλοιων αφού η μέση 
δυναμικότητα την περίοδο 2018-2019 αυξήθηκε από 300 θέσεις ανά κρουαζιερόπλοιο 
(και 1.502 επιβάτες) σε 800 θέσεις ανά κρουαζιερόπλοιο (και 4,8 χιλιάδες επιβάτες).
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Αριθμός Κρουαζιερόπλοιων Πλήθος επιβατών

Εξέλιξη πλήθους επιβατών και κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2013-2019
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• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η 4η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό 
ξενοδοχείων (1.175 μονάδες για το έτος 2019, 12% του συνόλου) και συγκεντρώνει το 
9,02% του συνολικού αριθμού ξενοδοχείων 5* της χώρας.  

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας εντάσσονται στην 
κατηγορία 1 και 2 αστέρων (32,0% και 28,3%, αντίστοιχα), ενώ ακολουθεί η κατηγορία 3 
αστέρων (24,0%).

• Ένα στα δέκα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι τεσσάρων αστέρων, ενώ λιγότερο από ένα 
στα είκοσι ξενοδοχεία (4,7%) αφορά καταλύματα πέντε αστέρων
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3* 
24,0%

2*
28,3% 1*

32,0%

Κεντρική 
Μακεδονία

12%

Κατάταξη ξενοδοχείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2019

Τουριστικές Μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Οι τουριστικές μονάδες της Περιφέρειας εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση στις κατηγορίες 1* έως 3* όπου η Περιφέρεια λαμβάνει 
από την 1η  (1*), την 13η (2*) και την 12η θέση (3*) μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά το ποσοστό των μονάδων αυτών
σε σχέση με το σύνολο των μονάδων εκάστης Περιφέρειας. Στις κατηγορίες 4* και 5* η Περιφέρεια λαμβάνει την 10 και 6η θέση 
αντίστοιχα. Η Περιφέρεια εμφανίζει την υψηλότερη αναλογία μονάδων 1* και την 6η υψηλότερη μονάδων 5* στην χώρα.
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• Στην ΠΕ Χαλκιδικής συγκεντρώνεται η 
πλειοψηφία των ξενοδοχειακών 
μονάδων της Περιφέρειας (510 
μονάδες, 43,4% του συνόλου). 

• Ακολουθεί η  ΠΕ Πιερίας με 375 
ξενοδοχειακές μονάδες, ήτοι 32% του 
συνόλου της Περιφέρειας.

• Η ΠΕ Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το 
υψηλότερο ποσοστό δωματίων 5* 
(10%) όπως και το υψηλότερο ποσοστό 
ξενοδοχείων 4*(21%) και ακολουθεί η 
ΠΕ Χαλκιδικής (12% ξενοδοχείων 4* και 
7% ξενοδοχείων 5*).

• Η ΠΕ Κιλκίς δεν εμφανίζει ξενοδοχεία 
4* και 5* και οι ΠΕ Ημαθίας και Σερρών 
δεν εμφανίζουν ξενοδοχεία 5*.

Χαλκιδικής
43,4%

Πιερίας
31,9%

Θεσσαλονίκης
12,3%

43%

33%

17%

6%

1%

22%

17%

29%

21%

10%

33%

29%

19%

12%

7%

24%

24%

53%

0%

0%0%

19%

68%

13%

0%6%

18%

58%

18%

0%

14%

25%

50%

11%

0%

Πέλλας
5,4%

Σερρών
2,8%

Ημαθία
2,6%

Κιλκίς
1,4%

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 4η στην κατάταξη όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων και 5η στην κατάταξη όσον αφορά την μέση δυναμικότητα του μεγέθους.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει συνολικά 46.221 δωμάτια και 93.036  κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 10,7% & 10,9% αντίστοιχα της συνολικής 
δυναμικότητας  των  ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. Παράλληλα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνονται μεσαίου μεγέθους μονάδες της, με το μέσο μέγεθος των 
ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 39 δωμάτια, έναντι 43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 
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Αριθμός Δωματίων & μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας διαφοροποιείται, ανάλογα με 
την κατηγορία τους, με τα ξενοδοχεία 5* να 
υπερτερούν σε μέγεθος, με βάση, τόσο τον μέσο 
αριθμό των δωματίων (169), όσο και τον μέσο 
αριθμό των κλινών (354) που διαθέτουν.

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται 
ελάχιστα κάτω από τον Μ.Ο. του συνόλου της χώρας 
τόσο στην μέση δυναμικότητα δωματίων ανά 
ξενοδοχειακή μονάδα όσο και στην μέση 
δυναμικότητα κλινών.

• Συγκεκριμένα ο μέσος όρος δυναμικότητας 
ξενοδοχείων σε δωμάτια για το σύνολο της χώρας 
είναι 39 δωμάτια σε σχέση με 43 δωμάτια για το 
σύνολο της χώρας.

• Αντίστοιχα, ο μέσος όρος κλινών ανά ξενοδοχείο 
είναι 79 Κλίνες σε σχέση με 86 για το σύνολο της 
χώρας.
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Μέση δυναμικότητα ξενοδοχείων (κλίνες)

Κεντρική 
Μακεδονία

Ελλάδα

M.O. 
Κεντρικής 
Μακεδονίας
Μ.Ο. 
Ελλάδας

Τουριστικές Μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 5η θέση όσον αφορά τη μέση δυναμικότητα δωματίων και την 5η θέση όσον αφορά την μέση 
δυναμικότητα των κλινών. Πάρα ταύτα βρίσκεται και στις δύο περιπτώσεις κάτω από την μέση δυναμικότητα της χώρας.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ξενοδοχειακές Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

376 7.865 15.415

332 8.638 17.047

282 10.079 20.367

130 10.332 20.710

55 9.307 19.497

1.175 46.221 93.036

Κεντρική Μακεδονία

Σύνολο

1*

2*

3*

4*

5*
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• Στην ΠΕ Χαλκιδικής συγκεντρώνεται η 
πλειοψηφία  των τουριστικών μονάδων 
ενοικιαζόμενων δωματίων & 
διαμερισμάτων της Περιφέρειας (2.312 
τουριστικές μονάδες, 57,0%).

• Ακολουθεί η ΠΕ Πιερίας η οποία διαθέτει 
1.097 μονάδες (27%), συγκριτικά 
μεγαλύτερης δυναμικότητας  (μέση 
δυναμικότητα 8 δωμάτια και 19 κλίνες) 
από τις υπόλοιπες ΠΕ. 

• Η ΠΕ Θεσσαλονίκης διαθέτει το 1/10 
περίπου των τουριστικών μονάδων 
ενοικιαζόμενων δωματίων της 
Περιφέρειας, ενώ οι υπόλοιπες ΠΕ 
συγκεντρώνουν αθροιστικά μόλις το 3% 
του συνόλου της Περιφέρειας.

• Στις δύο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 
κλειδιά) κατατάσσεται το 26,6% των 
τουριστικών  μονάδων της Περιφέρειας, με 
το αντίστοιχο ποσοστό να είναι 
μεγαλύτερο στην ΠΕ Σερρών (91,7%) και 
Ημαθίας (87,0%).

• Ο μέσος όρος των δωματίων για το σύνολο 
της Περιφέρειας είναι 7 δωμάτια και 17 
κλίνες ανά μονάδα.

• Πάνω από τον μέσο όρο της Περιφέρειας 
όσον αφορά την μέση δυναμικότητα 
δωματίων και κλινών βρίσκονται οι ΠΕ 
Πιερίας και Θεσσαλονίκης (8 δωμάτια ανά 
Μονάδα και 19 κλίνες).

2.312 1.097 520 97 23 12

15.108
9.041

4.109
546 151 83

36.362

20.367

9.751

1.223 345 178

Χαλκιδικής Πιερίας Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας Σερρών

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

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

53,2%

52,0%

56,9%

29,8%

31,1%

27,0%

14,3%

14,1%

12,8%

1,8%

1,9%

2,4%

0,5%

0,5%

0,6%

0,3%

0,3%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

Χαλκιδικής Πιερίας Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας Σερρών Κιλκίς
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47%

27%

3%

41%

42%

17%
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23%

54%

20%

2%

2%

33%

57%

8%

Τουριστικές Μονάδες | Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Διαμερίσματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια λαμβάνει την 2η θέση όσον αφορά το ποσοστό δωματίων 1Κ, την 7η θέση σε ποσοστό δωματίων 2Κ ενώ 
λαμβάνει την 8η και 11η θέση αντίστοιχα όσον αφορά το ποσοστό δωματίων 3Κ και 4Κ μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μονάδες

Δωμάτια

Κλίνες
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Τουριστικές Μονάδες | Κάμπινγκ 
Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των μονάδων κάμπινγκ (οικίσκοι και θέσεις) στην Περιφέρεια και η σύγκρισή της με το 
σύνολο της χώρας για την περίοδο 2016 – 2019. Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 22,9% των μονάδων της χώρας και το 26,0% των 
θέσεων , λαμβάνοντας την 1η θέση και στις δύο κατηγορίες μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

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

ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει 68 μονάδες καταλύματος τύπου κάμπινγκ με σύνολο 
θέσεων 6.153, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη δυναμικότητα στη χώρα. Οι περισσότερες μονάδες 
δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Χαλκιδικής (36 μονάδες) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Πιερίας με 29 μονάδες. 
Η κατανομή στον αριθμό των θέσεων διαμορφώνεται με 2.968 θέσεις στη Χαλκιδική, 1.905 στην 
Πιερία και 1.280 στη Θεσσαλονίκη.

• Το 66% των μονάδων αφορούν σε κάμπινγκ 2*. Υπάρχουν 4 μονάδες 1*, 8 μονάδες 3* και 11 
μονάδες 4* 

• Όσο αφορά στον αριθμό των θέσεων η Περιφέρεια διαθέτει 2.531 θέσεις σε μονάδες 2* (18,4% επί 
του συνόλου τις χώρας στην ίδια κατηγορία) και 2.505 θέσεις σε μονάδες 4* που διαμορφώνουν το 
πολύ υψηλό ποσοστό του 58,3% επί του συνόλου τις χώρας στην ίδια κατηγορία.

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει 204 οικίσκους σε μονάδες 2* (31,4% επί του 
συνόλου τις χώρας στην ίδια κατηγορία), με τους περισσότερους να βρίσκονται στην Πιερία, 83 
οικίσκους σε μονάδες 3* (31% επί του συνόλου τις χώρας στην ίδια κατηγορία) και 38 οικίσκους σε 
μονάδες 4* (47,5% επί του συνόλου τις χώρας στην ίδια κατηγορία το 2016 και 24,5% το 2019), με 
τους περισσότερους να βρίσκονται στη Χαλκιδική.
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Κεντρ. Μακεδονία 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Κεντρ. Μακ./ Χώρα 2019 % Κεντρ. Μακ./ Χώρα 2016
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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

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει συνολικά 411 μονάδες, 672 δωμάτια και 3.445 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που αντιστοιχούν στο 
3,60% , 3,88% και 3,79% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας  των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται μέσης δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (8η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 
1,64 δωμάτια, έναντι 1,52 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

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

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Εμφανίζονται μέσης
δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (8η θέση) ενώ η Περιφέρεια λαμβάνει την 8η θέση στην δυναμικότητα ως 
προς τον αριθμό των κλινών μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.
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Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

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 5η θέση όσον αφορά το πλήθος των καταλυμάτων , την 7η θέση όσον αφορά την δυναμικότητα των υπνοδωματίων ανά 
κατάλυμα και την 3η θέση όσον αφορά την δυναμικότητα κλινών ανά κατάλυμα (μαζί με τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Στ.Ελλάδας)
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• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει στην κατηγορία καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, συνολικά 16.938 
καταλύματα, 30.749 υπνοδωμάτια και 82.822 κλίνες, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα στο 9,45%, 9,29 % και το 9,70%  του συνόλου της 
προσφοράς καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για το σύνολο της χώρας.

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας βρίσκεται 5η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των καταλυμάτων, 5η στην 
κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των υπνοδωματίων και 5η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των κλινών.

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπολογίζεται σε 1,8 υπνοδωμάτια 
ανά κατάλυμα και βρίσκεται πλησίον 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 4,9 κλίνες ανά κατάλυμα και βρίσκεται 
πλησίον του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα.

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 93,4% αυτόνομες μονάδες, 0,6% δωμάτια σε ξενοδοχεία, 5,9% σε ιδιωτικά δωμάτια και 0,1%  σε 
κοινόχρηστα δωμάτια.
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Ποσοστιαία Κατανομή Κλινών
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



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 96Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας,η κατανομή των Κλινών μεταξύ βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων είναι σχεδόν 
αντίστοιχη μεταξύ των κατηγοριών και συγκεκριμένα, όσον αφορά στις ξενοδοχειακές μονάδες συγκεντρώνουν το 53% των κλινών και 
οι κλίνες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης το 47%.

• Οι ποσοστώσεις για την κατηγορία κλίνες ξενοδοχείων είναι υψηλότερες στην ΠΕ Σερρών και Πιερίας (80%).

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 8,5% των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών αφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας 
μίσθωσης.

• Μικρότερη ποσόστωση εμφανίζει η ΠΕ Κιλκίς με μόλις 0,3% και υψηλότερη η ΠΕ Χαλκιδικής με ποσοστό 14,1%.

• Πάνω από μια στις τέσσερις μονάδες (28%) 
βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια 
εμφανίστηκε πριν το έτος 2017.

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το έτος 
2019, όπου και εμφανίζονται συνολικά το 
33% των μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης 
στην πλατφόρμα.
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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 κατοικιών
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Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

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 ΕΛΣΤΑΤ, έχουν καταγραφεί περίπου 3 εκατ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το 2018 
σημειώθηκε ρεκόρ επισκεπτών (458 χιλιάδες επισκέπτες), μια αύξηση κατά 216,4% σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο το 2010 (125 χιλιάδες επισκέπτες).

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Ημαθίας συγκεντρώνουν διαχρονικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών (56,4% το 2019)  με 223,2 χιλιάδες επισκέπτες το 2019 και ακολουθούν οι 
αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Πιερίας με 23,9% και της ΠΕ Χαλκιδικής με 14,9% . Τέλος οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Πέλλας συγκεντρώνουν το 3,6% των συνολικών επισκέψεων για το έτος 2019.

• Για την σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων την μεγαλύτερη συνεισφορά είχε η ΠΕ Ημαθίας με αύξηση 248,9% την περίοδο 2010-2019 (από 64 χιλιάδες επισκέπτες το 
2010), Πιερίας (+156,3%, από 47,8 χιλιάδες το 2010 σε 122,5 χιλιάδες το 2019) και η ΠΕ Πέλλας (από λιγότερους από 5 χιλιάδες επισκέπτες το 2010 σε 14,2 χιλιάδες επισκέπτες το 2019). Η ΠΕ Σερρών 
δεν εμφανίζει σημαντικλη επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ.
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Αριθμός επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (χιλιάδες), 2010-2019

Ημαθίας Θεσσαλονίκης Κιλκίς Πέλλας Πιερίας Σερρών Σύνολο

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Η Περιφέρεια εμφανίζει σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων με την μεταβολή της Περιόδου 2010-2019 
να αγγίζει το +216,4%, σημαντικά υψηλότερη της μεταβολής για το σύνολο της χώρας (+146,3%) με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 3η
θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την μεταβολή και 7η στην κατάταξη όσον αφορά των αριθμό των 
επισκεπτών.
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• Δεσπόζουσα θέση κατέχουν οι Βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας οι οποίοι συγκεντρώνουν άνω των 200 χιλιάδων επισκέψεις ετησίως μετά το έτος 2016 και με τετραπλασιασμό της 
επισκεψιμότητας κατά την περίοδο εξέτασης, από 64 χιλιάδες επισκέψεις το 2010 σε 223,2 χιλιάδες το 2019 (+248,89%).

• Ακολουθεί ο αρχαιολογικός χώρος Δίου με 68 χιλιάδες επισκέψεις το 2019 και το Κάστρο Πλαταμώνα με 54 χιλιάδες (σε σχέση με 21 χιλιάδες το έτος 2010). Τέλος μικρή αυξητική τάση έχει 
παρουσιάσει ο Όλυνθος στην Περιφέρεια Χαλκιδικής με σχεδόν 11 χιλιάδες επισκέψεις το 2019 (+28,07% σε σχέση με το έτος 2010).
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Αριθμός επισκεπτών στους 4 δημοφιλέστερους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (χιλιάδες), 2010-2019

Βασιλικοί τάφοι Βεργίνας Αρχ. Χώρος Δίου Κάστρο Πλαταμώνα Όλυνθος

Σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια. Βασικότερο ρόλο στην 
αύξηση της επισκεψιμότητας την περίοδο εξέτασης έπαιξαν οι Βασιλικοί τάφοι Βεργίνας με τον τετραπλασιασμό της επισκεψιμότητας
και με άνω του 50% των επισκεπτών για το έτος 2019.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο μήνας Αύγουστος συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό επισκέψεων (13,9% των 
επισκέψεων για την περίοδο 2010-2019), ενώ εμφανίζεται εποχικότητα με συγκέντρωση στους 
καλοκαιρινούς μήνες.

• Πάρα ταύτα υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο 2010-2019 εμφανίζει ο μήνας 
Μάρτιος ενώ ακολουθεί ο Απρίλιος, ο Φεβρουάριος και ο Δεκέμβριος. Την μικρότερη ποσοστιαία 
μεταβολή εμφανίζουν οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος με ποσοστό μεταβολής 74,5% και 
65,4% αντίστοιχα.
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Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μηνιαία
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Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας ανά μήνα, 2010-2019

Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η συγκέντρωση των 
επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το συνολικό διάστημα 
εξέτασης. Βάσει αυτού σχεδόν πέντε στις δέκα επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους στην Περιφέρεια πραγματοποιείται την 
συγκεκριμένη περίοδο. Σημειώνεται ότι υπάρχει σημαντική 
διαφοροποίηση με την αρχή της περιόδου όπου έξι στις δέκα επισκέψεις 
πραγματοποιούνταν το συγκεκριμένο τετράμηνο.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος διαμορφώνεται σε 
68,9% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης ενώ παρατηρείται μείωση 
καθώς το 2010 σχεδόν εννιά στις δέκα επισκέψεις αφορούσαν το 
συγκεκριμένο εξάμηνο (85,7%).

• Τα τελευταία δύο έτη πολύ σημαντική παρουσία έχει ο μήνας Μάιος 
συγκεντρώνοντας το 17,0% και 15,8% των επισκέψεων τα έτη 2018-2019 
(υψηλότερα και από τον Αύγουστο)

• 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 61,6% 55,8% 46,9% 44,2% 42,4% 41,3% 47,2%

CR6 85,7% 72,9% 68,9% 63,9% 67,0% 65,9% 68,9%

Gini 51,09% 50,94% 25,39% 24,97% 29,16% 28,95% 27,33%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2010-2019 

Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Κεντρικής Μακεδονίας
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Οι εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων 
της Περιφέρειας, αντίστοιχα με την πολύ 
σημαντική άνοδο του αριθμού των 
επισκεπτών εμφάνισαν θετική αύξηση. 
Συγκεκριμένα από €913,4 χιλιάδες το 
2013 έφτασαν τα 1,4 εκατ.€ το 2019 
(+53,6%).

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση 
των επισκεπτών στους Αρχαιολογικούς 
χώρους της ΠΕ Ημαθίας (+85,64%), 
Πιερίας (+45,51%) και Θεσσαλονίκης 
(+303,13%) ενώ η ΠΕ Χαλκιδικής μείωσε 
τις εισπράξεις της κατά 83% την περίοδο 
2013-2019.

• Το 73,8% των εσόδων για το 2019 
προήλθε από την ΠΕ Ημαθίας ενώ το 
ποσοστό για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης διαμορφώνεται σε 63,87%. 

• Το 19,0% των εσόδων για το 2019 και το 
17,62% για το σύνολο της περιόδου 2013-
2019 προήλθε από τους αρχαιολογικούς 
χώρους της ΠΕ Πιερίας, ενώ επόμενη στην 
κατάταξη ήταν η ΠΕ Χαλκιδικής με 1,76% 
και 14,55% αντίστοιχα.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι Θεσσαλονίκης και 
Πέλλας συνείσφεραν ποσοστό μικρότερο 
του 5% για την περίοδο 2013-2019 και 
ποσοστό πλησίον του 6% για το έτος 2019.

Εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Κεντρικής Μακεδονίας
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια. Τα έσοδα εμφανίζουν 
σημαντική αύξηση κατά 53,6% (9η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας) σε σχέση με 184,8% του συνόλου της χώρας.

Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων αρχαιολογικών χωρών ανά ΠΕ, 2013-2019
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• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία της Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση με τον 
αριθμό επισκεπτών να αυξάνεται κατά 380%, από 131 χιλιάδες το 2010 σε 688 χιλιάδες το 2019 (+426%).

• Τα μουσεία της ΠΕ Θεσσαλονίκης συνεισφέρουν κατά 86% στις συνολικές επισκέψεις σε μουσεία της Κεντρικής Μακεδονίας το 2019, και ακολουθούν η ΠΕ Πιερίας, Πέλλας και Σερρών 
(συγκεντρώνοντας αθροιστικά το μόλις το 11% των επισκεπτών).
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Αριθμός επισκεπτών στα μουσεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (χιλιάδες), 2010-2019

Ημαθίας Θεσσαλονίκης Κιλκίς Πέλλας Πιερίας Σερρών Χαλκιδικής Σύνολο Κεντρ. Μακεδονίας

Επισκεψιμότητα μουσείων
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των μουσείων στην Περιφέρεια. Παρατηρείται αύξηση κατά 425,7% την περίοδο 2010-
2019, η οποία είναι υπερ-πολλαπλάσια της αύξησης που εμφάνισε το σύνολο της χώρας (+87,11%) με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να 
καταλαμβάνει την 3η θέση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά την μεταβολή και την 3η θέση όσον αφορά τον 
απόλυτο αριθμό των επισκεπτών. 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Για το σύνολο της περιόδου εξέτασης την υψηλότερη επισκεψιμότητα μεταξύ των μουσείων της Περιφέρειας, εμφανίζουν τα μουσεία της Θεσσαλονίκης με πρώτη θέση να κατέχει το 
Μουσείο του Λευκού Πύργου (42,6%) το οποίο εμφανίζει και την υψηλότερη άνοδο στην επισκεψιμότητα από 115,2 χιλιάδες επισκέπτες το 2013 σε 252 χιλιάδες το 2019 (+118,5%) ενώ 
ακολουθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (135,8 χιλιάδες επισκέπτες το 2019, ήτοι 23,0% του συνόλου)

• Ακολουθεί ο Ναός Αγίου Γεωργίου στην Ροτόντα (19,8% των επισκεπτών για το έτος 2019) και τέλος το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (14,6% και 86,6 χιλιάδες επισκέπτες το 2019).
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Αριθμός επισκεπτών (χιλιάδες) στα σημαντικότερα μουσεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2013-2019

Βυζαντινού Πολιτισμού Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης Λευκού Πύργου Ναός Αγίου Γεωργίου Ροτόντα 

Σημαντικότερα Μουσεία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξησης της επισκεψιμότητας των σημαντικότερων μουσείων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Ποσοστιαία Κατανομή αριθμού επισκέψεων στα μουσεία 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μηνιαία

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 χωρίς όμως να 
προκύπτει σημαντική συγκέντρωση μόνο κατά την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών (η περίοδος 
από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο συγκεντρώνει ποσοστό μικρότερο του 40% της επισκεψιμότητας για 
την περίοδο 2010-2019).

• Υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζει ο Αύγουστος (12,1% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης) 
ενώ ακολουθεί ο Απρίλιος και ο Μάιος (11,1% και 10,5% αντίστοιχα).

• Υψηλότερο ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζουν οι μήνες Δεκέμβριος (+891,2% μεταξύ 2010 και 
2019 από 4,9 χιλιάδες επισκέπτες σε άνω των 48 χιλιάδων), ο Φεβρουάριος (+741,7% από 4,4 
χιλιάδες επισκέπτες σε άνω των 37 χιλιάδων) και την μικρότερη μεταβολή εμφανίζουν οι μήνες 
Ιούνιος (+282,9%) και Ιούλιος(+276,6%).
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• Από την ανάλυση των δεδομένων δεν προκύπτει η 
ύπαρξη ισχυρής εποχικότητας στα δεδομένα με 
την συγκέντρωση την περίοδο Ιούνιος έως 
Σεπτέμβριος να φτάνει το 39,5%.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το 
μέγεθος διαμορφώνεται σε 59,3% το 2019, ενώ 
παρατηρείται μείωση της συγκέντρωσης σε σχέση 
με το έτος 2010 (72,4%) και άρα σταδιακή μείωση 
της εποχικότητας και πιο ομοιόμορφη κατανομή 
των επισκεπτών ως προς τον χρόνο.

• 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.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 50,6% 37,5% 42,2% 36,1% 39,4% 37,4% 39,5%

CR6 72,4% 58,8% 62,9% 53,8% 59,1% 59,3% 59,1%

Gini 27,66% 24,12% 20,29% 15,99% 14,66% 17,49% 16,59%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στα μουσεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2010-2019

Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των μουσείων της Κεντρικής Μακεδονίας
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα όσον αφορά την επισκεψιμότητα των μουσείων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Οι εισπράξεις των 
μουσείων της Περιφέρειας 
εμφανίζουν αυξητική τάση 
μετά το 2013, από €0,5 
εκατ. σε €1,4 εκατ. το 2019 
(+165,4% σε σχέση με το 
έτος 2013).

• Η αύξηση αυτή οφείλεται 
στην αύξηση των 
επισκεπτών στους στα 
μουσεία της Θεσσαλονίκης 
(+169,9% συνολική 
μεταβολή 2013-2019 από 
€433 χιλιάδες σε €1,2 
εκατ.).

• Οι ΠΕ Πέλλας και Πιερίας 
εμφανίζουν αύξηση 
εσόδων κατά 114% και 
80,8% στην περίοδο 
εξέτασης αθροίζοντας 
όμως έσοδα πλησίον των 
€150 χιλιάδων κατ’ έτος.

• Το 84,6% των εσόδων για 
το 2019 προήλθε από την 
ΠΕ Θεσσαλονίκης ενώ το 
ποσοστό για το σύνολο της 
περιόδου εξέτασης 
διαμορφώνεται σε 83,4%. 
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Εισπράξεις μουσείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2013-2019
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Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων μουσείων ανά ΠΕ, 2013-2019

Εισπράξεις μουσείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των μουσείων της Περιφέρειας. Τα έσοδα εμφανίζουν σημαντική 
αύξηση κατά 165,42% (5η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας) 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 Κεντρικής Μακεδονία εμφανίζουν υψηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο 
από τις αντίστοιχες στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, τα ξενοδοχεία 4 αστέρων της Περιφέρειας παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο 
σε σχέση με αυτά στο σύνολο της χώρας. Επιπλέον, η λειτουργική κερδοφορία των ξενοδοχείων 5 και 4 αστέρων της Περιφέρειας είναι 
χαμηλότερη από αυτή των αντίστοιχων στο σύνολο της χώρας (6 π.μ. και 9 π.μ.), ενώ αυτή των 3 αστέρων είναι υψηλότερη (5 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

Κεντρική Μακεδονία 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 8.777 8.656 10.800

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 368,70 156,31 137,61

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 95,48 – 26% 23,02 – 15% 31,74 – 23%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 87,70 – 24% 4,99 – 3% 9,47 – 7%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 50.815 6.027 4.646 

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 122.737 36.520 23.978 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 142.227 9.616 5.805 

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

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

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Πληρότητα & τιμή δωματίου

Πηγές: Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2019 | Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας & ΙΤΕΠ, Size and performance of the 5 star hotel chains in Greece | GBR Consulting
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις (1)

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Θεσσαλονίκης NYX Hotel Thessaloniki / Fattal

• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €9.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

2 Θεσσαλονίκης The Dolder I.K.E.

• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 4*
• Κόστος επένδυσης: €2.025.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

3 Θεσσαλονίκης Former «Όλυμπος Νάουσα»

• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €7.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

4 Θεσσαλονίκης Green Bottle Hotel / Thessaloniki Hotel I.K.E.
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 2* ή 3*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

5 Θεσσαλονίκης Orange Bottle Apartments / Thessaloniki Hotel I.K.E.
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Serviced Apartments / 4*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2020

6 Θεσσαλονίκης Maroon Bottle Boutique Suites / Thessaloniki Hotel I.K.E.
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Boutique Suites / 4*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2020

7 Θεσσαλονίκης Ledra Hotels & Villas /  Όμιλος Σπανός
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2020

8 Θεσσαλονίκης Onoma / Anatolia Hospitality 

• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο - Homework Meetings & Events / 5*
• Κόστος επένδυσης: €7.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2020

9 Θεσσαλονίκης Former «Βιέννη» / Brown Hotels • Ανακαίνιση κτιρίου
• Ξενοδοχείο

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα,…
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις (2)

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

10 Θεσσαλονίκης Former «Αίγυπτος» / Andreas Krueger
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Boutique Ξενοδοχείο / 4*
• Κόστος επένδυσης: €5.500.000

11 Πιερίας Mediterranean Princess /  Ίκαρος Α.Ε. Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Βασίλειος Λάμπρου 
Α.Ε. 

• Επέκταση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €6.700.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2020

12 Χαλκιδικής Former «Ξενία» /  Όμιλος Σαββίδη 

• Ανακαίνιση & επέκταση ξενοδοχείου
• Resort & πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Κόστος επένδυσης: €80.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2025

13 Χαλκιδικής Πόρτο Καρράς / Όμιλος Σαββίδη 

• Ανακαίνιση, επέκταση & ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort & πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Κόστος επένδυσης: €300.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2023

14 Χαλκιδικής Deep Blue / Λήκυθος Α.Ε.

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €30.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2022

15 Χαλκιδικής Ακτή Hotel / Όμιλος Μεντεκίδης Κατασκευαστική

• Ανακαίνιση, επέκταση & ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο & πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Κόστος επένδυσης: €50.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

16 Χαλκιδικής Mare Village

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort & πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Κόστος επένδυσης: €100.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2020

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

… υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην Περιφέρεια.
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• Πλεονεκτική γεωγραφική θέση που καθιστά την Περιφέρεια μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου της χώρας για τα Βαλκάνια (Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία) και την Ε.Ε. από την ΝΑ Ευρώπη
• Εύκολη και άμεση οδική πρόσβαση από αγορές των Βαλκανίων (~ 50 εκατ. άτομα) αλλά και λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Ουκρανία), με τον οδικό τουρισμό στην Ελλάδα να έχει διπλασιαστεί την

περίοδο 2013-2019
• Διεθνής αερολιμένας Μακεδονίας σε κοντινή απόσταση από το σημαντικότερο αστικό κέντρο της Περιφέρειας και της Βόρειας Ελλάδας και το δεύτερο μεγαλύτερο στην ηπειρωτική χώρα, τη Θεσσαλονίκη,

προσφέροντας τακτική αεροπορική συνδεσιμότητα με εγχώριους (π.χ. Αθήνα, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο) και διεθνείς (π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία) προορισμούς. Οι εργασίες εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης και
επέκτασης από την Fraport το κατέστησαν ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο, και αναμένεται να ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική και να συνεισφέρουν αποφασιστικά στις αναπτυξιακές προοπτικές της
Περιφέρειας και των επιμέρους προορισμών της

• Ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο με διεθνή πρόσβαση και ενδοπεριφερειακή σύνδεση (π.χ. Εγνατία, ΠΑΘΕ), σιδηροδρομικό δίκτυο και λιμάνι Θεσσαλονίκης, που καθιστούν την πόλη σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο με
ισχυρές προοπτικές διατροπικών μεταφορών

• Η Θεσσαλονίκη, που αποτελεί το μεγάλο αστικό κέντρο της Περιφέρειας, την οικονομική και βιομηχανική πρωτεύουσα του Βορειοελλαδικού χώρου και ίσως την σημαντικότερη πόλη των Βαλκανίων, κατέχοντας
στρατηγική γεωγραφική θέση που την καθιστά πολιτιστικό επίκεντρο και πύλη εισόδου για τα Βαλκάνια και ως εκ τούτου της προσδίδει τη δυνατότητα διείσδυσης στην ενδοχώρα της Χερσονήσου του Αίμου

• Επαρκείς ενεργειακές υποδομές και διαρκώς αυξανόμενη τάση διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της Περιφέρειας, καθιστώντας την κατανάλωση ενέργειας πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον
• Η Περιφέρεια συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ που αφορά στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων
• Σημαντική βελτίωση στη διαχείριση απορριμμάτων και στερέων αποβλήτων μέσω λειτουργίας υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)
• Πλήρης επάρκεια της Περιφέρειας σε υγειονομικές υποδομές
• Ισχυρό προφίλ της Περιφέρειας σε λοιπές τουριστικές υποδομές (τουριστικών γραφείων-3η θέση και επιχειρήσεων εστίασης/ κέντρων αναψυχής-2η θέση) εκτός των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων (8η θέση)
• Σχετικά ικανοποιητική επάρκεια εξειδικευμένου προσωπικού της Περιφέρειας σε επαγγέλματα του κλάδου τουρισμού και φιλοξενίας, επιτυγχάνοντας το τρίτο υψηλότερο μέσο επίπεδο εκπαίδευσης στη χώρα
• Η Περιφέρεια συγκεντρώνει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό γαλάζιων σημαιών της χώρας διαθέτοντας εκτεταμένη ακτογραμμή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, με την ΠΕ Χαλκιδικής να συγκεντρώνει τον υψηλότερο

αριθμό γαλάζιων σημαιών στη χώρα το έτος 2020
• Πλούσιο απόθεμα εθνικών και διεθνώς αναγνωρισμένων πολιτιστικών, ιστορικών και θρησκευτικών πόρων [π.χ. 3 μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO: Παλαιοχριστιανικές και Βυζαντινές

εκκλησίες Θεσσαλονίκης, αρχαιολογικός χώρος των Αιγών (Βεργίνας), Μοναστική Πολιτεία του Όρους Άθως], δεκάδες μουσεία διάφορων θεμάτων και ιστορικών περιόδων, αξιόλογες υφιστάμενες
θεματικές/ιστορικές διαδρομές (Στα βήματα του Αριστοτέλη, Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, Ρωμαϊκές διαδρομές, Οινικές Διαδρομές, Αρχαία Εγνατία Οδός) καθώς και σημαντική πολυπολιτισμική κληρονομιά
(π.χ. εβραϊκή, οθωμανική) που μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και την προσέλκυση συγκεκριμένων αγορών εισερχόμενου τουρισμού (π.χ. Ισραήλ,
Τουρκία, Βαλκανικές χώρες, Ρωσία)

• Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες βασίζονται στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις κάθε τόπου και σημαντικό κεφάλαιο σε παραδοσιακούς οικισμούς, μνημεία αγροτικής οικονομίας και διατηρητέα κτίρια
• Η Θεσσαλονίκη, ως ένας εκ των δύο κύριων πόλων για την ανάπτυξη του προϊόντος διεθνώς City Break στην Ελλάδα μαζί με την Αθήνα, καθώς είναι προσβάσιμη με όλα τα μέσα μεταφοράς, διαθέτει ποικίλες

επιλογές διασκέδασης και αναψυχής, πλήθος μουσείων, μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος, γραφικών συνοικιών και ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων προσφέροντας ένα σύνθετο τουριστικό προϊόν που
εμπεριέχει στοιχεία από Sun & Beach, Πολιτιστικό/Θρησκευτικό τουρισμό, Οικοτουρισμό, Αγροτουρισμό, Αθλητικό, Γαστρονομικό και Τουρισμό Ευεξίας. Η Θεσσαλονίκη δύναται να προσφέρει στους επισκέπτες
βιωματικές εμπειρίες με άμεση διάδραση με την τοπική κοινότητα και επαφή με τον τοπικό τρόπο ζωής (παγκόσμια τάση “live like local”) αλλά και πλούσιο πολιτιστικό, γαστρονομικό και ψυχαγωγικό προϊόν

Strengths – Δυνατά Σημεία

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα…
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• Η ετήσια Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που αποτελεί πόλο έλξης σε πολιτικό αλλά και σε διεθνές εμπορικό επίπεδο καθώς και βασική δράση εμπορικής και τουριστικής εξωστρέφειας
• Σημαντικές συνεδριακές υποδομές για την ανάπτυξη του MICE πρωτίστως στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και δευτερευόντως στην ΠΕ Χαλκιδικής καθώς και λειτουργία Συνεδριακού Γραφείου Θεσσαλονίκης
• Πλούσιοι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι υψηλής αξίας (π.χ. λίμνες, ποτάμια, ορεινοί όγκοι όπως π.χ. το όρος Όλυμπος, ο ψηλότερος ορεινός όγκος της Ελλάδας και ο σημαντικότερος Εθνικός Δρυμός της χώρας,

με παγκόσμια φήμη λόγω του μυθολογικού πλαισίου που το περιβάλλει) που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού (π.χ. Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, τουρισμός
υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής/περιπέτειας)

• Ύπαρξη της Λίμνης Κερκίνης, η οποία βρίσκεται 45 χλμ. δυτικά της πόλης των Σερρών και αποτελεί έναν από τους 10 ελληνικούς υδροβιότοπους διεθνούς σημασίας με οργανωμένες παροχές και προσφορά μεγάλου
αριθμού και εύρους δραστηριοτήτων. Επιπλέον, στην Περιφέρεια ανήκουν 3 από τους δέκα υδροβιότους διεθνούς σημασίας της χώρας

• Πολυπολιτισμική γαστρονομική παράδοση (ντόπια, ευρωπαϊκή, ανατολίτικη, Κωνσταντινουπολίτικη), προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ καθώς και βραβευμένα εστιατόρια (π.χ. Salonica Restaurant & Bar). Ειδικότερα, η
Θεσσαλονίκη προσφέρει πλούσια γαστρονομική εμπειρία καθώς διαθέτει πλήθος μονάδων εστίασης με υψηλό παρεχόμενο προϊόν σε προσιτή τιμή συνδυάζοντας την παράδοση των Βαλκανίων με την ανατολική
Μεσόγειο.

• Ύπαρξη 9 αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων από το Υπουργείο Τουρισμού (βάσει στοιχείων 2019)
• Ύπαρξη σημαντικών υποδομών για την ανάπτυξη του Sports & Activities και δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης (π.χ. εθνικά αθλητικά κέντρα, 5 χιονοδρομικά κέντρα, πεζοπορικές διαδρομές, αναρριχητικά πεδία,

ναυτικός αθλητισμός)
• Διοργάνωση σημαντικών κινηματογραφικών εκδηλώσεων, μοναδικές για τη χώρα και σημαντικές για το ευρωπαϊκό τοπίο, όπως π.χ. το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
• Η Περιφέρεια προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα που επεκτείνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους όπως π.χ. εξειδικευμένο οινοτουρισμό, πλούσια υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά και ιστορικά

μνημεία παγκόσμιου ενδιαφέροντες και θρησκευτικούς προορισμούς
• Η Περιφέρεια διαθέτει τις υποδομές ώστε να υποδεχθεί οικογενειακές διακοπές και διακοπές διαγενεακού προφίλ που αποτελούν μία δημοφιλής παγκόσμια τάση
• Η Περιφέρεια παρουσιάζει μέτριους έως ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σε ποσοτικούς δείκτες απόδοσης της τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, κατατάσσεται λίγο πάνω από τις μεσαίες επιδόσεις μεταξύ των 13

Περιφερειών της χώρας καταδεικνύοντας τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και τις διαχρονικά ανεκμετάλλευτες προοπτικές της τουριστικής της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα:
− Αυξητική τάση (+5,7%) όσον αφορά στον αριθμό των επισκέψεων αλλοδαπών κατά την περίοδο 2016-2019, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το σύνολο της χώρας (+29%), καταλαμβάνοντας τη 2η θέση όσον 

αφορά τον απόλυτο αριθμό επισκεπτών για το 2019 
− Ισχυρή αυξητική τάση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων κατά την περίοδο 2010-2019 (5η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών) με υψηλότερη δυναμική (+106%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (+95%).
− Η Περιφέρεια εμφανίζει αυξητική τάση την περίοδο 2010-2018 στις συνολικές αφίξεις σε ξενοδοχεία και το 2018 καταλαμβάνει την 4η θέση μεταξύ των Περιφερειών

• Η Περιφέρεια καταλαμβάνει την 1η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών όσον αφορά το πλήθος αφίξεων σε Κάμπινγκ
• Υψηλή συγκέντρωση υπερπολυτελών τουριστικών θέρετρων 5* με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα και παραλιών με γαλάζια σημαία στην ΠΕ Χαλκιδικής που ευνοεί την ανάπτυξη τουρισμού Ήλιου & Θάλασσας

υψηλής προστιθέμενης αξίας
• Η Περιφέρεια κατέγραψε πολύ μεγάλη αύξηση στην επισκεψιμότητα και στις εισπράξεις των μουσείων της (υψηλή επισκεψιμότητα και τους μήνες Απρίλιος-Μάϊος) καταλαμβάνοντας το 2019 την 3η και 5η θέση

αντιστοίχως μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, καταδεικνύοντας την προοπτική επέκτασης της τουριστικής περιόδου με όχημα τη δυναμική που κατέχει ο Πολιτιστικός τουρισμός για την Περιφέρεια
• Τα Ξενοδοχεία 4* και 3* εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχουν αντοχές να ανταποκριθούν στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας

Strengths – Δυνατά Σημεία

...που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση κατάλληλων στρατηγικών επιλογών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και 
εκμετάλλευση τους.
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• Χαμηλή ποιότητα οδικού δικτύου που σε ορισμένες περιοχές συντείνει στη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης (π.χ. Θεσσαλονίκη, ΠΕ Χαλκιδικής) και αδυναμίες στην ενδοπεριφερειακή διασυνδεσιμότητα (π.χ.
προβληματική σύδεση της Χαλκιδικής τόσο μεταξύ των τριών χερσονήσων της όσο και με τη Θεσσαλονίκη)

• Σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες στους μεθοριακούς σταθμούς, οι οποίοι αποτελούν τις πύλες εισόδου της Περιφέρειας από τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων που συνιστούν τις κυριότερες αγορές της

• Το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει ανεπαρκή σύνδεση με την πόλη της Θεσσαλονίκης, την Χαλκιδική, αλλά και με κρίσιμους κόμβους του τοπικού συστήματος διατροπικών μεταφορών όπως λιμένες,
σιδηροδρομικούς σταθμούς και το ΚΤΕΛ

• Ορισμένες ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές - τόσο στο Λιμένα Θεσσαλονίκης όσο και μικρότερους περιφερειακούς λιμένες - και στην ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα της Περιφέρειας, γεγονός που συνοδεύεται απο
περιορισμένη κινητικότητα

• Χαμηλή ανάπτυξη σιδηροδρόμων (έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και σχετικών υποδομών στην ΠΕ Χαλκιδικής) και ανάγκες αναβάθμισης των σιδηροδρομικών αξόνων που συνδέουν
τη Θεσσαλονίκη με προορισμούς εντός και εκτός της Περιφέρειας και τις γειτονικές χώρες

• Κρίσιμες προκλήσεις όπως π.χ. η ανομοιογενής κατανομή προσφοράς / ζήτησης ιδιαίτερα στο ΥΔ (Υδατικό Διαμέρισμα) Κεντρικής Μακεδονίας (που οφείλεται κυρίως στις υψηλές υδατικές ανάγκες στη ΛΑΠ
Χαλκιδικής το καλοκαίρι λόγω τουρισμού, στη μειωμένη προσφορά λόγω ποιοτικής υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα και έλλειψης βροχοπτώσεων που οδηγούν στην κάλυψη αναγκών απο μη ανανεώσιμα
αποθέματα και στην έλλειψη έργων ταμίευσης υδάτων) γεγονός που συμβάλλει στην ποσοτική & ποιοτική υποβάθμιση σε υπόγειους υδροφορείς, γεωργία και απολήψεις νερού. Επιπλέον, άλλες προκλήσεις
αφορούν την υποβάθμιση και τις υδρομορφολογικές αλλοιώσεις επιφανειακών υδάτων, την προστασία οικοσυστημάτων των υγροτόπων, κ.α.

• Σημειακά προβλήματα και αδυναμίες στους τομείς της διαχείρισης αστικών απορριμμάτων στις πιο τουριστικά ανεπτυγμένες ΠΕ της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και των δημοσίων συγκοινωνιών / μεταφορών (π.χ.
έλλειψη υπόγειου σιδηροδρόμου στην Θεσσαλονίκη), καθώς η πίεση αυξάνεται ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο

• Ύπαρξη περιπτώσεων όπου εμφανίζεται περιβαλλοντική υποβάθμιση φυσικών πόρων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη «εναλλακτικών» μορφών τουρισμού υψηλής προστιθέμενης
αξίας (π.χ. ζητήματα αποξήρανσης και μόλυνσης στην λίμνη Κορώνεια της ΠΕ Θεσσαλονίκης, που αποτελεί υγροβιότοπο αναγνωρισμένο από τη συνθήκη Ramsar και τμήμα του πανευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000)

• Μοντέλο τουρισμού το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο στον μαζικό τουρισμό Ήλιος & Θάλασσας με χαμηλή προστιθέμενη αξία, έντονη εποχικότητα και ανισοκατανομή των τουριστικών ροών και δαπανών μεταξύ
των ΠΕ καθώς και μεταξύ των παραθαλάσσιων περιοχών και της ενδοχώρας της Περιφέρειας

• Ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και έλλειψη σύνδεσης σημαντικών πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας, ακόμη και με τη μορφή πολιτιστικών διαδρομών

• Κορεσμός και αδυναμία των υποδομών σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. οδικό δίκτυο, ύδρευση) να ανταποκριθούν επαρκώς στις αυξημένες ανάγκες λόγω της υπερσυγκέντρωσης της τουριστικής κίνησης σε μικρό
αριθμό περιοχών και ΠΕ με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της εμπειρίας του τουρίστα και των κατοίκων

• Χαμηλή ελκυστικότητα και ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στον Τουρισμό Κρουαζιέρας, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της Θεσσαλονίκης, η οποία εκφεύγει της ρότας των δρομολογίων των εταιρειών
Κρουαζιέρας στο Αιγαίο, και κατ’ επέκταση της περιορισμένης αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλονίκης τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους επιβάτες κρουαζιέρας

• Σημαντική έλλειψη σε μαρίνες / τουριστικούς λιμένες αφήνοντας ανεκμετάλλευτες τις προοπτικές ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού σε μία νοητή «θαλάσσια Εγνατία» που θα καθιστά δυνατή την πλεύση και τον
διαδοχικό ελλιμενισμό ιστιοπλοϊκών / yachts μεταξύ Σερρών, Χαλκιδικής, Πιερίας και Θεσσαλονίκης

• Φαινόμενα ανεπαρκούς αξιοποίησης / υπολειτουργίας ορισμένων τουριστικών υποδομών / πόρων της Περιφέρειας (π.χ. Λουτρά Λαγκαδά, Λουτρά Νέας Απολλωνίας)

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα…



117

Ανάλυση SWOT | Αδύνατα σημεία (2)

• Το μικρότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας στους κλάδους φιλοξενίας και εστίασης που συνδέεται με χαμηλή εξειδίκευση (καθώς υπάρχει μεγάλη ανακύκλωση
εργαζομένων), γεγονός που υπονομεύει την προοπτική αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρατήρηση που καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των αναμορφώσεων που έχει επιβάλλει η πανδημία του
νέου κορονοϊού (COVID-19) (ψηφιοποίηση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος και στροφή σε έξυπνες και καινοτόμες δράσεις και επιχειρήσεις)

• Η Περιφέρεια υπολείπεται σημαντικά σε επίπεδο μέσης τουριστικής δαπάνης ανά επίσκεψη σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες, ακόμη και μερικών μη ανεπτυγμένων τουριστικά
Περιφερειών, με μεγάλη ποικιλομορφία και διαφορές μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η Περιφέρεια παρουσιάζει, επίσης, αδύναμες επιδόσεις σε δείκτες απόδοσης της τουριστικής κίνησης καταδεικνύοντας
τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και τις διαχρονικά ανεκμετάλλευτες προοπτικές της τουριστικής της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα:

− χαμηλή μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη (μόλις 7η υψηλότερη μεταξύ των 13 Περιφερειών) παρά την αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων και της μέσης διάρκειας παραμονής ανά επίσκεψη από 5,7 
διανυκτερεύσεις το 2016 σε 6,0 διανυκτερεύσεις το 2019 

− ιδιαίτερα χαμηλή μέση δαπάνη ανά επίσκεψη και ανά διανυκτέρευση παρά την αυξητική τάση των εισπράξεων (διαχρονικά το 4ο χαμηλότερο επίπεδο συνολικών εισπράξεων στη χώρα) και την σημαντική αύξηση 
της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη το 2019 (για πρώτη φορά κατά την τελευταία τετραετία η πρώτη ξεπέρασε τα €300 και η δεύτερη τα €55)

− χαμηλή αύξηση στην πληρότητα ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων κατά την περίοδο 2010-2018 κινούμενη κάτω από το 50% (47,1%) και επιτυγχάνοντας την 5η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών 
της χώρας 

• Η Χαλκιδική συγκεντρώνει πάνω από το 50% των διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια αλλά η δυναμική της σε ξενοδοχεία είναι σημαντικά μικρότερη (αν και παραμένει η υψηλότερη μεταξύ των Π.Ε.) αναδεικνύοντας
την ανάγκη για αύξηση και αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού

• Μεγάλη εξάρτηση από τις αγορές Βαλκανικών χωρών -κυρίως Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Ρουμανία- και αδυναμία διείσδυσης στις ώριμες αγορές της Δυτικής Ευρώπης με εξαίρεση τη Γερμανία, ενώ
κατά την τετραετία 2016-2019 εμφάνισε ισχυρή αυξητική τάση η Μ. Βρετανία, παραμένοντας όμως ακόμη σε χαμηλά επίπεδα αριθμού διεθνών επισκεπτών

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι διαχρονικά πρώτη σε μονάδες 1* γεγονός που δυσκολεύει την αύξηση των δαπανών ανά διανυκτέρευση και τη βελτίωση της ποιότητας. Αδυναμίες στην ξενοδοχειακή
υποδομή εντοπίζονται σε επιμέρους Π.Ε., όπως π.χ. η Π.Ε. Χαλκιδικής στην οποία οι ξενοδοχειακές υποδομές εμφανίζονται κορεσμένες λόγω της μεγάλης αύξησης τουριστικών ροών απο τις χώρες των Βαλκανίων,
ενώ παράλληλα εμφανίζει μικρό αριθμό ποιοτικών ξενοδοχειακών μονάδων και πλήθος ενοικιαζόμενων δωματίων χαμηλής/μεσαίας ποιότητας και μικρής δυναμικότητας. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην Π.Ε.
Πέλλας, ιδίως κοντά στα Λουτρά Πόζαρ και στο χιονοδρομικό Κέντρο του Καϊμακτσαλάν που έχουν δυναμική και περιθώρια ανάπτυξης για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας

• Η Π.Ε. Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από σημαντικές ελλείψεις στην αστική κινητικότητα και στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών, ενώ το ευρύτερο αστικό περιβάλλον διαθέτει ανεπαρκείς υποδομές για άτομα με
αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα

• Οι ΠΕ Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών διαθέτουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό μικρής κλίμακας καταλύματα και παρουσιάζουν μεγάλη εξάρτηση από τον εγχώριο τουρισμό

• Καθυστερήσεις στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και προώθησης της ανανκύκλωσης και διαλογής στην πηγή, κυρίως σε δήμους της Θεσσαλονίκης

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

• Μέτρια επίδοση των ξενοδοχειακών μονάδων 5* και 3* στο λειτουργικό δείκτη απόδοσης EBITDA ανά δωμάτιο

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες 4* εμφανίζουν χαμηλό κύκλο εργασιών και λειτουργικό δείκτη απόδοσης EBITDA ανά δωμάτιο

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες 3*, 4* και 5* εμφανίζουν χαμηλό λειτουργικό δείκτη απόδοσης ΕΒΙΤDA / Κύκλο εργασιών (ιδίως οι ξενοδοχειακές μονάδες 3*), ενώ τα 5* πολύ υψηλές υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια

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 αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης (διπλασιασμός δυναμικότητας αερολιμένα, δυνατότητα εξυπηρέτησης υπερατλαντικών πτήσεων) που δίνει νέα δυναμική στην
Περιφέρεια και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας και των επιμέρους προορισμών της

• Ο προσανατολισμός της Fraport για ενεργό εμπλοκή της στην προώθηση των προορισμών (destination marketing) που έχει παρουσία, η προσέλκυση επενδύσεων και η προσπάθεια για προσέλκυση περισσότερων
πτήσεων, που αποτελεί ζητούμενο για την Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια, δεδομένων των ισχυρών χαρακτηριστικών που διαθέτει και του σύνθετου και υψηλού επιπέδου τουριστικού προϊόντος που μπορεί να
προσφέρει

• Οι προοπτικές ανάπτυξης του λιμένα Θεσσαλονίκης, η βελτίωση της ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας του με τα νησιά Βορείου Αιγαίου καθώς και η σύνδεση του με διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα όπως ΠΑΘΕ και Εγνατία με
σκοπό την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας και της τουριστικής κίνησης

• Η βελτίωση της διασύνδεσης κρίσιμων κόμβων του συστήματος διατροπικών μεταφορών (λιμένας Θεσσαλονίκης, αεροδρόμιο Μακεδονίας) μέσω οδικής πρόσβασης και μέσω σταθερής τροχιάς
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός μεθοριακών σταθμών της Περιφέρειας
• Η βελτίωση και αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας (ζητήματα οδικής ασφάλειας, καθαριότητας, σήμανσης), των κάθετων συνδέσεων της Εγνατίας και των υποστηρικτικών υποδομών της

(αύξηση του αριθμού των ΣΕΑ, χώροι προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης) και των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων (σύνδεση περιφερειακών προορισμών της Περιφέρειας στις Π.Ε. π.χ. Χαλκιδικής, Ολύμπου, με
Αεροδρόμιο), που θα ενισχύσουν την ενδοπεριφερειακή κινητικότητα των επισκεπτών και την εικόνα του προορισμού στον εισερχόμενο τουρισμό

• Η κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (camper stops) σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της ελκυστικότητάς της στον οδικό τουρισμό και στην περαιτέρω
αυξητική τάση του (η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στην περίοδο ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19) καθώς και στην σταθερή αύξηση των ταξιδιωτών που
επιλέγουν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης για μια ασφαλή μετάβαση στον προορισμό που επιθυμούν (π.χ. τροχόσπιτο)

• Η βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης, ιδίως με γειτονικούς προορισμούς, Περιφέρειες και χώρες και η προώθηση της κατασκευής της «σιδηροδρομικής Εγνατίας»
• Η ανάπτυξη υποδομών υδροπλάνων, τα οποία δύναται να προσφέρουν μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση στην προβληματική και χρονοβόρο διασύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα νησιά των Σποράδων και του Βορείου

Αιγαίου (αποκαθίσταται στις αρχές του 2021 με την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας/επιδοτούμενη γραμμή)
• Η βελτίωση σε δίκτυα ενέργειας, υδροδότησης και λυμάτων που αναβαθμίζουν την εικόνα και την ποιότητα κάθε τουριστικού προορισμού
• Η ανάπτυξη σύγχρονων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στην Περιφέρεια που ενισχύουν τις δυνατότητες διαχείρισης απορριμμάτων/στερεών αποβλήτων και έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην εικόνα της
• Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τις ανάγκες εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων (π.χ. MICE, Γαστρονομικός)
• Η σταθερή και δυναμική ανάπτυξη σημαντικών υφιστάμενων αγορών (χώρες Βαλκανίων, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία) και η προσέλκυση αναδυόμενων αγορών για το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας (π.χ.

ΗΠΑ, Κίνα, Ισραήλ). Ιδιαίτερα ως προς την αγορά του Ισραήλ, της οποίας το εμβολιαστικό πρόγραμμα παρουσιάζει ιδιαίτερα προχωρημένο βαθμό υλοποίησης παγκοσμίως, η Θεσσαλονίκη αποτελεί τόσο προορισμό
όσο και πύλη προς τα Ιωάννινα. Επιπλέον, η Χαλκιδική παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.

• Υφίσταται ένα έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία έτη για αγορά παραθεριστικών κατοικιών στην Χαλκιδική από αγορές των Βαλκανίων, τη Γερμανία, την Αγγλία και την Πολωνία, γεγονός που εκτιμάται ότι μπορεί να
συνεισφέρει στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. Το εντονότερο ενδιαφέρον εντοπίζεται για παραθεριστικές κατοικίες σε Πολύχρονο, Χανιώτη, Φούρκα, Βουρβουρού
και Νικήτη.

• Η Περιφέρει διαθέτει βασικές υποδομές και φυσικό πλούτο ώστε να ανταπεξέλθει στην αυξανόμενη διεθνή 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 (π.χ. Αγροτουρισμός και Οικοτουρισμός)

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Ο εμπλουτισμός του βασικού προϊόντος της Χαλκιδικής «Ήλιος & Θάλασσα» μέσω της στοχευμένης ανάπτυξης, προώθησης και προβολής σύνθετων τουριστικών προϊόντων γύρω από τον Πολιτιστικό/Θρησκευτικό
Τουρισμό, τον Γαστρονομικό Τουρισμό (π.χ. ανάπτυξη πολιτιστικών ή/και οινοδιατροφικών διαδρομών που συνδυάζουν στοιχεία της τοπικής κουλτούρας και ιστορίας (story telling)), τον Οικοτουρισμό και τον
τουρισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και ήπιας άθλησης (π.χ. περιπατητικές διαδρομές και πιστοποίησή τους, γήπεδα γκολφ διεθνών προδιαγραφών, κ.α.)

• Η προοπτική η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ώστε να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν που θα περιλαμβάνει τη βιωματική εμπειρία της αστικής περιήγησης
(City Break, MICE, Γαστρονομία) με το εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν της Χαλκιδικής, ενδεχομένως και μέσω ημερήσιων εκδρομών

• Η δικτύωση μεταξύ ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων που προσφέρουν εξωτερικές δραστηριότητες αναψυχής, επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα και του πολιτιστικού τουρισμού για την ανάπτυξη
ολοκληρωμένων τουριστικών εμπειριών που ενισχύουν την τοπική ταυτότητα του προορισμού, αφήνουν αποτύπωμα και δημιουργούν ισχυρές αναμνήσεις στον επισκέπτη

• Ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου πολυπολιτισμικού, πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου κληρονομιάς της Περιφέρειας (θεματικές/ιστορικές διαδρομές και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης νέων
αντίστοιχων διαδρομών (π.χ. Μέγας Αλέξανδρος και Μακεδονική Δυναστεία, Αρχαία Εγνατία Οδός, Οινοδιαδρομές, εβραϊκή παρουσία, διαβαλκανικά μνημεία UNESCO)

• Ο Όλυμπος αποτελεί αναγνωρίσιμο σημείο ενδιαφέροντος σε παγκόσμιο επίπεδο και η Πιερία αποτελεί έναν ανερχόμενο τουριστικό προορισμό που μπορεί να συνδυάσει τον ορειβατικό και πεζοπορικό τουρισμό με
την αρχαιοελληνική ιστορία, τη χαλάρωση σε παραλίες και τη γνωριμία με τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα της περιοχής

• Η Χερσόνησος του Άθω αποτελεί θρησκευτικό προορισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας, ο οποίος υπό την προϋπόθεση υλοποίησης παρεμβάσεων ενίσχυσης/αναβάθμισης γειτονικών λιμένων (Ιερισσού,
Ουρανούπολης) και αγκυροβολίων θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της κρουαζιέρας μέχρι 100 ατόμων και του ναυτικού τουρισμού

• Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου τεχνολογιών “Smart Cities” σε τομείς όπως η κινητικότητα, καθώς και η διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών που συνεισφέρουν στη βελτίωση της ταξιδιωτικής
εμπειρίας των επισκεπτών (π.χ. άμεση και εύκολη μετακίνηση, καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με βασικά σημεία ενδιαφέροντος)

• Ολοκλήρωση σημαντικών έργων που βρίσκονται στη φάση της κατασκευής ή του σχεδιασμού (π.χ. υπόγειος σιδηρόδρομος, ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ, Μουσείο Ολοκαυτώματος, κέντρα καινοτομίας) στην πόλη
της Θεσσαλονίκης που αναμένεται να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά της ως προορισμού City Break / MICE και σημαντικές επενδύσεις, προγραμματισμένες ή σε εξέλιξη, σε επίπεδο ξενοδοχειακών υποδομών
(π.χ. πλήρης ανακαίνιση του Porto Carras, νέα πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης) που αναμένεται να καταστήσουν τον προορισμό ελκυστικό σε επισκέπτες υψηλής αξίας. Ιδιαίτερα η αναβάθμιση
των εκδηλώσεων, δράσεων αλλά και των εγκαταστάσεων και υποδομών της ΔΕΘ αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την τοπική οικονομική δραστηριότητα και την επισκεψιμότητα του προορισμού προσελκύοντας
διαφορετικά τμήματα αγοράς

• Η ανάπτυξη home porting και η βελτίωση υποδομών για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων, με στόχο την προσέλκυση Τουρισμού Κρουαζιέρας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
• Η αναβάθμιση της Μαρίνας Αρετσούς στην Καλαμαριά που πλέον των κτιρίων σχετικών με τις ανάγκες των ελλιμενισμένων σκαφών και αναψυχής, προβλέπεται η ανάπτυξη κατοικιών προς μίσθωση
• Προώθηση και προβολή του πλήθους των επιλογών και του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος που μπορεί προσφέρει η Περιφέρεια στον επισκέπτη καθώς κάθε μία Π.Ε. διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,

ξεχωριστή ταυτότητα και πλήθος εμπειριών που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δυνατότητες που προσφέρει η Θεσσαλονίκη ως πύλη εισόδου. Απαραίτητη προϋπόθεση φαίνεται να είναι η
ανάγκη αναβάθμισης των ξενοδοχειακών υποδομών, κυρίως στα μικρότερα αστικά κέντρα και προορισμούς της Περιφέρειας και στην Χαλκιδική

• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία
• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ και ΠΟΠ (π.χ. ελαιόλαδο, ελιά, τυροκομικά αγαθά, κρασιά). Αυξανόμενη ζήτηση

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

Ευκαιρίες – Opportunities

…που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Ενδεικτικοί τομείς που αποτελούν ευκαιρίες για την 
Περιφέρεια είναι η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού της προϊόντος…
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• 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 διαθέσιμων χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών / κρατικών εργαλείων / προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης)

• Αξιοποίηση της θετικής εικόνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης του νέου κορονοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το ταξιδιωτικό
κοινό και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που εμφανίζονται (π.χ. η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των πελατών μεγάλων και εδραιωμένων tour operators, όπως π.χ. η TUI, το καλοκαίρι του 2020)

• Η Περιφέρεια διαθέτει τις βασικές υποδομές ώστε να αναπτύξει μονάδες κάμπινγκ πολυτελείας, που αποτελούν μία από τις ανερχόμενες παγκόσμιες τουριστικές τάσεις και αναμένεται να είναι από τις υποδομές
που θα επηρεαστούν θετικά από την πανδημία

• Η Περιφέρεια παρουσιάζει πολύ υψηλή θετική μεταβολή στην επισκεψιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική που κατέχει ο Πολιτιστικός τουρισμός για την
Περιφέρεια και την προοπτική επέκτασης της τουριστικής περιόδου με όχημα την προσέλκυση νέων κατηγοριών τουριστών που αναζητούν θεματικές δραστηριότητες προσανατολισμένες στη γνώση και την
ψυχαγωγία

• 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)

• Ανάπτυξη Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για την προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, την στόχευση συναφών ομάδων-στόχων και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών
και των Συστημάτων Διαχείρισης Προορισμού (DMS) με σκοπό την αναγνώριση και προσέγγιση συγκεκριμένων τμημάτων πελατείας / αγορών (π.χ. Millenials / Gen Z) με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, την
αποτελεσματικότερη ανάδειξη και προώθηση των τουριστικών προορισμών και προϊόντων της Περιφέρειας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Η επέκταση της ψηφιοποίησης διευκολύνει τη συλλογή
και ανάλυση δεδομένων με σκοπό την προσφορά εξειδικευμένων και στοχευμένων προϊόντων καθώς και τη δυναμική προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες. Επιπλέον, αναπτύσσονται
προϊόντα που δεν απαιτούν δια ζώσης επαφή (π.χ. ψηφιακά προϊόντα περιήγησης, ανέπαφες συναλλαγές, πλατφόρμες παροχής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο)

Ευκαιρίες – Opportunities

…η προσέλκυση κρίσιμων τμημάτων / πελατών (silver economy, millennials, κτλ.), η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
εργαλείων και προγραμμάτων καθώς και η αξιοποίηση της θετικής εικόνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής 
κρίσης του νέου κορονοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το ταξιδιωτικό κοινό.



121

Ανάλυση SWOT | Απειλές (1)

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από προορισμούς χωρών στη Μεσόγειο όπως π.χ. Κροατία, Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία που έχουν εστιάσει στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εμπειριών στα προϊόντα Ήλιος
& Θάλασσα, City Break και Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

• Ισχυρός ανταγωνισμός σε εγχώριο επίπεδο από τους εδραιωμένους νησιωτικούς-παραθαλάσσιους προορισμούς (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Πελοπόννησος) και την Περιφέρεια Αττικής στο
τουριστικά προϊόντα City Break, MICE και Γαστρονομικός Tουρισμός

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από προορισμούς χωρών με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και πιο ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα σε επίπεδο σχέσης αξίας-τιμής (π.χ. Τουρκία)
• Υλοποίηση επενδύσεων μόνο στις τουριστικά ανεπτυγμένες ΠΕ της Περιφέρειας που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την άνιση κατανομή και εποχικότητα των τουριστικών ροών και εισπράξεων και να επιφέρει

φαινόμενα υπερτουρισμού
• Υποβάθμιση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της Περιφέρειας λόγω των ελλείψεων σε υποδομές και του υφιστάμενου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που βασίζεται στον μαζικό τουρισμό χαμηλής

ποιότητας και προστιθέμενης αξίας
• Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση ή στην εκκίνηση επενδύσεων σε βασικές και λοιπές τουριστικές υποδομές λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων και λοιπών εξωγενών παραγόντων
• Μη υλοποίηση έργων υποδομών για την αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών / πυλών εισόδου της Περιφέρειας (Εύζωνοι και Προμαχώνας)
• 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, που αναμένεται να ενταθούν λόγω της οικονομικής κρίσης

που έχει επιφέρει η πανδημία
• Υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, το οποίο χαρακτηρίζεται από υπερβολική γραφειοκρατία επιφέροντας μεγάλες καθυστερήσεις σε συνδυασμό με το δαιδαλώδες και

πολυεπίπεδο νομοθετικό πλαίσιο για την διενέργεια διαγωνισμών και την υλοποίηση έργων (Ν. 4412/2016) που αυξάνουν τον κίνδυνο για μη απορρόφηση των σημαντικών πόρων της νέας ΠΠ 2021-2027
• Υψηλή ανάπτυξη προσφοράς ενοικιαζόμενων δωματίων μέσω πλατφορμών όπως π.χ. το Airbnb, τα οποία δεν διαθέτουν πρωτόκολλα ασφαλείας ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν το Ειδικό Σήμα

Λειτουργίας ή δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, συνιστώντας δυνητική απειλή στην εικόνα του τουριστικού προϊόντος κυρίως των ανεπτυγμένων τουριστικά Περιφερειών, όπως η
Κεντρική Μακεδονία, με την παράλληλη δημιουργία προβλημάτων αλλοίωσης χαρακτήρα των συνοικιών, που ενισχύουν τη δημιουργία αντιτουριστικού ρεύματος. Επιπλέον, σημαντική αύξηση των υπηρεσιών
διαμοιρασμού που δυσκολεύουν τη δημιουργία ενιαίας στρατηγικής και τη διασφάλιση ποιότητας

• Οι χωρικές επιπτώσεις της Εγνατίας οδού (εγγύτητα προορισμών) σε συνδυασμό με την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος έχουν αυξήσει τον αριθμό ημερήσιων επισκέψεων έναντι των διανυκτερεύσεων
• H κλιματική αλλαγή απαιτεί νέες στρατηγικές με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων στις ήδη επιβαρυμένες τουριστικά περιοχές αλλά και την αλλαγή στρατηγικής του παρεχόμενου τουριστικού

προϊόντος (καταλύματα με πιστοποιήσεις βιώσιμης και πράσινης λειτουργίας), δημιουργώντας νέες και άγνωστες προκλήσεις σε τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας
και η εντατικοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων οδηγεί σε επαναξιολόγηση της τουριστικής περιόδου.

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

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις Βαλκανικές χώρες ως προς τον χειμερινό τουρισμό, και κυρίως από την Βουλγαρία

Threats – Απειλές

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

− συρρίκνωση αφίξεων και εσόδων

− κλείσιμο μικρών / υπερχρεωμένων ξενοδοχειακών μονάδων κυρίως στον τομέα των City Hotels

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

− έντονη επίδραση και αντίκτυπος στην ζήτηση του business travel που αναμένεται να πληγεί λόγω του περιορισμού των εξόδων για συνέδρια / εκδηλώσεις και της αυξανόμενης χρήσης ψηφιακών μέσων / 
εργαλείων που υποκαθιστούν την ανάγκη για φυσική παρουσία για συμμετοχή σε συνέδρια και επαγγελματικά ταξίδια

• 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)

• 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

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

Threats – Απειλές

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