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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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Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς αποτελείται από πλήθος νησιών κατακερματισμένα σε μία 
θαλάσσια ζώνη που ξεκινά από τις ακτές της Αττικής και φτάνει έως τα παράλια της Τουρκίας. Η Περιφέρεια καλείται να ξεπεράσει τις 
δυσκολίες πρόσβασης με ένα οργανωμένο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών που βασίζεται στις λιμενικές και αεροπορικές υποδομές, 
σε ακτινωτά συστήματα μεταφορών και στο κατά τόπους οδικό δίκτυο.

1. ΠΕ Θήρας

Λιμένες Αεροδρόμια

• Φολέγανδρος
• Ανάφης
• Ιού
• Σίκινου
• Σαντορίνης

• Κρατικός 
Αερολιμένας 
Θήρας

3. ΠΕ Πάρου

Λιμένες Αεροδρόμια

• Πάρου
• Αντιπάρου

• Κρατικός 
Αερολιμένας 
Πάρου

5. ΠΕ Νάξου

Λιμένες Αεροδρόμια

• Νάξου
• Αμοργού
• Δονούσας
• Κουφονησίου
• Ηρακλείας
• Δονούσας

Κρατικός 
Αερολιμένας 
Νάξου

2. ΠΕ Μυκόνου

Λιμένες Αεροδρόμια

• Μυκόνου • Κρατικός 
Αερολιμένας 
Μυκόνου

7. ΠΕ Άνδρου

Λιμένες

• Άνδρου

6. ΠΕ Μήλου

Λιμένες Αεροδρόμια

• Μήλου
• Σερίφου
• Κιμώλου
• Σίφνου

• Κρατικός 
Αερολιμένας
Μήλου

13. ΠΕ Ρόδου

Λιμένες Αεροδρόμια

• Ρόδου
• Σύμης
• Τήλου
• Χάλκη
• Μεγίστη

• Διεθνής 
Αερολιμένας 
Ρόδου 
«Διαγόρας»

• Δημοτικό 
Αεροδρόμιο 
Καστελόριζου

11. ΠΕ Καρπάθου

Λιμένες Αεροδρόμια

• Καρπάθου
• Κάσου

• Διεθνής
Αερολιμένας 
Καρπάθου

• Κρατικός
Αερολιμένας 
Κάσου

9. ΠΕ  Κέας-Κύθνου

Λιμένες

• Κέας
• Κύθνου

8. ΠΕ Τήνου

Λιμένες

• Τήνου

12. ΠΕ Καλύμνου

Λιμένες Αεροδρόμια

• Λέρου
• Λειψών
• Πάτμου
• Αγαθονησίου
• Αστυπάλαιας
• Καλύμνου

• Κρατικός 
Αερολιμένας 
Καλύμνου

• Δημοτικός 
Αερολιμένας 
Λέρου

• Κρατικός 
Αερολιμένας 
Αστυπάλαιας

4. ΠΕ Σύρου

Λιμένες Αεροδρόμια

• Σύρου • Κρατικός 
Αερολιμένας 
Σύρου

10. ΠΕ Κω

Λιμένες Αεροδρόμια

• Νισύρου
• Κω

• Διεθνής 
Αερολιμένας 
«Ιπποκράτης»

1
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  | Οδικό Δίκτυο | Λιμένες

• Το οδικό δίκτυο είναι περιορισμένο και αποτελείται κυρίως από επαρχιακούς και αγροτικούς δρόμους. Ο βαθμός ανάπτυξης των οδικών μεταφορών μπορεί να εκτιμηθεί σε επίπεδο νησιού, λαμβάνοντας υπόψη 
τη γεωμορφολογία, την οικιστική ανάπτυξη και το μέγεθος κάθε νησιού. Παρόλα αυτά ως κεντρικούς άξονες σημειώνεται η καθοριστική σημασία που έχουν οι συνδέσεις κύριων οικιστικών κέντρων με τα σημεία 
εισόδου / εξόδου (λιμάνι ή αεροδρόμιο) αλλά και μεταξύ των μικρότερων οικισμών και τον αγροτικών περιοχών του νησιού καθώς και η δημιουργία μεγάλων και ασφαλών οδικών αξόνων εθνικής σημασίας 
αποφεύγοντας το ενδεχόμενο αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

• Συνεπώς το οδικό δίκτυο αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ευρύτερου δικτύου μεταφορών της Περιφέρειας.
• Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019 παρουσιάζει μία σειρά από στόχους που σχετίζονται με την προσβασιμότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη και βασίζονται στο οδικό δίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο 

απαιτείται η ποιοτική αναβάθμιση των οδικών αξόνων με γνώμονα τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, η εξασφάλιση της σύνδεσης των κυρίων οικισμών της ενδοχώρας με τα σημεία πρόσβασης σε κάθε 
νησί αλλά και η διάνοιξη ή αναβάθμιση των περιφερειακών οδών που οδηγούν σε λιμάνια ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα αστικά κέντρα. 

• Επιπλέον η Περιφέρεια προτείνει τη συμπλήρωση του οδικού δικτύου με δίκτυα κυκλοφορίας πεζών, ποδηλάτων, μονοπατιών.
• Σε νησιά με σύνθετες και αυξημένες ανάγκες όπως η Κως και η Ρόδος (αυξημένος αριθμός τουριστών, πανεπιστημιακές και στρατιωτικές υποδομές, μεταναστευτικές ροές) προτείνεται εκτεταμένη αναβάθμιση του 

οδικού δικτύου. Επιπλέον, σε νησιά όπου η κυκλοφορία των οχημάτων μειώνει αισθητά το επίπεδο και την αισθητική του τουριστικού προϊόντος προτείνονται ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

Οδικό Δίκτυο

• Ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επιβάλει τη λειτουργία ενός πυκνού δικτύου λιμανιών που μπορεί να εξυπηρετήσει τους μόνιμους κατοίκους, τους επισκέπτες και την εμπορική 
δραστηριότητα. Συνολικά, στην Περιφέρεια λειτουργούν 50 επιβατικά-εμπορικά λιμάνια, εκ των οποίων τα κύρια λιμάνια είναι 34 παρέχοντας ενδοπεριφερειακές συνδέσεις αλλά και σύνδεση με την ηπειρωτική 
Ελλάδα. Κάθε δήμος διαθέτει λιμάνι και σύνδεση κατ’ ελάχιστο με ένα λιμάνι της ηπειρωτικής χώρας που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο λιμένας Πειραιά. Σημαντικότερα ως προς τη συχνότητα δρομολογίων 
και την επιβατική κίνηση είναι, για τις Κυκλάδες, το λιμάνι της Θήρας, της Μυκόνου, της Νάξου και της Πάρου.  Όσο αφορά τα Δωδεκάνησα, η Κως και η Ρόδος συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη κίνηση, αν και λόγω 
της μεγάλης απόστασης από τον Πειραιά, η τουριστική κίνηση βασίζεται σημαντικά στις αεροπορικές μεταφορές.

• Τα 34 κύρια λιμάνια της Περιφέρειας αντιπροσώπευσαν το 2019 το 20% της συνολικής επιβατικής κίνησης της χώρας ενώ τα 4 λιμάνια σε Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Σαντορίνη συγκέντρωσαν το 10% της κίνησης.
• Οι ανάγκες της Περιφέρειας ως προς τις λιμενικές υποδομές αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών  και αφορούν:

− Ανεπαρκείς λιμενικές υποδομές και έλλειψη ορθολογικού σχεδιασμού ακτοπλοϊκού συστήματος
− Αυξημένο κόστος μεταφοράς προϊόντων στον νησιωτικό χώρο 
− Μη ορθολογική οργάνωση λιμενικών χώρων και υπηρεσιών με συνέπεια τη χαμηλή αποδοτικότητα των λιμανιών 
− Εποχικότητα ζήτησης και ανεπάρκεια στην κάλυψη σε περιόδους αιχμής 
− Ανεπαρκείς υποδομές κρουαζιέρας 

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019,  Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Εθνική 
Στρατηγική Λιμένων

Παρακάτω αναλύονται οι υποδομές προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας. Η πλειοψηφία των υποδομών πρόσβασης 
χρήζουν συνδυαστικής αναβάθμισης ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των νησιών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, με 
γνώμονα τη βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη.

Λιμένες
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες Κυκλάδων

• Οι Κυκλάδες διαθέτουν 1 λιμένα Διεθνούς Ενδιαφέροντος (Μυκόνου), 3 λιμένες Εθνικής Σημασίας (Θήρας,Πάρου, Σύρου) και 2 
λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (Νάξου, Τήνου). Οι λιμένες Σαντορίνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου & Σύρου εντάσσονται 
επίσης στο εκτεταμένο Δίκτυο Διευρωπαϊκών Μεταφορών

• Συνολικά, οι Κυκλάδες διαθέτουν 10 κύριους λιμένες: 
1. Λιμένας Θήρας: Εξυπηρετεί επιβατική/ εμπορική κίνηση και τον ελλιμενισμό  κρουαζιερόπλοιων/ σκαφών αναψυχής. 
2. Λιμένας Μυκόνου: Εξυπηρετεί επιβατική/ εμπορική κίνηση, ελλιμενισμό  κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής. 
3. Λιμένας Νάξου: Βρίσκεται στη Χώρα του νησιού. Εξυπηρετεί την επιβατική/ εμπορική κίνηση και τον ελλιμενισμό  

κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής.
4. Λιμένας Σύρου: Βρίσκεται στην Ερμούπολη. Εξυπηρετεί την επιβατική/ εμπορική κίνηση και τον ελλιμενισμό 

κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής. 
5. Λιμένας Πάρου (Λιμάνι Παροικιάς): Βρίσκεται στην Παροικιά. Εξυπηρετεί την επιβατική/ εμπορική κίνηση και τον 

ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής. 
6. Λιμένας Τήνου: Βρίσκεται στη Χώρα του νησιού. Εξυπηρετεί επιβατική/ εμπορική κίνηση και τον ελλιμενισμό σκαφών 

αναψυχής. 
7. Λιμένας Μήλου (Λιμάνι Αδάμαντα): Βρίσκεται στον Αδάμαντα. Εξυπηρετεί την επιβατική/ εμπορική κίνηση και τον 

ελλιμενισμό  κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής. 
8. Λιμένας Άνδρου (Λιμάνι Γαυρίου): Βρίσκεται 32 χλμ. από τη Χώρα. Εξυπηρετεί την επιβατική/ εμπορική κίνηση και τον 

ελλιμενισμό  κρουαζιερόπλοιων και σκαφών αναψυχής. 
9. Λιμένας Κέας: Βρίσκεται στο Λιβάδι- 5,5 χλμ. από την έδρα του νησιού. Εξυπηρετεί την επιβατική/ εμπορική κίνηση και τον 

ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής.
10. Λιμένας Κύθνου: Βρίσκεται 8 χλμ. από τη Χώρα. Εξυπηρετεί την επιβατική/ εμπορική κίνηση και τον ελλιμενισμό σκαφών 

αναψυχής. 

Από τα υπόλοιπα λιμάνια των Κυκλάδων μονό της Ίου διαθέτει υποδομές για υποδοχή κρουαζιερόπλοιων, ενώ σκάφη αναψυχής μπορούν να ελλιμενιστούν στο λιμάνι της Ίου, της Σερίφου και της Σχοινούσας 

Πηγές: Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Εθνική Στρατηγική Λιμένων.

Παρακάτω αναλύονται οι υποδομές προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας.

Λιμένες | Κυκλάδες

1
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8

9

10
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες Δωδεκανήσων

• Τα Δωδεκάνησα διαθέτουν 1 λιμένα Διεθνούς Ενδιαφέροντος (Ρόδος) και 1 λιμένα Εθνικής Σημασίας (Κως), ενώ συνολικά 
διαθέτουν 15 κύριους λιμένες: 
1. Λιμένας Ρόδου: Επιβατική/ εμπορική κίνηση & ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων & σκαφών αναψυχής 
2. Λιμένας Κω: Επιβατική/ εμπορική κίνηση & ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων & σκαφών αναψυχής 
3. Λιμένας Καλύμνου: Επιβατική/ εμπορική κίνηση
4. Λιμένας Καρπάθου: Επιβατική/ εμπορική κίνηση 
5. Λιμένας Αγαθονησίου: Επιβατική/ εμπορική κίνηση
6. Λιμένας Αστυπάλαιας: Επιβατική/ εμπορική κίνηση
7. Λιμένας Λειψών: Επιβατική/ εμπορική κίνηση & ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής 
8. Λιμένας Λέρου: Επιβατική/ εμπορική κίνηση
9. Λιμένας Πάτμου: Επιβατική/ εμπορική κίνηση & ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων & σκαφών αναψυχής 
10.Λιμένας Κάσου: Επιβατική/ εμπορική κίνηση
11.Λιμένας Νισύρου: Επιβατική/ εμπορική κίνηση
12.Λιμένας Μεγίστης: Επιβατική/ εμπορική κίνηση
13.Λιμένας Τήλου: Επιβατική/ εμπορική κίνηση
14.Λιμένας Σύμης: Επιβατική/ εμπορική κίνηση
15.Λιμένας Χάλκης: Επιβατική/ εμπορική κίνηση

Πηγές: Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Εθνική Στρατηγική Λιμένων.

Παρακάτω αναλύονται οι υποδομές προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας.

Λιμένες | Δωδεκάνησα

1
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10
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14
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13
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Αεροδρόμια

Στόχος των συνδυασμένων μεταφορών είναι η επίτευξη της συμπληρωματικότητας και του συντονισμού των αερομεταφορών με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές στα νησιά που αποτελούν 
κόμβους συνδυασμένων μεταφορών των δύο δικτύων. Αυτό θα αποτυπώνεται στο σχεδιασμό των δρομολογίων ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση εξωτερικών ροών (κυρίως 
τουριστικής κίνησης) σε πρώτο βαθμό αεροπορικώς στη συνέχεια η διάχυση της ροής της κίνησης στα γύρω νησιά – προορισμούς με τη χρήση γρήγορων σκαφών. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει 14 αεροδρόμια, από τα οποία 3 είναι δημοτικά (Κάσου, Λέρου και Καστελόριζου) και τα υπόλοιπα κρατικά. Τα 8 βρίσκονται στα Δωδεκάνησα και τα 6 στις 
Κυκλάδες. Οι αερομεταφορές είναι κομβικής σημασίας για την σύνδεση των νησιωτικών περιοχών με τα εθνικά και διεθνή εμπορικά κέντρα και το δίκτυο μεταφοράς επιβατών. Σε συνδυασμό με τις 
λιμενικές υποδομές και τον ακτινωτό δίκτυο λιμένων εξασφαλίζουν πολυτροπικότητα σύνδεσης και προσβασιμότητας. 

• Χαρακτηριστικό της λειτουργίας των αεροδρομίων είναι η έντονη εποχικότητα στη διακίνηση επιβατών καθώς το 40% πραγματοποιείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με τα αεροδρόμια Σαντορίνης, 
Ρόδου, Πάρου, Μύκονου, Κω και Καρπάθου να πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με αυξημένη συχνότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

• To 2015 τα αεροδρόμια Ρόδου, Μυκόνου, Κω και Θήρας παραχωρήθηκαν στην Fraport που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και ανάπτυξη τους. Με την παραχώρηση των 
αεροδρομίων η Fraport, ανακοίνωσε ένα επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης της λειτουργίας των αεροδρόμιων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει βελτίωση υπηρεσιών προς του επιβάτες όπως 
φωτισμός, Wi-Fi, αναδιαμόρφωση τερματικών σταθμών, αναδιοργάνωση χώρου στάθμευσης, αύξηση των σταθμών check in, των πυλών και των σημείων ασφάλειας. 

• Ειδικότερα για το αεροδρόμιο της Μυκόνου η Fraport προχώρησε στην κατασκευή νέου τμήματος αεροσταθμού, αύξηση της συνολικής έκτασης με ανέγερση νέου τμήματος και αντικατάσταση τμήματος 
του παλαιού πραγματοποιήθηκε και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης

• Το 2016 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου Αεροδρομίου της Πάρου ενώ με τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη προωθείται η περαιτέρω αναβάθμιση και επέκταση του 
συγκεκριμένου αερολιμένα καθώς και η αναβάθμιση του Κρατικού Αερολιμένα Σύρου. 

• Το 2019 οι αφίξεις επιβατών στα αεροδρόμια της ΠΝΑ ξεπέρασαν τα 6 εκατ. εκ των οποίων τα 4,4 εκατ. προήλθαν από διεθνείς πτήσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των επιβατών που κινήθηκαν μέσω 
των αεροδρομίων της ΠΝΑ (αφίξεις / αναχωρήσεις) ξεπέρασε τα 12 εκατ.  Κατά το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 χιλ. πτήσεις. 

• Τη μεγαλύτερη κινητικότητα παρουσιάζει το αεροδρόμιο της Ρόδου καθώς περίπου το 1/3 των πτήσεων πραγματοποιήθηκε από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Οι επιβάτες που προσγειώθηκαν στο 
αεροδρόμιο έφτασαν τα 2,6 εκατ. Στο αεροδρόμιο της Κω οι αφίξεις ήταν 1,3 εκατ. ενώ συγκεντρωτικά τα αεροδρόμια της Μυκόνου και της Σαντορίνης υποδέχθηκαν 1,8 εκατ. επιβάτες.

Πηγές: Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Εθνική Στρατηγική Λιμένων, aerodromia.gr, ΥΠΑ

Παρακάτω αναλύονται οι υποδομές προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας.

Αεροδρόμια
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου

Πηγές: Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Εθνική Στρατηγική Λιμένων, aerodromia.gr, ΥΠΑ

Αποτύπωση των κυριότερων χαρακτηριστικών των λιμενικών και αεροπορικών υποδομών στα σημαντικότερα νησιά των Κυκλάδων 
που αποτελούν κόμβους πρόσβασης και συνδυασμένων μεταφορών .

Μύκονος

Λιμένας Μυκόνου Κρατικός Αερολιμένας 
Μυκόνου

• Βρίσκεται στην τοποθεσία 
Τούρλος, κοντά στο κέντρο της 
Μυκόνου.

• Έχει χαρακτηριστεί ως λιμένας 
διεθνούς ενδιαφέροντος με 
απαραίτητα έργα αναβάθμισης 
που θεωρούνται άμεσης 
προτεραιότητας και ανήκει στο 
εκτεταμένο δίκτυο διευρωπαϊκού 
μεταφορών. 

• Συνδέεται καθημερινά με το λιμάνι 
του Πειραιά και της Ραφήνας με 
δρομολόγια που μεταβάλλονται 
ανάλογα την εποχή και τη ζήτηση.

• Η μέση διάρκεια ταξιδιού είναι 5,5 
ώρες.

• Εξυπηρετεί τη διακίνηση 
εμπορευμάτων, επιβατών καθώς 
και κρουαζιερόπλοια, σκάφη 
αναψυχής και αλιευτικά.

• Το λιμάνι της Μυκόνου έχει 
ιδιαίτερά αυξημένη επιβατική 
κίνηση, με το 2019 οι 
αποβιβασθέντες να ξεπερνούν 
τους 840 χιλ.

• Βρίσκεται 5 χλμ. από το λιμάνι της 
Μυκόνου.

• Συνδέεται καθημερινά με αρκετές 
πτήσεις με το «Αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος», ανάλογα με την εποχή 
και τη ζήτηση. Η πτήση διαρκεί 45΄. 
Ενώ κατά τους θερινούς μήνες 
πραγματοποιούνται απευθείας
πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη.

• Πραγματοποιούνται απευθείας
πτήσεις με διεθνείς προορισμούς 
κατά τη διάρκεια διευρυμένης 
θερινής/τουριστικής περιόδου, με 
περισσότερες από 20 αεροπορικές 
εταιρείες να δραστηριοποιούνται 
συνδέοντας το νησί με 
προορισμούς όπως η Κύπρος, το 
Ισραήλ, τη Γαλλία, Ιταλία, Μ. 
Βρετανία, Γερμανία Σουηδία, 
Ισπανία και Ελβετία.

• Ο αερολιμένας Μυκόνου δέχεται 
το 15,8% των αφίξεων που 
πραγματοποιούνται στο Νότιο 
Αιγαίο από εσωτερικές πτήσεις και 
το 10,4% των διεθνών πτήσεων. 

• Από το 2015 μέχρι και το 2019 το 
αεροδρόμιο της Μυκόνου 
παρουσιάζει θεαματική αύξηση 
στον αριθμό των διεθνών αφίξεων 
(+68,5%).

Σαντορίνη

Λιμένας Θήρας Κρατικός Αερολιμένας 
Σαντορίνης

• Βρίσκεται 8χλμ. από τα Φηρά και 
7χλμ από το αεροδρόμιο.

• Συνδέεται καθημερινά με το λιμάνι 
του Πειραιά και της Ραφήνας με 
δρομολόγια που μεταβάλλονται 
ανάλογα την εποχή και τη ζήτηση. 

• Η μέση διάρκεια του ταξιδιού είναι 
5,5 ώρες.

• Το 2019 υποδέχθηκε 
περισσότερους από 1 εκ επιβάτες, 
πάνω από το 3,0% των 
αποβιβασθέντων στα λιμάνια της 
Επικράτειας.

• Έχει χαρακτηριστεί ως λιμένας 
εθνικής σημασίας και τα έργα 
αναβάθμισης θεωρούνται άμεσης 
προτεραιότητας. 

• Ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο 
διευρωπαϊκών μεταφορών. 

• Εξυπηρετεί τη διακίνηση 
εμπορευμάτων, επιβατών καθώς 
και κρουαζιερόπλοια.

• Το υπάρχον λιμάνι παρουσιάζει 
αδυναμίες που δυσχεραίνουν τη 
κάλυψη των αυξημένων αναγκών, 
καθώς τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια 
ελλιμενίζονται στον ίδιο χώρο με 
τα κρουαζιερόπλοια και τα 
τρόφιμα με τα υπόλοιπα φορτία

• Βρίσκεται 6χλμ. από την 
πρωτεύουσα της Σαντορίνης.

• Συνδέεται καθημερινά με συχνές 
πτήσεις με την Αθήνα, ανάλογα με 
την εποχή και τη ζήτηση και 
διαρκεί 45΄. 

• Κατά τους θερινούς μήνες το 
αεροδρόμιο συνδέεται με τη 
Θεσσαλονίκη.

• Πραγματοποιούνται απευθείας 
πτήσεις με διεθνείς προορισμούς 
κατά τη διάρκεια διευρυμένης 
θερινής/τουριστικής περιόδου, με 
περισσότερες από 30 αεροπορικές 
εταιρείες να δραστηριοποιούνται 
συνδέοντας το νησί με 
προορισμούς όπως η Κύπρος, το 
Ισραήλ, τη Γαλλία, Ιταλία, Μ. 
Βρετανία, Γερμανία Σουηδία, 
Ισπανία, Ελβετία, Δανία, Κατάρ, 
Ολλανδία, Φιλανδία και Σερβία.

• Ο αερολιμένας Σαντορίνης δέχεται 
το 36,1% των αφίξεων που 
πραγματοποιούνται στο Νότιο 
Αιγαίο από εσωτερικές πτήσεις και 
πάνω από το 11,1% των διεθνών 
πτήσεων. 

• Από το 2015 μέχρι και το 2019 
παρουσιάζεται σημαντική αύξηση 
στον αριθμό των διεθνών αφίξεων 
που ανέρχεται στο 40,1%. Ωστόσο, 
το 2019 παρατηρήθηκε οριακή 
μείωση σε σχέση με το 2018.

Πάρος

Λιμένας Παροικιά Κρατικός Αερολιμένας 
Σαντορίνης

• Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της 
Παροικιάς.

• Συνδέεται καθημερινά με το λιμάνι 
του Πειραιά και της Ραφήνας με 
δρομολόγια που μεταβάλλονται 
ανάλογα την εποχή και τη ζήτηση. 

• Κατά τους θερινούς μήνες τα 
δρομολόγια μπορεί να υπερβούν τα 
6 καθημερινά. Το ταξίδι μπορεί να 
διαρκέσει 2,5 ώρες με ταχύπλοο 
και 4 ώρες με συμβατικό πλοίο.

• Το 2019 οι αποβιβασθέντες 
ανήλθαν σε 988 χιλ.

• Έχει χαρακτηριστεί ως λιμένας 
εθνικής σημασίας με απαραίτητα 
έργα αναβάθμισης που 
θεωρούνται ενδιάμεσης 
προτεραιότητας και ανήκει στο 
εκτεταμένο δίκτυο διευρωπαϊκών 
μεταφορών. 

• Εξυπηρετεί τη διακίνηση 
εμπορευμάτων, επιβατών καθώς 
και σκάφη αναψυχής ή αλιευτικά.

• Ο επιβατικός σταθμός του 
λιμανιού χρήζει επέκτασης και 
αναβάθμισης ώστε να 
εξυπηρετήσει την κίνηση και να 
προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες 
(ΑΤΜ, χώροι αναψυχής, 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για 
τον απόπλου κρουαζιερόπλοιων)

• Βρίσκεται 10χλμ. από την Παροικιά.
• Συνδέεται καθημερινά με 

περισσότερες από 4 πτήσεις με το 
«Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος», 
ανάλογα με την εποχή και τη 
ζήτηση και η πτήση διαρκεί 40΄. 
Κατά τους θερινούς μήνες 
πραγματοποιούνται πτήσεις από τη 
Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο.

• Από το 2017 πραγματοποιούνται 
διεθνείς πτήσεις στο Αεροδρόμιο 
Πάρου κατά το διάστημα Ιούνιο-
Οκτώβριο. 

• Η πλειοψηφία των πτήσεων 
καλύπτεται από ελληνικές 
αεροπορικές εταιρείες και οι 
προορισμού που έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα δρομολογίων είναι 
το Μιλάνο, το Παρίσι, οι Βρυξέλλες 
και η Ζυρίχη.

• Οι διεθνείς αφίξεις από το 2017 
έχουν αυξηθεί κατά 65,6%.
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου

Πηγές: Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Εθνική Στρατηγική Λιμένων, aerodromia.gr, ΥΠΑ

Αποτύπωση των κυριότερων χαρακτηριστικών των λιμενικών και αεροπορικών υποδομών στα σημαντικότερα νησιά των 
Δωδεκανήσων που αποτελούν κόμβους πρόσβασης και συνδυασμένων μεταφορών 

Ρόδος

Λιμένας Ρόδου Κρατικός Αερολιμένας
Ρόδου «Διαγόρας»

• Συνδέεται καθημερινά με το λιμάνι του Πειραιά 
με 1 δρομολόγιο ενώ το ταξίδι διαρκεί 
περισσότερο από 15 ώρες.

• Το λιμάνι της Ρόδου παρουσιάζει μεγάλη 
επιβατική κίνηση αν και είναι ένα από τα πιο 
απομακρυσμένα της επικράτειας. 

• Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του 2019 
οι αφίξεις στο λιμάνι αντιστοιχούσαν στο 1% 
της επιβατικής κίνησης όλης της επικράτειας

• Έχει χαρακτηριστεί ως λιμένας διεθνούς 
ενδιαφέροντος και τα έργα αναβάθμισης που 
απαιτούνται θεωρούνται άμεσης 
προτεραιότητας. Ανήκει επίσης στο εκτεταμένο 
δίκτυο διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. 

• Εξυπηρετεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, 
επιβατών καθώς και κρουαζιερόπλοια σκάφη 
αναψυχής και αλιευτικά.

• Βρίσκεται 16χλμ. από την πόλη της Ρόδου και η 
διαδρομή διαρκεί περίπου 25’. Η πρόσβαση 
είναι εφικτή με αστικό λεωφορείο από την 
πόλη της Ρόδου.

• Συνδέεται καθημερινά με αρκετές πτήσεις με το 
«Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος», η πτήση διαρκεί 1 
ώρα, και με 2 καθημερινές πτήσεις με το 
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. 

• Υπάρχει σύνδεση με Κω, με μικρότερα νησιά του 
Ν. Αιγαίου, με νησιά του Β. Αιγαίου και το 
Ηράκλειο.

• Στο αεροδρόμιο πραγματοποιούνται σχεδόν όλο 
το χρόνο πτήσεις από και προς διεθνείς 
προορισμούς. Ειδικότερα κατά τους θερινούς 
μήνες στο αεροδρόμιο δραστηριοποιούνται 
περισσότερες από 30 εταιρείες και οι 
προορισμοί επεκτείνονται πέρα από τις 
ευρωπαϊκές πόλεις σε πόλεις της Ρωσίας, 
Αρμενίας, και του Ισραήλ.

• Ο αερολιμένας Ρόδου δέχεται το 24,2% των 
αφίξεων που πραγματοποιούνται στο Νότιο 
Αιγαίο από εσωτερικές πτήσεις και πάνω από το  
50,0% των διεθνών πτήσεων. 

• Από το 2015 μέχρι και το 2019 παρουσιάζεται 
σημαντική αύξηση στον αριθμό των διεθνών 
αφίξεων που ανέρχεται στο 20,6%

Κως

Λιμένας Κω Διεθνής Αερολιμένας 
Κω, «Ιπποκράτης»

• Συνδέεται καθημερινά με το λιμάνι του Πειραιά 
με 1 δρομολόγιο ενώ το ταξίδι διαρκεί 
περισσότερο από 11,5 ώρες.

• Στο λιμάνι της Κω οι αφίξεις αντιστοιχούν στο 
0,9% των αφίξεων στο σύνολο των λιμανιών της 
Επικράτειας.

• Έχει χαρακτηριστεί ως λιμένας εθνικής 
σημασίας και τα έργα αναβάθμισης θεωρούνται 
μικρής προτεραιότητας και ανήκει στο 
εκτεταμένο δίκτυο διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών. 

• Εξυπηρετεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, 
επιβατών καθώς και σκάφη αναψυχής και 
αλιευτικά.

• Βρίσκεται 23χλμ. από την πόλη της Κω. Η 
πρόσβαση είναι εφικτή με λεωφορείο από 
πολλά σημεία του νησιού όπως το λιμάνι την 
Καρδάμαινα και την Κέφαλο.

• Συνδέεται καθημερινά με το «Αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος» και τη Θεσσαλονίκη και οι πτήσεις 
διαρκούν 60’. 

• Επιπλέον συνδέεται με το Ηράκλειο, την 
Αστυπάλαια, την Κάλυμνο και τη Λέρο. 

• Στο αεροδρόμιο δραστηριοποιούνται 
περισσότερες από 30 εταιρείες και οι 
προορισμοί κατά τους θερινούς μήνες 
περιλαμβάνουν πόλεις στην Ιταλία, τη 
Γερμανία, τη Γαλλία και τη Μ. Βρετανία, την 
Ολλανδία, τη Σουηδία αλλά και τη Ρωσία, την 
Ελβετία, το Ισραήλ, τη Σερβία και την Αρμενία.

• Ο αερολιμένας Κω δέχεται μόλις το 8,4% των 
αφίξεων που πραγματοποιούνται στο Ν. Αιγαίο 
από εσωτερικές πτήσεις αλλά περίπου το 25,0% 
των διεθνή πτήσεων. 

• Από το 2015 μέχρι και το 2019 παρουσιάζεται 
μεγάλη αύξηση στις αφίξεις εξωτερικού (17,8%). 
Ωστόσο, η αύξηση παρουσιάζει φθίνουσα 
πορεία (2018-2019: 2,0%). 
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου

Δημογραφικά 
Χαρακτηριστικά Ρόδος Κως Σαντορίνη Μύκονος Πάρος

Πληθυσμός 49.541 19.432 1.616 3.783 6.058

Ηλικιακή Κατανομή 
(% στην ηλικιακή ομάδα 20-64) 50,7% 60,9% 60,3% 62,8% 55,2%

Εκπαίδευση 
(% Δήμο 
% Σύνολο Περιφέρειας)

13,4%
41,3%

11,5%
10,3%

9,6%
3,9%

11,9%
3,2%

12,0%
4,4%

Οικονομικός κλάδος Απασχόλησης
(% Δήμο 
% Σύνολο Περιφέρειας)

27,5%
44,7%

35,8%
19,0%

30,2%
6,9%

30,3%
5,1%

18,5%
3,4%

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 57,2% 51,8% 49,3% 54,8% 44,3%

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο συνολικός πληθυσμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται σε 309.015 μόνιμους 
κατοίκους. Το 61,8% του πληθυσμού κατοικεί στα Δωδεκάνησα, με το 40% του πληθυσμού να κατοικεί στην ΠΕ Ρόδου. Στις Κυκλάδες η
μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού παρατηρείται στη Νάξο και στη Σύρο. Η ΠΝΑ είναι μία από τις λίγες Περιφέρειες της χώρας μου 
σημειώνουν πληθυσμιακή αύξηση. Παρουσιάζει υψηλά ποσοστά στην ηλικιακή ομάδα 20-64 και στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2011, μόνιμος πληθυσμός)
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Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας 

Συμβολή Δ΄ & Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ)

Παρακάτω αναλύεται η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας.

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ)

Λιμένες • Παρεμβάσεις βελτίωσης και υποδομής λειτουργικότητας στα λιμάνια Μυκόνου και Ρόδου

Αερομεταφορές • Παρεμβάσεις συνδεσιμότητας στο αεροδρόμιο Ρόδου 
• Παρεμβάσεις ασφάλειας στα αεροδρόμια Ρόδου, Μυκόνου, Καρπάθου, Σαντορίνης, Μήλου, Κάσου και Καστελόριζου

Συμβολή Δ΄ & Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ)

Αποτελέσματα Χρηματοδοτικής περιόδου Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Έργο Π/Υ 2007-2013 Π/Υ 2014-2020 Π/Υ Σύνολο Σχόλια

• Κατασκευή οδικού δικτύου (Β' φάση)
Αεροδρόμιο-Φηρά- Βουρβούλο-Οία Ν. Θήρας - € 6.297.500 €6.297.500 Η πράξη αφορά στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένου έργου (phasing), 

του οποίου η Α' φάση είναι ενταγμένη στο ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013

• Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου - € 3.508.828 € 3.508.828 Ολοκλήρωση 2020

• Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου - € 3.437.154 € 3.437.154 Ολοκλήρωση 2020

• Εμπορικό κρηπίδωμα λιμένα Ερμούπολης Σύρου - € 2.912.578 € 2.912.578 Ολοκλήρωση 2022

• Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας - € 2.784.800 € 2.784.800 Ολοκλήρωση 2023

• Διαμόρφωση λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου - € 3.890.800 € 3.890.800 Ολοκλήρωση 2021

• Επέκταση λιμένα Ρίβας Ν. Θηρασιάς - € 4.700.000 € 4.700.000 Ολοκλήρωση 2021

• Αναβάθμιση Κρατικού Αερολιμένα Σύρου - € 1.678.727 € 1.678.727 Ολοκλήρωση 2022

• Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 
στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων - € 1.092.450 € 1.092.450 Ολοκλήρωση 2021

Πηγές: Επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2019, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019, Επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Τομέα, Insete 2020

Παρακάτω παρουσιάζονται τα μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας, τα οποία είναι 
προσανατολισμένα στη βελτίωση της προσβασιμότητας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς.

Λιμένες
 Μετεγκατάσταση λιμένων – νέες λιμενικές εγκαταστάσεις σε 

νησιωτικές πόλεις όπου οι παραδοσιακοί λιμένες περιορίζονται από 
την οικιστική επέκταση (πχ. Σύρος)

 Αναβάθμιση λιμένα Τήνου και Νάξου
 Μετατροπή των παλαιών λιμένων σε μαρίνες και λιμένες εξυπηρέτησης 

τουριστικών πλοίων (π.χ. Σαντορίνη, όπου θα κατασκευαστεί μαρίνα 
κοντά στο αεροδρόμιο χωρητικότητας 350 σκαφών αναψυχής).

 Κατασκευή αποβάθρας σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου και 
βελτιώσεις στα λιμάνια της Νάξου, Καρπάθου, Άνδρου, Σίφνου, 
Φολεγάνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Ρόδου και Πάρου.

 Δημιουργία κομβικών λιμανιών με ακτινική εξυπηρέτηση (hub & spoke 
port system) εντός της Περιφέρειας. Δημιουργία δικτύων τουριστικών 
λιμένων στα Δωδεκάνησα (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια)

 Ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων για κρουαζιερόπλοια
 Κατασκευή εμπορικών λιμένων στην Ίο και την Πάρο
 Έργα Β’ φάση αποκατάστασης Λιμένα Κω, Δωδεκάνησα: Αποκατάσταση 

ζημιών από το σεισμό της 21/7/2017 στο λιμένα της Κω
 Ανάπτυξη υποδομών για υδροπλάνα

Αεροδρόμια
 Προβλέπονται βελτιώσεις στα αεροδρόμια της Κω, Καλύμνου, της 

Αστυπάλαιας, της Μήλου (προϋπολογισμού €6,4 εκατ. και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 2021-2023)

 Αναβάθμιση των αεροδρομίων Πάρου και Νάξου που έχει προβλεφθεί 
στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 με 
προϋπολογισμό  €34,4 εκατ. και €5 εκατ. με χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 2020 – 2023, αντίστοιχα [ειδικά για το Αεροδρόμιο της 
Πάρου προβλέπεται επέκταση του αεροδιαδρόμου, επέκταση του 
Δαπέδου Στάθμευσης Αεροσκαφών, καθώς και νέος Αεροσταθμός και 
περιβάλλοντας χώρος αυτού (προϋπολογισμού: €37,89 εκατ.)]

Οδικό Δίκτυο
 Αναβάθμιση του οδικού δικτύου Ρόδου 
 Αναβάθμιση του οδικού δικτύου που ενώνει το αεροδρόμιο της 

Σαντορίνης με την Οία
 Αναβάθμιση οδικού δικτύου στην Κω με αντικατάσταση 

ηλεκτροφωτισμού

Στόχοι των αναπτυξιακών έργων

Αναβάθμιση των λιμένων, αερολιμένων & οδικών δικτύων (ΔΕΔ-Μ)

Ενίσχυση της προσπελασιμότητας των νησιών που δεν ανήκουν στο διευρωπαϊκό θαλάσσιο δίκτυο

Ενίσχυση συνδυασμών μεταφορών & δυνατότητα μετεπιβίβασης
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης
Τα νησιά  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγίου ηλεκτροδοτούνται από αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά κύριο λόγο από τοπικούς θερμικούς σταθμούς παραγωγής και τους σταθμούς ΑΠΕ (αιολικούς και φωτοβολταϊκούς). Τα νησιά 
αυτά δεν έχουν διασυνδεθεί μέχρι σήμερα με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, λόγω κυρίως τεχνικών και τεχνολογικών δυσκολιών. 

Αυτόματοι Σταθμοί Παραγωγής (ΑΣΠ)

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) αποτελείται από αυτόνομα συστήματα. Ορισμένα εξ αυτών αποτελούνται από περισσότερα νησιά (συμπλέγματα νησιών), και η λειτουργία και 
διαχείριση της αγοράς των ΜΔΝ γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διεύθυνση Διαχείρισης Νήσων).

Πηγές: Διαδικτυακός Χάρτης σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού και δικτύου μεταφοράς, Έρευνα Deloitte-Remaco

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου / Κυκλάδες ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW)

Αμοργός 2.650

Ρόδος 206.000

Δονούσα 210

Κύθνος 2.300

Μύκονος 21.200

Σέριφος 2.000

Σίφνος 4.300

Σύρος 20.000

Άνδρος, Τήνος 9.400

Θήρα, Θηρασιά 22.200

Ίος, Σίκινος, Φολέγανδρος 3.740

Μήλος, Κίμωλος 7.600

Πάρος, Αντίπαρος, Νάξος, 
Κουφονήσια, Ηράκλειά, Σχοινούσα 42.250

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Αιολικά Πάρκα (ΑΠ)

Μύκονος 1,8 KW

Σίφνος (Ακρωτήρι-Τραγουδιστής Σίφνου) 1,2 MW

Πάρος (Καμάρες) 4 ανεμογεννήτριες 3,6 MW

Άνδρος (Καλυβάρι) 7 ανεμογεννήτριες
1,58 MW

Ηλιακή Ενέργεια

ΦΒ Κύθνου 0,10 MW

ΦΒ Σίφνου 0,06 MW

Μελλοντικά έργα

Τήνος (Μαμάδος) 4,5 MW

Άνδρος (Μαραθιά) Εγκατάσταση 3 ανεμογεννητριών
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Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

Αυτόνομο Σύστημα Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Κρήτης από ΘΗΣ

Πηγές: Διαδικτυακός χάρτης σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού και δικτύου μεταφοράς, Έρευνα Deloitte-Remaco

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Αυτόματοι Σταθμοί Παραγωγής (ΑΣΠ)

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου / Δωδεκάνησα ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW)

Ρόδος 206.000 

Αγαθονήσι 240

Σύμη 4.350

Πάτμος 4.830

Κάλυμνος, Λέρος, Λειψοί, Τέλενδος, Ψέριμος,
Κως, Νίσυρος, Τήλος, Γυαλί 69.600

Κάρπαθος, Κάσος 9.000

Μεγίστη (Καστελόριζο) 390

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Αιολικά Πάρκα (ΑΠ)

Κως (Κρωτήρι Κεφάλου)
Συμμετοχικό έργο με την εταιρεία 
Rokas-Iberdola
4,2 MW

Ρόδος (Κατταβιά) 6 ανεμογεννήτριες 
4,95 MW

Λέρος
Συμμετοχικό έργο με την εταιρεία 
Rokas-Iberdola, στο οποίο η «ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες Α.Ε.» 4,2 MW

Κάρπαθος (Αγ. Ιωάννης) 0,45 MW

Στα Δωδεκάνησα, οι βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, αναφορικά με τους αυτόματους σταθμούς παραγωγής, βρίσκονται 
σε Ρόδο, Κω, Πάτμο, Κάρπαθο, Κάσο, Σύμη αλλά και σε 10 μικρότερα νησιά, ενώ οι εγκαταστάσεις που στηρίζονται σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειες υπάρχουν μόνο σε Ρόδο, Κω, Λέρο και Κάρπαθο.
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Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης, προκλήσεις και επενδύσεις
Η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο και χαρακτηρίζεται από χαμηλή εκμετάλλευση ΑΠΕ λόγω 
περιβαλλοντικών περιορισμών και προβλημάτων διασύνδεσης με το ηπειρωτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα την μη κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών. Απαιτούνται, στρατηγικοί σχεδιασμοί και υλοποίηση σύνθετων επιχειρησιακών πλάνων που θα μετατρέψουν τα νησιά σε 
κέντρα βιώσιμης ανάπτυξης με δεδομένη την άνισα κατανεμημένη και υπερβάλλουσα ζήτηση ενεργειακών αναγκών.

α• Η ανάγκη κάλυψης της ενεργειακής ζήτησης συνάδει με την στρατηγική προτεραιότητα ενεργειακής αναβάθμισης του νησιού μέσω της διασύνδεσης της Περιφέρειας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Η προώθηση ειδικά της αιολικής ενέργειας γίνεται μέσω της κατασκευής νέων αιολικών πάρκων και την συνεχή συντήρηση των υπαρχόντων με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών CO2. 

• Η Περιφέρεια Ν.Αιγαίου στον κλάδο της ενέργειας λειτουργεί, κατά κύριο λόγο, ως καταναλωτής (το 2011 η Περιφέρεια κάλυπτε το 1,4% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα), με μεγάλο πελάτη την 
οικιακή χρήση. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην κατανάλωση ενέργειας της χώρας κατέχουν οι Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές (το 2011 η Περιφέρεια κάλυπτε το 3,4% της κατανάλωσης ενέργειας για 
Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές στη χώρα). 

Σύστημα Ενέργειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

• Αποτελεί μέρος του αυτόνομου συστήματος παροχής 
ενέργειας του Αιγαίου (31 σταθμοί παραγωγής 593W, 
18 Σταθμοί Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας 13MW,
3 σταθμοί (2 MV) σε ψυχρή εφεδρεία).

• Δεν είναι συνδεδεμένο με το ηπειρωτικό δίκτυο της 
Ελλάδας, παρουσιάζοντας χαμηλό επίπεδο αξιοπιστίας 
τροφοδότησης

• Βασίζεται σε αυτόματες μονάδες παραγωγής 
παρουσιάζοντας μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο 

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

• Παρουσιάζει σχετικά υψηλούς ρυθμούς ετήσιας 
αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος

• Διαθέτει υποσχόμενο δυναμικό ΑΠΕ βασισμένο 
κυρίως στην αιολική ενέργεια

Κύρια Χαρακτηριστικά

• Περιορισμός εξάρτησης από το πετρέλαιο
• Διασύνδεση των νήσων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με 

την ηπειρωτική Ελλάδα (Κόρινθο) και μεταξύ τους.
• Επενδύσεις σε ΑΠΕ για την κατασκευή νέων αιολικών 

πάρκων και την συντήρηση/εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων.  

• Μείωση εκπομπών CO2
• Ασφάλεια εφοδιασμού & βελτίωση αξιοπιστίας 

τροφοδότησης
• Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας τόσο από την 

πλευρά της παραγωγής όσο της κατανάλωσης 
(εξοικονόμηση ενέργειας μέσω βελτίωσης ενεργειακής 
απόδοσης), με έμφαση σε δημόσια κτίρια, νοικοκυριά 
και ξενοδοχειακές μονάδες

• Μείωση κόστους παραγωγής και επιβάρυνσης 
καταναλωτών

Κύριες Προκλήσεις και Προτεραιότητες

• Διασύνδεση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.
• Το έργο «Aegean Project» με εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε νησίδες που βρίσκονται 

στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αμοργού-Αστυπάλαιας-Καλύμνου και Κω.
• Μετατροπή της Ρόδου σε αειφόρο προορισμό 
• Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων στο 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα (μέσω Αττικής), εδραιώνοντας ουσιαστικά μία νέα ηλεκτρική 
διασύνδεση των παραπάνω νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα (582 MW).

• Το αναπτυξιακό έργο εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και παραγωγής «καθαρής» 
ενέργειας με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το έργο θα 
συμβάλει δραστικά στην βελτίωση των συνθηκών της «ενεργειακής φτώχειας» και 
αποτελείται από τρεις επενδυτικούς πυλώνες:

o Στην αναβάθμιση του δημοτικού και περιφερειακού δικτύου οδοφωτισμού με 
σύγχρονους λαμπτήρες LED.

o Ενεργειακή αναβάθμιση 6 νοσοκομείων (Καλύμνου, Κω, Λέρου, Νάξου, Ρόδου, Σύρου) 
o Σύσταση & λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου & άλλων τοπικών φορέων, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την κάλυψη ιδίων αναγκών

Σημαντικές Σχεδιαζόμενες Επενδύσεις

Πηγές: Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο ΝΑ, Μάϊος 2015, KK Consulting, Έρευνα Deloitte-Remaco, Επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Τομέα, Insete 2020
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Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας, διασύνδεση με ηπειρωτικό σύστημα
Το πιο κομβικό και εμβληματικό εγχείρημα για το ενεργειακό τομέα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου είναι η διασύνδεση των Κυκλάδων με 
το ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης. Θα διασυνδεθούν μεταξύ τους και με το Αλιβέρι έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή 
ενέργειας από ηπειρωτικές περιοχές. 

Πηγές: Διαδικτυακή πύλη Ομίλου Ελλάκτωρ , Διαδικτυακή πύλη ΑΔΜΗΕ, Έρευνα Deloitte-Remaco

• Η Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς καταδεικνύει την ανάγκη διασύνδεσης των νησιών των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική χώρα (Λαύριο) αλλά και μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ με την
εγκατάσταση του δεύτερου υποβρύχιου καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος 150kV στο τμήμα Λαυρίου-Σύρου, διασφαλίζεται η αξιόπιστη και οικονομική ηλεκτροδότηση των νησιών Σύρος, Πάρος, Νάξος και 
Μύκονος. Επιπλέον, διπλασιάζεται η ικανότητα μεταφοράς ισχύος από και προς τα νησιά των Κυκλάδων, το οποίο θέτει τις βάσεις για υψηλότερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Εθνικό Σύστημα.

• Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς & εθνικούς πόρους, ανέρχεται στα €111 εκατ. Σημειώνεται ότι η Γ΄ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει επισπευστεί κατά 
2 έτη, εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδότηση των Κυκλάδων ακόμα και σε περιπτώσεις -προγραμματισμένης ή μη- θέσης εκτός λειτουργίας οποιασδήποτε εκ των υφιστάμενων διασυνδέσεων.

Ενεργειακή Διασύνδεση Κυκλάδων

Ενεργειακός Σχεδιασμός

• Διασυνδεόμενα νησιά: 
o Σύρος-Λαύριο-Πάρος-Μύκονος-Τήνος, 
o Πάρος-Νάξος-Μύκονος, 
o Λαύριο-Σύρος 

• Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι ένα τεχνικά σύνθετο 
έργο, το οποίο ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις, και εξασφαλίζει την 
αξιόπιστη, οικονομική και επαρκή τροφοδότηση των νησιών Σύρου, 
Πάρου, Τήνου, Μυκόνου και Νάξου με ηλεκτρική ενέργεια για τα 
προσεχή 30-40 χρόνια.

• Η Α΄ φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο καθώς και 
με τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Τήνο με αντίστοιχα καλώδια, η Β΄ φάση 
περιλαμβάνει τη σύνδεση της Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με τη 
Μύκονο ενώ η Γ΄ φάση περιλαμβάνει τη 2η σύνδεση Λαυρίου με τη 
Σύρο. 

• Η Νάξος διασυνδέθηκε επιτυχώς στο Σύστημα Υψηλής Τάσης (150 kV), 
μέσω Πάρου και Μυκόνου, γεγονός που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση 
της Β΄ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης επιτυγχάνεται:
• Η ασφαλής τροφοδότηση των νησιών των Κυκλάδων, που 

παρεμποδίζεται από τις περιορισμένες δυνατότητες εγκατάστασης νέας 
τοπικής παραγωγής (ΑΣΠ) στα εν λόγω νησιά για περιβαλλοντικούς 
λόγους. 

• Μειώνεται το κόστος παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με 
φυσικό αέριο) και συνεπώς το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που 
απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης. 

• Βελτιώνεται το περιβάλλον των νησιών με την ελαχιστοποίηση και 
μελλοντική παύση της λειτουργίας των πετρελαϊκών σταθμών 
παραγωγής και ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική όχληση επί των 
νησιών καθώς αποφεύγεται η κατασκευή εναέριων Γ.Μ

• Δημιουργείται η αναγκαία υποδομή για την αξιοποίηση του σημαντικού 
δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά.

• Με τις τρεις πρώτες φάσεις διασύνδεσης των Κυκλάδων, όλοι οι 
καταναλωτές της χώρας εξοικονομούν έως και €90 εκατ. ετησίως από 
τους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ βελτιώνεται σημαντικά και το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών.

Ωφέλειες
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Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας, διασύνδεση με ηπειρωτικό σύστημα
Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων με την ηπειρωτική Ελλάδα (Κόρινθος) αποτελεί τη νέα μεγάλη νησιωτική διασύνδεση που εντάσσεται 
στο νέο προκαταρκτικό 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2020-2029) του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2020-2029.

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco

• Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, η ανάπτυξη διαδρόμων μεταφοράς ενέργειας προς τα σημαντικά κέντρα κατανάλωσης αποκτά εξαιρετική σημασία. 
• Μια μεγάλη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στην Ελλάδα – σε επίπεδα υψηλότερα από τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2020 και το 2030 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης μεγάλης κλίμακας εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενεργειακή Διασύνδεση Δωδεκανήσων

• Προβλέπει τη διασύνδεση της Κω με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς μέσω 
νέου Κέντρου Υπερύψηλης Τάσης στην Κόρινθο μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου 
συνεχούς ρεύματος μήκους 380 χλμ. και μεταφορικής ικανότητας 900 MW. 

• Το έργο της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων αφορά 6 αυτόνομα ηλεκτρικά 
συστήματα: Κάρπαθος (Κάσος διασύνδεση υπό Μέση Τάση-ΜΤ), Ρόδος (Χάλκη 
διασύνδεση υπό ΜΤ), Σύμη, Κως-Κάλυμνος (σύνδεση υπό ΜΤ με Ψέριμο, 
Τέλενδο, Νίσυρο, Τήλο, Λέρο, Λειψοί, Γυαλίδια), Πάτμος και Αρκιοί.

• Προϋπολογισμός  Έργου: €1,5 δις. με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.
• Συνολικές επενδύσεις €3,7 δις. στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(νησιωτικές διασυνδέσεις, διεθνείς διασυνδέσεις, εκσυγχρονισμός 
πεπαλαιωμένων στοιχείων εξοπλισμού κ.α.)

• Η υλοποίηση των διασυνδέσεων των νησιών Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων 
θα γίνει σε 3 φάσεις: 
o Α’ Φάση: Διασύνδεση συνεχούς ρεύματος ΕΣΜΗΕ (ΚΥΤ Κορίνθου-Κω, Κω-

Ρόδου, ΚΥΤ Ν. Σάντας-Λήμνου, Λήμνου-Λέσβου)
o Β’ Φάση: ΚΥΤ Αλιβερίου-Σκύρος, Λέσβος-Χίος, Κως-Σάμος, Ρόδος-Κάρπαθος
o Γ’ Φάση: Λέσβος-Σκύρος, Χίος-Σάμος

Περιγραφή

• Περιορισμός του υψηλού κόστους ηλεκτροδότησής των 
νησιών του Αιγαίου  το οποίο εκτιμάται σε €500-€800 
εκατ./ χρόνο και καλύπτεται από τους καταναλωτές 
μέσω του λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

• Δημιουργία, έως το 2050, ενός πανευρωπαϊκού 
συστήματος μεταφοράς ρεύματος, το οποίο θα 
επιτρέπει την αύξηση έως 80% του μεριδίου των ΑΠΕ 
στην ηλεκτροπαραγωγή. 

• Με την υλοποίηση των διασυνδέσεων θα ενσωματωθεί 
στο ηπειρωτικό σύστημα το 80% τουλάχιστον της 
ενέργειας που παράγεται σήμερα στα νησιά από ακριβές 
και ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες. 

• Αυτό σημαίνει ότι το ετήσιο όφελος για τους 
καταναλωτές μπορεί να κυμανθεί μεταξύ €400 εκατ.-
€650 εκατ. / χρόνο.

Ωφέλειες

Ενεργειακός Σχεδιασμός
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• Το Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) των Νήσων Αιγαίου αποτελεί  το 14ο ΥΔ της Χώρας έχει Κωδικό EL14, διαθέτει αξιόλογο υδατικό δυναμικό λόγω του 
μεγέθους της και των υψηλών ορεινών της όγκων, και αποτελείται από τρεις (3) λεκάνες απορροής: Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. 
Το έδαφος του συνόλου των νησιών του Υδατικού Διαμερίσματος κατανέμεται σε πεδινό, ορεινό και ημιορεινό, με τα μεγαλύτερα υψόμετρα να 
συναντώνται στην Ρόδο (1.215 μ) και στην Κάρπαθο (1.215 μ). Σχεδόν όλα τα νησιά (με εξαίρεση την Ρόδο) δέχονται  μικρά ύψη βροχής σε συνδυασμό 
με τη γεωλογική διαμόρφωσή τους και την μικρή έκταση τους, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη πυκνού υδρογραφικού δικτύου και αξιόλογων υδρολογικών 
λεκανών. Πιο συγκεκριμένα, το ανάγλυφο των νησιών των Κυκλάδων μπορεί να χαρακτηριστεί ως ημιορεινό – ορεινό ενώ ο κυριότερος παράγοντας 
διαμόρφωσής του είναι οι διαδικασίες διάβρωσης και τεκτονικής. Μεγάλο τμήμα του ανάγλυφου των Δωδεκανήσων είναι πεδινό, ενώ σε ορισμένα 
νησιά διαμορφώνονται ορεινοί όγκοι που ξεπερνούν τα 1000μ., όπως στην Ρόδο και στην Κάρπαθο. 

• Η ζήτηση σε μετάλλευσης του υπόγειου δυναμικού, χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, άρδευσης ή μικρών βιομηχανιών και 
κτηνοτροφίας, λιμνοδεξαμενές και φράγματα, μονάδες αφαλάτωσης για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών και μεταφορά νερού με υδροφόρες. Με βάση 
το σύνολο των πληροφοριών που συλλέχθηκαν εκτιμάται ότι η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών μέσω αφαλατώσεων είναι της τάξης του 10,0%, ενώ η 
μεταφορά νερού το 1,0% και αφορά νησιά κυρίως των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της υδροδότησης των 
νησιών έχει επιδεινωθεί σημαντικά και οφείλεται κυρίως την αλλαγή των οικονομιών των νησιών από αγροτικές/κτηνοτροφικές σε οικονομίες παροχής 
υπηρεσιών (ξενοδοχεία, κτλ.), γεγονός που αύξησε τη ζήτηση νερού και στη μεγάλη απώλεια του μεταφερόμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επάρκειας νερού για τις επόμενες δεκαετίες, καταρτίστηκε το σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του ΥΔ Νήσων Αιγαίου. 

• Στόχος του είναι η αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, η προστασία και η βελτίωση της κατάστασης των εσωτερικών επιφανειακών, των 
μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων καθώς και των άμεσα εξαρτωμένων από αυτά  χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων. 

• Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται η εφαρμογή του Προγράμματος των Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων που προβλέπονται σε αυτό. 
Κρίσιμα θέματα αποτελούν η εξασφάλιση πόσιμου νερού σε επαρκή ποσότητα και ικανοποιητική ποιότητα, εξασφάλιση νερού για την γεωργία, ο 
συντονισμός των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του και η εξασφάλιση διαύλων επικοινωνίας με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και η 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Δικτύου Παρακολούθησης των υδατικών συστημάτων. Σε περιφερειακό επίπεδο η αρμόδια αρχή για την διαχείριση 
των υδάτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι η Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου (ΔΥΝΑΙ) με έδρα την Ερμούπολη στη Σύρο. 
Κύριος πάροχος ύδρευσης και παροχής νερού η κατά τόπους Δημοτικές Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης
Στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου οι μεγαλύτερες απαιτήσεις αφορούν την άρδευση και την ύδρευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
καθίσταται επιτακτική η ανάγκη χάραξης νέων πρακτικών καλής διαχείρισης, με σκοπό να μειωθεί ο αντίκτυπος των τουριστικών 
δραστηριοτήτων στην περιβαλλοντική κληρονομιά και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτινων πόρων αλλά και η επέκταση 
του δικτύου ύδρευσης για την κάλυψη των τουριστικών υποδομών.

Πηγές: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Ιούνιος 2017, 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης  των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (EL 14) 

Υδατικό Δυναμικό, Διαχείριση Υδάτων και Υποδομές Ύδρευσης

Με βάση τα παραπάνω, προωθούνται, μεταξύ άλλων, δράσεις που ως σκοπό έχουν την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των απωλειών νερού στα δίκτυα 
διανομής και λοιπές υποδομές, την εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού ύδρευσης και την προστασία και αποκατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων. 
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Βασικές υποδομές | Υποδομές συλλογής & επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει οικισμούς που εξυπηρετούνται ως Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). 
• Δωδεκάνησα: ΕΕΛ Ρόδου, ΕΕΛ Κρεμαστής, ΕΕΛ Ρόδος Βοθρολύματα, ΕΕΛ Καρδάμαινα, ΕΕΛ Κως, ΕΕΛ Κάλυμνος, ΕΕΛ Λέρου, ΕΕΛ Πάτμος, ΕΕΛ Αστυπάλαια. 
• Κυκλάδες: ΕΕΛ Οίας, ΕΕΛ Θήρας (Φηρά), ΕΕΛ Εμπορείου Θήρας, ΕΕΛ Μεσαριάς Θήρας, ΕΕΛ Καρτεράδου, ΕΕΛ Νάουσας Πάρου, ΕΕΛ Πάρου (Παροικιά), ΕΕΛ Μάρπησσας, ΕΕΛ Ίου,  

ΕΕΛ Νάξου, ΕΕΛ Απόλλων, ΕΕΛ Τσικαλαριό, ΕΛΛΕ Εγγάρες, ΕΕΛ Μυκόνου, ΕΕΛ Ερμούπολης, ΕΕΛ Σερίφου, ΕΕΛ Άνδρου, ΕΕΛ Αμοργού, ΕΕΛ Κέας, ΕΕΛ Κιμώλου, ΕΕΛ Κύθνου, ΕΕΛ 
Μήλου, ΕΕΛ Κάστρου, ΕΕΛ Καμάρες, ΕΕΛ Πλατύ Γιαλού και ΕΕΛ Τήνου. 

Πηγές: Σχέδιο ΠΕΣΠΚΑ Νοτίου Αιγαίου, Έρευνα Deloitte-Remaco

Υποδομές αποχέτευσης και Διαχείριση Λυμάτων

Μεγάλα Περιφερειακά Έργα

• Έργο επέκτασης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας, 
με συνολικό προϋπολογισμό €3.540.496,00.

• Έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Απολλωνίας & 
Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης €9.258.575,10.

• Έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων 
Δήμου Κέας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης €6.383.670.

• Έργο «Ύδρευση Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Αντιπάρου», με 
συνολικό προϋπολογισμό €434.000.

Κυκλάδες

• Το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σύμης», υποέργο της Πράξης 
«Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης», συνολικού προϋπολογισμού 
€3.932.880.

• Στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»:
− Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β’ Φάση)
− Κατασκευή Νότιου Υδραγωγείου, Υδραγωγείου Αφάντου και Υδραγωγείο 

Αρχαγγέλου, συνολικού προϋπολογισμού €21.332.000

Δωδεκάνησα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει οικισμούς που χρησιμοποιούνται ως Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), τόσο στα 
Δωδεκάνησα όσο και στις Κυκλάδες. Ωστόσο, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ορθής διαχείρισης των Λυμάτων και των Υγρών Αποβλήτων 
καθώς η μη ορθή διαχείρισή τους επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον. Επιβάλλεται η άμεση αναβάθμιση και επέκταση του αποχετευτικού 
συστήματα σε νησιά με αυξημένη τουριστική ζήτηση, όπως η Σαντορίνη.

Άλλα σχεδιαζόμενα Έργα

• Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμάριoυ Κεφάλου Κω, Δωδεκάνησα

Δωδεκάνησα

• Δίκτυα αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού νήσου Σύρου — Β' φάση, Σύρος

Κυκλάδες
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Βασικές υποδομές | Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco

Διαχείριση Αποβλήτων

• Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου διαθέτει 14 ΧΑΔΑ για τους οποίους σύμφωνα με την Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων προτείνεται η αποκατάσταση τους 
σε συνδυασμό με την δημιουργία πράσινων σημείων, ΧΥΤΥ, Μονάδων Κομποστοποίησης και ΣΜΑ/ΣΜΑΥ. 

• Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Ν. Αιγαίου, υιοθετεί ένα βασικό σενάριο με συνολικό κόστος διαχείρισης της Ανακύκλωσης Στερεών 
Αποβλήτων €79,3 εκατ. για τις Κυκλάδες και €76,9 εκατ. για τα Δωδεκάνησα. Στις χρηματοδοτήσεις αυτές περιλαμβάνονται κόστη 
αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), υποδομές μεταβατικής διαχείρισης, πράσινα σημεία και υποδομές 
διαχείρισης βιοαποβλήτων.

• Ιδρύθηκε ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αιγαίου ΑΕ ΟΤΑ (ΦΟΣΔΑ) με σκοπό την υλοποίηση 
έργων που προωθούν την ιεράρχηση δράσεων, διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων).

• Μεγάλες δράσεις για την διαχείριση των αποβλήτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι:
− Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση δράσεων, δικτύων και υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 

για τη διασφάλιση της αυτάρκειας των νησιών σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών 
αποβλήτων. Με την εν λόγω πρόσκληση χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν στην διαχείριση βιοαποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή, την 
κομποστοποίηση καθώς και στα υπολειμματικά σύμμεικτα με μετατροπή υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ. 

− Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων». Το πρόγραμμα προβλέπει τη 
χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης
αποβλήτων, με συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε €40 εκατ.

• Κυκλάδες:
− Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στη Νάξο, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για αντίστοιχες μονάδες σε Σαντορίνη και Σύρο.
− Προβλέπονται συνολικά (5) Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) για τα οργανικά απόβλητα σε Νάξο, Σύρο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κω.
− Ο ΧΥΤΑ Νάξου που λειτουργεί σήμερα, πρόκειται να μετατραπεί σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Η ΜΕΑ Νάξου, πέραν των 

σύμμεικτων απορριμμάτων, προβλέπεται να διαθέτει και γραμμή υποδοχής και επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.
• Άλλα σχεδιαζόμενα έργα

− ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Ρόδου (προϋπολογισμού €37,2 εκατ.)
− Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμάριoυ Κεφάλου Κω, Δωδεκάνησα
− Δίκτυα αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού νήσου Σύρου — Β' φάση, Σύρος

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου διαθέτει 14 ΧΑΔΑ για τους οποίους σύμφωνα με την Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων προτείνεται η 
αποκατάσταση τους σε συνδυασμό με την δημιουργία πράσινων σημείων, ενώ έχει παράλληλα στρέψει το ενδιαφέρον σε μεγάλες 
δράσεις και επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.
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Βασικές υποδομές | Τομέας υγείας
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου διαθέτει 1 ΤΟΜΥ (1η ΤΟΜΥ Κω). Στις Κυκλάδες λειτουργούν συνολικά 3 Νοσοκομεία, 9 κέντρα υγείας ενώ στα 
Δωδεκάνησα λειτουργούν 5 νοσοκομεία και 6 κέντρα υγείας. Ο Ρόδος και η Σύρος διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό κλινών που 
αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 1% των κλινών της χωράς. Ενώ, στο σύνολο της η Περιφέρεια βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην 
παροχή κλινών και νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Πηγές: Διαδικτυακή πύλη Υπουργείου Υγείας, data.gov.gr, Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ: Απογραφή Κέντρων Υγείας, Έρευνα Deloitte-Remaco

Δημόσια Νοσοκομεία Δωδεκάνησα

• Κρατικό Θεραπευτήριο - Κ.Υ. Λέρου

• Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»

• Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειο»

• Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» 

• Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»
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7

8

Κέντρα Υγείας Δωδεκάνησα

• Ρόδος (Έμπωνα, Αρχάγγελου, Ρόδου)

• Καρπάθου

• Πάτμου

• Κω
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Δημόσια Νοσοκομεία Κυκλάδες

• Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» 

• Κρατικό Θεραπευτήριο Κ.Υ. Νάξου

• Γενικό Νοσοκομείο Θήρας
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3

Κέντρα Υγείας Κυκλάδες

• Αμοργού

• Άνδρου

• Θήρας

• Μήλου 

• Μυκόνου

• Τήνου

• Πάρου

• Σύρος (Ερμούπολη)

• Ίου
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Στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (Δωδεκάνησα) δραστηριοποιείται το 6,3% των τουριστικών γραφείων της χώρας. Το 60,9% των σχετικών 
επιχειρήσεων βρίσκεται στην ΠΕ Ρόδου. Το 26,9% αυτών έχουν την έδρα τους στην ΠΕ Κω, ενώ μόλις το 8,7% και 3,5% αυτών 
εντοπίζονται στην ΠΕ Καλύμνου και Καρπάθου, 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 Νότιου 
Αιγαίου (Δωδεκάνησα), % επί του συνόλου, 2019
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Στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (Κυκλάδες) δραστηριοποιείται το 10,9% των τουριστικών γραφείων της χώρας. Η πλειοψηφία των 
τουριστικών γραφείων, το 54,7% βρίσκεται στην ΠΕ Θήρας, ενώ ακολουθεί η ΠΕ Μυκόνου με το 24,3% των σχετικών επιχειρήσεων. Οι 
ΠΕ Μήλου, Πάρου, Νάξου, Σύρου, Τήνου, Άνδρου και Κέας-Κύθνου διαθέτουν το 6,1%, το 5,2%, το 4,1%, το 1,9%, το 1,9%, το 1,4% και 
το 0,5% των τουριστικών γραφείων της Περιφέρειας.

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 Νότιου 
Αιγαίου (Κυκλάδες), % επί του συνόλου, 2019
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Στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (Δωδεκάνησα) δραστηριοποιείται το 12,1% των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων (car and bikes) της
χώρας. Πάνω από το 78% των σχετικών επιχειρήσεων βρίσκεται στην ΠΕ Ρόδου. Το 14,7% αυτών έχουν την έδρα τους στην ΠΕ Κω, ενώ 
μόλις το 4,3% και των 2,9% αυτών εντοπίζονται στην ΠΕ Καλύμνου και Καρπάθου, 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 Νότιου Αιγαίου (Δωδεκάνησα), % επί του συνόλου, 2019

2.682

2.167

2.005

926

646

628

552

484

330

261

210

178

173

0 1.500 18.0001.000500 2.000 2.500

Αττικής

6.651

Δυτικής Ελλάδας

Θεσσαλίας

Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Κρήτης

Σύνολο

Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα)

Ιονίων Νησιών

Πελοποννήσου

Δυτικής Μακεδονίας

Κεντρικής Μακεδονίας

Στερεάς Ελλάδας

Ηπείρου

Βορείου Αιγαίου

17.893

4,3%

14,7%

78,1%

Ρόδου

Καλύμνου

2,9%
Κω

Καρπάθου
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%



29

Στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες) δραστηριοποιείται το 15,0% των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων (car and bikes) της 
χώρας. Το 23,9%, το 22,5%, το 16,3% και το 13,9% των επιχειρήσεων βρίσκονται στις ΠΕ Θήρας, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου, 
αντίστοιχα, ενώ περίπου 1 στις 10 εδράζονται και 1 στη 20 στις ΠΕ Μήλου και Τήνου, αντίστοιχα. Τέλος, στην ΠΕ Σύρου εντοπίζονται το 
2,7% αυτών και 1,5% βρίσκεται στην ΠΕ Άνδρου.

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 Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες), % επί του συνόλου, 2019
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To 2017 στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου εντοπίζεται το 7,6% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and beverage service 
activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην τέταρτη θέση πίσω από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (15,2%) και 
Κρήτης (7,9%). Σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 8,7%.

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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Προφίλ Βρετανού Τουρίστα
• Το μεγαλύτερο μερίδιο των 

Βρετανών που ταξιδεύουν στην 
Ελλάδα για «Ήλιο & Θάλασσα», 
κατέχουν οι ομάδες ηλικιών 
μεταξύ 35–44 και 55–64 ετών. 
Έχουν υψηλό εισόδημα και 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

• Η κύρια πηγή συγκέντρωσης 
πληροφοριών για το ταξίδι στην 
Ελλάδα είναι το διαδίκτυο. 

• Οι κύριες δραστηριότητες των 
τουριστών «Ήλιος & Θάλασσα» 
είναι η χαλάρωση, η απόλαυση 
φαγητού και ποτού και η 
ηλιοθεραπεία.

• Οι δαπάνες τους κυμαίνονται 
€1.015 ανά ταξίδι, και 
διαμένουν κατά μέσο όρο 10,2 
νύχτες, ήτοι δαπανούν κατά 
μέσο όρο €100 ανά νύχτα. 

• O μέσος όρος ηλικίας των 
Βρετανών τουριστών που 
επισκέπτονται την Ελλάδα για  
το προϊόν «Πολιτισμός & 
Θρησκεία» είναι 45,2 έτη.

• Έχουν μεσαίο προς υψηλό 
εισόδημα, υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο και δαπανούν €847 
ανά ταξίδι, και διαμένουν κατά 
μέσο όρο 8,9 νύχτες, ήτοι κατά 
μέσο όρο €95 ανά νύχτα.

Προφίλ Επισκεπτών
Βάσει των στοιχείων του 2014, τα Δωδεκάνησα δέχονται πολύ περισσότερες διεθνείς αφίξεις από τις Κυκλάδες. Οι κύριες αγορές από 
τις οποίες προέχονται οι επισκέπτες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Ρωσία, Η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γαλλία 
και οι Σκανδιναβικές χώρες κυρίως Σουηδία. 

Πηγές: Marketing Plan, Νότιο Αιγαίο | ΙΝΣΕΤΕ

Προφίλ Γερμανού Τουρίστα
• Οι τουρίστες της κατηγορίας 

«Ήλιος & Θάλασσα» είναι 
ηλικίας 25–64 ετών, ενώ το 
μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η 
ομάδα 35–44 ετών. 

• Είναι υψηλού μορφωτικού και 
εισοδηματικού επιπέδου. 

• Οι δαπάνες τους κυμαίνονται 
στα €1.204 ανά ταξίδι και 
διαμένουν κατά μέσο όρο 11,9 
νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο 
€101 ανά νύχτα. 

• Ο Γερμανός τουρίστας που 
Επισκέπτεται την Ελλάδα για 
«Πολιτισμό & Θρησκεία» είναι 
στην πλειοψηφία τους ηλικίας 
45–64 ετών (61%). 

• Έχουν υψηλό εισόδημα και 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο και 
οι δαπάνες είναι €1.598 ανά 
ταξίδι, και διαμένει κατά μέσο 
όρο 16,8 νύχτες, ήτοι κατά 
μέσο όρο €95 ανά νύχτα.

Προφίλ Ρώσου Τουρίστα
• Οι Ρώσοι ταξιδιώτες «Ήλιος & 

Θάλασσα» αντιπροσωπεύουν 
όλες τις ηλικίες, ήτοι 25–64 
ετών, κυρίως όμως ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα 25–34 
ετών. 

• Έχουν υψηλό εισόδημα και 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

• Οι δαπάνες τους είναι €1.368 
ανά ταξίδι, και διαμένουν κατά 
μέσο όρο 12,7 νύχτες, ήτοι 
κατά μέσο όρο €108 ανά νύχτα. 

• Ενώ, η πλειοψηφία των Ρώσων 
τουριστών «Πολιτισμός & 
Θρησκεία» είναι ηλικίας 25-44 
ετών (60%). Ο μέσος όρος 
ηλικίας των τουριστών είναι 
ιδιαίτερα χαμηλός και ίσος με 
37 έτη. 

• Οι δαπάνες τους κυμαίνονται 
στα €958 ανά ταξίδι, και 
διαμένει κατά μέσο όρο 8,2 
νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο 
€117 ανά νύχτα. 

Προφίλ Ιταλού Τουρίστα
• Ο Ιταλός που επισκέπτεται την 

Ελλάδα για «Ήλιο & Θάλασσά» 
είναι ηλικίας 25–44 ετών και 
έχουν μεσαίο προς υψηλό 
εισόδημα, υψηλό επίπεδο 
μόρφωσης 

• Οι δαπάνες τους είναι ~€742/ 
ταξίδι ενώ διαμένει κατά μ.ό.. 
9,1 νύχτες, ήτοι κατά μ.ό. €82/ 
νύχτα.

Προφίλ Ολλανδού Τουρίστα
• Οι Ολλανδοί τουρίστες  του 

προϊόντος «Ήλιος & Θάλασσα» 
είναι ηλικίας 35–74 ετών, με 
μεγαλύτερο μερίδιο να κατέχει 
η ηλικιακή ομάδα 45–54 ετών.

• Είναι υψηλού μορφωτικού και 
εισοδηματικού επιπέδου και 
δαπανούν €1.091 /ταξίδι, 
διαμένοντας κατά μ.ό. 13 
νύχτες, άρα κατά μ.ό. €84/ 
νύχτα.

Προφίλ Σκανδιναβού Τουρίστα 
• Ο Σκανδιναβός που 

επισκέπτεται την Ελλάδα για 
«Ήλιο & Θάλασσα» είναι 
ηλικίας 25–64 ετών, ενώ το 
μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η 
ηλικιακή ομάδα 55–64 ετών. 

• Είναι υψηλού μορφωτικού και 
εισοδηματικού επιπέδου, 
δαπανά €1.167 ανά ταξίδι, και 
διαμένει κατά μέσο όρο 9,9 
νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο 
€118 ανά νύχτα.

Προφίλ Γάλλου Τουρίστα 
• Ο Γάλλος που επισκέπτεται την 

Ελλάδα για «Ήλιο & Θάλασσα» 
είναι ηλικίας 45–64 ετών, ενώ 
ένας στους πέντε ανήκει στις 
ηλικίες 35–44 ετών. 

• Έχουν υψηλό εισόδημα και 
μεσαίο προς υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο, δαπανά €1.004 ανά 
ταξίδι, και διαμένει κατά μέσο 
όρο 8,9 νύχτες, ήτοι κατά μέσο 
όρο € 113 ανά νύχτα. 

• Η πλειοψηφία των Γάλλων 
τουριστών «Πολιτισμός & 
Θρησκεία» είναι ηλικίας 45–54 
ετών (52%). Έχουν υψηλό 
εισόδημα και μεσαίο προς 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο και 
δαπανά €886 ανά ταξίδι 
διαμένοντας κατά μέσο όρο 
10,8 νύχτες, ήτοι κατά μέσο όρο 
€82 ανά νύχτα.
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Απόδοση| Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών: Κυκλάδες
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• Οι μήνες που καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης είναι, παραδόξως, οι Νοέμβριος και Δεκέμβριος, σε αντίθεση με το 2018 που ήταν ο Ιούνιος και ο Μάϊος. 
• Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο, ενώ το 2018 καταγράφονταν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. 
• Τα ξενοδοχεία των Κυκλάδων καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης στους τομείς Καθαριότητας και Εξυπηρέτησης (και στις δύο κατηγορίες, 3η υψηλότερη μεταξύ των 12 εξεταζόμενων γεωγραφικών περιοχών) ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται 

στην κατηγορία «Φαγητό-Ποτό» (8η θέση μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών),και «Διασκέδαση», μια κατηγορία στην οποία τα ξενοδοχεία σχεδόν όλων των εξεταζόμενων γεωγραφικών περιοχών της χώρας «γράφουν» τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης (οι 
Κυκλάδες κατατάσσονται στην 2η θέση). Σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες καταγράφεται θετική μεταβολή μεταξύ 2018-2019 –με εξαίρεση την κατηγορία «Δωμάτιο» (-0,5%) και «Καθαριότητα (στάσιμη) με την μεγαλύτερη να εντοπίζεται στις δύο πιο αδύναμες 
κατηγορίες, «Φαγητό-Ποτό» (+6,9%) και «Διασκέδαση» (+5,7%).

Το 2019 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης (GRI) για τα ξενοδοχεία των Κυκλάδων βελτιώθηκε κατά 0,5% και ανήλθε στο 90,5%, 
κατατάσσοντάς τα στην δεύτερη θέση, χάνοντας τα πρωτεία που κατείχε το 2018 από την ¨Ήπειρο. Αυτές οι δύο είναι οι μόνες 
Περιφέρειες των οποίων ο δείκτης GRI ξεπερνά την αντίστοιχη επίδοση σε εθνικό επίπεδο

Πηγές: Review Pro/INSETE Intelligence
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• Οι μήνες που καταγράφονται τα υψηλότερα  ποσοστά ικανοποίησης είναι, Ιούνιος και Ιούλιος, ενώ το 2018 ήταν οι Ιούνιος, Μάϊος, καταδεικνύοντας ότι κατά τους θερινούς μήνες η λειτουργία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες των ξενοδοχείων των 
Δωδεκανήσων βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες. Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιανουάριο, ενώ το 2018 καταγράφονταν τον Αύγουστο και Οκτώβριο. 

• Τα ξενοδοχεία των Δωδεκανήσων καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης στους τομείς Καθαριότητας και Εξυπηρέτησης αλλά και στις δύο κατηγορίες κατατάσσονται στην 11η θέση μεταξύ των 12 εξεταζόμενων γεωγραφικών περιοχών, 
ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται στην κατηγορία «Διασκέδαση», μια κατηγορία στην οποία τα ξενοδοχεία σχεδόν όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας «γράφουν» τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης (Δωδεκάνησα 
κατατάσσονται στην 6η θέση), και στην κατηγορία «Δωμάτιο» (10η θέση μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών). 

• Σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες καταγράφεται μία στασιμότητά μεταξύ 2018-2019 –με εξαίρεση την κατηγορία «Καθαριότητα» (+1,4%).

Απόδοση| Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών: Δωδεκάνησα
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Το 2019 ο γενικός δείκτης ικανοποίησης (GRI) για τα ξενοδοχεία των Δωδεκανήσων βελτιώθηκε κατά 0,6% και ανήλθε στο 86,4%, 
κατατάσσοντάς τα στην 8η θέση μεταξύ των 12 γεωγραφικών περιοχών που εξετάζονται, υποχωρώντας κατά μία θέση σε σχέση με το 
2018 (την ξεπέρασε η Θράκη), και ευρισκόμενα κάτω από την εθνική επίδοση (87,1%). 

Πηγές: Review Pro/INSETE Intelligence
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Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμού

• Οι απασχολούμενοι στον τομέα του Τουρισμού στην 
Περιφέρεια Ν.Αιγαίου υπολογίζονται σε 36.836 για το έτος 
2019, μέγεθος κατά 73,0% μεγαλύτερο του πλήθους των 
απασχολούμενων στον κλάδο κατά το έτος 2010 (σε σχέση με 
μεταβολή 24,0% για το σύνολο της χώρας).

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των 
καταλυμάτων και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης 
είναι 59,0% και 41,0% αντίστοιχα.

• Οι Άνδρες αποτελούν το 45,6% των απασχολούμενων και οι 
γυναίκες το 54,4% .

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά 
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης αφού μόλις το 8% των 
εργαζομένων ανήκουν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης.

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων αυξήθηκε κατά την περίοδο 
εξέτασης από 40,5 έτη το 2010 σε 41,5 έτη το 2019.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Βασικά χαρακτηριστικά 
Εργατικού Δυναμικού 2019 Ν. Αιγαίο Σύνολο 

χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 36.836 381.856

% Αντρών 45,6% 53,6%

% Γυναικών 54,4% 46,4%

% Πλήρους απασχόλησης 92,0% 82,0%

% Μερικής απασχόλησης 8,0% 18,0%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 41,5 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 40,5 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 73,0% 24,0%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 59,0% 25,0%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 41,0% 75,0%

• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η 
ομάδα 35-44 ετών και η 45-54 ετών (25,0% των εργαζομένων)

• Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 25-34 (22,0%) & 55+ (18,0%)
• Ένας στους δύο εργαζόμενους (47,0%) στον κλάδο είναι ηλικίας 

από 25 έως 44 ετών.
• Σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους είναι ηλικίας έως 44 ετών.
• Η αύξηση του μ.ό.. ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την 

αύξηση της ηλικιακής ομάδας 55+ ετών η οποία το 2010 κατείχε 
μερίδιο ίσο με 12,0% (αύξηση κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες).

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 12,0% των εργαζομένων με 
μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη αύξηση του μεριδίου των 
εργαζομένων που αφορά σε δευτεροβάθμια- μεταδευτεροβάθμια 
εκπαίδευση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες.

• Μετά το έτος 2015 εμφανίζονται εργαζόμενοι στο κλάδο οι οποίοι ανήκουν 
στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης.

Σύγκριση Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε σχέση με το σύνολο της χώρας
• Η Περιφέρεια Ν.Αιγαίου εμφανίζει μικρότερο πλήθος απασχολούμενων 

αντρών στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της χώρας (45,6% έναντι 53,6% 
αντίστοιχα) και ανάλογα υψηλότερο μερίδιο όσον αφορά την απασχόληση 
των γυναικών.

• Εμφανίζει ακόμα υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης (92% έναντι 
82,0% για το σύνολο της χώρας).

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 41,5 έτη, υψηλότερη 
της μέσης ηλικίας για το σύνολο της χώρας με αποτέλεσμα την απόκλιση του 
μεγέθους της Περιφέρειας σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας. 

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια (δείκτης 2,0) 
είναι μικρότερο του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1).

10%
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25%

25%

18%

15-24

25-34

35-44

45-54

55+

Κατανομή εργαζομένων, ανά ηλικιακή ομάδα, (2019 ) 

Η επισκόπηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού στην Περιφέρεια (κλάδοι καταλύματος και εστίασης συνολικά) την 
κατατάσσει στην 4η  θέση σε πλήθος εργαζομένων στους παραπάνω κλάδους (9,65% στο σύνολο της χώρας). Η Περιφέρεια εμφανίζει 
το τρίτο υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης στον κλάδο και κατέχει την 8η θέση στο ποσοστό απασχολούμενων με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επίπεδο εκπαίδευσης εργαζομένων του Κλάδου 2010 2019

Πρωτοβάθμια 27,0% 15,0%

Δευτεροβάθμια – Μεταδευτεροβάθμια 64,0% 73,0%

Τριτοβάθμια 9,0% 11,0%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 0,0% 1,0%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,8 2,0
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Σύνολο
36.836

εργαζόμενοι

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Καταλύματα 2019

Σύνολο απασχολούμενων 21.647

% Αντρών 41,3%

% Γυναικών 58,7%

% Πλήρους απασχόλησης 97,0%

% Μερικής απασχόλησης 3,0%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 42,1

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 43,5

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 2010 137,0%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 15.189

% Αντρών 51,6%

% Γυναικών 48,4%

% Πλήρους απασχόλησης 84,0%

%Μερικής απασχόλησης 16,0%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 40,5

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 38,3

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 2010 25,0%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών απασχόλησης 
είναι ελαφρώς ανομοιογενής με σχεδόν έξι στους δέκα εργαζόμενους να 
απασχολούνται στην κατηγορία καταλύματα

• Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην κατηγορία Καταλύματα σε 
σχέση με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (58,7% έναντι 48,4% 
αντίστοιχα)

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά +137% 
έναντι +25,0% στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

• Η μέση ηλικία μειώθηκε στην κατηγορία καταλύματα (από 43,5 έτη το 2010 
σε 42,1 έτη το 2019) ενώ αυξήθηκε σημαντικά στην κατηγορία υπηρεσιών 
εστίασης (από 38,3 έτη το 2010 σε 40,5 έτη το 2019)

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού 
μεταξύ των υπό-κλάδων εστίασης

9.128 11.428 12.007 11.941
20.221 16.133 14.620 19.121 19.861 21.647

21.278 22.735 22.205 23.534
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32.319 35.100 36.836
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Καταλύματα Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Πλήθος εργαζομένων, Περίοδος 2010-2019, ανά κατηγορία

% Καταλύματα
58,8%

% Δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
εστίασης

41,2%

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού του κλάδου σε σχέση με τον υπό-κλάδο 
απασχόλησης (κλάδος καταλυμάτων και εστίασης διακριτά). Οι απασχολούμενοι στους δύο κλάδους δεν παρουσιάζουν μεγάλη 
απόκλιση ως προς τα χαρακτηριστικά αλλά ως ποσοστό απασχολούμενων στο σύνολο της χώρας ο κλάδος των καταλυμάτων βρίσκεται 
στην 1η θέση και της εστίασης στην 8η. 

ΚαταλύματαΔραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
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Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

• Από ποσοστό 56,7% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο μειώθηκε έως και 46,0% το 
2013 ενώ την περίοδο 2017-2019 έχει διαμορφωθεί σε ποσοστό πλησίον του 54,0%

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών αυξήθηκε την περίοδο εξέτασης κατά 82,1% σε σχέση με 66,2% για 
την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών (από 12 χιλ. εργαζόμενες το 2010 σε 20 χιλ. το έτος 2019) 

• Η πλήρης απασχόληση στον Κλάδο για την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου ξεπερνάει το 92,0% το οποίο είναι και η 
χαμηλότερη τιμή της κατά την περίοδο εξέτασης όπως και η τιμή του έτους 2019. 

• Συνολικά η μερική απασχόληση αποτελεί μερίδιο μικρότερου του 9,0% για την απασχόληση στον κλάδο.

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει αυξητική τάση έως και το έτος 2015 ενώ παραμένει σταθερό το 
υπόλοιπο διάστημα εξέτασης.

• Η μεταβολή σε σχέση με προηγούμενα έτη προέρχεται από την μείωση των εργαζομένων με 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη αύξηση των εργαζομένων με δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ενώ μικρότερη αλλά σημαντική αύξηση εμφάνισαν και οι εργαζόμενοι με τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε ο 
δείκτης να διαμορφωθεί στην συγκεκριμένη τιμή.
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54,0% 54,0% 47,3% 53,9% 52,5% 46,2% 45,3% 45,6%
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Αναλογία Πλήρους και Μερικής απασχόλησης, 2010-2019
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Δείκτης επιπέδου εκπαίδευσης, 2010-2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού στον κλάδο (κλάδοι καταλυμάτων και εστίασης 
συνολικά). Η Περιφέρεια παρουσιάζει οριακή αύξηση στο ανθρώπινο δυναμικό κατά 0,28% το διάστημα 2010 – 2019.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη χαρακτηριστικών (2010-2019)
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Ήλιος & Θάλασσα | Παραλίες και Υπηρεσίες

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, Έρευνα Deloitte-Remaco

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

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απέσπασε συνολικά 78 
Γαλάζιες Σημαίες, με 46 γαλάζιες σημαίες για τα 
Δωδεκάνησα και 32 για τις Κυκλάδες.  

Γαλάζια ΣημαίαΚυριότερες Παραλίες

• Κυκλάδες:
− Σαντορίνη: Αγ. Γεώργιος, Βλυχάδα, Καμάρι 

Περίβολος 
− Άνδρος: Δελαβόγια
− Τήνος: Αγ. Φωκάς 
− Σύρος: Αγκαθωπές, Βάρη 
− Νάξος: Αγία Άννα, Μάραγκας 
− Πάρος: Λιβάδια, Πούντα
− Μήλος: Προβατάς
− Σίφνος: Πλατύς Γιαλός 
− Κέα-Κύθνος: Γιαλισκάρι, Κούνδουρος

• Δωδεκάνησα: 
− Ρόδος: Κιοτάρι, Λάρδος, Αφάντου, Κολύμπια, 

Αμμούδες/Φαληράκι Καβουράκια, Καλλιθέα, 
Μαντώματα, Φαληράκι/Καστράκι 

− Κω: Γουρνιάτης, Τρούλος, Άκρο Χελώνας, 
Πευκοκεφαλή, Άγιος Φωκάς, Λάμπη

Υπηρεσίες Διασκέδασης και Σίτισης

Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές διασκέδασης για όλα 
τα γούστα και όλες τις ηλικίες, από τα ξέφρενα parties, 
μέχρι τις πιο παραδοσιακές βραδιές.

• Καφετέριες, ουζερί και ταβέρνες, αλλά και πολλά 
μπαράκια, προσφέρουν πολλές επιλογές για στιγμές 
χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

• Bars, νυχτερινά μαγαζιά με ζωντανή μουσική, στα 
όμορφα σοκάκια ή στο παραλιακό μέτωπο των νησιών

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες όλων των ειδών της 
μουσικής και χορού και πανηγύρια.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει συνολική επιφάνεια ακτών 5.055 τ.χλμ. με συνολικό μήκος ακτογραμμής 3.281 χλμ., 
προσφέροντας πλήθος παραλιών, 78 από τις οποίες είναι βραβευμένες με γαλάζια σημαία, καθώς και ένα σύνολο υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων σίτισης και αναψυχής.
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Ήλιος & Θάλασσα | Δραστηριότητες

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Έρευνα Deloitte-Remaco

Καταδύσεις:
• Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου σχεδιάζει την 

δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε 
Νάξο, Πάρο, Κάλυμνο και Λέρο με σκοπό 
την προσέλκυση καταδυτικού 
τουρισμού. 

• Στην πλειοψηφία των νησιών της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
δραστηριοποιούνται εξειδικευμένες 
εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν 
εκπαιδευτικά προγράμματα και 
εκδρομές κατάδυσης.

• Στην Τήνο λειτουργεί καταδυτικό κέντρο 
που παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Καταδύσεις 

Θαλάσσιες Εκδρομές
• Όλα τα νησιά της Περιφέρειας 

διαθέτουν αγκυροβόλια που επιτρέπουν 
την πραγματοποίηση εκδρομών με 
σκάφος, ώστε οι επισκέπτες να έχουν 
την δυνατότητα να αποκτήσουν μία 
ολοκληρωμένη εικόνα των νησιών και 
των γειτονικών βραχονησίδων. 

• Υπάρχουν πολλές οργανωμένες 
εκδρομές που προσφέρονται κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες.

Ημερήσιες εκδρομές/
Θαλάσσιες εκδρομές

Ιαματικός Τουρισμός
• Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν 

αναγνωριστεί 7 Ιαματικοί Φυσικοί 
Πόροι. 

• Κυκλάδες: Νερό πηγής Αγίων 
Αναργύρων Κύθνου,  Νερό πηγής 
Κακάβου Κύθνου, Νερό ιαματικών 
λουτρών Λάκκου Αδάμαντα Μήλου. 

• Δωδεκάνησα: Νερό από πηγάδι 
οικισμού Θερμών Καλύμνου,  Νερό 
ιαματικής πηγής Καλλιθέας Ρόδου, Πηγή 
Μανδρακίου, Δήμου Νισύρου,  Εμπρός 
Θέρμη-Αγ. Φωκά Κω.

Ιαματικός

Kayak
• Προσφέρεται στα μεγαλύτερα νησιά.
• Οι βραχώδεις σχηματισμοί, τα μικρά 

θαλάσσια σπήλαια, οι φυσικές αψίδες 
που έχουν χαραχθεί από τεράστιους 
βράχους, οι αμμουδιές που είναι 
προσβάσιμες μόνο από τη θάλασσα, ο 
βυθός που είναι πλούσιος με 
καταπληκτικές αποχρώσεις, είναι μόνο 
μερικά πράγματα που θα συναντήσει 
κανείς με καγιάκ στο Ν. Αιγαίο.

Canoe/ Kayak

Surfing
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
είναι ιδανικές για surfing ειδικά στα νησιά 
των Κυκλάδων. Από τα νησιά που ελκύουν 
περισσότερους επισκέπτες είναι η Νάξος η 
οποία διαθέτει οργανωμένες σχολές 
εκμάθησης & ενοικίασης εξοπλισμού, η 
Τήνος και η Σέριφος.
• Windsurfing: Από τον Απρίλιο ως τον 

Οκτώβριο στα νησιά της Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου πνέουν ισχυροί 
βορειοδυτικοί άνεμοι, τα γνωστά 
μελτέμια, που την κάνουν ιδανική για 
windsurfing. Ιδανικοί προορισμοί είναι 
στην Ρόδο στην Ιξιά,την Ιαλυσό και στο 
Πρασονήσι.

• Kitesurfing: Στην Πάτμο παραλία 
του Κάμπου, της Πέτρας και του 
Αγριολιβαδιού, μπορεί κανείς να 
επιδοθεί σε διάφορα θαλάσσια 
σπορ όπως και στα περισσότερα μεγάλα 
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

• Κυκλάδες Stand-Up Paddle: Στην Άνδρο, 
στη Σύρο και στην Σαντορίνη είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένη αυτή η 
δραστηριότητα και υπάρχουν σχολές 
που προσφέρουν εκπαιδευτικά 
μαθήματα. 

Surfing/ Windsurfing/           
Kitesurfing

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρέχει στους επισκέπτες ένα σημαντικό εύρος δραστηριοτήτων.
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Ναυτικός Τουρισμός | Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
Στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου καταγράφονται 5 μαρίνες με 1.512 θέσεις ελλιμενισμού. Το Νότιο Αιγαίο αποτελεί δημοφιλή προορισμό 
για τον Ναυτικό Τουρισμό, και δη για την Κρουαζιέρα με πρωταγωνιστές στις Κυκλάδες την Σαντορίνη, την Μύκονο, την Σύρο, την 
Μήλο, την Νάξο, την  Πάρο, την Ίο και την Άνδρο ενώ στα Δωδεκάνησα την Ρόδο, την Πάτμο, τη Σύμη και την Κω. 

Πηγές:ΙΝΣΕΤΕ, Έρευνα Deloitte- Remaco

• Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό λιμανιών στην χώρα, 115 συνολικά, και τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς
προορισμούς κρουαζιέρας διεθνώς, γεγονός που την καθιστά βασικό διαμορφωτή της εθνικής πολιτικής κρουαζιέρας.

• Η προοπτική για την περαιτέρω αύξηση της κρουαζιέρας είναι εφικτή για τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εφόσον 
πραγματοποιηθούν μία σειρά από νέες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την ώθηση του κλάδου της κρουαζιέρας. 

• Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα: σχεδιασμός έργων και 
ρυθμίσεων που αφορούν υποδομές και αναδομές και η αποτύπωσή τους στα master plans των λιμένων, σχεδιασμός και 
κατασκευή σταθμών επιβατών, βελτιώσεις σε υπάρχουσες υποδομές, όσον αφορά τα κρηπιδώματα παραβολής των κρουαζιερόπλοιων, 
ευκολίες παραλαβής στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων, που παραδίδονται από τα πλοία, μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του ατμοσφαιρικού, με τους σχεδιασμούς και την εγκατάσταση στους λιμένες ευκολιών παροχής ρεύματος στα 
πλοία, cold ironing ή αλλιώς το AMP, σύστημα που δεν θα υποχρεώνει την λειτουργία των μηχανών των πλοίων κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους, λειτουργία συστήματος ελέγχου αφίξεων-αναχωρήσεων κρουαζιερόπλοιων, ευκολίες σε ό,τι αφορά τις πλοηγήσεις 
πλοίων στους λιμένες, και τοποθέτηση ναυδέτων σε προορισμούς κρουαζιέρας. 

• Οι μαρίνες προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε σκάφη αναψυχής και επισκέπτες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. 

Κυκλάδες: 
• ΠΕ Μυκόνου: Τούρλος (270 θέσεις)
• ΠΕ Σύρου: Πηδάλι (254 θέσεις)
Δωδεκάνησα: 
• ΠΕ Κω: Κως (250 θέσεις)
• ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι Ρόδου (175 θέσεις), 

Σφαγεία Ρόδου (563 θέσεις)

Μαρίνες

• Κυκλάδες: 6 Καταφύγια ή αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών (1 σε ΠΕ Θήρας, 2 σε ΠΕ 
Νάξου, 1 σε ΠΕ Μήλου, 1 σε ΠΕ Άνδρου & 1 σε ΠΕ Πάρου) με 308 θέσεις 
ελλιμενισμού.

• Δωδεκάνησα: 12 Καταφύγια ή αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών (7 σε ΠΕ Καλύμνου, 
2 σε ΠΕ Κω, 2 σε ΠΕ Ρόδου & 1 σε ΠΕ Καρπάθου) με 612 θέσεις ελλιμενισμού. 

Καταφύγια/ Αγκυροβόλια

Κρουαζιέρα

Σκάφη Αναψυχής
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Ναυτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και ικανοποίηση επισκεπτών
Οι σύγχρονες μαρίνες που υπάρχουν στα μεγάλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, πλήρως οργανωμένες και με όλες τις αναγκαίες παροχές, 
φιλοξενούν κάθε χρόνο τα σκάφη των επισκεπτών. Όσοι προτιμούν να δένουν αρόδο και να απολαμβάνουν την ομορφιά της φύσης, 
έχουν αμέτρητες επιλογές εξερευνώντας τις παρθένες παραλίες, τους ορμίσκους και τα προστατευμένα φυσικά λιμανάκια των νησιών.
Ο επισκέπτης με σκάφος μπορεί να εξερευνήσει τις χώρες των νησιών αλλά και πολλούς παραθαλάσσιους οικισμούς.

Πηγές: Έρευνα Deloitte- Remaco

• Σέριφος: Οι κάβοι Κύκλωπας και Σπαθί.
• Κέα: Το εμπορικό λιμάνι, η Κορρησία, στον όρμο του Αγίου Νικολάου διαθέτει χώρους για 

ιδιωτικά σκάφη, αλλά το βασικό αγκυροβόλιο γι' αυτά είναι το Βουρκάρι, στη ΒΑ πλευρά του 
κόλπου του Αγίου Νικολάου.

• Σύρος: Λιμάνι Ερμούπολης, Φοίνικας (ΝΔ) με μαρίνα 25 θέσεων για σκάφη & Γαλησσάς
• Άνδρος: Λιμάνι της Χώρας, λιμάνι Μπατσίου & λιμάνι Γαύριου.
• Μύκονος: Λιμάνι Μυκόνου, ο κόλπος του Ορνού, το Καλό Λιβάδι με αμμώδη βυθό καθώς και 

ο Πλατύς Γιαλός και η Αγία Άννα.
• Σίφνος: Τα Λιμάνια: Καμάρες, Βαθύ και ο κόλπος της Χερσονήσου, ο Φάρος, η Φασολού ο 

Πλατύς Γιαλός και η Χρυσοπηγή.
• Πάρος: Λιμάνι Παροικιάς και Νάουσας, ο Άγιος Ιωάννης, ο Βυθός και το Πίσω Λιβάδι.
• Νάξος: Λιμάνι Νάξου, Όρμος Κάλαντο, Απόλλωνας και το ακρωτήριο Προκόπης.
• Φολέγανδρος: Λιμάνι Καραβοστάσι και  Όρμος Αγκάλης.
• Αμοργός: Λιμάνι Αιγιάλης και του Κατάπολου, παραλίες Αγίας Άννης, Καμπί, Αγίου Παύλου
• Σαντορίνη: Λιμάνια Αθηνίος, Γιαλός & Βλυχάδα.
• Κουφονήσια: Λιμάνι στο Πάνω Κουφονήσι και  Όρμος του Παριανού.

Κυκλάδες

• Ρόδος: Όρμος Λίνδου, Αγίου Παύλου Φαληράκι, Πρασονήσι και Λαδικό.
• Κως: Λιμενοβραχίονας στο Μαστιχάρι & λιμάνια της Καρδάμαινας και Καμαρίου.
• Λέρος: Λακί, Όρμος Αλίντων.
• Αστυπάλαια: Μαρίνα στον Πέρα Γυαλό, Όρμοι Λιβαδιού και Μαλτεζάνας.
• Κάλυμνος: Λιμάνι της Καλύμνου, Βαθύ και Ψέριμος.
• Κάσος: Λιμάνι της Κάσου & Eμποριό 
• Σύμη: Καλή Στράτα που ενώνει το Γιαλό με το Χωριό ή από τη διαδρομή προς το Πέδι.
• Πάτμος: Λιμάνι Πάτμου, Σκάλα, Μέρικας, Όρμος Αγίου Νικολάου και Γροίκος.

Δωδεκάνησα

Σημεία Προσέγγισης από Θαλάσσης
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι
Στο πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αθροίζονται αρχαιολογικά, λαογραφικά, εκκλησιαστικά μουσεία που 
καταγράφουν, τεκμηριώνουν, εκθέτουν και διαχέουν στην κοινωνία, στον χώρο και τον χρόνο την μακραίωνη ιστορική και πολιτιστική 
και ιστορική κληρονομιά των νησιών της. 

Κυκλάδες: 
• Άνδρος: Σύγχρονης Τέχνης Γουλανδρή, Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης, Ναυτικό Μουσείο Άνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου, Καϊρειος Βιβλιοθήκη-¨Οικία Μιχαήλ Ε. Κυδωνιέως. 
• Σαντορίνη: Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, Λαογραφικό Μουσείο, Ναυτικό Μουσείο, Μουσείο Ορυκτών και Απολιθωμάτων, 

Λαογραφικό Μουσείο Σικίνου, Οικολογικό-Λαογραφικό Μουσείο Φολεγάνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Ίου, Αρχαιολογική Συλλογή Ανάφης.
• Κέας- Κύθνου: Εκκλησιαστικό Μουσείο Δρυοπίδας, Λαογραφικό Μουσείο Δρυοπίδας, Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας.
• Μήλος: Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου, Λαογραφικό και Ναυτικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου, Εκκλησιαστικό Μουσείο Αγίας Τριάδας, 

Λαογραφικό Μουσείο Μήλου, Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου, Ναυτικό Μουσείο Μήλου, Λαογραφικό Μουσείο Σερίφου.
• Μύκονος: Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, Λαογραφικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου, Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου. 
• Νάξος: Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού, Έκθεση Κειμηλίων Χοζοβιώτισσας, Μουσεία Απειράνθου Νάξου, Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου. 
• Πάρος: Μουσείο Κυκλαδικής Λαογραφίας, Βυζαντινό Μουσείο Εκατονταπυλιανής, Μουσείο Νάουσας, Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου, Μουσείο Γλυπτικής «Νίκος 

Περαντίνος». 
• Σύρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου, Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων.
• Τήνος: Μουσείο Υστερνιωτών Καλλιτεχνών, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Πύργου, Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών, Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό 

Μουσείο Τήνου, Μουσεία Ευαγγελίστρια.
Δωδεκάνησα
• Ρόδος: Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου, Κοσμητική Συλλογή Ρόδου, Εβραϊκό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, Αρχαιολογικό Μουσείο 

Καστελόριζου, Ναυτικό Μουσείο Σύμης, Αρχαιολογικό-Λαογραφικό Μουσείο Σύμης, Μουσείο του Πανορμίτη, Λαογραφικό Καστελόριζου, Παλάτι Μεγάλου 
Μαγίστρου Ιπποτών Ρόδου, Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου.

• Κως: Αρχαιολογικό Μουσείο Κω, Αρχαιολογικό Μουσείο Νισύρου, Ηφαιστειολογικό Μουσείο Νισύρου, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου.
• Κάλυμνος: Αρχαιολογικό Μουσείο Αστυπάλαιας, Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου, Λαογραφικό Μουσείο Καλύμνου, Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου, Μουσείο 

Θαλάσσιων Ευρημάτων Βαλσαμίδη, Νικηφόρειο Εκκλησιαστικό και Λαϊκό Μουσείο Λειψών, Το Σκευοφυλάκιο Μουσείο Πάτμου, Αρχοντικό Βουβάλη.
• Κάρπαθος: Αρχαιολογικό Μουσείο Καρπάθου, Λαογραφικό Μουσείο Μενετών Καρπάθου, Λαογραφικό Μουσείο Κάσου, Αρχαιολογική Συλλογή Κάσου. 

Μουσεία

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (2)

Κάστρα
• Κυκλάδες: Κάστρο Απολακκιάς στους Λειψούς, Ακρόπολη Προφήτη Ηλία και Άγιου Νικήτα στη Σίφνο, Ακρόπολη του Πανόρμου στη Νάξο.
• Δωδεκάνησα: Τα κάστρα των Ιπποτών της Χάλκης στη Σίφνο και στη Χώρα Καλύμνου, το κάστρο της Αντιμάχειας και του Περιπάτου στην Κω, 

το κάστρο του Παντελιού Λέρου και το κάστρο των Λειψών στους Λειψούς. 

• Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, 1 στους 4 παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας εντοπίζεται στην ΠΝΑ. Συγκεκριμένα, 163 καταγράφονται στις 
Κυκλάδες και 55 στα Δωδεκάνησα, σε σύνολο 856 οικισμών της χώρας που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί. 

• Στις Κυκλάδες, οι περισσότεροι εντοπίζονται σε ΠΕ Άνδρου (35), Τήνου (35) και Νάξου (27), ενώ στα Δωδεκάνησα σε ΠΕ Ρόδου (24) και 
Καλύμνου (21).

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

Αρχαιολογικοί Χώροι

• Κυκλάδες: Η προϊστορική πόλη της Αρχαίας Θήρας, ο αρχαιολογικός χώρος της Υψηλής και Αρχαιολογικός Χώρος Ζαγοράς στην Άνδρο, ο 
γεωμετρικός οικισμός της Ζαγοράς Άνδρου, το ιερό του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης στα Κιόνια Τήνου, η Φυλακωπή της Μήλου, ο 
αρχαιολογικός χώρος Σκάρκου Ίου, το Ιερό των Υρίων και η Πορτάρα στην Νάξο.

• Δωδεκάνησα: Η Ακρόπολη Ποσειδίου Καρπάθου, η Ακρόπολη της Ρόδου, ο αρχαιολογικός χώρος της αγοράς και του λιμένος της Κω, η 
αρχαία πόλη της Ιαλυσού και της Κάμειρου στην Ρόδο, ο αρχαίος Οικισμός της Λίνδου, το Ασκληπιείο της Κω.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σώζονται πλήθος αρχαιολογικών χώρων, ενώ υφίσταται σημαντικό απόθεμα σε κάστρα/ φρούρια 
καθώς και δεκάδες παραδοσιακοί οικισμοί που διατήρησαν στο πέρασμα του χρόνου τον τοπικό τους χαρακτήρα και φυσιογνωμία.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (3)
Σπουδαία θρησκευτικά προσκυνήματα υπάρχουν στα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, μνημεία απαράμιλλης 
αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας, με εικόνες, αγιογραφίες και κειμήλια ανυπολόγιστης αξίας και βιβλιοθήκες που φυλάσσουν
σπουδαία χειρόγραφα και βιβλία. Τα εκκλησάκια και τα ξωκλήσια που ασπρίζουν στις πλαγιές, τα βουνά και τις ρεματιές των νησιών ή
γύρω από τις Χώρες και τους οικισμούς αντανακλούν το ισχυρό θρησκευτικό συναίσθημα των ντόπιων.

Εκκλησίες-
Μοναστήρια

• Κυκλάδες: Οι Παλαιοχριστιανικές κατακόμβες της Μήλου, η Μονή Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό, η Παναγία η Εκατονταπυλιανή, στην Τήνο Μονή 
Κεχροβουνίου, την Καταπολιανή, τη Βρυσιώτισσα, την Κυρά Ξένη, Στην Άνδρο οι Μονές Παναχράντου και Αγίου Νικολάου, Στην Κύθνο την Παναγία 
Κανάλα, Παραπορτιανή στην Μύκονο, Στην Πάρο το γυναικείο μοναστήρι του Χριστού στο Δάσος, η Μονή Λογγοβάρδας, στη Σαντορίνη οι Μονές 
Προφήτη Ηλία και Αγίου Νικολάου, στην Σίφνο την Παναγία Βρυσιώτισσα, στη Φολέγανδρο η Παναγία Παντάνασσα.

• Δωδεκάνησα: Στη Ρόδο ο Ναός της Παναγίας Κάστρου Ρόδου και την Κοίμηση της Θεοτόκου στο Ασκληπιείο η Ιερά Μονή Παναγίας Κυράς στην Κω, Στην 
Πάτμο, η μονή του Θεολόγου, στην Αστυπάλαια η Παναγία Πουλαριανή, στην Κάλυμνο το μοναστήρι της Ανάληψης του Χριστού ,στην Κάσο το μοναστήρι  
του Άγιο Μάμα, στην Κάρπαθο το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, στο Καστελόριζο ο ναός Κωνσταντίνου και Ελένης.

Αγροτικά
Μνημεία

• Κυκλάδες: Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων στην Άνδρο, Μουσείο Οίνου στην Σαντορίνη 
• Δωδεκάνησα: Αγροτικό Μουσείο Πυλών το οποίο περιλαμβάνει μία αγροτική κατοικία, έναν ανεμόμυλο, ένα πατητήρι για την παραγωγή κρασιού, ένα 

αλώνι, πολλά από τα εργαλεία του αλωνάρη και ένα φούρνο

Διατηρητέα 
Κτίρια

• Κυκλάδες: Στην Ερμούπολη Σύρου βρίσκονται 34 κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως έργα τέχνης ή ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία. 
• Δωδεκάνησα: Χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα 144 κτιρίων της πολεοδομικής ενότητας Νεοχωρίου της πόλης Ρόδου.

Πηγές: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων & μνημείων της Ελλάδος, Έρευνα Deloitte-Remaco
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Δραστηριότητες και υπηρεσίες

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκονται 3 Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
• Κυκλάδες: Το νησί της Δήλου το οποίο υπήρξε σημαντικό λατρευτικό και εμπορικό κέντρο της αρχαιότητας, επειδή εκεί γεννήθηκε ο

Απόλλωνας και η Άρτεμις, και η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο η οποία αποτελεί το σημαντικότερο μοναστηριακό 
συγκρότημα του Αιγαίου Πελάγους. 

• Δωδεκάνησα: Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου η οποία χρονολογείται από την αρχαιότητα (408 π.χ.). 

Πολιτιστικοί Πόροι 
UNESCO

Από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα το Αιγαίο παράγει πολιτισμό και έχει τη δική του, μοναδική, πολιτισμική ταυτότητα που 
προσελκύει εκατομμύρια ταξιδιωτών κάθε χρόνο. Ανυπολόγιστης αξίας είναι τα έργα των ανθρώπων, όπως τα περίφημα κυκλαδικά 
εδώλια που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης σε όλο τον κόσμο, τα επιτεύγματα της αγγειογραφίας και της γλυπτικής. 

Ξεναγήσεις
• Πραγματοποιούνται ξεναγήσεις σε ιστορικούς οικισμούς των νησιών και αρκετές ξεναγήσεις με σκάφη μέσω των οποίων οι επισκέπτες έχουν 

την δυνατότητα να γνωρίσουν ομορφιές των νησιών τα οποία δεν είναι ορατά με άλλο τρόπο. 
• Επίσης, δημοφιλείς είναι ξεναγήσεις σε οινοποιεία και σε θεματικά μουσεία.

Πηγές: Διαδικτυακή πύλη Aegean Islands

Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις

• Κυκλάδες: Στον περίφημο Πύργο Μπαζαίου φιλοξενείται κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Νάξου με πρωτοποριακές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 
Ιδιαίτερα δραστήριοι είναι οι Μουσικοχορευτικοί Σύλλογοι και οι Θεατρικές ομάδες στην Πάρο. Στη Σαντορίνη εντυπωσιακή είναι η 
αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου, τον Αύγουστο. Σημαντικές εκδηλώσεις και συναυλίες κλασικής μουσικής πραγματοποιούνται 
στο Ίδρυμα Θήρας Π. Νομικός και στο Μέγαρο Γκύζη. Στη Σίφνο ο Δήμος διοργανώνει σημαντικές εκθέσεις με έργα τέχνης, ενώ γίνονται και 
εκθέσεις με έργα των κεραμοποιών του νησιού. Στη Σύρο αξίζει κανείς να παρακολουθήσει τα Ερμοπούλεια, τα Απανωσύρια και τις 
Μουσικές Διαδρομές στο δρόμο του Μάρκου Βαμβακάρη. 

• Δωδεκάνησα: Στη Ρόδο διοργανώνεται το Μεσαιωνικό φεστιβάλ, Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, Ανθεστήρια, Αποκριάτικες φιέστες, γιορτή 
φράουλας κ.α. Στην Κω γίνονται τα Ιπποκράτεια, τα Δίκαια, τα Ηράκλεια και διάφορες θεματικές γιορτές (μελιού, ψαριού κ.α.). Στην Κάλυμνο 
το Καταδυτικό Φεστιβάλ θεωρείται η σημαντικότερη πολιτιστική εκδήλωση στο νησί και στη Σύμη το πολιτιστικό Φεστιβάλ που οργανώνεται 
τα καλοκαίρια στον Γιαλό. Στην Πάτμο πολύ ενδιαφέρον έχουν το Συναπάντημα των ελληνικών παραδοσιακών χορών, το Φεστιβάλ 
θρησκευτικής μουσικής, το Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Γεύσης και παράδοσης και οι παραστάσεις των θεατρικών 
ομάδων που δραστηριοποιούνται στο νησί. 
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Θρησκευτικός τουρισμός 
Σπουδαία θρησκευτικά προσκυνήματα υπάρχουν στα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, μνημεία απαράμιλλης 
αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας, με εικόνες, αγιογραφίες και κειμήλια ανυπολόγιστης αξίας και βιβλιοθήκες που φυλάσσουν
σπουδαία χειρόγραφα και βιβλία. Μονές εν λειτουργία, παλαιοχριστιανικές ή βυζαντινές εκκλησίες και ξωκλήσια στις Χώρες, τις πόλεις 
και τους οικισμούς των νησιών. 

Πηγές: Διαδικτυακή πύλη Aegean Islands, Έρευνα Deloitte-Remaco

Κυκλάδες: 
• Η σχέση των Κυκλαδιτών με την θρησκεία εκφράζεται στα πολυάριθμα μοναστήρια και προσκυνηματικούς τόπους όπως η Ευαγγελίστρια της Τήνου, η 

Εκατονταπυλιανή της Πάρου και το Μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό. Ωστόσο, μάρτυρες της ιδιαίτερης αυτής σχέσης είναι και τα 
χιλιάδες εκκλησάκια και ξωκλήσια που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. 

• Κορυφαία θέση στον ετήσιο εορταστικό κύκλο των Κυκλάδων έχει η Παναγία-μακρινός απόηχος της προϊστορικής λατρείας της θεάς-μητέρας (πβ. το 
επιβλητικό ειδώλιο της Μεγάλης Μητέρας που ανακαλύφθηκε στην Κέρο). Η Παναγία τιμάται με αναρίθμητα τοπικά προσωνύμια σε όλα τα νησιά: η 
Παλατιανή και η Πανάχραντος στην Άνδρο, η Καστριανή και η Ρευματιανή στην Τζια, η Οδηγήτρια στην Κίμωλο, η Πορταΐτισσα και η Θαλασσίτρα στη 
Μήλο, η Βλαχερνιώτισσα και η Πρωτόθρονος στη Νάξο, η Γιάτραινα στη Θηρασιά, η Παντάνασσα στη Σίκινο, η Ουρανοφόρα στη Σίφνο, η Παναγία η 
Μαρτιάτισσα και η Μαγιάτισσα στη Φολέγανδρο.

Δωδεκάνησα: 
• Τα Δωδεκάνησα διαθέτουν έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς προορισμούς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και παγκοσμίως, την Πάτμο. Η 

Πάτμος μάλιστα από το 1981 έχει ανακηρυχθεί από τη σύγχρονη ελληνική πολιτεία ως «Ιερό Νησί», ενώ από το 1999 έχει συμπεριληφθεί στα Μνημεία 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. 

• Μερικές από τις τοποθεσίες που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο θρησκευτικού τουρισμού στα Δωδεκάνησα θα μπορούσε να περιελάμβανε 
ενδεικτικά εκκλησίες και μοναστήρια όπως πχ. στην Κάλυμνο η μικρή εκκλησία του Χριστού της Ιερουσαλήμ και η Παναγιά η Γαλατιανή στον Αργινώντα, 
στην Κάσο ο Άγιος Σπυρίδωνας με το περίφημο καμπαναριό και η Αγία Τριάδα στο χωριό Πόλι, που είναι βαμμένη σε έντονο μπλε και πορτοκαλί χρώμα, 
στο Καστελόριζο η εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μητρόπολη του νησιού με γοτθικά στοιχεία, και το καστρομονάστηρο του Αγίου 
Γεωργίου του Βουνού στη Λέρο και το γνωστομοναστήρι της Παναγιάς της Κυράς στους Λειψούς. 

Μεγάλος είναι και ο θρησκευτικός πλούτος των νησιών του Αιγαίου, καθώς σημαντικές μονές και εκκλησίες αποτελούν όχι μόνο φημισμένα προσκυνήματα, αλλά και πολύ 
σπουδαία αρχιτεκτονικά μνημεία που διαφυλάσσουν στα μουσεία και τις βιβλιοθήκες τους πολύτιμα κειμήλια. Τα εκκλησάκια και τα ξωκλήσια που ασπρίζουν στις πλαγιές, τα 
βουνά και τις ρεματιές των νησιών ή γύρω από τις Χώρες και τους οικισμούς αντανακλούν το ισχυρό θρησκευτικό συναίσθημα των ντόπιων- σε αρκετά νησιά, μάλιστα, φθάνουν τα 
365, όσες είναι δηλαδή οι ημέρες του χρόνου. Πολλά από αυτά ήταν τάματα ναυτικών και παραμένουν ιδιωτικά. Οι κτήτορές τους έχουν τη φροντίδα τους και την πρωτοβουλία 
στη διοργάνωση των πανηγυριών με καλεσμένους τους συντοπίτες τους αλλά και επισκέπτες.
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City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Κυκλάδες
Ο μεγάλος αριθμός των Νήσων των Κυκλάδων προσφέρουν πληθώρα επιλογών, αναφορικά με τη διασκέδαση και τα αξιοθέατα. Τα 
νησιά Κέα, Άνδρος και Κύθνος μπορούν να αποτελέσουν «island break» προορισμούς, λόγω της εγγύτητάς τους με την Αθήνα.

Αγορά
(Shopping)

• Η αγορά διαφοροποιείται ανάλογα με τον προορισμό των Κυκλάδων. Αγορές όπως της Σαντορίνης και της Μυκόνου εμφανίζουν ποικιλία καταστημάτων 
με ενδύματα, κοσμήματα και τοπικά προϊόντα. 

• Στην Νάξο εμφανίζεται συγκέντρωση καταστημάτων γύρω από τον κεντρικό εμπορικό δρόμο του νησιού με ενδύματα, τοπικά προϊόντα και κοσμήματα 
ενώ στην Ερμούπολη της Σύρου η αγορά επεκτείνεται στα σοκάκια περιμετρικά της κεντρικής πλατείας. 

• Η πλειοψηφία των νησιών περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό καταστημάτων με τοπικά είδη, τουριστικά είδη, αξεσουάρ και τοπικά προϊόντα.

Περίπατος στην Πόλη • Περίπατος στις χώρες των νησιών και στα γραφικά καλντερίμια όπου ο επισκέπτης γνωρίζει τις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες, την κουλτούρα και τα ήθη 
και τα έθιμα των νησιών μέσα από ένα μοναδικό ταξίδι στο χρόνο. 

Διασκέδαση-
Νυχτερινή Ζωή

• Το πλήθος των προορισμών των Κυκλάδων προσφέρουν πλήθος επιλογών, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνουν έντονη νυχτερινή ζωή. Ενδεικτικά 
αναφέρονται η Μύκονος, η Πάρος και η Ίος με γνωστά bar, clubs και καλοκαιρινά θεματικά πάρτι.

• Για επιλογές με λιγότερο έντονη νυχτερινή διασκέδαση ενδεικτικά αναφέρονται η Νάξος, η Τήνος και η Σύρος. Οι συγκεκριμένες επιλογές εμφανίζουν 
έντονα χαρακτηριστικά της τοπικής κουλτούρας, πολλές γαστρονομικές επιλογές, δραστηριότητες εξερεύνησης τοπίου και περίπατους σε γραφικά χωριά.

Πηγές: Visit Greece, Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Νοτίου Αιγαίου

Αξιοθέατα

• Τα αξιοθέατα περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς, μουσεία, βυζαντινές εκκλησίες, πύργους, σπήλαια και άλλες κατηγορίες.
• Οι Κυκλάδες εμφανίζουν πλήθος αξιοθέατων με τα διασημότερα από αυτά να είναι το διάσημο ηφαίστειο της Σαντορίνης, το περίφημο ηλιοβασίλεμα 

στην Οία, η Μικρή Βενετία της Μυκόνου, η αμφιθεατρική χώρα της Σερίφου με τα κυβόσχημα σπίτια, ο Ναός του Απόλλωνα στην Πορτάρα, ο 
Αρχαιολογικός χώρος της Δήλου, το αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο της Μήλου, η Αρχαία Θήρα, το Μοναστήρι της Παναγιάς Χοζοβιώτισας, ο Ιερός Ναός 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου κ.α.

Θέατρα
Παραστάσεις

Φεστιβάλ

• Σημαντικός αριθμός φεστιβάλ, από το Διεθνές Φεστιβάλ κλασσικής μουσικής Κυκλάδων στην Σύρο όπου διοργανώνεται πλήθος εκδηλώσεων, το 
Φεστιβάλ Σερίφου, το Santorini Jazz Festival, το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σαντορίνης, το Φεστιβάλ Νάξου, το Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου κ.α. Το 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή φιλοξενεί πληθώρα εκθέσεων. 

• Αντίστοιχα εμφανίζονται πολλά θέατρα και αντίστοιχες παραστάσεις ενώ ενδεικτικά αναφέρονται το ανοιχτό θέατρο Άνδρου, το Δημοτικό θέατρο 
Ερμούπολης, το White Door θέατρο στην Σαντορίνη κ.α.
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City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Δωδεκάνησα
Οι επιλογές των προορισμών στα Δωδεκάνησα προσφέρουν πλήθος εναλλακτικών για τους υποψήφιους επισκέπτες. Πέρα από τους 
έντονους σε νυχτερινή ζωή προορισμούς όπως την Νήσο της Ρόδου προσφέρονται και προορισμοί για πιο ήρεμες διακοπές ενώ σε 
όλους τους προορισμούς εντοπίζονται σημαντικά αξιοθέατα και επιλογές διασκέδασης.

Αγορά
(Shopping)

• Όλες οι χώρες των νησιών καθώς και οι μεγαλύτεροι οικισμοί τους διαθέτουν κεντρικές αγορές με πληθώρα καταστημάτων στα οποία ο επισκέπτης 
μπορεί να πραγματοποιήσει αγορές. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα τουριστικά καταστήματα και κάθε λογής σουβενίρ, τα εμπορικά καταστήματα ρούχων 
και τα παραδοσιακά καταστήματα με γλυκίσματα και τοπικά προϊόντα. 

• Ενδεικτικά στην Ρόδο η Παλιά Πόλη έχει μεγάλο αριθμό καταστημάτων με τοπικά χειροποίητα είδη, αναμνηστικά και τοπικά προϊόντα (σφουγγάρια) ενώ 
οι περιοχές με resorts διαθέτουν ποικιλία καταστημάτων. Στην παλιά πόλη της Κω υπάρχουν πολλά καταστήματα με ευρεία ποικιλία σε κεραμικά, 
κοσμήματα και δερμάτινα είδη, ενώ στην Κάλυμνο η αγορά επικεντρώνεται σε παραδοσιακά προϊόντα, με εξέχουσα θέση τα σφουγγάρια.

• Υπάρχουν και νησιά με μικρές αγορές όπως στην Κάρπαθο με καταστήματα που διαθέτουν κυρίως τοπικά και χειροποίητα προϊόντα. 

Περίπατος στην Πόλη
• Ρόδος: Περίπατος στο εμπορικό κέντρο της πόλης όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα, στην παραλιακή οδό με τις καφετέριες και τα ιστορικά κτήρια  

αλλά και στην μεσαιωνική πόλη με τα κάστρο και τις πλατείες. 
• Κως: Περίπατος στην αρχαία πόλη της Κω με τις οι πολυτελείς ρωμαϊκές επαύλεις με τα πλούσια ψηφιδωτά δάπεδα και το Ρωμαϊκό Ωδείο. 

Διασκέδαση-
Νυχτερινή Ζωή

• Οι σημαντικότεροι προορισμοί των Δωδεκανήσων (Ρόδος, Κως) εμφανίζουν έντονη νυχτερινή ζωή. 
• Η νυχτερινή ζωή την Ρόδο είναι εντονότερη κυρίως στην Παλαιά Πόλη αλλά και σε χωριά στην ανατολική ακτή του νησιού. Στο λιμάνι της Κω υπάρχουν 

πολλά μπαρ και κέντρα ενώ στην Πάτμο η νυχτερινή ζωή είναι σχετικά ήρεμη με επίκεντρο τα μπαρ που βρίσκονται στην χώρα.

Πηγές: Visit Greece, Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Νοτίου Αιγαίου

Αξιοθέατα

• Ρόδος: η Παλιά (μεσαιωνική) Πόλη, άριστα διατηρημένη, αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988. Η Οδός των 
Ιπποτών, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μανδράκι. 

• Κως: Μεσαιωνικό κάστρο, Πλατεία Πλατάνου ή Λότζιας, και ο παραδοσιακός οικισμός Μυλοτόπι στο χωριό Κέφαλος. 
• Στα υπόλοιπα νησιά υπάρχει το Κάστρο Αστυπάλαιας, ο Κρατήρας Στέφανος στην Νίσυρο, οι Μύλοι της Πάτμου, η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας 

Χαριτωμένης στην Κάλυμνο κ.α.

Θέατρα
Παραστάσεις

Φεστιβάλ

• Τα πανηγύρια της Ρόδου, είναι ως επί το πλείστων επικεντρωμένα στο θρησκευτικό στοιχείο και δεμένα με τις θρησκευτικές γιορτές ενώ 
πραγματοποιείται το «Aegean Yachting Festival» όπως και το Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου. Στην Κάλυμνο πραγματοποιείται αναρριχητικό Φεστιβάλ κάθε 
Μάιο, όπου και συρρέουν ορειβάτες απ’ όλο τον κόσμο. Η Σύμη εμφανίζει φεστιβάλ με πλήθος εκδηλώσεων (συναυλίες, παραστάσεις χορού, ελληνικό 
τραγούδι). Στην Κω διοργανώνεται διεθνές φεστιβάλ Κινηματογράφου, φεστιβάλ μουσικής  αλλά και θεατρικά φεστιβάλ.
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MICE | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και δραστηριότητες

Πηγές:, Πτυχιακή Εργασία Μουστάκας Κωνσταντίνος "Ο τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης του νομού Δωδεκανήσου", 2013, UNWTO, Πανεπιστήμιο Αιγαίου "Σχέδιο Δράσης για τον συνεδριακό Τουρισμό στις Κυκλάδες", 

Ο συνεδριακός τουρισμός στην Ελλάδα δεν είναι αναπτυγμένος σε ικανοποιητικό βαθμό και παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες οι οποίες
αφορούν: έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου, επενδύσεις σε υποδομές και δομές με υψηλό κόστος, αδυναμίες συστήματος 
τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανεπαρκής προσφορά σε σύγχρονα προϊόντα (συνέδρια εν πλω ή μέσω τηλεδιάσκεψης), 
προβληματικές υποδομές μεταφοράς (αεροπορικές, ακτοπλοϊκές) και υστέρηση στην απορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων. 

Κυκλάδες: 
• Η ΠΕ Κυκλάδων διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό υποδομών (συνεδριακά κέντρα, αίθουσες που διατίθενται για συνέδρια) στην πλειοψηφία τους όμως ικανές να 

εξυπηρετήσουν μικρής και μεσαίας εμβέλειας (έως 500/700 άτομα). Επισημαίνεται ωστόσο ότι τα συνέδρια αυτού του μεγέθους και ιδιαίτερα αυτά πού 
αφορούν σε 150-300 άτομα είναι πολλά σε ετήσια βάση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

• Οι υποδομές αυτές κυρίως αφορούν:
− Αυτοδύναμα συνεδριακά κέντρα που ανήκουν κυρίως σε ΟΤΑ και φορείς του Δημοσίου και χρησιμοποιούνται τόσο για συνέδρια όσο και για άλλες εκδηλώσεις, 

είναι αίθουσες που ανήκουν σε θεσμικούς φορείς (Επιμελητήρια, ΟΤΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκκλησία, επαγγελματικά σωματεία) και χρησιμοποιούνται και 
για συνέδρια αλλά και άλλες εκδηλώσεις επιστημονικού και επαγγελματικού χαρακτήρα,

− Αυτοδύναμα συνεδριακά κέντρα σε ξενοδοχεία (κυρίως μικρά και μεσαία σε χωρητικότητα) ιδιαίτερα σε αυτά που λειτουργούν ως σύνθετα Resort Hotels και 
αίθουσες συνεδριών σε ξενοδοχεία διαφορετικών τύπων και επιπέδων. 

• Παραδείγματα δυνητικής ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού στην Περιφέρεια Ν Αιγαίου είναι τα διεθνή συνέδρια με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά (πχ 
μεταλλευτικά-γεωλογίας, τουρισμού, ναυτιλίας, αγροτικά, περιβάλλοντος κτλ.) σε Άνδρο, Νάξο και Σέριφο, συνδυασμός συνέδριων και κρουαζιέρας σε Σαντορίνη 
και Μύκονο και τέλος εκπαιδευτικά συνέδρια πχ. συνέδρια περιβάλλοντος, γεωλογίας, τουρισμού, αρχιτεκτονικής, οινολογίας κτλ. σε Σαντορίνη, Νίσυρο, Πάρο 
και Σίφνο.

Δωδεκάνησα: 
• Η Ρόδος και η Κως αναδεικνύονται σε ιδανικό προορισμό, σε διεθνές κέντρο για επαγγελματικές συναντήσεις, λόγω της στρατηγικής τους θέσης μεταξύ της 

Κεντρικής Ευρώπης- Ασίας/ Μέσης Ανατολής. Ωστόσο τα νησιά αυτά πρέπει να συνδυάσουν τα συνέδρια και με τον κλάδο των τουριστικών εκθέσεων.
• Κατέχουν αξιόλογη θέση στην προσφορά συνεδριακών προορισμών τις δυο τελευταίες δεκαετίες καθώς διαθέτει μεγάλα και σύγχρονα συνεδριακά κέντρα. 

Συγκεκριμένα η ζήτηση για συνεδριακό και επαγγελματικό τουρισμό έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η Ρόδος και η Κως να είναι μέσα στον 
χάρτη των προορισμών παγκοσμίου συνεδριακού τουρισμού. 

• Η πραγματοποίηση μεγάλων ιατρικών και φαρμακευτικών συνεδρίων αποτελούν στόχο για την προσέλκυση τουριστών συνεδριακού τουρισμού.

• Σύμφωνα με στοιχεία της ICCA η Ελλάδα έχει ένα περιορισμένο αριθμό συνεδρίων σε αυτή (100 το 2013) και η Αθήνα παραμένει ο κύριος προορισμός (49 στα 100 το 2013 και ακολουθούν Θεσσαλονίκη 
με 10, Ρόδος με 9 και Κρήτη με 5). Την ίδια χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται στην 38η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και η Αθήνα αντίστοιχα στην 47η.

• Επίσης, από τη διαχρονικότητα των στοιχείων (2002-2013) της ICCA ότι η κατάσταση έχει ελάχιστα βελτιωθεί, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, καθώς λείπει η επαγγελματική οργάνωση και 
προβολή αλλά και η δυναμική παρουσία περιφερειακών τουριστικών προορισμών πλέον της Αθήνας στη ζήτηση για διεθνή συνέδρια. 
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• Η διαμονή σε παραδοσιακούς ξενώνες και αγροτουριστικά καταλύματα που 
συνδυάζεται με την γνωριμία του επισκέπτη με καθημερινές αγροτικές δραστηριότητες 
και συνήθειες, κερδίζει όλο και περισσότερο οπαδούς. Αν η επαφή με την παράδοση και 
τις ρίζες ανήκει στις προτεραιότητες σας, οι Κυκλάδες προσφέρουν αρκετές επιλογές. 

• Στην Άνδρο δείγμα προβιομηχανικής τεχνολογίας αγροτικής παραγωγής αποτελεί το 
αποκατεστημένο ελαιοτριβείο του Χέλμη του 18ου αιώνα (1857) στον Άνω Πίτροφο της 
Άνδρου που έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο επισκέψιμο μουσείο ελιάς που ταξιδεύει 
τον επισκέπτη στον χρόνο και στις παραδοσιακές και νέες μεθόδους της ελαιοκομίας. 

• Στην Ηρακλεία προσφέρεται ευκαιρία στους επισκέπτες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
να παρακολουθήσουν την παραδοσιακή τεχνική τυροκομίας από νοικοκυρές του νησιού. 

Κυκλάδες

• Η καλλιέργεια αμπελώνων και η παραγωγή οίνου είναι μία 
μακραίωνη παράδοση που αναβιώνει τις τελευταίες δεκαετίες σε 
πολλά νησιά. 

• Κορυφαίες στη λίστα είναι η Ρόδος η Σαντορίνη και η Πάρος. 
Επίσης, αξιόλογη ανάπτυξη γνωρίζει η αμπελουργία στη Λέρο, 
την Κω, τη Μύκονο, την Τήνο, τη Σίφνο και τη Μήλο.

• Καλλιέργεια Ελιάς
• Παρασκευή τυριού
• Μαθήματα μαγειρικής
• Γευσιγνωσία κρασιών

Προϋποθέσεις
• Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και τοποθεσία
• Αξιοθέατα και Περιβάλλον
• Δραστηριότητες
• Αγορά Τοπικών Προϊόντων

• Τα κρασιά της Ρόδου θεωρούνται μοναδικά. Οι κατ’ εξοχήν οινοπαραγωγικές 
περιοχές είναι τα ορεινά της δυτικής Ρόδου και κυρίως τα χωριά Έμπωνας, Άγιος 
Ισίδωρος και Σιάνα. Οι αμπελώνες καλύπτουν χιλιάδες στρέμματα και οι ποικιλίες 
που καλλιεργούνται είναι το Αθήρι και το Μοσχάτο που παράγουν λευκό κρασί, 
και η μανδηλαριά (ή Αμοργιανό) που παράγει κόκκινο κρασί. Αξιόλογα είναι και τα 
αφρώδη κρασιά των δύο μεγάλων ροδίτικων οινοποιείων της Ρόδου.

• Υπάρχουν πολλά οργανωμένα οινοποιεία που δέχονται επισκέπτες και 
προσφέρουν γευσιγνωσία κρασιού. Επίσης, προσφέρονται μαθήματα μαγειρικής 
τοπικής και μεσογειακής κουζίνας.  

Δωδεκάνησα

Όλα τα νησιά του Ν. Αιγαίου είναι οινοπαραγωγικά νησιά, ενώ τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σημαντική και συστηματική οινική 
ανάπτυξη. Το αμπέλι και το κρασί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Αιγιακής ιστορίας και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
οικονομίας και την άνθιση του εμπορίου στα νησιά. Αναφορές του Ομήρου, αλλά και ευρήματα από τον προϊστορικό οικισμό 
του Ακρωτηρίου στη Θήρα, μαρτυρούν τη μακραίωνη παράδοση οινοποίησης στο αρχιπέλαγος.

Πηγές: Διαδικτυακή πύλη Aegean Islands, 

Πρότυπες Αγροτουριστικές Μονάδες

Δραστηριότητες
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Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τα νησιά του Αιγαίου είναι μικρά και δεν έχουν ζώνες με μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Έτσι η 
βλάστηση που σχηματίζεται σε αυτά είναι συνήθως τα Φρύγανα και Μακκία (χαμηλή βλάστηση) και περιορισμένα δάση από Τραχεία 
Πεύκη. Σε γενικές γραμμές, η χλωρίδα του Αιγαίου κυριαρχείται από είδη που αντέχουν στις ξερικές συνθήκες του Μεσογειακού 
καλοκαιριού και στην έλλειψη νερού.

Τοπία Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους

• Κυκλάδες: Στις Κυκλάδες ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους έχουν χαρακτηριστεί τα ακόλουθα: Άνω Σύρος, Βόλαξ Τήνου, Διπόταμα Άνδρου, Ερμούπολη, Κλέφτικο 
Μήλου, Νάουσα Πάρου, Νησίδα Άνυδρος, Νησίδα Νικουρία Αμοργού, Νήσοι Θηρασία, Ασπρονήσι, Παλιά και Νέα Καμένη και οι Νήσοι Ανάφη, Αντίμηλος, Θήρα, Ίος, 
Σέριφος, Σίφνος, Μύκονος, Κίμωλος, και Φολέγανδρος, Όρμος Οτζιάς, Παναγία Χοζοβιώτισσα Αμοργού, Παροικιά Πάρου, Χώρα Αμοργού, Νάξου και Τήνου.

• Δωδεκάνησα: Στο νησί αυτό, όπου βρίσκεται ο Πλάτανος του Ιπποκράτη, ένα μοναδικό Μνημείο της Φύσης, συναντά κανείς ακόμη δάση από αυτοφυή Κυπαρίσσια και 
Πεύκα. Στη Ρόδο και στην Κώ συναντώνται αυτοφυή δάση από οριζοντιόκλαδα και αιωνόβια κυπαρίσσια του είδους Cupressus sempervirens var. orizontalis Το δάσος στη 
Ρόδο έχει μάλιστα ανακηρυχθεί Μνημείο της Φύσης. Επίσης η Αρχαία Κάμειρος, Λίνδος Ρόδου, Λόφος Φιλερήμου, Μονόλιθος Ρόδου, Νήσοι Μεγίστη (Καστελόριζο), Ρώ
και Σρογγυλή, Παντέλι, Πλάτανος και Αγία Μαρίνα Λέρου, Ροδινί, Χαράδρα Πεταλούδων Ρόδου, Χώρα Αστυπάλαιας και οι Νήσοι Γυαλί, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη και Χάλκη.    

Χλωρίδα & Πανίδα

Κυκλάδες / Χλωρίδα: 
• Στη Σίκινο φυτρώνουν στα βουνά και στους λόφους του νησιού σπάνια είδη φυτών όπως τα Symphytum cycladense, Brassica cretica, Seseli crithmifolium, Campanula

laciniata, Campanula heterophyla, Senecio bicolor, Rhamnus alaternus. Η Νάξος χαρακτηρίζεται από αμμόλοφους με σπάνιες συστάδες Κέδρων, η Θήρα ή Σαντορίνη 
καλύπτεται από χαμηλά Φρύγανα. Σε πολλά νησιά των Δωδεκανήσων υπάρχουν ενδημικά και σπάνια είδη φυτών όπως στη Μεγίστη, την Κάρπαθο, την Κω και τη Ρόδο. 

Δωδεκάνησα / Χλωρίδα
• Σε αρκετά νησιά των Δωδεκανήσων υπάρχουν ενδημικά και σπάνια είδη φυτών όπως στη Μεγίστη, τη Σαριά, την Κάρπαθο, την Κω και τη Ρόδο. Η Κως έχει ονομαστεί 

«Κήπος του Αιγαίου» εξαιτίας της πυκνής βλάστησης που της εξασφαλίζουν τα άφθονα νερά του νησιού. Στη Ρόδο φύεται ακόμη η Χαρουπιά και η Τραχεία Πεύκη που 
είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη ξηρασία, το κρύο και τους ανέμους. Στις θερμότερες και ξηρότερες περιοχές του Αιγαίου βρίσκονται ακόμη η Κουμαριά, ο Σχίνος και άλλοι 
ξηρόφιλοι θάμνοι. Επίσης, στα Δωδεκάνησα (Κάρπαθος, Χάλκη, Νίσυρος) συναντάται ο φοίνικας του Θεόφραστου.

Δωδεκάνησα/ Πανίδα
• Η γεωγραφική θέση, το κλίμα και η μεγάλη ποικιλία βιότοπων του Αιγαίου συνθέτουν τη φυσιογνωμία της πανίδας, η οποία είναι πλουσιότατη και αποτελεί μείγμα 

ευρωπαϊκών, ασιατικών και αφρικανικών ειδών, μαζί με διάφορα ενδημικά είδη. Από τα Δωδεκάνησα και τα άλλα νησιά κατά μήκος της μικρασιατικής ακτής, βλέπουμε 
ότι πολλά από τα είδη ερπετών που συναντώνται εκεί δεν υπάρχουν στην Ηπειρωτική Ελλάδα όπως η Xρυσόσαυρα, ο Mαύρος Zαμενής, ο Zαμενής της Ρόδου ή 
Λεβαντόφιδο, ο θαμνόφιδο κτλ. Tο Kροκοδειλάκι Laudacia stellio, βρίσκεται στα νησιά Δήλο, Nάξο, Πάρο, Aντίπαρο. Ακόμη, το Φίδι της Γυάρου Hierophis viridiflavus στη 
Γυάρο. Επίσης σημαντικό είδος, το οποίο κατατάσσεται στα απειλούμενα προς εξαφάνιση στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, είναι η 
Δερματοχελώνα Dermochelys coriacea. Επίσης η Καρέττα Caretta caretta και η Πράσινη Θαλασσοχελώνα Chelonia mydas έχουν σημαντική παρουσία στο Αιγαίο.

Πηγές: Διαδικτυακή πύλη Aegean Islands, Έρευνα Deloitte-Remaco
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Πηγές: Topoguide, Διαδικτυακή πύλη Aegean Islands, Έρευνα Deloitte-Remaco

Άλλοι Φυσικοί Πόροι
& Δραστηριότητες

Κυκλάδες
• Φαράγγια: Αρακλού-Προφήτη Ηλία στην Αμοργό, Φαράγγι Άχλα

στην Άνδρο
• Καταρράκτες: Αγκάθι και Άγιος Παντελεήμονας στη Μήλο, Η 

Ρεματιά της Πυθάρας στην Άνδρο
• Υδροβιότοποι: Έλος Αιγιάλης, έλος Κάτω Κάμπου, Έλος Καντούνι, 

εκβολή Πλούσκα, Έλος Κρεμμύδες, Λιμνοθάλασσα παλιάς Αλικής, 
Έλος καλάμου, Λιμνοθάλασσα Κάβουρα, Αλυκή Κιμώλου, Έλος 
Αγίου Μηνά, Έλος Προβατάς, Αγκάθια, Αδάμας, Εκβολή Ρύακα
Σπιτίτου, Εκβολή Ρύακα Πανόρμου, Έλος Αγιασσού, Έλος Καλαντού, 
Λιμνούλα Νέας Καμένης,  Λιμνοθάλασσα Σάντα Μαρία, 
Λιμνοθάλλασα Πούντας, Έλος Τσιλιπάκι, Έλος καμαρών, Αλυκή 
Θηρασιάς, Έλος Αγίου Ιωάννη (Πόρτο), Ρύακας λιβάδας και Αγία 
Κυριακή.

• Ορεινοί Όγκοι: Βουνό Ζάς, Όρος Κύνθος, Κορωνός, Όρος Κουβάρα, 
Ράψη Πολύχνιτου

Δωδεκάνησα
• Φαράγγια: Φαράγγι Σαρίας, Ξυτρυπητή στην Ρόδο, Φλασκιάς

στην Κάρπαθο, η Κοιλάδα των Πεταλούδων στη Ρόδο
• Καταρράκτες: Στο Έξω Νησί στην Αστυπάλαια 
• Υδροβιότοποι: Αρμαθιά, Έλος Τριστόμου, Έλος Λιμναρά, Έλος 

Γούρνας, Αλυκή Διακόφτι, Ελιά Λίμνη Παναγιάς Γερανού, Λίμνη 
Νάνων, Εκβολή ποταμού Κρεμαστινού,  

• Ορεινοί Όγκοι: Προφήτης Ηλίας, Καλή Λίμνη, Όρος Δίκαιος, 
Αττάβυρος.  

• Χείμαρρος: Ασκληπιός, Κοντάρης

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει να επιδείξει ένα ξεχωριστής ομορφιάς και οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον, το οποίο 
αποτελείται από αξιόλογους φυσικούς σχηματισμούς όπως φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια και ορεινούς όγκους, πλούσια πανίδα και 
χλωρίδα, τοπία φυσικού κάλλους, τα οποία προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
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Γαστρονομικός Tουρισμός
Λιτή με πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές από τόπο σε τόπο, είναι η κουζίνα των Κυκλάδων. Στην καρδιά της απλής και 
εκλεπτυσμένης κυκλαδίτικης γαστρονομίας βρίσκονται τα ψάρια, τα θαλασσινά, το κρέας, το γάλα και τα νοστιμότατα τυριά που 
παράγουν οι ντόπιοι χάρη στην κτηνοτροφία. Επίσης, η τομάτα, διάφορα όσπρια, λαχανικά και τα παξιμάδια. Δεκάδες είναι τα γλυκά 
ταψιού γεμιστά με τυρί ή με ξηρούς καρπούς, ενώ από τα πιο δημοφιλή είναι τα παστέλια, τα λουκούμια της Σύρου ή οι χαλβαδόπιτες.

Σήματα 
Πιστοποίησης

Έχουν πιστοποιηθεί  στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 10 προϊόντα ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και 9 προϊόντα ως Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η πιστοποίηση 4 προϊόντων ΠΓΕ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία άλλων 8 προϊόντων. 
• ΠΕ Δωδεκανήσου: Μελεκούνι Ρόδου (ΠΓΕ), Ελαιόλαδο Ρόδου (ΠΓΕ)
• ΠΕ Κυκλάδων: Φάβα Σαντορίνης (ΠΟΠ), Γραβιέρα Νάξου (ΠΟΠ), Σαν Μιχάλη (ΠΟΠ), Κοπανιστή (ΠΟΠ), Πατάτα Νάξου (ΠΓΕ), Τοματάκι Σαντορίνης (ΠΟΠ)

Αγροτικά Προϊόντα

Κυκλάδες
• Γαλακτοκομικά προϊόντα: Γραβιέρα ΠΟΠ Νάξου, αρσενικό της Νάξου, 

Βολάκι Τήνου, Γραβιέρα Τήνου, κοπανιστή της Μυκόνου, μαλαχτό 
τυρί Άνδρου, Σα Μιχάλη-σκληρό κίτρινο τυρί που θυμίζει το πεκορίνο 
από την Σύρο, χλωρό τυρί από την Σαντορίνη.

• Μυρωδικά: Άγρια κάπαρη (λόγω του άγονου εδάφους και του κλίματος, 
στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, τη Σίφνο, τη Σέριφο, τη 
Σύρο, την Τήνο, την Άνδρο και την Κίμωλο).

• Φρούτα: Κίτρο από την Νάξο
• Κρέας: Κατσίκι, γίδα, χοιρινό & λευκό κρέας (κοτόπουλο).
• Όσπρια: Εξαιρετικής ποιότητας φάβα (χαρακτηριστικό προϊόν 

της Σαντορίνης), Ρεβύθια Σίφνου, Σερίφου και Σύρου. 
• Μέλι
• Κρασί: Στη Σαντορίνη καλλιεργείται, σε ποσοστό 80%, το λευκό 

ασύρτικο, μαντιλαριά και το μαυροτράγανο, ενώ η λευκή Μονεμβασία 
καλλιεργείται στην Πάρο.

Πηγές: Etagro, Έρευνα Deloitte-Remaco 

Δωδεκάνησα
• Γαλακτοκομικά προϊόντα: Σε Κω, Νίσυρο και Λέρο παράγεται το 

φημισμένο κρασοτύρι ή κοκκινοτύρι ενώ η μυζήθρα είναι τοπικό προϊόν 
που παράγεται σε Κω και Λέρο.

• Φρούτα: Βερίκοκα, μούσμουλα.
• Ελιές
• Παξιμάδια: Στην Κάλυμνο και την Κάρπαθο.
• Κρέας: Κατσίκι, γίδα, χοιρινό και λευκό κρέας (κοτόπουλο).
• Ζυμαρικά: Πλιγούρι, μακαρούνες, σύκα, ελιές, κριθαρένια παξιμάδια.
• Όσπρια: Φακές, ρεβίθια, ταχίνι και μαυρομάτικα φασόλια.
• Μέλι
• Κρασί: Διάσημα κρασιά σε Ρόδο και Κω (ερυθρή Μανδηλαριά)
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Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχουν 9 εστιατόρια βραβευμένα με Χρυσό Σκούφο καθώς και 11 εστιατόρια που ανήκουν στην 
κατηγορία Top Notch. Σημαντική διάκριση αποτελεί και το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας που έχει απονεμηθεί συνολικά σε 17 
εστιατόρια/ταβέρνες της Περιφέρειας. Τέλος, πλήθος ξενοδοχείων της Περιφέρειας έχουν ενσωματώσει το «Ελληνικό Πρωινό».

Γαστρονομικός Tουρισμός | Βραβεύσεις/ πιστοποιήσεις

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

Κυκλάδες (2/2): 
• Ovac (15/20)

– Σαντορίνη-Ημεροβίγλι, Ξεν. «Cavo Tagoo»
– Στο εστιατόριο του «Cavo Tagoo», o Χρόνης Δαμαλάς βάζει 

γευστική πλώρη για τις κουζίνες του κόσμου, μπερδεύοντας 
ευρηματικά μεσογειακά και ασιατικά στοιχεία.

• Elements Restaurant (15/20)
– Σαντορίνη-Οία, Ξεν. «Canaves Epitome»
– Το fine dining εστιατόριο του νέου ξενοδοχείου «Canaves

Oia Epitome», σε λιτές γραμμές με ηφαιστειακή πέτρα και 
ξανθό ξύλο και θέα το Αιγαίο. Η κουζίνα, με επικεφαλής το 
δημιουργικό σεφ Τάσο Στεφάτο, κινείται σε μοντέρνα 
συχνότητα ενσωματώνοντας ελληνικές ιδέες.

• Grandma's (15/20)
– Ίος-Χώρα, Ξεν. «Liostasi Hotel & Suites»
– Το πρώτο εστιατόριο που έφερε βραβείο στην Ίο, είναι 

τοποθετημένο στη βεράντα του ξενοδοχείου «Liostasi Hotel 
& Suites», με arty αισθητική και προσφέρει υψηλού 
επιπέδου κουζίνα. Ο νεαρός βραβευμένος σεφ Αλέξανδρος 
Λέπεσης δημιουργεί πιάτα άρτιας τεχνικής με μοντέρνα 
προσέγγιση. 

Δωδεκάνησα:
• Ρόδος: Five Senses-Sophisticated Greek Gastronomy 
Κυκλάδες:
• Μύκονος: Baos, BeefBar Mykonos, Cabbanes, Jackie O' Beach, 

Mikrasia Restaurant, Bill & Coo Gastronomy Project, Mr. Pug 
• Σαντορίνη: Naos, Santoro  
• Τήνος: Μαραθιά

Top Notch βραβεία (11)

Δωδεκάνησα:
• Noble Gourmet Restaurant (15,5/20)

– Ρόδος-Καλλιθέα, Ξεν. «Elysium Resort & Spa»
– Μια καινοτόμα γαστρονομική εμπειρία προσφέρεται στους επισκέπτες της Ρόδου, μέσα στο 

πολυτελές εστιατόριο στην κορυφή του ξενοδοχείου «Elysium Resort & Spa» στην Καλλιθέα. Τα 
menu degustation στολίζουν άκρως πρωτότυπες συνθέσεις που φωτίζουν τις μαγειρικές 
παραδόσεις της Ρόδου και τις συνδέουν με τη σύγχρονη γαστρονομία. 

Κυκλάδες (1/2): 
• Matsuhisa Mykonos (15,5/20)

– Μύκονος-Χώρα, Ρόχαρη, ξεν. «Belvedere»
– Η χαλαρή και κομψή κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου 

«Belvedere» και η διάσημη κουζίνα του Nobu έχουν κάνει το εστιατόριο διεθνή γαστρονομικό 
προορισμό.

• Lycabettus Restaurant (15,5/20)
– Σαντορίνη-Οία, Ξεν. Andronis Luxury Suites
– Το εστιατόριο του «Andronis Luxury Suites» συνδυάζει τη βραβευμένη κουζίνα του Παύλου 

Κυριάκη με ατμόσφαιρα fine dining και μια εξαιρετική λίστα κρασιών με πολλές σπάνιες φιάλες. 
Υψηλή τεχνική, πρωτοτυπία και δημιουργικότητα καταλήγουν σε εξαιρετικές ιδέες.

• Lauda (15,5/20)
– Σαντορίνη-Οία, Ξεν. Andronis Boutique Hotel
– Με θέα στο ηφαίστειο από τη βεράντα του «Andronis Boutique Hotel» στην Οία, ο βραβευμένος 

Γάλλος σεφ Εμανουέλ Ρενό επιμελείται μια γαλλική σύγχρονη κουζίνα, σύγχρονη, όπου 
παρουσιάζονται και οι γεύσεις από Ελλάδα μέσα από πρωτότυπες ιδέες. 

• Σελήνη (15/20)
– Σαντορίνη-Φηρά, Ξεν. Katikies Garden - Παλαιά
– Το εμβληματικό εστιατόριο του Γιώργου Χατζηγιαννάκη, σε νέο πλέον χώρο στο ξενοδοχείο 

«Katikies Garden» στα Φηρά, συνεχίζει την πορεία του στα μονοπάτια της δημιουργικής 
ελληνικής κουζίνας, δίνοντας έμφαση σε επίλεκτα υλικά των Κυκλάδων. 

• Petra Restaurant (15/20)
– Σαντορίνη-Οία, Ξεν. Canaves Oia Suites
– Το εστιατόριο του «Canaves Oia Suites» προσφέρει μοναδική θέα στο ηφαίστειο. Ο σεφ Βασίλης 

Ρούσσος και ο executive chef των «Canaves Oia» Τάσος Στεφάτος δημιουργούν μια εξαιρετική 
μοντέρνα ελληνική κουζίνα που αποδίδει με πρωτοτυπία και φινέτσα κλασικά πιάτα.

Χρυσοί Σκούφοι 2020 (9) Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2020 (17)

Δωδεκάνησα
• Ρόδος: Caesar, Παράγκα, Το Λημέρι του Ληστή, Μαυρίκος, 

Five Senses-Sophisticated Greek Gastronomy, 
Noble Gourmet Restaurant

Κυκλάδες
• Μύκονος: Baos, Cabbanes, Noa
• Σαντορίνη: Petra Restaurant, Σελήνη, Black Rock, Ρόζας, 

FlyAway
• Τήνος: Μαραθιά, Το Θαλασσάκι
• Ίος: Ιθaka

«Ελληνικό Πρωινό» 

Ενδεικτικά ξενοδοχεία 5* 
Δωδεκάνησα
• Ρόδος: Afandou Bay Suites, Lindos Blu, Luxury Hotel And 

Suites, Lindos Imperial, Lindos Mare, Amada Colossos Resort, 
Eden Roc, Rodos Palladium Leisure & Wellness,  Electra Palace 
Rhodes, Porto Angeli Beach Resort, Elysium, Atlantica Imperial 
Resort And Spa, Princess Andriana Resort & Spa

• Κως: Lakitira Suites, Grand Blue Beach Hotel, Astir Odysseus 
Resort & Spa, Grecotel Kos Imperial Thalasso, Helona Resort, 
Μarmari Palace, Kipriotis Maris

Κυκλάδες
• Μύκονος: Greco Philia, Boheme, Kensho, Mykonos Ammos, 

Mykonos Blanc, Mykonos Princess, Semeli, Palladium Hotel
• Σαντορίνη: Lilium, Canaves Oia Suites, Santo Maris, Majestic 

Hotel, Vedema Resort, Volcano View Hotel & Villas
• Ίος: Liostasi
• Πάρος: Archipelagos Resort, Poseidon Of Paros, Minois Village 

Hotel Suites & Spa, Paros Agnanti
• Νάξος: Naxos Island Hotel, Nissaki Beach Hotel

1.Προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) 
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Η προώθηση του οινοτουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διευκολύνεται από τις καλές συγκοινωνίες κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών μηνών, καθώς και από την πληθώρα επιλογών πολιτιστικού ενδιαφέροντος που προσφέρουν τόσο τα Δωδεκάνησα όσο 
και οι Κυκλάδες, με κυριότερους προορισμούς οινοτουρισμού να αποτελούν η Κως, η Ρόδος και η Σαντορίνη.

Γαστρονομικός Tουρισμός | Διαδρομές κρασιού

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

Οινοτουρισμός στο Νότιο Αιγαίο:
• Το Νότιο Αιγαίο αποτελείται από τα συμπλέγματα των Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, δύο νησιωτικές ενότητες με σαφείς διαφοροποιήσεις, που αφορούν το τοπίο, την οργάνωση του 

χώρου και την αρχιτεκτονική, τα προϊόντα και την κουζίνα που κινεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Η ύπαρξη ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας μεταξύ των νησιών κάθε ενότητας είναι 
συχνή και αυξάνεται το καλοκαίρι, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά την προώθηση του οινοτουρισμού στο Νότιο Αιγαίο.

• Η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή κρασιού σε ορισμένα νησιά έχει πολύ οργανωμένο χαρακτήρα, με κορυφαία τη Ρόδο από τα Δωδεκάνησα και τη Σαντορίνη από τις Κυκλάδες, 
τα οποία αποτελούν και τις πιο ελκυστικές προτάσεις για οινοτουρισμό στο Νότιο Αιγαίο.

• Δωδεκάνησα: 
– Κως: Αποτελεί την πρώτη στάση για οινοτουρισμό στο Νότιο Αιγαίο. Μετά από μεγάλη κάμψη, ο αμπελώνας της Κω παράγει τους οίνους ΠΓΕ Κως. Η πόλη της Κω είναι ουσιαστικά 

ένας αρχαιολογικός χώρος με το αρχαιολογικό μουσείο και πολλά μνημεία, όπως η αρχαία αγορά, το ρωμαϊκό ωδείο και το κάστρο της Νερατζιάς. Επίσης, όσοι επισκέπτονται τη 
Κω δε πρέπει να παραλείψουν το Ασκληπιείο της Κω, το οποίο βρίσκεται λίγο δυτικά από την πόλη.

– Ρόδος: Ο οινοτουρισμός συνεχίζεται στη Ρόδο, όπου ο αμπελώνας βρίσκεται κυρίως στις πλαγιές του όρους Ατάβυρος με την παραγωγή του λευκού και ερυθρού ξηρού οίνου ΠΟΠ 
Ρόδος και του γλυκού λευκού οίνου ΠΟΠ Μοσχάτος Ρόδου. Ξεκινώντας από την πόλη της Ρόδου, με την περιτειχισμένη μεσαιωνική πόλη το παλάτι του μεγάλου Μαγίστρου, το 
αρχαιολογικό μουσείο και την ακρόπολη Ρόδου, καθώς επίσης και πολλές αρχαίες θέσεις: Ιαλυσός, Κάμειρος, Λίνδος, οικισμός της Βρουλιάς απέναντι από το Πρασονήσι. Επίσης, 
όσοι επισκέπτονται το νησί της Ρόδου, θα περάσουν και από την κοιλάδα των πεταλούδων. 

– Στα Δωδεκάνησα, κάποιες δυνατότητες για τη δοκιμή κρασιών τοπικής παραγωγής υπάρχουν στη Λέρο και τους Λειψούς ενώ σύντομα θα υπάρχουν και στην Πάτμο, στην οποία η 
Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου είναι μνημείο παγκόσμιας σημασίας (Unesco).

Κυκλάδες:
– Τήνος: Τα περισσότερα αμπέλια βρίσκονται στο κέντρο του νησιού, στην περιοχή του Εξωμβούργου. Η Παναγία της Τήνου είναι εκκλησία πανελλαδικής εμβέλειας, όπου στις 15 

Αυγούστου κάθε χρόνου συγκεντρώνονται χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.
– Πάρος: Ο αμπελώνας της Πάρου παράγει τους λευκούς και ερυθρούς οίνους ΠΟΠ Πάρος. Το αρχαιολογικό μουσείο στην Παροικιά, παρουσιάζει την ιστορία της Πάρου, ενώ η 

εκκλησία της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά, είναι το γνωστότερο μνημείο του νησιού. 
– Σαντορίνη: Ο οινοτουρισμός στη Σαντορίνη σε συνδυασμό με την γεωμορφολογία και το τοπίο που έχει διαμορφωθεί μετά την έκρηξη του ηφαιστείου, αποτελούν κύριους λόγους 

προσέλκυσης τουριστών από όλο τον κόσμο. Ο αμπελώνας της Σαντορίνης είναι σήμερα ένας από τους πιο σημαντικούς της Ελλάδας και παράγει τους οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη, από 
Ασύρτικο Σαντορίνης. Επίσης, οι τουρίστες επισκέπτονται στη συνέχεια τα οινοποιεία της Σαντορίνης, στα οποία περιλαμβάνεται και το μουσείο οίνου. Η Σαντορίνη, πέρα από το 
όμορφο τοπίο της, προσφέρει πληθώρα επιλογών και αξιοθέατων, με τον αρχαιολογικό χώρο στο Ακρωτήρι, την αρχαία Θήρα, το ναός της Επισκοπής, το προϊστορικό και το 
αρχαιολογικό μουσείο στα Φηρά, το λαογραφικό μουσείο στο Κοντοχώρι και το μουσείο παραδοσιακό χωριό στον Πύργο, να αποτελούν κάποιες από τις δυνατότητες πολιτιστικού 
τουρισμού, ο οποίος θα πρέπει να περιλάβει επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό της Οίας, όπου βρίσκεται και το ναυτικό μουσείο Θήρας. Το ταξίδι στη Σαντορίνη ολοκληρώνεται 
με κρουαζιέρα στην στο ηφαίστειο και επίσκεψη στο μικρό νησί Θηρασιά, καθώς και η γαστρονομική εμπειρία με τα μοναδικά τοπικά βρώσιμα προϊόντα της, όπως η ΠΟΠ Φάβα 
Σαντορίνης, τα συμπυκνωμένα ντοματάκια, η άσπρη μελιτζάνα καθώς και η εξαιρετική κουζίνα, που προσφέρεται σε πολλούς χώρους εστίασης. 

– Οι δυνατότητες επισκέψεων σε αμπελώνες και δοκιμής κρασιών τοπικής παραγωγής των νησιών Σύρος, Νάξος, Μήλος, Σίκινος, Ανάφη και Μύκονος, ολοκληρώνουν τον 
οινοτουρισμό στο Νότιο Αιγαίο.

Διαδρομές κρασιού
Οινοποιείο Νησί

Οινοτουρισμός στα Δωδεκάνησα

• ΚΑΪΡ (CAIR)
• Emery
• Οινοποιείο Κουνάκη
• Κρασιά Μερκούρης

Ρόδος 

• Οινοποιείο 
Χατζηεμμανουήλ

• Αμπελώνες 
Τριανταφυλλόπουλου

Κως

• Οινοποιητική Λειψών Λειψοί

Οινοτουρισμός στις  Κυκλάδες

• Οινοποιείο Μωραΐτη Πάρος

• Μπουτάρη-Κτήμα Σελλάδια 
• Santowines
• Γαία Οινοποιητική
• Κτήμα Αργυρού

Σαντορίνη

Επισκέψιμα Οινοποιεία Περιφέρειας
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Τουρισμός Ευεξίας
Στα Δωδεκάνησα, το επίπεδο των υγειονομικών υπηρεσιών, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Επιπλέον, οι ιαματικές πηγές που εντοπίζονται
στην Νίσυρο και την Κω δεν έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά. Τα σύγχρονα ξενοδοχεία, επενδύουν σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες 
ευεξίας ωστόσο δεν μπορούν με βάση το ισχύον θεσμικό καθεστώς να επενδύσουν σε πιο σύνθετες υπηρεσίες υγείας. 

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco

Ιαματικές Πηγές

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν αναγνωριστεί 7 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι, με τους σημαντικότερους να αναλύονται παρακάτω:
Κυκλάδες:
• Κύθνος: Η θερμή πηγή των Αγίων Αναργύρων είναι αλατούχα και βρίσκεται μέσα σε υδροθεραπευτήριο που λειτουργεί πολλά χρόνια προσελκύοντας 

μεγάλο αριθμό επισκεπτών, και η θερμή πηγή του Κακάβου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 50 μ. από την πρώτη, με θερμοκρασία να φτάνει τους 52 
βαθμούς Κελσίου. Έχει αποδειχθεί ότι τα νερά των πηγών ενδείκνυται για θεραπεία ρευματικών, αρθριτικών και γυναικολογικών παθήσεων.

• Μήλος: Νερό ιαματικών λουτρών Λάκκου Αδάμαντα, με χλωριονατριούχα λουτρά που βρίσκονται σε μια φυσική σπηλιά κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα. 
Εκεί έχουν σκαλιστεί θάλαμοι με μπανιέρες, από όπου αναβλύζει το νερό. Η θερμοκρασία των νερών φτάνει στους 39-41 βαθμούς, ανάλογα με τη 
στάθμη της θάλασσας και τον καιρό. Η πηγή αυτή είναι κατάλληλη για δερματικά νοσήματα, αρθριτικά, ισχιαλγία, αδενοπάθεια, χρόνια ρινίτιδα κ.ά.

Δωδεκάνησα
• Κάλυμνος: Πηγάδι Οικισμού Θερμών Καλύμνου, το οποίο ενδείκνυται για παθήσεις μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος και για δερματοπάθειες.
• Ρόδος: Νερό ιαματικής πηγής Καλλιθέας Ρόδου, με ιαματικές ιδιότητες και ενδείκνυται για παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και για

μετατραυματικές κακώσεις.
• Νίσυρος: Οι πιο γνωστές από τις θερμές πηγές της Νισύρου είναι αυτές των Λουτρών,1500 μ. βόρεια από το Μανδράκι και της Θερμιανής, δίπλα στο 

εκκλησάκι της Παναγιάς της Θερμιανής, στη βόρεια άκρη του χωριού των Πάλλων. Η θερμοκρασία της πηγής είναι 33 βαθμοί, αναμένεται όμως να 
αυξηθεί κατά 8-10 βαθμούς εάν αντληθεί το νερό, με θεραπευτικές ιδιότητες στις ρευματοπάθειες, αρθροπάθειες, δερματικές παθήσεις και παθήσεις 
του κυκλοφοριακού συστήματος.
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Sports & Activities | Εγκαταστάσεις - υποδομές
Στη ΠΝΑ δε γίνεται ορθή συντήρηση των αθλητικών υποδομών, πολλές εκ των οποίων είναι απαρχαιωμένες, με αποτέλεσμα οι 
περισσότερες από αυτές να μην μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες άσκησης. Γίνονται προσπάθειες αναβάθμισης των 
υφιστάμενων γηπέδων, κυρίως στις Κυκλάδες, μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν.

• Ίος: Γήπεδο ποδοσφαίρου
• Νάξος: Γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 «Νίκος Βλακός», Γήπεδο 

ποδοσφαίρου 5×5 στη θέση Μονή Νάξου, Γήπεδο ποδοσφαίρου 
11×11 στη θέση Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, Αθλητικό κέντρο στη θέση 
«Μαυρομοίρες» της Τ.Κ. Απεράθου, Γήπεδο ποδοσφαίρου 
«Γιάγκος Γρατσίας» της Τ.Κ. Φιλωτίου, Κλειστό Γυμναστήριο 
Νάξου «Δημήτριος Περιστεράκης»

• Σύρος: Γήπεδο ποδοσφαίρου ΕΠΣ Κυκλάδων, Αθλητικό Κέντρο 
Δήμου Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας»

• Σαντορίνη: Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Θήρας (ΔΑΠΠΟΣ)
• Πάρος: Κλειστό Γυμναστήριο Πάρου
• Τήνος: Αθλητικό Κέντρο Τήνου «THNIA 1895»

Κυκλάδες

• Ρόδος: Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας, Α.Π.Ο. Αγίου Ισιδώρου, 
Γήπεδο Παστίδας, Sports Hall Βενετόκλειο, Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου Μάσαρι

• Κως: Νέο Στάδιο «Ανταγόρας»
• Πάτμος: Γηπέδου μπάσκετ
• Κάρπαθος: Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου
• Κάλυμνος: Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου

Δωδεκάνησα

• Στο νησί της Ρόδου στην περιοχή Αφάντου βρίσκεται 1 γήπεδο golf, 18 οπών, par-73, σχεδιασμένο από τον διάσημο αρχιτέκτονα 
Donald Harradine. Η έκταση των εγκαταστάσεων ξεπερνά τα 500 στρ. και απέχει 22χλμ. από την πόλη της Ρόδου.

• Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τις απαιτούμενες εργασίες για τον 
εκσυγχρονισμό, επισκευή, και εν γένει την βελτίωση των εγκαταστάσεων αντισφαίρισης στις περιοχές Καρακόνερο και Έλλη της 
Ρόδου, καθώς και τη κατασκευή ενός νέου γηπέδου tennis στο Καρακόνερο και 2 νέων γηπέδων στο  Έλλη.

Πηγές: Etagro, Έρευνα Deloitte-Remaco

Golf -Tennis
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Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας
Όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προσφέρονται για Sports & Activities καθώς διαθέτουν πολυάριθμες διαδρομές για 
πεζοπορία. Ειδικότερα, το νησί της Καλύμνου στα Δωδεκάνησα, έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ένα τα σημαντικότερα αναρριχητικά 
πεδία, χάρη στην ποικιλομορφία των βράχων και των ειδών αναρρίχησης.

Πηγές: Wikiloc, ΙΝΣΕΤΕ, Έρευνα Deloitte-Remaco

• Στα νησιά των Κυκλάδων υπάρχουν πολλές διαδρομές για πεζοπορία με διαφορετικά επίπεδα 
δυσκολίας. Ορισμένες διαδρομές είναι: 

Κυκλάδες
• Μπατσί-Άρνη στην Άνδρο
• Φηρά-Οία στη Σαντορίνη
• Αρχαία Ανάφη-Καλαμιώτισσα στην Ανάφη
• Χώρα-Άγιος Σπυρίδωνας-Περιβόλια-Άγιος Προκόπιος-Πελεκανιά στην Ίο
• Κάστρο-Αλοπρόνοια στη Σίκινο, Αγκάλη-Παλιοθεμωνιές στη Φολέγανδρο
• Χώρα-Λουτρά στην Κύθνο
• Ζεφυρία-παραλία Αγίας Κυριακής στη Μήλο
• Φιλότι-Ζας στη Νάξο
• Κυκλική πορεία στο Καμάρι στην Πάρο
Δωδεκάνησα
• Λιβάδι-Άγιο Βασίλειο-Τζανάκι-Αρκάβλι-Άγιο Κωνσταντίνο-Πάπου-Καμινάκια-Βάτσες στην 

Αστυπάλαια, 
• Χώρα-Προφήτης Ηλίας στην Κάλυμνο, 
• Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου-Ναός της Άνω Κοίμησης στους Λειψούς, 
• Πλάτανος-Κάστρο Παντελιού στη Λέρο, Σκάλα-Χώρα στην Πάτμο
• Όλυμπος-Διαφάνι στην Κάρπαθο, 
• Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου στις Χαδιές στην Κάσο
• Άγιος Συμεών-Άγιος Φίλιππος στην Κέα, Ασφενδιού-Μεγάλο Βουνό στην Κω.

Ορειβασία:
Κυκλάδες: 
• Η Νάξος διαθέτει 2 ορειβατικές διαδρομές. 
• Στην Άνδρο αντίστοιχα, η ορειβατική διαδρομή Via 

Ferrata εξελίσσεται δίπλα στο μεγαλύτερο 
καταρράκτη των Κυκλάδων, διασχίζοντας τη 
ψηλότερη κορυφογραμμή της 

Δωδεκάνησα: 
• Η Κάλυμνος διαθέτει βουνά για ορειβασία, όπως τον 

Προφήτη Ηλία, ακριβώς στο κέντρο της νήσου (760 
μ.), την Κυρά Ψηλή ή Καραψηλή (700 μ.) στο ΝΑ 
Άκρο και τη «Γαλατιανή» στο ΒΔ Άκρο.

Πεζοπορία / trekking Ορειβασία/ Αναρρίχηση 

Κυκλάδες: 
• Τήνος: Αναρριχητικό πεδίο Ξώμπουργο
• Μήλος: Αναρριχητικό πεδίο Τούρλα του Βανιού
• Σαντορίνη: Αναρριχητικό πεδίο Καμάρι 
• Ανάφη: Η περιοχή Κάλαμος είναι ένας εντυπωσιακός 

βράχος, ύψους 470μ. με διαδρομή παραδοσιακής 
αναρρίχησης.

Δωδεκάνησα
• Κάλυμνος: Συνολικά 60 αναρριχητικά πεδία με 

διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης, δυσκολίας από 4 
έως 9 βαθμών, εύκολα προσβάσιμες από μονοπάτια. 
Επίσης, στο νησί διοργανώνονται διεθνή φεστιβάλ 
αναρρίχησης (Kalymnos Climbing Festival και North 
Face Kalymnos Climbing Festival)

• Λέρος: Αναρριχητικό πεδίο Punta Bianca 
• Σύμη: Αναρριχητικό πεδίο- Παραλία Άη Γιώργη 
• Κάρπαθος: Αναρριχητικό πεδίο Κυρά Παναγιά 
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Sports & Activities & Τουρισμός Περιπέτειας
Στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων που αφορούν τη ποδηλασία, τον αεροπτερισμό, 
την ιππασία, την ιστιοπλοΐα καθώς και πλήθος αθλητικών διοργανώσεων με εθνική αλλά και διεθνή απήχηση.

Πηγές: Έρευνα Deloitte-Remaco

• Το νησί της Κω λόγω της 
επίπεδης μορφής του, είναι 
ιδανικό για ποδηλασία. 

• Αντίστοιχοι προορισμοί για 
ποδηλασία είναι η Ρόδος, η 
Νάξος, η Σύρος και η Τήνος. 

• Οι ποδηλατικοί αγώνες σε Κω 
και Ρόδο συγκεντρώνουν το 
ενδιαφέρον των φίλων του 
αθλήματος ενώ διοργάνωση 
αγώνων πραγματοποιείται σε 
Νίσυρο και Κάλυμνο

• Άλλα νησιά με επίπεδο 
έδαφος, τα οποία 
προσφέρονται για ποδηλασία 
είναι η Μήλος και τα 
Κουφονήσια 

• Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 
προσφέρουν σειρά επιλογών 
από απλή έως ορειβατική 
ποδηλασία ανάλογα με τον 
προορισμό που έχει επιλεγεί.

Ποδηλασία

• Συνολικά τα εναέρια σπορ δεν 
πραγματοποιούνται έντονα 
στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

• Στον Άγιο Γεώργιο Νάξου 
δίνεται η δυνατότητα άσκησης 
αεροπτερισμού και στην Ρόδο 
Αλεξίπτωτο Πλαγιάς με τις 
συνθήκες να θεωρούνται 
ιδανικές για το σπορ. 

• Σε Σαντορίνη και Μύκονο 
επίσης προσφέρονται πτήσεις 
με αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Αεροπτερισμός/
Αλεξίπτωτο Πλαγιάς

• Tο Νότιο Αιγαίο αποτελεί 
κυρίαρχο προορισμό για 
επισκέπτες που ενδιαφέρονται 
για ιστιοπλοΐα. 

• Διατίθενται πολλές επιλογές 
ενοικίασης σκαφών/ 
υπηρεσιών/ εξοπλισμού που 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
αναγκών και προτιμήσεων. 

• Επίσης πραγματοποιούνται 
Ιστιοπλοϊκοί αγώνες με διεθνές 
ενδιαφέρον, όπως το Ράλι 
Αιγαίου και το Διεθνή 
Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου.

Ιστιοπλοΐα

• Στην παραλία Μαρμάρι της Κω 
υπάρχουν εγκαταστάσεις για 
θαλάσσια αθλήματα και 
ιππασία καθώς επίσης και 
ράντσα ιππασίας ή  
περιηγήσεις με άλογο. 

• Αντίστοιχες υπηρεσίες 
προσφέρονται σε Ρόδο, Νάξο, 
Σαντορίνη και Μύκονο.

Ιππασία

• Διεθνής Ιστιοπλοϊκός αγώνας 
Κυκλάδες (Cyclades Regatta)

• Kως: UCI Kos Gran Fondo με 
ερασιτεχνική ποδηλασία

• Ρόδος: Περιφερειακοί Αγώνες 
Στίβου, Διεθνής Μαραθώνιος, 

• Σύρος: Αγώνες ιστιοπλοΐας, 
Αγώνες Canoe-Kayak

Αθλητικές Διοργανώσεις
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Ιατρικός τουρισμός και Tουρισμός Tρίτης Hλικίας

Περιφέρεια
Ν. Αιγαίου Γενικά Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας

Κυκλάδες 3 8

Δωδεκάνησα 5 5

Σύνολο 8 13

• Στην Ελλάδα, ο τομέας της μακράς διαμονής-παραχείμασης δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και δεν υπάρχουν τουριστικές μονάδες ή κατοικίες που να προσφέρουν οργανωμένες υπηρεσίες 
υγείας σε ηλικιωμένους τουρίστες. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, παρατηρείται κινητικότητα και πρόθεση για την οργάνωση και λειτουργία τέτοιων μονάδων, κυρίως στα ελληνικά νησιά 
(Ρόδος, Κρήτη, Κέρκυρα) από ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή μέσω διεθνών συνεργασιών.

• Σε λειτουργία υπάρχουν και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με εξειδίκευση στην άνοια, καθώς και ιατρικά κέντρα και ιαματικά λουτρά τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού 
και θεραπείες για την οστεοπόρωση και τα ρευματοειδή νοσήματα.

• Στην Ρόδο πραγματοποιείται το πιλοτικό πρόγραμμα «Care Tourism Rhodes» και αφορά σε τουρισμό υγείας για άτομα τρίτης ηλικίας, τέθηκε σε εφαρμογή πιλοτικά το 2014 και αφορούσε τους 
ηλικιωμένους ανθρώπους με ιατρικά προβλήματα (Alzheimer, άνοια, κινητικά προβλήματα). Στην έναρξή του συμμετείχαν 15 Γερμανοί τουρίστες, που εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συνοδευόμενοι από έξι νοσηλευτές και δύο γιατρούς. Στην υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Νοσοκομείο 
Ρόδου και η Σχολή βοηθών νοσηλευτών Ρόδου.

• Ουσιαστικά, πρόκειται για νέα μορφή τουρισμού που στόχευσε στη διευκόλυνση ατόμων τρίτης ηλικίας με προβλήματα υγείας, αλλά και στους συγγενείς τους, να κάνουν διακοπές και να έχουν 
συγχρόνως την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται. Η Ελλάδα και ειδικότερα η Ρόδος, διαθέτουν ενδεδειγμένο κλίμα, το οποίο λειτουργεί ευεργετικά για την υγεία των τουριστών/κατοίκων, 
όπως για παράδειγμα σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. 

• Αξίζει να τονισθεί ότι το 2016 σημειώθηκε αύξηση των αφίξεων ατόμων της τρίτης ηλικίας με ιατρικά προβλήματα στη Ρόδο και έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες προσέλκυσης τουριστών τρίτης 
ηλικίας από τη Σουηδία και γενικότερα τη Βόρεια Ευρώπη, όπως η συμμετοχή στη διεθνή τουριστική έκθεση «Senior 2016», στη Στοκχόλμη.

• Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν συνολικά 8 νοσοκομεία και 13 Κέντρα Υγείας. Επιπρόσθετα, οι 
διαθέσιμες Νοσοκομειακές κλίνες ξεπερνούν τις 1.200 ενώ ο αριθμός κλινών στα Κέντρα Υγείας ανέρχεται σε 73.

• Το Ιατρικό προσωπικό σε αυτά αριθμεί 101 ιατρούς (έτος 2018). Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, εμφανίζουν ελλείψεις, τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε προσωπικό. 

• Επίσης, για τον τομέα της υγείας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εποχική ζήτηση λόγω της τουριστικής περιόδου 
και κατά συνέπεια η ανάγκη δημιουργίας αισθήματος ασφάλειας στους επισκέπτες. 

Ιατρικός Τουρισμός

Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν συνολικά 8 νοσοκομεία και 13 Κέντρα Υγείας. Επιπρόσθετα, οι διαθέσιμες Νοσοκομειακές 
κλίνες ξεπερνούν τις 1.200 ενώ ο αριθμός κλινών στα Κέντρα Υγείας ανέρχεται σε 73. Ωστόσο, οι νοσοκομειακές υποδομές προσφέρουν 
τις βασικές υπηρεσίες, ενώ τα σύνθετα περιστατικά μεταφέρονται στην Αττική.

Πηγές: 6η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας), Η ανάπτυξη του Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας | ΔιαΝΕΟσις (2019), Έρευνα Deloitte-Remaco
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Επισκόπηση ζήτησης & προσφοράς 
για το τουριστικό προϊόν
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Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης

Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις 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 Νοτίου Αιγαίου έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο την περίοδο εξέτασης, από 5,3 εκατ. το 2016 σε 6,9 εκατ. επισκέψεις το 2019, μια άνοδο της τάξης του +31,9%.
• Εξετάζοντας την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει θετική καθ’ όλα τα έτη, με σημαντική μείωση για την περίοδο 2018-19 (+4,0% έναντι 13,5%) σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Πάρα ταύτα εμφανίζεται 

ξεκάθαρη ανοδική τάση στον αριθμό των επισκέψεων, ενώ η τελευταία ετήσια μεταβολή δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί ως σημάδι «κόπωσης» του αυξητικού χαρακτήρα του εισερχόμενου τουρισμό.
• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Γερμανία, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο το 16,2% του συνόλου των επισκέψεων για την περίοδο εξέτασης και 

οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι λιγότεροι από 1 στους 5 επισκέπτες στην Περιφέρεια της Νοτίου Αιγαίου προέρχεται από την Γερμανία.
• Οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο το 11,9% των επισκέψεων και ακολουθούν οι επισκέπτες από την Ιταλία (8,2%), ΗΠΑ (7,8%) και Γαλλία (7,3%) αθροίζοντας μαζί με τους 

επισκέπτες από την Γερμανία το 51,3%. Άρα 1 στους 2 επισκέπτες προέρχεται από ένα σύνολο πέντε χωρών και συγκεκριμένα την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ

Πηγές: Business Intelligence | INSETE

Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση του πλήθους των επισκέψεων στην Περιφέρεια την περίοδο 2016-2019  και η κατανομή των 
επισκεπτών ανά χώρα προέλευσης. Η Περιφέρεια κατατάσσεται στη 2η θέση την περίοδο 2016-2018 και στην 1η  το 2019 (18,8% στο 
σύνολο της χώρας). Ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 31,9% την περίοδο 2016-2019. Η πλειοψηφία των τουριστών προέρχεται 
από τη Γερμανία και αντιστοιχούν στο 26,6% του συνόλου των Γερμανών τουριστών που επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές.
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• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα 1 στους 2 επισκέπτες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προέρχεται από την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία, τόσο για το 2019 όσο και 
για το σύνολο του διαστήματος εξέτασης.

• Όσον αφορά την δυναμικότητα στην διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην υψηλότερη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ (+75,5%) από 357,5 επισκέπτες το 2010 σε 627,5 
χιλ. επισκέπτες το 2019. Υψηλή δυναμικότητα εμφανίζουν επίσης οι επισκέπτες από Γερμανία (+43,3%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (+28,3%).

• Αρνητική μεταβολή εμφανίζει η Ρωσία και η Πολωνία με μικρές μεταβολές την περίοδο 2016-2019 που μπορούν να χαρακτηριστούν ως «αναιμικές» ή σχετικά στάσιμες.

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών 
(Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία). Σημειώνεται αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων από τις τέσσερις κυριότερες αγορές και μόνο 
στη Γαλλία σημειώνεται μείωση ως προς τις συνολικές επισκέψεις από τη Γαλλία στη χώρα.

Πηγές: Business Intelligence | INSETE

16,2%

11,9%

7,3%

8,2% 7,8%
4,3%

3,9%
2,9%

37,5%

Γερμανία

Ην. Βασίλειο

Γαλλία

Ιταλία

ΗΠΑ

Ολλανδία

Πολωνία

Ρωσία

Λοιπές

Κατανομή επισκέψεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 2016-2019
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• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον αριθμό των επισκέψεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι αναλογικά με εκείνα του αριθμού 
των επισκέψεων ανά χώρα προέλευσης

• Συγκεκριμένα οι επισκέπτες από την Γερμανία καταλαμβάνουν ποσοστό πλησίον του 20,0% (17,9% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης και 19,36% για το έτος 2019) και άρα 1 στις 5 
διανυκτερεύσεις πραγματοποιείται από Γερμανό επισκέπτη. Ακολουθούν οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο (12,5% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης και 13,2% για το έτος 2019) και 
την Ιταλία (8,3% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης και 7,5% για το έτος 2019).

• Από τις εξεταζόμενες χώρες υψηλότερη θετική δυναμική 
εμφανίζουν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ (+67,3%) ενώ ακολουθούν οι 
επισκέπτες από την Γερμανία (+58,1%)και το Ηνωμένο Βασίλειο 
(+29,6%)

• Σημαντική μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων εμφανίζουν 
μόνο οι επισκέπτες από την Ολλανδία (-7,1%) και Πολωνία (-11,4%)

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης.
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• Η στασιμότητα της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ανά επίσκεψη μοιράζεται μεταξύ θετικών 
και αρνητικών μεταβολών των εξεταζόμενων χωρών

• Θετική μεταβολή εμφανίζουν η Γερμανία (+7,4% από 8,2 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,8 
διανυκτερεύσεις το 2019) και η Ρωσία (+11,3%) ενώ ασθενή μεταβολή εμφανίζουν το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γαλλία. Σημαντική μείωση εμφάνισαν οι επισκέπτες από 
την Πολωνία (-7,6%) και την Ολλανδία (-10,2%)

• Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 7,7 διανυκτερεύσεις για το 
έτος 2019 αναφορικά με το σύνολο των επισκεπτών στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ενώ 
παρατηρείται στασιμότητα της μέσης διαμονής, σε σχέση με το 2016.

• Ως γενικό συμπέρασμα που προκύπτει για τη συμπεριφορά και την τάση της τουριστικής 
κίνησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών 
αλλά παραμένει σχετικά σταθερή η μέση διάρκεια ανά επίσκεψη.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Μέση Διάρκεια Παραμονής | Σύνολο Περιφ. και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια συνολικά και ανά χώρα 
προέλευσης. Έχει σημειωθεί οριακή άνοδος στη μέση διαμονή κατά 0,79%, διαμορφώνοντας το δείκτη στις 7,7 διανυκτερεύσεις και 
κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην 4η θέση.
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Ποσοστιαία μεταβολή Μέσης Διάρκειας Παραμονής, περίοδος 2016-2019
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• Το σύνολο των Εισπράξεων, βάσει του πλήθους των επισκέψεων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εμφανίζει 
ξεκάθαρη ανοδική πορεία την περίοδο 2016-2019 με συνολική μεταβολή ίση με +65,0%,

• Ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, από €600,0 το 2016 σε €750,7 το 
2019, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την αύξηση των δαπανών ανά διανυκτέρευση (από €78,4 το 2016 σε 
€97,3 το 2019)

• Συμπερασματικά, οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαμένουν ίδιο χρονικό διάστημα με το 
παρελθόν, αλλά ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των 
επισκέψεων αιτιολογούν την συνολική αύξηση των εισπράξεων από €3,1 δις το 2016 σε €5,2δις το 2018.

• Αναφορικά με τη χώρα προέλευσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων προέρχεται από την Γερμανία ενώ 
ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ (αθροιστικά το 39,44% για την περίοδο 2016-2019 και το 41,79% 
για το έτος 2019). Ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία (7,4% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης εκάστη) ενώ 
οι λοιπές χώρες συνεισφέρουν το 36,03% των εσόδων για την περίοδο εξέτασης και το 36,57% για το έτος 2019.

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανοδική τάση των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια και η κατανομή τους ανά χώρα προέλευσης.
Η Περιφέρεια βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη θέση στις δαπάνες των επισκεπτών και με ανοδική πορεία κατά την περίοδο 2016 –
2019. Το 2019, το 29% της τουριστικής δαπάνης στη χώρα πραγματοποιήθηκε στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
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• Εξετάζοντας την δυναμικότητα των εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης μέσω της 
συνολικής μεταβολής της περιόδου 2016-2019 το σύνολο των χωρών εμφανίζει 
θετική μεταβολή κατά την περίοδο εξέτασης.

• Η Γερμανία εμφανίζει ως χώρα την υψηλότερη αύξηση, ίση με 111,6% από €470 εκατ. 
το έτος 2016 σε €994 εκατ. το έτος 2019, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ από €267 εκατ. σε 
€502 εκατ. το έτος 2019.

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 24,1% την περίοδο εξέτασης, από 
€78,4 το 2016 σε €97,3 το 2019, με την Ιταλία να εμφανίζει την υψηλότερη μεταβολή 
την περίοδο εξέτασης (+48,9%) ενώ ακολουθούν οι επισκέπτες από την Γερμανία 
(+43,7%). Σημαντική είναι επίσης  η μεταβολή για το Ην. Βασίλειο (+22,3%).

• Το 2019, το 12% της δαπάνης που προέρχεται από Γερμανούς επισκέπτες 
πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αντίστοιχο είναι το ποσοστό για 
τους επισκέπτες από Ην. Βασίλειο, ενώ για τους επισκέπτες από ΗΠΑ το ποσοστό 
φτάνει στο 38%

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Αντίστοιχη είναι η τάση των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια ανά χώρα προέλευση και ανά μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση 
όπου η Περιφέρεια παρουσιάζει την υψηλότερη δαπάνη. 
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Αριθμός και εποχικότητα

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζουν σημαντική θετική πορεία, με την μεταβολή μεταξύ των ετών 
2010 και 2019 να αγγίζει το 87,6% και σε απόλυτα μεγέθη να αυξάνεται από 2,5 εκατ. αφίξεις κατ’ έτος σε 4,6 εκατ. αφίξεις το 2019. 

• Οι ετήσιες μεταβολές είναι θετικές (εκτός από μια) με τον μέσο όρο των θετικών μεταβολών να ξεπερνάει το 9,0% και την μια αρνητική ετήσια μεταβολή να υπολογίζεται σε 5,7% 
επιβεβαιώνοντας την σταθερότητα της διαχρονικής εξέλιξης των διεθνών αφίξεων. 

• Η κατανομή των διεθνών αφίξεων θα αναλυθεί ξεχωριστά για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες στην συνέχεια της παρούσας ενότητας, με το 78,4% των διεθνών αφίξεων να αφορούν την ΠΕ 
Δωδεκανήσων και το υπόλοιπο 21,6% την ΠΕ Κυκλάδων.

• Σημειώνεται ότι για την αποτύπωση των παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν για λόγους πληρότητας και τα δεδομένα του αεροδρομίου της Σητείας, παρότι συγκεντρώνει μόλις το 0,3% των αφίξεων 
για το έτος 2019 και το 0,1% των αφίξεων την περίοδο 2012-2019.

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. H Περιφέρεια παρουσιάζει υψηλό αριθμό αφίξεων που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση στο σύνολο των περιφερειών με 
ποσοστό 21,4%. Ενώ, η θετική μεταβολή στον αριθμό των αφίξεων την περίοδο 2010 – 2019 ανήλθε στο 87,6%. 

Πηγές: Business Intelligence | INSETE
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις | Αριθμός και εποχικότητα - Δωδεκάνησα

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για τα Δωδεκάνησα αφορά τα αεροδρόμια της Ρόδου, της Κω, της Καρπάθου και της Καλύμνου.
• Την περίοδο εξέτασης εμφανίζει θετική τάση, με την μεταβολή μεταξύ των ετών 2010 και 2019 να αγγίζει το 67,0% και σε απόλυτα μεγέθη να αυξάνεται από 2,2 εκατ. αφίξεις κατ’ έτος σε 3,6 

εκατ. αφίξεις το 2019. 
• Οι ετήσιες μεταβολές (όπως αποτυπώνονται στο αντίστοιχο σχεδιάγραμμα) είναι θετικές (εκτός από δύο) με τον μέσο όρο των θετικών μεταβολών να ξεπερνάει το 9,0% και τις δυο αρνητικές 

μεταβολές να έχουν μέσο -4,55%, επιβεβαιώνοντας την σταθερότητα της διαχρονικής εξέλιξης των διεθνών αφίξεων. 
• Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά το αεροδρόμιο της Ρόδου (64,7%) και ακολουθεί το αεροδρόμιο της Κω (32,5%) συγκεντρώνοντας το 97,3% των αφίξεων.
• Σημειώνεται ότι για την αποτύπωση των παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν για λόγους πληρότητας και τα δεδομένα του αεροδρομίου της Σητείας, παρότι συγκεντρώνει μόλις το 0,3% των αφίξεων 

για το έτος 2019 και το 0,1% των αφίξεων την περίοδο 2012-2019.

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα Δωδεκάνησα. Σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου 2010 – 2019 τα Δωδεκάνησα παρουσιάζουν πολύ υψηλό αριθμό αφίξεων, με σημαντική αυξητική τάση. Το 2019, η 
Περιφέρεια κατατάσσεται στη δεύτερη θέση (21,4% στο σύνολο της χώρας) με το 78,4% των αφίξεων να πραγματοποιείται στα 
Δωδεκάνησα.

Πηγές: Business Intelligence | INSETE
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις | Κατανομή ανά αεροδρόμιο- Δωδεκάνησα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά αεροδρόμιο των 
Δωδεκανήσων. Το αεροδρόμιο της Ρόδου συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων. Το 2019, το αεροδρόμιο της Ρόδου 
ήταν τέταρτο σε διεθνείς αφίξεις και το αεροδρόμιο της Κω πέμπτο.

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο της Ρόδου το οποίο συγκεντρώνει πάνω από 6 στις 10 διεθνείς αφίξεις στα Δωδεκάνησα εμφανίζει αυξητική τάση, από 1,4 εκατ. 
επισκέπτες το 2010 σε 2,3 εκατ. επισκέπτες το 2019 (+64,8%)

• Όσον αφορά τις διεθνείς αεροπορικέ αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο της Κω εμφανίζεται αντίστοιχη θετική τάση με αύξηση των επισκεπτών από 0,7 εκατ. το 2010 σε 1,2 εκατ. το 2019 
(+69,3%) ενώ το αεροδρόμιο συγκεντρώνει σχεδόν μια στις τρείς αφίξεις στα Δωδεκάνησα για το 2019.

• Η κατανομή μεταξύ των αεροδρομίων παραμένει διαχρονικά εξαιρετικά σταθερή όσον αφορά τον αριθμό των αφίξεων μεταξύ των αεροδρομίων και συγκεκριμένα 
o Σχεδόν 2 στις 3 αφίξεις αφορούν το αεροδρόμιο Ρόδου
o Σχεδόν 1 στις 3 αφίξεις αφορούν το αεροδρόμιο Κω
o Ποσοστό μικρότερο του 3,0% των αφίξεων αφορά το αεροδρόμιο της Καρπάθου
o Το αεροδρόμιο της Καλύμνου εμφανίζει εξαιρετικά μικρή δραστηριότητα στις διεθνείς αφίξεις (μόλις 64 άτομα το έτος 2018 και μηδενικές αφίξεις τα υπόλοιπα έτη)

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια Δωδεκανήσου, εκατ. Αφίξεις, 2010-2019
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Ποσοστιαία κατανομή διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια Δωδεκανήσων, 2010-2019
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• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στα αεροδρόμια Δωδεκανήσων 
εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με υψηλότερη συγκέντρωση τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

• Συγκεκριμένα για το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1,5 εκατ. 
αφίξεις τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και μόλις 48 αφίξεις τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

• Η περίοδος Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2019 συγκέντρωσε το 75,6% των συνολικών 
διεθνών αφίξεων και άρα πάνω από 7 στις 10 αφίξεις ετησίως 
πραγματοποιούνται στο 1/3 της διάρκειας του έτους.

• Η περίοδος Μάιος-Οκτώβριος 2019 συγκέντρωσε το 96,2% των συνολικών 
διεθνών αφίξεων και άρα σχεδόν όλες οι αφίξεις ετησίως 
πραγματοποιούνται στο ½ του έτους.

• Ο δείκτης Gini λαμβάνει χαμηλότερη τιμή από τον δείκτη της Περιφερείας 
συνολικά αποτυπώνοντας χαμηλότερη εποχικότητα στα Δωδεκάνησα 
συγκριτικά με άλλους δημοφιλείς προορισμούς όπως τα Ιόνια Νησιά και οι 
Κυκλάδες

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4: 75,6%

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6: 96,2%

Συντελεστής Ανισότητας Gini: 55,2%

Εποχικότητα διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια Δωδεκανήσων
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων και της υψηλής συγκέντρωσης. Οι 
συνολικές αφίξεις στην Περιφέρεια την κατατάσσουν έβδομη στο ποσοστό συγκέντρωσης αφίξεων κατά τους μήνες Ιούνιος έως 
Σεπτέμβριος. Τα Δωδεκάνησα εμφανίζουν μικρότερη συγκέντρωση σε σχέση με τις Κυκλάδες την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος.

Πηγές: Business Intelligence | INSETE
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Ρόδου 
παρουσιάζει αυξητική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο ενώ από 
την διαγραμματική αποτύπωση προκύπτει ότι η διαφοροποίηση 
μεταξύ των ετών εξέτασης αφορά κυρίως στην αύξηση των διεθνών 
αφίξεων την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος κάθε έτους καθώς, 
δηλαδή 3 στις 4 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις (76,6%).

• Όπως και για το σύνολο των Δωδεκανήσων, οι διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις στο αεροδρόμιο της Ρόδου πραγματοποιούνται σχεδόν 
συνολικά την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο (96,3%).

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

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 77,70% 77,39% 77,32% 76,96% 75,07% 74,88% 76,55%

CR6 96,93% 95,70% 96,76% 96,63% 96,16% 95,60% 96,26%

Gini 56,63% 56,17% 56,56% 56,21% 54,67% 54,51% 55,68%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη Ρόδο
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 στο αεροδρόμιο της 
Ρόδου.
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά έτος και μήνα, αεροδρόμιο Ρόδου, 2010-2019
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Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 στο αεροδρόμιο της 
Κω.

• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Κω 
παρουσιάζει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με το σύνολο των 
Δωδεκανήσων.

• Εμφανίζεται ελαφρώς υψηλότερη συγκέντρωση τους 
καλοκαιρινούς μήνες απ’ ότι για το αεροδρόμιο Ρόδου

• Σχεδόν το σύνολο των διεθνών αφίξεων αφορά την περίοδο 
Μάιος-Οκτώβριος (98,0% για 2010-2019)

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 81,47% 81,29% 78,88% 78,93% 76,07% 75,99% 78,67%

CR6 99,47% 97,64% 97,62% 98,35% 98,33% 97,28% 98,03%

Gini 59,83% 59,13% 57,78% 57,93% 55,93% 55,87% 57,60%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων στην Κω
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου-Κυκλάδες, 2010- 2019

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Αριθμός και εποχικότητα - Κυκλάδες

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για τα αεροδρόμια των Κυκλάδων (Μυκόνου, Νάξου, Σαντορίνης, Σύρου και Πάρου) την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζουν εκρηκτικά αυξητική πορεία, 
με την μεταβολή μεταξύ των ετών 2010 και 2019 να αγγίζει το 239,4% και σε απόλυτα μεγέθη να αυξάνεται από 294 χιλ. αφίξεις κατ’ έτος σε 997 χιλ. αφίξεις το 2019. 

• Οι ετήσιες μεταβολές είναι θετικές με τον μέσο όρο των μεταβολών να ξεπερνάει το 14,8% επιβεβαιώνοντας την σταθερή ανοδική πορεία του μεγέθους.
• Τα αεροδρόμια Σαντορίνης και Μυκόνου συγκεντρώνουν σχεδόν το σύνολο των διεθνών αεροπορικών αφίξεων, με το κάθε αεροδρόμιο να είναι αποδέκτης 1 στις 2 αφίξεις στις Κυκλάδες.
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Κατανομή διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια Κυκλάδων, 2019
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Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στις Κυκλάδες. Σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου 2010 – 2019 οι Κυκλάδες παρουσιάζουν έντονη αυξητική τάση αλλά αντιπροσωπεύουν το 21,6% των αφίξεων της Περιφέρειας.
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Κατανομή ανά αεροδρόμιο - Κυκλάδες
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά αεροδρόμιο των Κυκλάδων. Σχεδόν 
το σύνολο των αφίξεων συγκεντρώνονται στα αεροδρόμια της Σαντορίνης και της Μυκόνου, που βρίσκονται στην ένατη και τη δέκατη 
θέση, αντίστοιχα, σε αριθμό διεθνών αφίξεων στο σύνολο της χώρας.

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών 
στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης το οποίο 
συγκεντρώνει 52,2% των αφίξεων για το 
έτος 2019 και άνω του 50,0% των αφίξεων 
για το σύνολο της περιόδου εξέτασης 
εμφανίζουν αυξητική τάση από 180 χιλ. το 
2010 σε 520 χιλ. το 2019 (+186,11%)

• Υψηλότερη δυναμική εμφανίζει το 
αεροδρόμιο Μυκόνου το οποίο 
συγκεντρώνει το 47,6% το 2019 σε σχέση με 
37,8% των αφίξεων το 2010, από 110 χιλ. το 
2010 σε 470 χιλ. διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις το 2019 (+326,6%) και λαμβάνοντας 
πλέον 1 στις 2 αεροπορικές αφίξεις σε 
σχέση με 4 στις 10 στις αρχές της περιόδου 
εξέτασης.

• Οι αφίξεις στα αεροδρόμια Νάξου, Σύρου 
και Πάρου είναι αμελητέες σε σχέση με το 
σύνολο των αφίξεων στις Κυκλάδες καθώς 
αθροίζουν μόλις 13,3 χιλ. αφίξεις για το 
σύνολο της περιόδου εξέτασης σε σύνολο 
σχεδόν 1 εκατ. αφίξεων μόνο για το έτος 
2019 για το σύνολο των Κυκλάδων

Διεθνής αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια Κυκλάδων, σε εκατ. αφίξεις, 2010-2019
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Ποσοστιαία Κατανομή Διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια Κυκλάδων
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Εποχικότητα διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια Κυκλάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων και της υψηλής συγκέντρωσης της κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι συνολικές αφίξεις στην Περιφέρεια την κατατάσσουν έβδομη στο ποσοστό συγκέντρωσης αφίξεων κατά 
τους μήνες Ιούνιος έως Σεπτέμβριος. Οι Κυκλάδες εμφανίζουν μικρότερη συγκέντρωση σε σχέση με τα Δωδεκάνησα τους μήνες Μάιος 
έως Οκτώβριος.
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Πηγές: Business Intelligence | INSETE

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4: 78,8% 

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6: 95,3%

Συντελεστής Ανισότητας Gini: 57,9%

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στα αεροδρόμια των Κυκλάδων 
εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με υψηλότερη συγκέντρωση τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

• Συγκεκριμένα για το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν άνω των 460 χιλ. 
αφίξεων τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και μόλις 154 αφίξεις τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

• Η περίοδος Ιούνιος-Σεπτέμβριος του έτους 2019 συγκέντρωσε το 78,8% 
των συνολικών Διεθνών αφίξεων και άρα σχεδόν 8 στις 10 αφίξεις ετησίως 
πραγματοποιούνται στο 1/3 του έτους 

• Η περίοδος Μάιος – Οκτώβριος του έτους 2019 συγκέντρωσε το 95,3% των 
συνολικών Διεθνών αφίξεων και άρα πάνω από 9 στις 10 αφίξεις ετησίως 
πραγματοποιούνται στο ½ του έτους

• Ο δείκτης Gini λαμβάνει υψηλότερη τιμή από τον δείκτη της Περιφερείας 
συνολικά αποτυπώνοντας υψηλότερη εποχικότητα στις Κυκλάδες 
συγκριτικά με τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη
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Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 86,71% 86,53% 84,46% 81,08% 76,70% 75,75% 81,20%

CR6 99,64% 99,40% 98,67% 97,24% 95,35% 94,58% 97,20%

Gini 64,63% 64,29% 62,44% 59,91% 55,94% 55,42% 59,67%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων – Σαντορίνη
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019.
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Διεθνείς αεροπορικές  αφίξεις ανά έτος και ανά μήνα, αεροδρόμιο Σαντορίνης

Πηγές: Business Intelligence | INSETE

• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης 
παρουσιάζει αυξητική τάση, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, η 
οποία αφορά την αύξηση των αφίξεων κατά τους Καλοκαιρινούς 
μήνες ενώ τα στοιχεία εποχικότητας φαίνεται να εξασθενούν 
ελαφρώς κατά την περίοδο εξέτασης

• Το 81,20% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο αεροδρόμιο της 
Μυκόνου αφορούν την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος εκάστου 
έτους ενώ το μερίδιο των μηνών αυτών φαίνεται να μειώνεται από 
86,71% το 2010 σε 75,75% το 2019

• Το αντίστοιχο συμβαίνει και για την περίοδο Μάιος – Οκτώβριος 
(από 99,64% το 2010 σε 94,58% το 2019)

• Η διαχρονική αποτύπωση του συντελεστή Gini και η τιμή του είναι 
ενδεικτική της συγκεκριμένης ανισότητας στην χρονική κατανομή των 
αφίξεων κατά την διάρκεια του έτους αλλά και της μείωσης της 
συγκέντρωσης των αφίξεων κατά τους Καλοκαιρινούς μήνες
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Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 91,31% 93,37% 89,37% 89,60% 84,74% 82,09% 87,62%

CR6 99,73% 99,80% 99,09% 99,03% 97,46% 96,16% 98,32%

Gini 68,90% 70,67% 67,07% 66,83% 62,16% 60,50% 65,12%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων - Μύκονος
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Διεθνείς αεροπορικές  αφίξεις ανά έτος και μήνα, σύνολο αεροδρομίου Μυκόνου,2010-2019

Πηγές: Business Intelligence | INSETE

• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο 
αεροδρόμιο της Μυκόνου παρουσιάζει υψηλότερη 
εποχικότητα από το αεροδρόμιο της Σαντορίνης, 
ενώ παρουσιάζει υψηλότερη δυναμική όσον 
αφορά την αύξηση των αφίξεων

• Από 9 στις 10 αφίξεις το 2010 για την περίοδο 
Ιούνιος-Σεπτέμβριος, το 2019 έφτασε 8 στις 10 
ενώ το σύνολο σχεδόν των αφίξεων εξακολουθεί 
να υφίσταται την περίοδο Μάιος- Οκτώβριος.

• Η εξέλιξη του συντελεστή Gini επιβεβαιώνει την 
υψηλή συγκέντρωση αλλά και την μικρή μείωση 
της εποχικότητας από το 2010 στο 2019

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019.
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Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 48,97% 52,93% 53,93% 52,51% 54,17% 53,73% 53,02%

CR6 65,53% 68,62% 71,56% 69,36% 72,16% 71,98% 70,41%

Gini 21,56% 25,84% 27,89% 25,14% 27,86% 27,93% 26,38%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στα αεροδρόμια της Π.Ν.Α. 
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019 στα αεροδρόμια 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, ανά έτος και μήνα, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 2010-2019

Πηγές: Business Intelligence | INSETE

• Οι αφίξεις εσωτερικού στους αερολιμένες της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζουν σημαντική 
αυξητική τάση από 861 χιλ. αφίξεις το 2010 σε 1,6 εκατ. 
αφίξεις το 2018 (+89,4%)

• Η σημαντική αυτή τάση συνοδεύεται από εξαιρετικά 
υψηλή εποχικότητα με αύξηση του αριθμού των αφίξεων 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες , σε μικρότερο βαθμό 
από τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. 

• Η περίοδος Ιούνιος-Σεπτέμβριος συγκεντρώνει 1 στις 2 
αφίξεις εσωτερικού ενώ η περίοδος Μάιος-Οκτώβριος 
συγκεντρώνει 7 στις 10.

• Ο συντελεστής Gini αυξάνεται μαρτυρώντας την άνοδο 
των χαρακτηριστικών εποχικότητας των αφίξεων 
εσωτερικού τουρισμού.
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• Τα λιμάνια της Νοτίου Αιγαίου δεν έχουν αφίξεις απευθείας από το εξωτερικό, εντούτοις μεγάλος αριθμός τουριστών, κυρίως ημεδαποί, επιλέγουν ακτοπλοϊκές γραμμές από Πειραιά/ Ραφήνα.
• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων στα λιμάνια της Περιφέρειας εμφανίζει συνεχή αύξηση από 5,6 εκατ. το 2015 σε 7,4 εκατ. το 2019 (+47,2%).
• Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των αποβιβασθέντων για το έτος 2019 (82,4%, δηλαδή 6,1 εκατ. αποβιβάσεις), έναντι των Δωδεκανήσων (17,6%, δηλαδή 1,3 εκατ. αποβιβάσεις).

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της αυξητικής τάσης των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Οι αφίξεις
στα λιμάνια της Περιφέρειας κατέγραψαν την υψηλότερη αύξηση συγκριτικά με τις υπόλοιπες Περιφέρειες (47,2%). Επιπλέον, η 
Περιφέρεια συγκέντρωσε το 2019 τον υψηλότερο αριθμό αφίξεων μετά τα λιμάνια της Αττικής (20,8% στο σύνολο της χώρας).
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Πηγές: Eurostat, [mar_pa_aa], Thousand Passengers, Inwards /ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020 / ΕΛΣΤΑΤ Διακινηθέντες επιβάτες κατά ακτοπλοϊκή γραμμή ανά τρίμηνο
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Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Κυκλάδες
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της αυξητικής τάσης των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και κατανομή τους ανά λιμένα. Συνολικά, η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αποβιβασθέντων σε λιμάνια της χώρας. Το ποσοστό για τα νησιά 
των Κυκλάδων διαμορφώνεται στο 17,1%.
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Πηγές: Eurostat, [mar_pa_aa], Thousand Passengers, Inwards /ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Διακινηθέντες επιβάτες κατά ακτοπλοϊκή γραμμή ανά τρίμηνο | ΕΛΣΤΑΤ (04/20) 

• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων στα λιμάνια των Κυκλάδων εμφανίζει συνεχή αύξηση από 3,9 εκατ. το 2013 σε 6,13 εκατ. το 2019 (+57,0%)
• Τα μεγαλύτερα λιμάνια των Κυκλάδων είναι στην Θήρα (Σαντορίνη) συγκεντρώνοντας το 16,9% των αποβιβάσεων για το σύνολο της περιόδου εξέτασης, ακολουθεί η Μύκονος (13,2%), η Νάξος 

(8,9%), η Πάρος (15,9%) και το Γαύριο Άνδρου (5,3%)
• Η εποχικότητα της γραμμής Πειραιά – Ανατολικών Κυκλάδων και η συγκέντρωση κατά το Γ’ Τρίμηνο κάθε έτους εμφανίζεται διαγραμματικά.
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• Εντονότερη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στο λιμάνι της Σαντορίνης (Θήρα) , με την 
απόκλιση του γ’ τριμήνου 2019 από το πρώτο να ανέρχεται στις 48,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η 
αντίστοιχη διαφορά στο λιμάνι Μυκόνου υπολογίζεται στις 46,6 ποσοστιαίες μονάδες. 

Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια 
Μυκόνου/ Σαντορίνης, ανά τρίμηνο, σε χιλ., 2019

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

• Σχεδόν 3 στους 10 αποβιβασθέντες αφορούν αποβιβάσεις τα λιμάνια 
Μυκόνου και Σαντορίνης

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ι Εποχικότητα-Κυκλάδες
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Παρατηρείται έντονη 
εποχικότητα, καθώς στα λιμάνια της Μυκόνου και της Σαντορίνης περισσότερες από τις μισές αποβιβάσεις πραγματοποιήθηκαν το γ’ 
τρίμηνο του 2019.
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• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων στα λιμάνια της Περιφέρειας εμφανίζει συνεχή αύξηση από 1,2 εκατ. το 2013 σε 1,3 εκατ. το 2019 (+14,0%)
• Οι λιμένες Δωδεκανήσων εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση στους λιμένες Ρόδου και Κω, συγκεντρώνοντας αθροιστικά τις μισές αποβιβάσεις στα Δωδεκάνησα και ακολουθούν οι λιμένες 

Καλύμνου και Σύμης.
• Υψηλή εποχικότητα εμφανίζεται τόσο στον αριθμό των αποβιβασθέντων στα σημαντικότερα λιμάνια των Δωδεκανήσων όσο και στην ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιάς-Δωδεκάνησα.

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Δωδεκάνησα
Η αποτύπωση της τάσης των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή ανά λιμένα αναδεικνύει την ανοδική πορεία. Τα λιμάνια της 
Ρόδου και της Κω συγκεντρώνουν σχεδόν το 50% των αποβιβασθέντων, ενώ στο σύνολο τους οι αποβιβασθέντες στα λιμάνια των 
Δωδεκανήσων ανέρχονται στο 3,6% του συνόλου της χώρας.

1.138.705
1.199.811

1.243.296 1.267.310
1.313.916

0

20

40

60

80

100

120

140

160

A' B' Γ' Δ΄ A' B' Γ' Δ΄ Γ' Δ΄ A' B' Γ' Δ΄ A' B' Γ' Δ΄

2015 2016 2018 2019

Χι
λ.

Κάλυμνος Ρόδος Κώς Σύμη Σύνολο

Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας, Δωδεκάνησα, 2010-2019

25,3%

23,7%

14,2%

9,5%

6,0%

5,6%

15,8%

Ρόδος

Κώς

Κάλυμνος

Σύμη

Πάτμος

Πανορμίτης Σύμης

Λοιπά

Κατανομή αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας 2013-2019

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2017 2018 2019

Α' Τρίμηνο

Β' Τρίμηνο

Γ' τρίμηνο

Δ' τρίμηνο

Διακίνηση επιβατών ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιάς - Δωδεκάνησα

Πηγές: Eurostat, [mar_pa_aa], Thousand Passengers, Inwards /ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Διακινηθέντες επιβάτες κατά ακτοπλοϊκή γραμμή ανά τρίμηνο| ΕΛΣΤΑΤ (04/20)  
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Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Κω και Ρόδου, ανά τρίμηνο,  σε χιλ., 2019 • Εντονότερη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στο λιμάνι του Κω, 
με την απόκλιση τρίτου και πρώτου τριμήνου 2019 τ να ανέρχεται στις 
25,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη διαφορά στο λιμάνι της 
Ρόδου υπολογίζεται στις 21,8 ποσοστιαίες μονάδες.

• Σχεδόν 1 στους 2 αποβιβασθέντες αφορά αποβιβάσεις στα λιμάνια της 
Ρόδου και της Κω.

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

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ι Εποχικότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Παρατηρείται έντονη 
εποχικότητα, αλλά σημαντικά μικρότερη από αυτή των Κυκλάδων, γεγονός που αιτιολογείται από την ευρύτερη δραστηριότητα των 
νησιών της Κω και της Ρόδου. 
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Αφίξεις σε καταλύματα | Πλήθος αφίξεων

• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα παρουσιάζουν μία σταθερά ανοδική 
πορεία (με μόνη εξαίρεση το έτος 2012).

• Θετική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των 
συνολικών αφίξεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε 
σχέση με το σύνολο της χώρας, τα τελευταία χρόνια, 
αφού το μέγεθος αυξήθηκε από 15,8% το 2010 σε 
18,1% το 2018

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων αλλοδαπών 
σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών, αυξάνοντας το 
ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας από 82,3% το 
2010 σε 90,7% το 2018, περίοδο κατά την οποία οι 
αφίξεις αυξήθηκαν από 2,0 εκατ. σε 3,6 εκατ., 
κατατάσσοντας την Περιφέρεια δεύτερη μετά την 
Κρήτη ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις 
ημεδαπών μειώθηκαν από 443 χιλ. σε 371 χιλ..

Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της αυξητικής τάσης των αφίξεων σε καταλύματα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγκέντρωσε 
το 2018 το 18% των αφίξεων σε καταλύματα, βρισκόμενη στην τρίτη θέση μετά την Κρήτη και την Αττική και σημείωσε έντονη αύξηση
κατά 59,1% την περίοδο 2010 – 2019.Επιπλέον, σημαντική ήταν η αύξηση των αλλοδαπών σε σχέση με τους ημεδαπούς, καθώς οι 
αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν κατά 75,4%.
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Πηγές: Business Intelligence | INSETE, Arrivals at tourist accommodation establishments (Hotels and Similar Accommodation) | ΕΛΣΤΑΤ (04/20) 



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 85Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

• Το 2018, το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων σε καταλύματα συγκεντρώνουν οι ΠΕ 
Μυκόνου και Θηρών (42,2% και 28,0% αντίστοιχα) ενώ ακολουθούν η ΠΕ Πάρου 
(10,6%), Νάξου (4,8%), Τήνου (4,7%), Σύρου (3,5%), Άνδρου(2,8%), Μήλου (2,7%) και 
Κέας-Κύθνου (0,6%)

• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-2018) εμφανίζει η Περιφερειακή 
Ενότητα Νάξου, Μυκόνου και Θηρών με υπερδιπλασιασμό του αριθμού των αφίξεων σε 
καταλύματα και συγκεκριμένα:
o Η ΠΕ Νάξου από 18,3 χιλ. το 2010 σε 46 χιλ. το 2018
o Η ΠΕ Θηρών από 121 χιλ. το 2010 σε 269 χιλ. το 2019
o Η ΠΕ Μυκόνου από 175,1 χιλ. το 2010 σε 406 χιλ. το 2019

• Αρνητική μεταβολή εμφανίζει μόνο η Τήνος με μείωση κατά -14,46% από 53 χιλ. το 2010 
σε 45 χιλ. το 2018.

• Οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν στις Κυκλάδες κατά +154,5% στο διάστημα εξέτασης 
ενώ οι αφίξεις ημεδαπών μειώθηκαν κατά -10,6%.

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Το 
2018, οι αφίξεις στις Κυκλάδες αφορούσαν το 4,4% επί του συνόλου της χώρας και το 24,2% στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το 
ποσοστό επί του συνόλου βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο το 2018 σημειώνοντας αύξηση 30% σε σχέση με το 2013.
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Πηγές: Business Intelligence | INSETE

Ποσοστιαία κατανομή αφίξεων σε καταλύματα, Κυκλάδες, 2018
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Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα / Κυκλάδες

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~79,9% των τουριστών, οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα του νησιού.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών έχει η ΠΕ Κέας-Κύθνου (92,8%), ενώ ακολουθούν οι ΠΕ Τήνου (88,0%), Σύρου (83,4%) και Άνδρου (69,5%). 
• Μικρότερο ποσοστό αφίξεων ημεδαπών σε καταλύματα εμφανίζουν η ΠΕ Μυκόνου (7,3%) και Θηρών (10,2%).

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Όσο αφορά τους αλλοδαπούς επισκέπτες, το 21,3% αυτών που φτάνουν στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου επιλέγουν τις Κυκλάδες ενώ οι αφίξεις των ημεδαπών είναι πιο ισοκατανεμημένες μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων με το 
52% αυτών να επιλέγει τις Κυκλάδες.
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Πηγές: Business Intelligence | INSETE

Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Το 2018, το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων σε καταλύματα συγκεντρώνουν οι ΠΕ Ρόδου (64,9%) και Κω (32,0%) ενώ ακολουθούν οι ΠΕ Καρπάθου (1,7%) και Καλύμνου (1,5%).

• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης 
(2010-2018) εμφανίζει το σύνολο των ΠΕ της 
Περιφέρειας Δωδεκανήσου

− Η ΠΕ Ρόδου από 1,34 εκατ. το 2010 σε 1,96 εκατ. 
το 2019

− Η ΠΕ Καλύμνου από 30 χιλ. το 2010 σε 44 χιλ. το 
2018

− Η ΠΕ Καρπάθου από 36 χιλ. το 2010 σε 50 χιλ. το 
2018

• Οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν στα Δωδεκάνησα 
κατά +61,8% στο διάστημα εξέτασης ενώ οι αφίξεις 
ημεδαπών μειώθηκαν κατά -21,6%

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Το 
2018, οι αφίξεις στα Δωδεκάνησα αφορούσαν το 13,8% επί του συνόλου της χώρας και το 75,8% της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το 
ποσοστό επί του συνόλου βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο το 2018 σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με το 2013.
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Πηγές: Business Intelligence | INSETE
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Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα/ Δωδεκάνησα

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~94,1% των τουριστών, οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα του νησιού.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών έχει η ΠΕ Καλύμνου (45,8%), ενώ όλες οι υπόλοιπες ΠΕ εμφανίζουν ποσοστό ημεδαπών τουριστών όσον αφορά τις αφίξεις σε καταλύματα σε 

ποσοστό μικρότερο του 10,0%.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Όσο αφορά στους αλλοδαπούς επισκέπτες, το 78,7% αυτών που φτάνουν στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου επιλέγουν τα Δωδεκάνησα ενώ οι αφίξεις των ημεδαπών είναι πιο ισοκατανεμημένες με το 48% αυτών να επιλέγει τα 
νησιά των Δωδεκανήσων.
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Ημεδαποί επί του συνόλου
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων - Κυκλάδες

• 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 
67,3%, από 1,9 εκατ. αφίξεις το 2010 σε 3,1 εκατ. αφίξεις το 2018

• Το 2018 το μεγαλύτερο ποσοστό διανυκτερεύσεων το συγκεντρώνει η ΠΕ Μυκόνου (41,1%) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Θήρας (27,2%) με τις συγκεκριμένες δύο ΠΕ να συγκεντρώνουν σχεδόν το 70,0% 
των διανυκτερεύσεων των Κυκλάδων

• Ακολουθεί η ΠΕ Πάρου με ποσοστό 13,0% των διανυκτερεύσεων, η ΠΕ Νάξου (5,9%) και Τήνου (3,6%)

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα. H 
αυξητική τάση αποτυπώνεται και στο ποσοστό επί του συνόλου της χώρας που το 2018 διαμορφώθηκε στο 3,5% έναντι του 2,9% το 
2010 ενώ ο ρυθμός αύξησης είναι σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με αυτόν του συνόλου της χώρας.
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Διανυκτερεύσεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα-Κυκλάδες

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το ~82,3%  για το έτος 2018 των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα των Κυκλάδων.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν οι ΠΕ Κέας-Κύθνου (92,4%), Τήνου (82,8%) και ακολουθούν οι ΠΕ Σύρου (80,5%), Άνδρου και Μήλου. 
• Μικρότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών έχουν οι ΠΕ Μυκόνου (μόλις 6,1%) και Θήρας (9,3%).

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό/ημεδαπό). Το 2018, το ποσοστό των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών στις Κυκλάδες σε 
σχέση με τον σύνολο της Περιφέρειας ανήλθε στο 12%, αυξημένο κατά 4% σε σχέση με το 2010, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 
ημεδαπούς ήταν 46,3%.
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Πηγές: Business Intelligence | INSETE
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Διανυκτερεύσεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων-Δωδεκάνησα

• 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 38,7%, από 14 εκατ. αφίξεις το 2010 σε 19,3 εκατ. αφίξεις το 2018

• Το 2018 το μεγαλύτερο ποσοστό διανυκτερεύσεων το συγκεντρώνει η ΠΕ Ρόδου (63,4%) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Κω (33,8%) με τις δύο αυτές ΠΕ να συγκεντρώνουν το 97,2% των 
διανυκτερεύσεων στα Δωδεκάνησα, ενώ ακολουθούν η ΠΕ Καρπάθου (1,8%) και Καλύμνου (0,9%),

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα. Το 2018 
το ποσοστό των διανυκτερεύσεων επί του συνόλου της χώρας διαμορφώθηκε στο 21,5 %, κατατάσσοντας τα Δωδεκάνησα δεύτερα μετά 
την Κρήτη και με ρυθμός αύξησης που συμβαδίζει με αυτόν της χώρας.
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Πηγές: Business Intelligence | INSETE
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Διανυκτερεύσεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκάνησα

• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το ~96,7%  για το έτος 2018 των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα των Κυκλάδων.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζει η ΠΕ Καλύμνου (35,3% των διανυκτερεύσεων), ενώ το σύνολο των λοιπών ΠΕ στα Δωδεκάνησα εμφανίζει ποσοστό διανυκτερεύσεων από 

ημεδαπούς τουρίστες μικρότερο του 6,0%.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Το 2018, το ποσοστό των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών στα Δωδεκάνησα ανήλθε στο 
88% στο σύνολο της Περιφέρειας μειωμένο κατά 3% σε σχέση με το 2010, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ημεδαπούς ήταν 53,7% 
το 2018, μειωμένο κατά 4,3% σε σχέση με το 2010.
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Πηγές: Business Intelligence | INSETE

Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
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 Ιούνιος-Σεπτέμβριος κάθε έτους.

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των 
διαθέσιμων δεδομένων για την περίοδο Ιούνιος-
Σεπτέμβριος κάθε έτους φαίνεται να διατηρούνται 
σταθερά σε επίπεδα πληρότητας ~80,0%.

• Αντίθετα σε μικρότερο ποσοστό κινούνται οι υπό 
εξέταση περίοδοι Ιανουάριος-Μάιος και 
Οκτώβριος-Δεκέμβριος (ποσοστό πληρότητας 
μικρότερο του 20,0%)

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

% πληρότητας Ιούνιος-Σεπτέμβριος 77,6% 75,9% 80,0% 81,1% 78,6%

% πληρότητας Ιανουάριος-Μάιος 18,4% 18,9% 18,9% 19,9% 19,0%

% πληρότητας Οκτώβριος-Δεκέμβριος 17,7% 19,1% 19,4% 18,8% 18,7%

Αφίξεις σε καταλύματα | Πληρότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα και η διαχρονική εξέλιξη της πληρότητας σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της 
Περιφέρειας. Παρατηρείται υψηλή εποχικότητα κατά το διάστημα Ιούνιος – Σεπτέμβριος αλλά διαχρονικά ο δείκτης δεν εμφανίζει 
έντονες μεταβολές ενώ το 2018 η Περιφέρεια ήταν στην 3η θέση σε ποσοστό πληρότητας
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Αφίξεις σε Καταλύματα | Αριθμός αφίξεων-διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση των αφίξεων και του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η Περιφέρεια 
κατατάσσεται στην 1η θέση τόσο σε πλήθος αφίξεων (28,4% επί του συνόλου της χώρας) όσο και σε αριθμό διανυκτερεύσεων ενώ 
ταυτόχρονα παρουσιάζει υψηλό ποσοστό μεταβολής που υπερβαίνει το μέσο ποσοστό μεταβολής των περιφερειών.

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία θετική πορεία η οποία, σωρευτικά 
από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +106,2%.

• Σημαντικά θετική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα 
δωμάτια της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε σχέση με το σύνολο της χώρας,  αφού το μέγεθος αυξήθηκε από 20,2% 
το 2014 σε 25,9% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε υψηλότερη 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 51,5% το 2014 σε 72,7% το 2019, 
περίοδο κατά την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 2,1 εκατ. σε 6,1  εκατ.,  ενώ το ίδιο 
χρονικό διάστημα οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών εμφάνισαν αύξηση από 2 εκατ. σε 2,3 εκατ..

• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία η οποία, 
σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +93,2%.

• Θετική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αφού το μέγεθος αυξήθηκε από 25,4% το 2014 
σε 28,4% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε υψηλότερη 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 50,0% το 2014 σε 71,9% το 2019, περίοδο κατά την οποία οι 
αφίξεις αλλοδαπών σημείωσαν άνοδο από 490 χιλ. σε 1,4 εκατ. ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις 
ημεδαπών παρουσίασαν αύξηση από 490 χιλ. το 2014 σε 532 χιλ. το 2019.

489.584
661.824

849.037
958.953

1.174.469
1.360.945

490.049
619.438

614.334
645.434

600.337
532.027

979.633

1.281.262
1.463.371

1.604.387
1.774.806

1.892.9723.864.921

4.694.352

5.657.709
5.907.383

6.410.359
6.662.623

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Series2 Series1 Series4 Series3

Εξέλιξη αφίξεων τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 2014-2019

Αφίξεις 
αλλοδαπών 50,0%                   51,7%                     58,0%                    59,8%                      66,2%                  71,9%
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Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών 51,5%                  49,1%                    61,6%                    63,8%                    69,3%                   72,7% 
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Πηγές: Ετήσια Δελτία τύπου | ΕΛΣΤΑΤ (αναπροσαρμοσμένα δεδομένα όπου υπήρξαν διαθέσιμα)
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Η Περιφέρεια Ν.Α. εμφανίζει αύξηση στους διαμένοντες σε μονάδες κάμπινγκ που για την περίοδο 
2015 – 2019 ανέρχεται στο 50%. 

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων παρουσιάζεται στην ΠΕ Θήρας  που καλύπτει σχεδόν το 47% των 
αφίξεων το 2019 ενώ ακολουθεί η Πάρος με 18,7% και η Νάξος με ποσοστό 14% που σε σχέση με 
το 2017 πενταπλασίασε τον αριθμό των αφίξεων. 

• Τα Δωδεκάνησα διαθέτουν υποδομές κάμπινγκ στις ΠΕ Ρόδου, Καλύμνου και Καρπάθου΄. Σε 
λειτουργία βρίσκεται μόνο η μονάδα στην ΠΕ Καλύμνου με πολύ μικρό αριθμό αφίξεων.

• Το ποσοστό των αλλοδαπών (έναντι των ημεδαπών) που μείνουν σε κάμπινγκ έχει μειωθεί από το 
83,8% το 2015 στο 78,6% το 2019. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην ΠΕ  Μυκόνου  που 
αγγίζει σχεδόν το 100%

• Το 2019, το ποσοστό των αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της Περιφέρειας έναντι των συνολικών 
αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ στη χώρα ανήλθε στο 7,7% για τους ημεδαπούς παρουσιάζοντας 
αύξηση σε σχέση με το 2015 που βρισκόταν σε 5,3% και σημειώνοντας ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά σε ημεδαπούς στη χώρα. Για τους αλλοδαπούς το ποσοστό για το 2019 ανήλθε στο 14,5% 
εμφανίζοντας μείωση από το 2015 που είχε διαμορφωθεί στο 16,6%.
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Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα 
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). Η Περιφέρεια κατατάσσεται στην 3η θέση σε αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ με ποσοστό 12,2% το 
2019, σημειώνοντας αύξησης το διάστημα 2015 – 2019 κατά 37,1%.
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• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
παρουσιάζουν μία σημαντική μεταβλητότητα καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης με συνολικά θετική 
μεταβολή από 1,4 εκατ. επιβάτες το 2013 σε 1,8 εκατ. επιβάτες το 2019.

• Συγκριτικά με το 2013, η μεταβολή κινείται από -1,4% (2017) έως +31,6% (2019), συνεπώς 
ακολουθεί αυξητική τάση αναφορικά με τον αριθμό των επιβατών με υψηλή όμως 
μεταβλητότητα μεταξύ των ετών. 

• Αναφορικά με τον αριθμό κρουαζιερόπλοιων, φαίνεται ότι εμφανίζει σημαντικές αρνητικές 
μεταβολές μεταξύ των ετών εξέτασης οι οποίες όμως δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες 
αρνητικές μεταβολές του αριθμού των επιβατών.

• Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  το πλήθος των αφίξεων επιβατών δεν σχετίζεται μόνο με τον 
αριθμό των κρουαζιερόπλοιων, αλλά και με τη  δυναμικότητα των πλοίων τα οποία φτάνουν στα 
λιμάνια της Περιφέρειας.

Τουρισμός κρουαζιέρας-Κυκλάδες
Η Περιφέρεια βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη θέση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και επιβατών. Παρακάτω εξετάζεται το 
σύμπλεγμα των Κυκλάδων και που κατέχει την πρώτη θέση για το σύνολο της περιόδου 2013 – 2019 καθώς το 2019 το 33,5% των 
κρουαζιερόπλοιων ελλιμενίστηκαν στα νησιά των Κυκλάδων μεταφέροντας το 33% των επιβατών. Οι Κυκλάδες δείχνουν να μην 
επηρεάζονται από τις συνολικές μεταβολές στον τουρισμό κρουαζιέρας και να ακολουθούν ανοδική πορεία.
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Εξέλιξη πλήθους επιβατών και κρουαζιερόπλοιων 
στα λιμάνια των Κυκλάδων, 2013-2019
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Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια, σε σχέση με το έτος 2013

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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Κρουαζιέρα αποτελέσματα-Κυκλάδες
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των επιβατών και των κρουαζιερόπλοιών ανά λιμένα. Τα λιμάνια της Μυκόνου και της Σαντορίνης
συγκεντρώνουν σχεδόν την πλειοψηφία των επιβατών με το ποσοστό να κυμαίνεται από 96,9% το 2019 μέχρι το 98,5% το 2013.

• Για το έτος 2019, οι λιμένες Σαντορίνης και Μυκόνου συγκεντρώνουν το 
υψηλότερο ποσοστό κρουαζιερόπλοιων (87,4% του συνόλου) και σχεδόν το 
σύνολο του ποσοστού των επιβατών κρουαζιέρας (96,9%)

• Ακολουθεί ο λιμένας Σύρου (6,3% των κρουαζιερόπλοιων και 1,5% των 
επιβατών) και Μήλου (2,9% των κρουαζιερόπλοιων και 1,3% των επιβατών)

• Τέλος οι λιμένες Πόρου, Νάξου, Άνδρου και Ίου συγκεντρώνουν αθροιστικά 
μόλις το 3,4% των κρουαζιερόπλοιων και το 0,4% των επιβατών.

• Συνολικά για την περίοδο 2013-2019: 
o 5 στους 10 επιβάτες επιλέγουν το λιμένα Σαντορίνης
o Πάνω από 4 στους 10 επιβάτες επιλέγουν το λιμένα Μυκόνου
o Λιγότεροι από 1 στους 10 επιβάτες επιλέγουν τους λοιπούς λιμένες
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Ποσοστιαία κατανομή Πλήθους επιβατών Κρουαζιέρας μεταξύ των Λιμένων των Κυκλάδων

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020

Ποσοστιαία κατανομή κρουαζιερόπλοιων και επιβατών κρουαζιέρας ανά ΠΕ, 2019
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Τουρισμός κρουαζιέρας-Δωδεκάνησα
Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού κρουαζιέρας στα Δωδεκάνησα διακριτά, προκύπτει πως όσο αφορά τον αριθμό 
κρουαζιερόπλοιων εμφανίζει εμφανώς μειωμένο ποσοστό σε σχέση με τις Κυκλάδες ενώ και η Αττική και τα Ιόνια Νησιά, από το 2016, 
έχουν υψηλότερα ποσοστά αφίξεων σε σχέση με τα Δωδεκάνησα. Αντίστοιχη, είναι η εικόνα και στον αριθμό των επιβατών με τα 
Δωδεκάνησα να υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις Κυκλάδες. 

• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια των Δωδεκανήσων παρουσιάζουν 
καθοδική τάση κατά την περίοδο εξέτασης, από 592 χιλ. επισκέπτες το 2013 σε 435 χιλ. 
επισκέπτες το 2019 (~26,4%). Σε σχέση με το 2013, η μεταβολή κινείται από -15,3% για το 
έτος 2015 έως -40,6% για το έτος 2019.

• Την περίοδο 2016 – 2018 ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε σημαντικά, ενώ οι Κυκλάδες 
ανέκαμψαν μετά από μόλις ένα χρόνο μείωσης 

• Αντίστοιχη πορεία ακολουθεί ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων με σημαντικές μειώσεις κατά 
την περίοδο εξέτασης.
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Εξέλιξη Πλήθους επιβατών και κρουαζιερόπλοιων, Δωδεκάνησα, 2013-2019
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Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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Κρουαζιέρα αποτελέσματα- Δωδεκάνησα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των επιβατών και των κρουαζιερόπλοιών ανά λιμένα.

• Το έτος 2019 (όπως φαίνεται στο διάγραμμα) οι λιμένες Ρόδου και Πάτμου συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό κρουαζιερόπλοιων (56,7% και 34,3% αντίστοιχα) όπως και επιβατών (70,8% και 25,9%)

• Η Ρόδος και η  Πάτμος συγκεντρώνουν αθροιστικά το 2019, 421 χιλ. επιβάτες από 435 χιλ. επιβάτες για το 
σύνολο των Δωδεκανήσων.

• Μικρή συμμετοχή εμφανίζει η Κως και η Σύμη όσον αφορά τον τουρισμό κρουαζιέρας με μόλις 4,2% και 
4,8% των κρουαζιερόπλοιων αντίστοιχα αλλά συγκεντρώνοντας μόλις το 3,3% των επιβατών κρουαζιέρας. 
Επομένως, τα κρουαζιερόπλοια τα οποία επέλεξαν τους συγκεκριμένους λιμένες το 2019 ήταν μικρότερης 
δυναμικότητας απ’ ότι στο σύνολο των Δωδεκανήσων.

• Η αντιστοίχιση του 56,7% των κρουαζιερόπλοιων στην Ρόδο με 70,8% των επιβατών είναι ένδειξη της 
υψηλής δυναμικότητας των κρουαζιερόπλοιων τα οποία επισκέφτηκαν την Ρόδο το 2019.

Συνολικά για την περίοδο 2013-2019 
• Σχεδόν 7 στους 10 επιβάτες επιλέγουν το λιμένα Ρόδου
• Πάνω από 2 στους 10 επιβάτες επιλέγουν το Λιμένα Πάτμου
• Λιγότεροι από 1 στους 10 επιβάτες επιλέγουν την Κω και την Σύμη
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Ποσοστιαία κατανομή Πλήθους επιβατών Κρουαζιέρας μεταξύ των Λιμένων Δωδεκανήσων

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών

• Η Περιφέρεια είναι στην πρώτη θέση στις τέσσερις κατηγορίες μονάδων (5*, 4*, 3* και 2* 
συγκεντρώνοντας το 36,1% του συνολικού αριθμού ξενοδοχείων 5* της χώρας. Στις μονάδες 
1* κατατάσσεται δεύτερη μετά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειάς Νοτίου Αιγαίου 
εντάσσονται στην κατηγορία δύο και τριών αστέρων (σωρευτικά συγκεντρώνουν το 
62,0% των ξενοδοχείων) ενώ το 28,5% των ξενοδοχειακών μονάδων είναι τεσσάρων 
(18,3%) και πέντε αστέρων (9,5%).

• 6 στα 10 ξενοδοχεία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ξενοδοχεία δύο και τριών 
αστέρων, ενώ 7 στα 10 ξενοδοχεία είναι από ενός έως τριών αστέρων.

• Σχεδόν 1 στα 5 ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι τεσσάρων αστέρων ενώ 1 στα 10 
(10,2%) αφορά καταλύματα πέντε αστέρων.

Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκόπηση των τουριστικών μονάδων της Περιφέρειας, η σύγκρισή τους με το σύνολο της χώρας και η  
κατανομή τους ανά κατηγορία αστέρων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η 1η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων, 2.154 
μονάδες για το έτος 2019, 21,6% του συνόλου. 
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Στην ΠΕ Θήρας συγκεντρώνεται η 
πλειοψηφία  των ξενοδοχειακών 
μονάδων των Κυκλάδων (379 
ξενοδοχειακές μονάδες σε σύνολο 
1.090, 34,8%), δηλαδή 1 στις 3 
ξενοδοχειακές μονάδες των 
Κυκλάδων βρίσκεται εκεί.

• Ακολουθεί η ΠΕ Μυκόνου με 193 
ξενοδοχειακές μονάδες (17,7%) 
με το υψηλότερο ποσοστό 
ξενοδοχείων 4* και 5* (52,0%)

• Το μικρότερο ποσοστό 
ξενοδοχείων 4* και 5* διαθέτει η 
ΠΕ Μήλου (7%), με την 
πλειονότητα των ξενοδοχείων της 
(58,0%) να κατατάσσεται στην 
κατηγορία 2*.

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών -Κυκλάδες
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων. Οι Π.Ε. Θήρας 
και Μυκόνου συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των τουριστικών μονάδων  με τη μικρότερη διακύμανση ανά κατηγορία.
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Στην ΠΕ Ρόδου συγκεντρώνεται η 
πλειοψηφία  των ξενοδοχειακών 
μονάδων των Δωδεκανήσων (537 
ξενοδοχειακές μονάδες σε σύνολο 
1.064, 50,47%) και άρα 1 στις 2 
ξενοδοχειακές μονάδες στα 
Δωδεκάνησα βρίσκεται στην ΠΕ Ρόδου.

• Ακολουθεί η Κως με 282 ξενοδοχειακές 
μονάδες (26,5%). 

• Το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχείων 4* 
και 5* διαθέτει η ΠΕ Καλύμνου (6,0%), 
ενώ το μεγαλύτερο η ΠΕ Ρόδου (34%).

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών - Δωδεκάνησα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων. Η Π.Ε. Ρόδου 
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των τουριστικών μονάδων αν και η Π.Ε. διαθέτει περισσότερες μονάδες στις κατηγορίες 5* και 2*.
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει συνολικά 111.512 δωμάτια και 223.681 κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 25,7% & 26,1% αντίστοιχα της συνολικής
δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. 

• Παράλληλα, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγκεντρώνονται οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, με το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 52 δωμάτια, έναντι 
43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 
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Κρήτης Ν. Αιγαίου Πελοποννήσου Στ. Ελλάδος

Αριθμός Δωματίων & Μέσο Μέγεθος Ξενοδοχειακών Μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019

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 στην 1η θέση καθώς διαθέτει τα 
περισσότερα δωμάτια και κλίνες ενώ διαθέτει το δεύτερο υψηλότερο μέσο μέγεθος ξενοδοχείων.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαφοροποιείται, 
όπως είναι αναμενόμενο, ανάλογα με την 
κατηγορία τους, με τα ξενοδοχεία 5* να 
υπερτερούν σε μέγεθος, με βάση, τόσο τον 
μέσο αριθμό των δωματίων (145), όσο και τον 
μέσο αριθμό των κλινών (302) που διαθέτουν

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται πάνω 
από τον μ.ό. του συνόλου της χώρας τόσο στην 
μέση δυναμικότητα δωματίων ανά 
ξενοδοχειακή μονάδα όσο και στην μέση 
δυναμικότητα κλινών.

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

• Αντίστοιχα ο μέσος όρος κλινών ανά 
ξενοδοχείο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
είναι 104 Κλίνες σε σχέση με 86 για το σύνολο 
της χώρας.

Ξενοδοχειακές Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

204 3.197 6.283

802 20.941 40.130

534 20.532 40.151

394 34.893 70.705

220 31.949 66.412

2.154 115.512 223.681Σύνολο

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών Μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση της μέσης δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της 
χώρας ανά κατηγορία αστέρων. Η Περιφέρεια διαθέτει υψηλότερη μέση δυναμικότητα σε σχέση με αυτή της χώρας τόσο σε δωμάτια όσο
και σε κλίνες.
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

1*

2*

3*

4*

5*



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 105Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα - Δωδεκάνησα

• Στην ΠΕ Ρόδου 
συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  
των τουριστικών μονάδων 
ενοικιαζόμενων δωματίων & 
διαμερισμάτων των 
Δωδεκανήσων (865 
τουριστικές μονάδες, 54,7%)

• Ακολουθεί η ΠΕ Καλύμνου η 
οποία διαθέτει 351 μονάδες 
(22,2%) και η ΠΕ Κω (17,1%) η 
οποία εμφανίζει και την 
υψηλότερη δυναμικότητα (10 
δωμάτια ανά μονάδα και 22 
κλίνες) ενώ την μικρότερη 
δυναμικότητα την εμφανίζει η 
ΠΕ Καλύμνου (6 δωμάτια ανά 
μονάδα, 12 κλίνες)

• Ο μέσος όρος των δωματίων 
για το σύνολο των 
Δωδεκανήσων είναι 8 
δωμάτια και 17 κλίνες 
ανά μονάδα.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην πρώτη θέση στην παροχή μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων. Τα Δωδεκάνησα διαθέτουν το 
21,6% των μονάδων που βρίσκονται στην Περιφέρεια, με την Π.Ε. Ρόδου να εμφανίζει την υψηλότερη δυναμικότητα.

865 270 351 956.678 2.813 2.022 67814.454 5.855 4.363 1.428
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Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Διαμερίσματα (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) Δωδεκάνησα, 2019

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες Μ.Ο. Δωμάτια Μ.Ο. Κλίνες Μ.Ο. Κυκλάδων
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Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα - Κυκλάδες

• Στην Π.Ε. Θήρας συγκεντρώνεται 
η πλειοψηφία  των τουριστικών 
μονάδων ενοικιαζόμενων 
δωματίων & διαμερισμάτων των 
Κυκλάδων  (1.445 τουριστικές 
μονάδες, 25,2%)

• Ακολουθεί η ΠΕ Πάρου (910 
μονάδες, 15,8%) και Νάξου (900 
μονάδες, 15,7%) 

• Την υψηλότερη δυναμικότητα 
έχει η ΠΕ Θήρας (8 δωμάτια ανά 
μονάδα, 18 κλίνες) και 
ακολουθεί η ΠΕ Μυκόνου (7 
δωμάτια ανά μονάδα, 18 κλίνες) 
ενώ την χαμηλότερη την έχει η 
ΠΕ Τήνου (5 δωμάτια ανά 
μονάδα, 12 κλίνες) 

• Ο μέσος όρος των δωματίων για 
τις Κυκλάδες είναι 7 δωμάτια 
και 16 κλίνες ανά μονάδα

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην πρώτη θέση στην παροχή μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων. Οι Κυκλάδες διαθέτουν το 78,4% 
των μονάδων που βρίσκονται στην Περιφέρεια και το 20% των συνολικών μονάδων της χώρας. Εντός του νησιωτικού συμπλέγματος η 
Π.Ε Θήρας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.

248 1.445 174 862 535 900 910 363 3061.564 11.455 998 4.730 3.989 6.239 6.213 2.002 1.5573.691 26.409 2.506 10.643 9.482 14.142 14.847 4.754 3.740
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Ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) Κυκλάδες, 2019

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες Μ.Ο. Δωμάτια Μ.Ο. Κλίνες Μ.Ο. Κυκλάδων

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Ποσοστιαία κατανομή ανά ΠΕ, 2019

Ποσοστιαία κατανομή μονάδων ανά ΠΕ και ανά κατηγορία κλειδιού, 2019
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Series1 Series2% Περιφέρειας επί του συνόλου της 
χώραςΠεριφέρεια

• Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου διαθέτει συνολικά 3.862 μονάδες, 4.972 δωμάτια και 28.326 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που αντιστοιχούν στο 33,8% , 
28,7% και 31,2% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας  των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται μονάδες χαμηλότερης δυναμικότητας ως προς τον αριθμό των δωματίων, με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 1,3 δωμάτια, έναντι 1,5 δωματίων για το 
σύνολο της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται χαμηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (11η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 7,3 
κλίνες, έναντι 8 κλινών για το σύνολο της χώρας.  

Δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος

Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων (μονάδες, δωμάτια & κλίνες)
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 2018
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Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, 
ανά Περιφέρεια, 2018

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το έτος 2018

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια κατατάσσεται 
στην 1η θέση σε δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων. Ταυτόχρονα, διατηρεί μονάδες με χαμηλή δυναμικότητα  
συγκεντρώνοντας μία από τις χαμηλότερες αναλογίες  σε δωμάτια και κλίνες ανά μονάδα.
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Τουριστικές μονάδες | Κάμπινγκ Κυκλάδες & Δωδεκάνησα
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 παρουσιάζει υψηλή δυναμικότητα σε κάμπινγκ που την κατατάσσει 
στην 3η θέση σε μονάδες και θέσεις και στη 2η σε οικίσκους. Οι Κυκλάδες διαθέτουν σχεδόν το σύνολο των μονάδων με ποσοστό 
89,4% με περισσότερες από 1 στις 5 μονάδες να βρίσκεται στην Πάρο.
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Δυναμικότητα κάμπινγκ σε μονάδες, οικίσκους & θέσεις, 2019

ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει 34 μονάδες καταλύματος τύπου κάμπινγκ με 
σύνολο θέσεων 2.665. Οι περισσότερες μονάδες δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Πάρου (8 
μονάδες) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Νάξου και Θήρας με 6 μονάδες. Αντίστοιχη είναι η 
κατανομή και στον αριθμό των θέσεων, με 666  στην Πάρο,  624 στη Θήρα και 602 στη 
Νάξο.

• Το 76% των μονάδων αφορούν σε κάμπινγκ 2*. Υπάρχουν τρεις μονάδες 1*(σε σύνολο 
χώρας 16 μονάδες), τρεις μονάδες 3* και δύο με 4*

• Όσο αφορά στον αριθμό των θέσεων η Περιφέρεια διαθέτει 1.850 θέσεις σε μονάδες 2* 
(13,5% επί του συνόλου τις χώρας) και 540 θέσεις σε μονάδες 1* που το 2016 
αντιπροσώπευαν το 44,2% του συνόλου στη χώρα και το 2019 το 32%.

• Η Περιφέρεια Ν.Α. διαθέτει 198 οικίσκους σε μονάδες 2* και 101 σε μονάδες 3* που το 
2019 αντιπροσωπεύουν το 30,5% και το 37,7%, αντίστοιχα επί του συνόλου .
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (οικίσκοι) – σύγκριση με χώρα

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

Νότιο Αιγαίο 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Νότιο Αιγαίο/ Χώρα 2019 % Νότιο Αιγαίο/ Χώρα 2016

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα) 
διαθέτει στην κατηγορία καταλυμάτων σε 
πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, συνολικά 
9.288 Καταλύματα,16.486 Υπνοδωμάτια και 
42.462 Κλίνες, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα το 
5,18 % , 4,98 %  και το 4,97%  του συνόλου της 
προσφοράς καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας 
για το σύνολο της χώρας.

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας 
η Περιφέρεια (συνολικά) βρίσκεται στην 1η θέση 
στην κατάταξη στο σύνολο των κατηγοριών 
(καταλύματα, υπνοδωμάτια και κλίνες).

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων ανά 
κατάλυμα, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
(Δωδεκάνησα) , 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 Νοτίου Αιγαίου 
(Δωδεκάνησα) , υπολογίζεται σε 4,6 κλίνες ανά 
κατάλυμα και βρίσκεται κάτω του μέσου όρου για 
το σύνολο της χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά 
κατάλυμα.

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 88,38% αυτόνομες 
μονάδες , 1,74% δωμάτια σε ξενοδοχεία, 9,78 % 
σε Ιδιωτικά δωμάτια και 0,1%  σε Κοινόχρηστα 
δωμάτια.

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη
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Δωμάτιο σε 
ξενοδοχείο

Ιδιωτικό δωμάτιο

Κοινόχρηστο δωμάτιο

16,8%
7,2%

10,5%
65,5%

Καλύμνου Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου Κω Ρόδου

Ποσοστιαία Κατανομή Καταλυμάτων

14,7% 5,8%

7,9%

71,6%

Καλύμνου Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου Κω Ρόδου

Ποσοστιαία Κατανομή Υπνοδωματίων

15,1% 6,1%

8,9%

69,8%

Καλύμνου Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου Κω Ρόδου

Ποσοστιαία Κατανομή Κλινών

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 (Δωδεκάνησα). Tα 
Δωδεκάνησα εμφανίζουν ήπια διαθεσιμότητα σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και δυναμικότητα ανά κατάλυμα, οριακά 
χαμηλότερη από το μέσο όρο της χώρας. 

Δυναμικότητα καταλυμάτων υπνοδωματίων και κλινών

Είδος καταλύματος, % επί του συνόλου των καταλυμάτων

% επί του
συνόλου της χώρας

Πλήθος
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• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες) 
διαθέτει στην κατηγορία καταλυμάτων σε 
πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, 
συνολικά 30.160 καταλύματα, 58,767 
υπνοδωμάτια και 148.168 κλίνες, τα οποία 
αποτελούν αντίστοιχα το 16,8 %, 17,8 % και 
17,4% του συνόλου της προσφοράς 
καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για 
το σύνολο της χώρας.

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της 
χώρας η Περιφέρεια (συνολικά) βρίσκεται 
στην 1η θέση στην κατάταξη στο σύνολο 
των κατηγοριών.

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων 
ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου (Κυκλάδες) , υπολογίζεται σε 1,9 
υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα και βρίσκεται 
άνω του μέσου όρου για το σύνολο της 
χώρας, ήτοι 1,8 υπνοδωμάτια ανά 
κατάλυμα

• Αντίστοιχα όσον αφορά τον μέσο όρο 
κλινών ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες) , υπολογίζεται 
σε 4,9 κλίνες ανά κατάλυμα και βρίσκεται 
άνω του μέσου όρου για το σύνολο της 
χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 84,58% 
αυτόνομες μονάδες , 4,18% δωμάτια σε 
ξενοδοχεία, 11,1 % σε Ιδιωτικά δωμάτια 
και 0,13%  σε Κοινόχρηστα δωμάτια

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη
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δωμάτιο
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Άνδρου Θήρας Κέας-Κύθνου Μήλου Μυκόνου Νάξου Πάρου Σύρου Τήνου

Ποσοστιαία Κατανομή Καταλυμάτων
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Άνδρου Θήρας Κέας-Κύθνου Μήλου Μυκόνου Νάξου Πάρου Σύρου Τήνου

Ποσοστιαία Κατανομή Υπνοδωματίων

3,6%

19,7%
4,9%

6,8%28,8%

11,0%
16,2%

4,0%
5,0%

Άνδρου Θήρας Κέας-Κύθνου Μήλου Μυκόνου Νάξου Πάρου Σύρου Τήνου

Ποσοστιαία Κατανομή Κλινών

Πηγές: Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά (11/20) | ΙΝΣΕΤΕ

Δυναμικότητα καταλυμάτων υπνοδωματίων και κλινών

Είδος καταλύματος, % επί του συνόλου των καταλυμάτων

% επί του
συνόλου της χώρας

Πλήθος

Παρακάτω παρουσιάζεται η προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια (Κυκλάδες). Οι 
Κυκλάδες εμφανίζουν αυξημένη διαθεσιμότητα σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καθώς διαθέτουν τα περισσότερα μετά την 
Αττική και υψηλή δυναμικότητα σε υπνοδωμάτια και κλίνες ανά κατάλυμα.
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• Στην Περιφέρεια ΝΑ (Δωδεκάνησα) η 
κατανομή των κλινών μεταξύ 
βραχυχρόνιας μίσθωσης και 
ξενοδοχείων αφορά κυρίως στις 
ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες 
συγκεντρώνουν το 80,0% των κλινών 
ενώ οι κλίνες καταλυμάτων 
βραχυχρόνιας μίσθωσης αφορούν το  
υπολειπόμενο 20,0%

• Οι ποσοστώσεις για την κατηγορία 
Κλίνες Ξενοδοχείων είναι υψηλότερες 
στην ΠΕ Κω (94,0%)

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

• Στην Περιφέρεια ΝΑ (Δωδεκάνησα) το 
38,7% των εξοχικών και δευτερευουσών 
κατοικιών αφορά σε καταλύματα 
βραχυχρόνιας μίσθωσης

• Υψηλότερη ποσόστωση εμφανίζει η ΠΕ 
Ρόδου (51,4%) και ακολουθεί η ΠΕ Κω 
(45,1%).

• Σχεδόν 1 στις 2 μονάδες (47,0%) βραχυχρόνιας μίσθωσης στην 
Περιφέρεια εμφανίστηκε πριν το έτος 2017.

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο εξάμηνο του έτους 
2019 όπου και εμφανίζονται συνολικά το 22,0% των μονάδων 
βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα 
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Σύνολο Καλύμνου Καρπάθου-Ηρωικής 
Νήσου Κάσου

Κω Ρόδου

Κλίνες Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Κλίνες Ξενοδοχείων

Ποσοστιαία Κατανομή κλινών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης 
και κλινών ξενοδοχείων ανά Περιφερειακή Ενότητα

38,7% 26,0% 16,7% 45,1% 51,4%

Σύνολο Καλύμνου Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου Κω Ρόδου

Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό 
των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών
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Πρώτη χρονιά εμφάνισης στην πλατφόρμα 

Πηγές: Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά (11/20) | ΙΝΣΕΤΕ

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της προσφοράς καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα (Δωδεκάνησα). Η Π.Ε. Καλύμνου διαθέτει τις περισσότερες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης ως αναλογία προς τις κλίνες 
ξενοδοχείων ενώ η Περιφέρεια διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό  εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών που αξιοποιούνται ως 
κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
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• Στην Περιφέρεια ΝΑ (Κυκλάδες) η κατανομή 
των κλινών μεταξύ βραχυχρόνιας μίσθωσης 
και ξενοδοχείων αφορά κυρίως στις κλίνες 
καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης οι 
οποίες αφορούν το  73,0% ενώ τα 
ξενοδοχεία αφορούν στο 27,0% των κλινών

• Οι ποσοστώσεις για την κατηγορία κλίνες 
ξενοδοχείων είναι υψηλότερες στην ΠΕ 
Θήρας (39,0%)

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

• Στην Περιφέρεια ΝΑ (Κυκλάδες) το 58,9% 
των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών 
αφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας 
μίσθωσης

• Η διαφοροποίηση στις ποσοστώσεις και τα 
υψηλά μεγέθη οφείλονται κυρίως στο ότι τα 
δεδομένα εξοχικών και δευτερευουσών 
κατοικιών αφορούν δεδομένα της 
απογραφής του 2011, πάρα ταύτα τα υψηλά 
μεγέθη (ιδιαίτερα σε Μύκονο και Θήρα) 
αποτελούν ένδειξη της τάσης για 
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της 
βραχυχρόνιας μίσθωσης.

• Πάνω από 4 στις 10 μονάδες (43%) βραχυχρόνιας 
μίσθωσης στην Περιφέρεια εμφανίστηκε πριν το έτος 
2017.

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο εξάμηνο του 
έτους 2019 όπου και εμφανίζονται συνολικά το 25,0% 
των μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην πλατφόρμα.
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Κλίνες Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Κλίνες Ξενοδοχείων

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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Πρώτη χρονιά εμφάνισης στην πλατφόρμα 

Πηγές: Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά (11/20) | ΙΝΣΕΤΕ

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της προσφοράς καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα (Κυκλάδες). Η Π.Ε. Κέας - Κύθνου διαθέτει τις περισσότερες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης ως αναλογία προς τις κλίνες 
ξενοδοχείων.
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Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων- Κυκλάδες

• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν καταγραφεί περίπου 3,9 εκατ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους των Κυκλάδων. Το 2019 σημειώθηκε 
ρεκόρ επισκεπτών (σχεδόν 600 χιλ. επισκέπτες), ενώ η αύξηση την περίοδο 2010-2019 φτάνει το 316%

• Οι αρχαιολογικοί χώροι οι οποίο συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της επισκεψιμότητας είναι της Θήρας (337,1 χιλ. το 2019, 56,5% του συνόλου και 59,9% για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης) και Μυκόνου (172,7 χιλ. το 2019, 29,0% του συνόλου και 31,1% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης). 

• Σε αυτήν την εντυπωσιακή αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων των Κυκλάδων από την διαγραμματική αποτύπωση προκύπτει ότι σημαντικότερη συνεισφορά είχαν οι 
αρχαιολογικοί χώροι της Θήρας, από 45 χιλ. το 2010 σε 337 χιλ. το 2019 ενώ αντίστοιχα σημαντική άνοδο σε απόλυτα μεγέθη είχε η ΠΕ Μυκόνου από 81,5 χιλ. επισκέπτες το 2010 σε 172,7 χιλ. 
το 2019.

Το 2019, η Περιφέρεια στο σύνολο της κατατάσσεται 4η  στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων.  Οι 596 χιλ. επισκέπτες στους 
αρχαιολογικούς χώρους των Κυκλάδων αντιπροσωπεύουν το 40% της Περιφέρειας το 2019, αυξάνοντας τη συμμετοχής των Κυκλάδων 
κατά 25,8%. Οι Κυκλάδες σημείωσαν σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα (316%).
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Αριθμός Επισκεπτών σε Αρχαιολογικούς Χώρους – Κυκλάδες, σε χιλ. επισκέπτες, 2010-2019

Άνδρου Θήρας Μήλου Μυκόνου Νάξου Τήνου Κυκλάδες

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Δεσπόζουσα θέση κατέχει το Ακρωτήρι Θήρας το οποίο για το 2019 ξεπερνάει τους 290 χιλ. επισκέπτες συγκεντρώνοντας το 49,0% της επισκεψιμότητας στις Κυκλάδες ενώ στην δεύτερη θέση 
είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου (ΠΕ Μυκόνου) με 172,7 χιλ. επισκέπτες (29,0% της επισκεψιμότητας) 

• Ακολουθεί η Αρχαία Θήρα και ο Αρχ. Χώρος Σαγκρίου Νάξου, όπου καταγράφονται επισκέπτες από το 2019 και έπειτα.

Σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι (ως προς την επισκεψιμότητα)- Κυκλάδες
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων, ως προς το πλήθος των επισκέψεων κατ’ έτος. 
Οι αρχαιολογικοί χώροι της Σαντορίνης εμφανίζουν υψηλή επισκεψιμότητα ενώ ακολουθεί ο αρχαιολογικός χώρος της Δήλου.
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Αριθμός Επισκεπτών στους τέσσερις σημαντικότερους αρχ. χώρους των Κυκλάδων, σε χιλ. επισκέπτες, 2013-2019

Ακρωτήρι Θήρας Αρχ.Χώρος Σαγκρίου Νάξου Αρχαία Θήρα Δήλος
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Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα) - Κυκλάδες
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας. 
Παρατηρείται έντονη εποχικότητα κατά την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος όπου το 2019, συγκεντρώθηκε το 67,9% των επισκεπτών.

• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων στις Κυκλάδες εμφανίζουν οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος (17,6% και 18,2% της επισκεψιμότητας 
αντίστοιχα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης)

• Πάρα ταύτα υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζουν οι μήνες Φεβρουάριος και Ιανουάριος (από 61 επισκέπτες το 2010 σε 3,6 χιλ. το 2019) ενώ όλοι οι μήνες του έτους εμφανίζουν 
εξαιρετικά υψηλή μεταβολή όπως είναι αναμενόμενο λόγω της αυξητικής τάσης της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων στις Κυκλάδες.
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Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων -Κυκλάδες
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων των Κυκλάδων. 
Εμφανίζεται υψηλή εποχικότητα, ιδιαίτερα για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο, αν και παρατηρείται μείωση του βαθμού εποχικότητας 
κατά το διάστημα 2010 – 2019. Ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών εμφανίζεται τον Σεπτέμβριο.

• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η 
συγκέντρωση των επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-
Σεπτέμβριος για το συνολικό διάστημα εξέτασης. 

• Βάσει αυτού σχεδόν 7 στις 10 επισκέψεις στην Περιφέρεια 
πραγματοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο. Σημειώνεται 
ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση με την αρχή της 
περιόδου όπου πάνω από 7 στις 10 επισκέψεις 
πραγματοποιούνταν το συγκεκριμένο τετράμηνο.

• Για την περίοδο από Μάιο-Οκτώβριο το μέγεθος 
διαμορφώνεται σε 91,7% για το σύνολο της περιόδου 
εξέτασης ενώ παρατηρείται μείωση καθώς το 2010 
συγκέντρωνε 96,0% της επισκεψιμότητας

• Η πορεία του συντελεστή Gini μαρτυρά την μικρή μείωση 
της εποχικότητας 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 74,3% 73,1% 69,5% 67,3% 63,8% 63,5% 67,9%

CR6 96,0% 94,2% 97,2% 90,7% 90,3% 89,4% 91,7%

Gini 53,94% 53,86% 50,13% 47,81% 45,21% 45,28% 48,57%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στον αρχαιολογικό χώρο Κυκλάδων, 2010-2019
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Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων-Δωδεκάνησα

• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν καταγραφεί περίπου 9,8 εκατ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους των Δωδεκανήσων. 
• Το 2014 σημειώθηκε ρεκόρ επισκεπτών (1,3 εκατ. επισκέπτες), ενώ η αύξηση την περίοδο 2010-2019 φτάνει μόλις το 3,0%
• Η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων στα Δωδεκάνησα συνολικά εμφανίζεται σχετικά στάσιμη, κινούμενη κυρίως μεταξύ 800 και 900 χιλ. επισκεπτών για την πλειοψηφία των ετών 

εξέτασης , αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της αύξησης της επισκεψιμότητας της ΠΕ Ρόδου (από 650 χιλ. το 2010 σε 731 χιλ. το 2019) και την μείωση της επισκεψιμότητα σε ΠΕ Κω (227 χιλ. το 
2010 και 169 χιλ. το 2019)

Το 2019, η Περιφέρεια στο σύνολο της κατατάσσεται τέταρτη στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων.  Οι 899,5 χιλ. 
επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους των Δωδεκανήσων αντιπροσωπεύουν το 60% της Περιφέρειας το 2019, μειώνοντας τη 
συμμετοχής των Δωδεκανήσων στην Περιφέρεια κατά 25,8%. Τα Δωδεκάνησα σημείωσαν οριακή αύξηση στην επισκεψιμότητα (2,6%).
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Αριθμός Επισκεπτών σε Αρχαιολογικούς Χώρους-Δωδεκάνησα, σε χιλ. επισκέπτες, 2010-2019

Κω Ρόδου Δωδεκάνησα

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 118Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

• Δεσπόζουσα θέση κατέχει ο αρχαιολογικός χώρος της Λίνδου (ΠΕ Ρόδου) με άνω των 500 χιλ. επισκεπτών το έτος 2019 συγκεντρώνοντας το 58,0% της επισκεψιμότητας στα Δωδεκάνησα, ενώ 
ακολουθούν το Ασκληπιείο Κω (16,0%), η Κάμειρος (12,0%) και τέλος ο αρχαιολογικός χώρος Ιαλυσού (8,0%).

• Η πορεία της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων στα Δωδεκάνησα κρίνεται από την επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου της Λίνδου, ο οποίος συγκεντρώνει και την συντριπτική 
πλειοψηφία της επισκεψιμότητας ενώ η μεταβλητότητα της την περίοδο 2013-2016 είναι αντίστοιχη της μεταβλητότητας του συνόλου της επισκεψιμότητας για τα Δωδεκάνησα.

Σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι (ως προς την επισκεψιμότητα) - Δωδεκάνησα
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων, ως προς το πλήθος των επισκέψεων κατ’ έτος. 
Δημοφιλέστερος αρχαιολογικός χώρος με βάση την επισκεψιμότητα, καθώς συγκεντρώνει το 3,85% των επισκεπτών της χώρας και 
βρίσκεται στην 5η θέση στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων είναι η Λίνδος.
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Αριθμός Επισκεπτών στους τέσσερις σημαντικότερους αρχ. χώρους των Δωδεκανήσων, σε χιλ. επισκέπτες, 2013-2019

Ασκληπιείο Κω Ιαλυσός Κάμειρος Λίνδος**

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα) - Δωδεκάνησα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας. 
Παρατηρείται έντονη εποχικότητα κατά την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος όπου το 2019, συγκεντρώθηκε το 71,7% των επισκεπτών.

• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων στα Δωδεκάνησα υψηλότερη συγκέντρωση εμφανίζουν οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος (19,2% και 18,7% για το σύνολο της 
περιόδου εξέτασης)

• Υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζουν οι μήνες Απρίλιος, Μάρτιος και Οκτώβριος ενώ μεγάλος αριθμός μηνών εμφανίζει αρνητική μεταβολή με την μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή να την εμφανίζουν οι 
μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος ( από 4,7 χιλ. επισκέπτες αθροιστικά το 2010 σε 1,6 χιλ. το 2019), ως επακόλουθο της γενικής στασιμότητας των δεδομένων επισκεψιμότητας στα Δωδεκάνησα.
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Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων- Δωδεκάνησα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας. 
Εμφανίζεται υψηλή εποχικότητα, ιδιαίτερα για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο, αν και παρατηρείται μείωση του βαθμού εποχικότητας 
κατά το διάστημα 2010 – 2019. O μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών εμφανίζεται τον Αύγουστο.

• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η 
συγκέντρωση των επισκεπτών την περίοδο 
Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το συνολικό διάστημα 
εξέτασης. Βάσει αυτού πάνω από 7 στις 10 
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους στα 
Δωδεκάνησα πραγματοποιείται την 
συγκεκριμένη περίοδο. 

• Για την περίοδο από Μάιο-Οκτώβριο το 
μέγεθος διαμορφώνεται σε 95,1% για το 
σύνολο της περιόδου εξέτασης.

• Η πορεία του συντελεστή Gini μαρτυρά μια 
μικρή μείωση της συγκέντρωσης η οποία 
αποτυπώνεται και στους άλλους δείκτες 
εποχικότητας με την σταδιακή μείωση τους από 
το 2010 έως το 2019.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 72,8% 72,8% 73,7% 70,6% 68,0% 67,9% 71,8%

CR6 95,8% 94,9% 96,3% 94,5% 94,9% 93,1% 95,1%

Gini 53,32% 53,15% 53,40% 51,68% 49,76% 49,35% 51,89%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους στα Δωδεκάνησα, 2010-2019
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Εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων – Κυκλάδες & Δωδεκάνησα
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια. Στο σύνολο της η 
Περιφέρεια συγκέντρωσε € 12,4 εκατ. βρισκόμενη στην 3η θέση. Το 60,3% των εισπράξεων του 2019 αφορούν στους αρχαιολογικούς 
χώρους των Δωδεκανήσων, αν και οι Κυκλάδες εμφάνισαν αύξηση στην εισπραξιμότητα κατά 278%.

• Οι εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων των Κυκλάδων, αντίστοιχα με τον αριθμό 
των επισκεπτών εμφάνισαν σημαντική αύξηση από €1,3 εκατ. το 2013 σε €4,9 
εκατ. το 2019 (+278,0%). 

• Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από το Ακρωτήρι Θήρας και τον 
αρχαιολογικό χώρο της Δήλου (€2,8 εκατ. και €1,7 εκατ. αντίστοιχα για το 2019)
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• Οι  εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων στα Δωδεκάνησα εμφανίζουν επίσης σημαντική 
αύξηση παρά την σχετική στασιμότητα του αριθμού των επισκεπτών σε αυτούς. 

• Συγκεκριμένα αυξήθηκαν από €4,6 εκατ. το 2013 σε €7,5 εκατ. το 2019 (+64,0%) ενώ η 
συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων (€5,5 εκατ. για το έτος 2019) προέρχεται από τον 
αρχαιολογικό χώρο Λίνδου.
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Επισκεψιμότητα μουσείων -Κυκλάδες

• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία των Κυκλάδων παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 46% με τον 
αριθμό επισκεπτών ανά έτος από 106 χιλ. το 2010 σε 155 χιλ. το 2019

• Υψηλότερη συνεισφορά έχουν τα μουσεία της Θήρας (42,8% για το έτος 2019) ενώ ακολουθούν τα μουσεία Νάξου και Μήλου (15,6% και 10,4% αντίστοιχα)

Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των μουσείων στην Περιφέρεια. Το 2019, η Περιφέρεια στο σύνολο της κατατάσσεται 
τέταρτη στην επισκεψιμότητα των μουσείων.  Οι 155 χιλ. επισκέπτες στα μουσεία των Κυκλάδων αντιπροσωπεύουν το 28,9% της 
Περιφέρειας, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το σύνολο της περιόδου 2010 – 2019. Οι Κυκλάδες σημείωσαν μικρότερη αύξηση στην 
επισκεψιμότητα (46,7%) συγκριτικά με άλλες περιοχές και το μέσο όρο της χώρας.
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Εποχικότητα μουσείων (ως προς την επισκεψιμότητα) - Κυκλάδες
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των μουσείων των Κυκλάδων. Παρατηρείται έντονη 
εποχικότητα κατά την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος όπου το 2019, συγκεντρώθηκε το 67,1% των επισκεπτών.

• Από την διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας μεταξύ των ετών 2010 και 2019 προκύπτει η επιβεβαίωση της αυξητικής τάσης των επισκέψεων σε μουσεία της Περιφέρειας ενώ προκύπτει η υψηλή κυκλικότητα 
του μεγέθους με την υψηλή συγκέντρωση της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου συγκεντρώνεται ποσοστό πλησίον του 67,0% των επισκέψεων

• Υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζει ο μήνας Αύγουστος (19,8% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης) ενώ ακολουθεί ο Σεπτέμβριος και ο Ιούλιος (18,1% και 16,7% αντίστοιχα).
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Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των μουσείων - Κυκλάδες
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων των μουσείων. Εμφανίζεται υψηλή εποχικότητα, ιδιαίτερα για 
την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο, αν και παρατηρείται μείωση του βαθμού εποχικότητας κατά το διάστημα 2010 – 2019. Ο μεγαλύτερος 
αριθμός επισκεπτών εμφανίζεται τον Σεπτέμβριο.

• Από την ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 
εποχικότητας στα δεδομένα με συγκέντρωση του 67,7% των 
επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το συνολικό 
διάστημα εξέτασης. 

• Βάσει αυτού σχεδόν 7 στις 10 επισκέψεις σε μουσεία στην 
Περιφέρεια πραγματοποιείται την συγκεκριμένη περίοδο

• Για την περίοδο από Μάιο-Οκτώβριο το μέγεθος 
διαμορφώνεται σε 89,4% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης 
ενώ παρατηρείται μείωση καθώς το 2010 πάνω από 9 στις 10 
επισκέψεις πραγματοποιούνται σε αυτήν την περίοδο ενώ για 
το 2019 το μέγεθος διαμορφώθηκε σε λιγότερες από 9 στις 10 
επισκέψεις.

• 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 70,1% 69,6% 69,0% 65,7% 66,5% 67,1% 67,7%

CR6 93,1% 91,2% 91,8% 85,2% 87,9% 87,9% 89,4%

Gini 49,87% 50,92% 50,16% 45,11% 46,13% 46,93% 47,89%
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Επισκεψιμότητα μουσείων -Δωδεκάνησα

• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία των Δωδεκανήσων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της τάξης του 35% με 
τον αριθμό επισκεπτών ανά έτος να διαμορφώνεται από 282 χιλ. το 2010 σε 381 χιλ. το 2019

• Σχεδόν η συνολική συνεισφορά στην επισκεψιμότητα αφορά μουσεία της ΠΕ Ρόδου η οποία συγκεντρώνει το 92,5% της επισκεψιμότητας για το 2019 και ακολουθεί η ΠΕ Κω με 5,0%.

Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξηση της επισκεψιμότητας των μουσείων στα Δωδεκάνησα. Το 2019, η Περιφέρεια στο σύνολο της
κατατάσσεται τέταρτη στην επισκεψιμότητα των μουσείων. Οι 381 χιλ. επισκέπτες στα μουσεία των Δωδεκανήσων αντιστοιχούν στο
71,1% της Περιφέρειας, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το σύνολο της περιόδου 2010 – 2019. Τα Δωδεκάνησα σημείωσαν μικρότερη
αύξηση στην επισκεψιμότητα (35,3%) συγκριτικά με άλλες περιοχές και το μέσο όρο της χώρας.
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Εποχικότητα μουσείων (ως προς την επισκεψιμότητα) - Δωδεκάνησα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των μουσείων της Περιφέρειας. Παρατηρείται 
έντονη εποχικότητα κατά την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος όπου το 2019, συγκεντρώθηκε το 65,2% των επισκεπτών.

• Από την διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας μεταξύ των ετών 2010 και 2019 προκύπτει η επιβεβαίωση της αυξητικής τάσης των επισκέψεων σε μουσεία της Περιφέρειας ενώ προκύπτει η υψηλή κυκλικότητα του 
μεγέθους με την υψηλή συγκέντρωση της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου συγκεντρώνεται ποσοστό πλησίον του 67,2% των επισκέψεων

• Υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζει ο Μήνας Αύγουστος (19,4% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης) ενώ ακολουθεί ο Ιούλιος και Ιούνιος (17,5% και 17,2% αντίστοιχα)
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Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των μουσείων - Δωδεκάνησα
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των μουσείων στα Δωδεκάνησα. Εμφανίζεται υψηλή εποχικότητα, ιδιαίτερα για την 
περίοδο Μάιο-Οκτώβριο, αν και παρατηρείται μείωση του βαθμού εποχικότητας κατά το διάστημα 2010 – 2019 με διατήρηση του 
υψηλού βαθμού ανισοκατανομής. Ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών εμφανίζεται τον Αύγουστο.

• Από την ανάλυση των δεδομένων 
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη εποχικότητας στα 
δεδομένα με συγκέντρωση του 67,2% των 
επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος 
για το συνολικό διάστημα εξέτασης. 

• Βάσει αυτού σχεδόν 7 στις 10 επισκέψεις σε 
μουσεία στα Δωδεκάνησα πραγματοποιείται 
την συγκεκριμένη περίοδο.

• Για την περίοδο από Μάιο-Οκτώβριο το 
μέγεθος διαμορφώνεται σε 89,3% για το 
σύνολο της περιόδου εξέτασης.

• Από την πορεία του συντελεστή Gini αλλά και 
των μεγεθών φαίνεται ότι η εποχικότητα 
παρατηρείται καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 65,3% 68,1% 71,3% 67,3% 64,8% 65,2% 67,2%

CR6 88,1% 89,5% 92,9% 88,8% 88,0% 87,1% 89,3%

Gini 43,97% 48,95% 51,28% 46,80% 45,17% 45,76% 47,20%
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Εισπράξεις μουσείων – Κυκλάδες & Δωδεκάνησα
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των μουσείων της Περιφέρειας. Στο σύνολο της η Περιφέρεια 
συγκέντρωσε € 2,4 εκατ. βρισκόμενη στην 2η θέση. Το 83,7% των εισπράξεων το 2019 αφορούν στα μουσεία των Δωδεκανήσων. Τόσο 
οι Κυκλάδες όσο και τα Δωδεκάνησα εμφάνισαν ήπια αύξηση των εισπράξεων που ανήλθε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από την μέση 
αύξηση στο σύνολο της χώρας.

• Οι εισπράξεις των Μουσείων στις Κυκλάδες αυξάνουν από €243,9 χιλ. το 2013 σε €391,8 χιλ. 
το 2019 (+60,7%) ενώ διατηρούν την αυξητική τάση, από  το 2013 και μετά. 

• Υψηλότερη εισπραξιμότητα εμφανίζει το Νέο Μουσείο Θήρας (€220 χιλ. για το 2019) ενώ 
στις Κυκλάδες οι εισπράξεις κατανέμονται μεταξύ του πλήθους μουσείων που 
περιλαμβάνουν με σημαντικότερα τα Μουσεία Νάξου και Μυκόνου (με εισπράξεις για το 
καθένα ~€35χιλ. για το 2019). 

• Οι εισπράξεις των Μουσείων στα Δωδεκάνησα εμφανίζουν αύξηση κατά 37,8% από €1,5 
εκατ. το 2013 σε €2,0 εκατ. το 2019.

• Σημαντικότερη συνεισφορά έχει το Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου-Ιπποτών Ρόδου με 
εισπράξεις €1,4 εκατ. το 2019 ενώ ακολουθεί το Μουσείο της Ρόδου (€487 χιλ.) και το 
Μουσείο της Κω (~€84 χιλ.).
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 129Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

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

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

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

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

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

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

Αττική 27% 26% 31% 25% 26% 24%

Βόρειο Αιγαίο 23% 11% 7% 24% 21% 9%

Δυτική Ελλάδα 49% 14% 29% 31% 14% 25%

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

Ήπειρος 22% 32% 16% 16% 32% 18%

Θεσσαλία 23% 23% 31% 22% 26% 24%

Ιόνια Νησιά 33% 35% 26% 31% 33% 32%

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

Κρήτη 23% 21% 21% 29% 17% 24%

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

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

Πελοπόννησος 38% 18% 30% 37% 15% 30%

Στερεά Ελλάδα 22% 24% 2% 19% 22% 3%

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

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

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

Αττική 77% 78% 383% 89% 77% 500%

Βόρειο Αιγαίο 28% 21% 81% 27% 28% 63%

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

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

Ήπειρος 66% 70% 860% 65% 65% 227%

Θεσσαλία 12% 208% 30% 19% 216% 27%

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

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

Κρήτη 290% 244% 346% 229% 122% 231%

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

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

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

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

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

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Οι ξενοδοχειακές μονάδες 5 και 4 αστέρων των Κυκλάδων εμφανίζουν το υψηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο σε σχέση με όλες τις 
Περιφέρειες / περιοχές της χώρας. Όσον αφορά, τα ξενοδοχεία 3 αστέρων, το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο στις Κυκλάδες είναι το δεύτερο 
υψηλότερο στη χώρα, μετά από αυτό των ξενοδοχείων της Αττικής. Επιπλέον, η λειτουργική κερδοφορία των ξενοδοχείων 4 (3 π.μ.) και
3 αστέρων (9 π.μ.) είναι υψηλότερη σε σχέση με το σύνολο της χώρας. 

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

Κυκλάδες 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 3.555 6.503 6.611 

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 244,80 202,67 86,05

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 77,07 – 31% 58,20 – 29% 23,01 – 27%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 47,68 – 19% 30,28 – 15% 4,02 – 5%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 18.932 12.100 4.246 

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 77.284 41.177 29.080

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 26.143 17.783 11.406

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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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

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

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 των Δωδεκανήσων εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις αντίστοιχες 
στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, τα ξενοδοχεία 4 αστέρων των Δωδεκανήσων παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο έσοδο σε σχέση με αυτά 
στο σύνολο της χώρας. Επιπλέον, η λειτουργική κερδοφορία των ξενοδοχείων 5 και 4 αστέρων της Περιφέρειας παρουσιάζεται 
υψηλότερη από αυτή των αντίστοιχων στο σύνολο της χώρας (7 π.μ. και 7 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

Δωδεκάνησα 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 19.129 26.807 14.187

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 628,23 512,78 137,13

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 237,61 – 38% 158,99 – 31% -

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 92,84 – 15% 85,73 – 17% -

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 10.349 6.846 -

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 67.878 29.748 -

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 41.425 16.533 -

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

Οι πληρότητες στο Νότιο Αιγαίο για τους μήνες Μάιο και Αύγουστο 2019 αυξήθηκαν κατά 0,3% και 0,1%, σε σχέση με τους ίδιους μήνες
του 2018, στα επίπεδα του 62% και 92%. Επιπλέον, η μέση τιμή δωματίου μειώθηκε κατά 14,0% τον Μάιο του 2019 και κατά 5,5% τον
Αύγουστο του 2019, σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 2018, στα €74 και στα €137, αντίστοιχα

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Πληρότητα & τιμή δωματίου

Πηγές: Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2019 | Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας & ΙΤΕΠ, Size and performance of the 5 star hotel chains in Greece | GBR Consulting
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις (1)

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Θήρας Former «Santorini Image» / Yes Hotel Group

• Ανέγερση & ανακαίνιση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €30.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

2 Θήρας Radisson Blu Zaffron Resort / Radisson Blu
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

3 Θήρας Magma Santorini Resort / Οικογένεια Παπακαλιάτη

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €15.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

4 Θήρας ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟ
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 3*
• Κόστος επένδυσης: €1.200.000

5 Θήρας Atlas Hotel Management MON Ι.Κ.Ε.
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €7.600.000

6 Θήρας Επιλογή Κτιρίων-Κ. Μπενακόπουλος
Ανώνυμη Τεχνική Οικοδομική & Ξενοδοχειακή Εταιρεία

• Ανακαίνιση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €550.000

7 Θήρας 105 Α.Ε. • Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €43.000.000

8 Θήρας ΝΕΡΟ Α.Ε.
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Boutique Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €45.000.000

9 Θήρας Lucas A.E. • Ξενοδοχείο
• Κόστος επένδυσης: €77.000.000

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην 
Περιφέρειας. 
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις (2)

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

10 Μυκόνου Raffles Mykonos / White Mulberry Development IKE
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2024

11 Μυκόνου Jackie O’ Mykonos / Μιχάλης Σιγκούνας & Carsten Steh

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Boutique Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €5.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2022

12 Μυκόνου The Mykonos Project / Blue Iris - AGC Equity Partners

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €51.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

13 Μυκόνου Fairmont Mykonos / White Mulberry Development IKE

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €104.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

14 Μυκόνου London & Regional Properties

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €100.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

15 Μυκόνου Once in Mykonos
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

16 Μυκόνου Mykonos Euphoria Suites
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

17 Μυκόνου Project Blue / Grivallia Hospitality & Frontisa Management
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €60.000.000

18 Μυκόνου Grecophilia
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €2.450.000

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην 
Περιφέρειας. 
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις (3)

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

19 Κύθνου One & Only Kea / Dolphin Capital Investors

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €150.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

20 Πάρου Μπιτς Χάους Αντίπαρος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €2.830.000

21 Τήνου Tsotras Resort
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 4*
• Κόστος επένδυσης: €3.000.000

22 Μήλου White Coast
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 4*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

23 Ρόδου Ακταιάλια Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €6.100.000

24 Ρόδου Αμαρτός Οικολογική
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Resort / 5*
• Κόστος επένδυσης: €25.000.000

25 Κω Ακταιάλια Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. • Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €13.000.000

26 Κω Κιβωτός Α.Ε.
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €5.500.000

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην 
Περιφέρειας. 
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Νότιο Αιγαίο | Ανάλυση SWOT | Δυνατά σημεία

• Αμιγώς νησιωτική Περιφέρεια με γεωγραφική ποικιλομορφία, η οποία επιτρέπει σέ κάθε νησί να έχει το δικό του χαρακτήρα και την δική του πρόταση στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, παρουσιάζοντας
σημαντικές συμπληρωματικότητες ως προς την συνολική εικόνα της Περιφέρειας

• Παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας τουριστικός προορισμός περιλαμβάνοντας μερικά από τα πλέον διάσημα brand names του ελληνικού τουριστικού τομέα (Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κως) καθώς και αναδυόμενους
τουριστικούς προορισμούς (π.χ. Πάρος, Νάξος, Πάτμος, Κάρπαθος), επιτρέποντας την «πρόσδεση» μικρότερων νησιών που έχουν να προβάλλουν προσφερόμενο τουριστικό προϊόν προστιθέμενης αξίας

• Δίκτυο λιμένων που περιλαμβάνει το σύνολο των νησιών και επιτρέπει την πρόσβαση των τουριστών τόσο σε δημοφιλείς προορισμούς όσο και σε πιο απομονωμένα νησιά
• Τα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση (Μυκόνου, Θήρας, Ρόδου, Κω) έχουν περιέλθει στη διαχείριση της Fraport, η οποία προχώρησε σε έργα λειτουργικής αναβάθμισης και αναμένεται να βελτιώσει

σημαντικά τη συνδεσιμότητα των αεροδρομίων με διεθνείς προορισμούς, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19). Επιπλέον, σημαντική
αναβάθμιση έχει επέλθει και στον Αερολιμένα Πάρου

• Υλοποίηση σημαντικών έργων βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών μεταφοράς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ, Δ’ & Ε’ Προγραμματική Περίοδος) στα πλαίσια της τωρινής προγραμματικής περιόδου
• Υψηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (7,6%, 4η στην κατάταξη της Περιφέρειας), τουριστικών γραφείων (17,2%, 2η στην κατάταξη της Περιφέρειας) και επιχειρήσεων ενοικίασης

μεταφορικών μέσων (27,1%, 2η στην κατάταξη της Περιφέρειας), ένδειξη της υψηλής επιχειρηματικής αξίας του τουριστικού προϊόντος στο σύνολο της Περιφέρειας (Κυκλάδες & Δωδεκάνησα)
• Υψηλού επιπέδου, υψηλής εξειδίκευσης και συνεχώς ενισχυόμενο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα του τουρισμού προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
• Ολοκληρωμένο και ώριμο τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα με μεγάλη ποικιλία / εύρος σχετικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας
• Ύπαρξη δύο σημαντικών θρησκευτικών προορισμών (Τήνος και Πάτμος), καθώς και πλούσιο θρησκευτικό και πολιτιστικό απόθεμα με σημαντικό αριθμό πολιτιστικών πόρων, υποδομών & παραδοσιακών οικισμών
• Βασικές υποδομές και σημαντικός πρωτογενής πλούτος ώστε να αναπτυχθεί αγροτουρισμός υψηλής προστιθέμενης αξίας και να δημιουργηθεί ένα εδραιωμένο συμπληρωματικό προϊόν στο Sun & Beach που θα

επιτρέψει τη διαφοροποίηση σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς
• Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019 με σημαντική παρουσία και υψηλή δυναμική για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού
• Ύπαρξη ορισμένων θεματικών μορφών Sports & Activities όπως π.χ. καταδυτικός και αναρριχητικός τουρισμός που συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
• H Περιφέρεια παρουσιάζει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης που αποτυπώνονται σε ποσοτικούς δείκτες τουριστικής απόδοσης και οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα:

− Το 2019 κατείχε την 1η θέση σε επισκέψεις αλλοδαπών τουριστών (6,6 εκατ., ήτοι 18,8% στο σύνολο της χώρας), ενώ το διάστημα 2016-2018 βρισκόταν στη 2η θέση
− Η Περιφέρεια παρουσιάζει πολύ υψηλή δυναμική στις αφίξεις τουριστών από ΗΠΑ, αγορά με σημαντικό μέγεθος και υψηλή δαπάνη
− Η Περιφέρεια το 2018 βρισκόταν στην 3η  θέση σε αφίξεις τουριστών συνολικά σε καταλύματα και στη δεύτερη σε αφίξεις αλλοδαπών τουριστών (3,6 εκατ. αφίξεις αλλοδαπών τουριστών)

• Η Περιφέρεια καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε διαθεσιμότητα ξενοδοχειακών μονάδων όλων των βαθμίδων (πλην 1*) προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος τιμών και επιλογών που μπορεί να εξυπηρετήσει τις
δυνατότητες και απαιτήσεις κάθε επισκέπτη. Ταυτόχρονα:
− Παρουσιάζει την υψηλότερη συγκέντρωση σε μονάδες 5* (10,2% στον σύνολο των μονάδων που διαθέτει η περιφέρεια), παρέχοντας καταλύματα με υψηλού επιπέδου υποδομές και υπηρεσίες που προσελκύουν 

επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού προφίλ
− Βρίσκεται στην πρώτη θέση σε αριθμό δωματίων και κλινών με ποσοστό επί της συνολικής δυναμικότητας της χώρας 25,7% & 26,1% αντίστοιχα 
− Το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων αντιστοιχεί σε 52 δωμάτια έναντι των 43 δωματίων που είναι το μέσο μέγεθος της χώρας

• Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 4η θέση σε σχέση με τη μέση παραμονής επιτυγχάνοντας τις 7,7 διανυκτερεύσεις και βρισκόμενη πάνω από το μέσο όρο της χώρας
• Η Περιφέρεια βρίσκεται στην τρίτη θέση με βάση την εισπραξιμότητα από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους

Strengths – Δυνατά Σημεία

Το Νότιο Αιγαίο παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση κατάλληλων 
στρατηγικών επιλογών με στόχο την εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων τους.
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• Ύπαρξη περιπτώσεων ανεπάρκειας των λιμενικών υποδομών (ανάγκες εκβάθυνσης, έλλειψη υποδομών σε λιμένες με βάση τις απαιτήσεις της Συνθήκης Σένγκεν) και χαμηλής αποδοτικότητας των λιμένων καθώς και
ελλιπής οργάνωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων

• Προβληματική ενδοπεριφερειακή διασύνδεση μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας, κυρίως μεταξύ των δύο νησιωτικών συμπλεγμάτων (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) αλλά και στο εσωτερικό αυτών
• Τριπλή περιφερειακότητα (ως προς την ηπειρωτική Ελλάδα, μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας, καθώς και στο εσωτερικό των νησιών-παράκτιες με ορεινές περιοχές), που δυσκολεύει την επικοινωνία και τη

συνδεσιμότητα, την οικονομική δραστηριότητα λόγω αυξημένου κόστους μεταφοράς, ενώ παράλληλα ο κατακερματισμένος γεωγραφικά χώρος στερεί τη δυνατότητα αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας
• Απαιτείται η ποιοτική αναβάθμιση των οδικών αξόνων και διάνοιξη ή/και αναβάθμιση των περιφερειακών οδών που οδηγούν σε λιμάνια, καθώς παρατηρούνται κυκλοφοριακές συμφορήσεις στα αστικά κέντρα
• Υψηλά κόστη μεταφοράς προϊόντων στον νησιωτικό χώρο και για αυτό το λόγο απαιτούνται οργανωμένες εγκαταστάσεις και υποδομές με σκοπό να αναβαθμιστεί η εφοδιαστή αλυσίδα, να μειωθεί το κόστος και να

αυξηθεί η προσφερόμενη ποσότητα που ειδικά τις περιόδους με υψηλή τουριστική συγκέντρωση παρουσιάζει ελλείψεις
• Το ηλεκτρικό σύστημα εμφανίζει προβλήματα και αδυναμίες καθώς συνδέεται ελλιπώς με το ηπειρωτικό σύστημα και παράλληλα παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο και έντονη εποχικότητα και

διακυμάνσεις, κυρίως λόγω του τουρισμού
• Η ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας έχει επιφέρει αλλοιώσεις και σημαντική επιβάρυνση στο σύστημα ύδρευσης των νησιών, συνέπειες που γίνονται ορατές τόσο στη λειτουργία των τουριστικών μονάδων και

την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος όσο και στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Αντίστοιχος κορεσμός έχει επέλθει και στο αποχετευτικό σύστημα των τουριστικά επιβαρυμένων περιοχών
• Στα μικρά νησιά εμφανίζονται θέματα και αδυναμίες όσον αφορά τις δομές υγείας (ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει επαρκής διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα ή μεγαλύτερα νησιά για την διακομιδή ασθενών), ενώ

παρατηρείται και χαμηλό επίπεδο υγειονομικών υπηρεσιών σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα (λόγω της νησιωτικότητας και της αδυναμίας εξεύρεσης μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού). Υποδομές που με
την εξάπλωση της πανδημίας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και θα αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την διαμονή ψηφιακών νομάδων αλλά κυρίως για την ανάπτυξη της ασημένιας οικονομίας

• Ανεπαρκείς υποδομές κρουαζιέρας σε πλήθος προορισμών, και εξειδίκευση των επενδύσεων ανάλογα με το είδος της κρουαζιέρας που μπορεί να υποστηρίξει κάθε προορισμός (π.χ. Μύκονος και Σαντορίνη
υποδέχονται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών κρουαζιέρας και έχουν αυξημένες ανάγκες σε λιμενικές υποδομές, παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επιβατών, σε συστηματα διαχείρισης αφίξεων και παραμονής πλοίων
κ.α.). Αντίθετα, δευτερεύοντες προορισμοί μπορούν να στοχεύουν σε μεσαίας/μικρότερης δυναμικότητας κρουαζιέρες εξειδικευμένης στόχευσης και υψηλής κ.κ. δαπάνης, παρουσιάζοντας άλλης φύσεως ανάγκες
σε επενδύσεις. Κοινός παρανομαστής και των δύο κατηγοριών η ανάγκη σε επενδύσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχέιριση του προορισμού και την προστασία του περιβάλοντος σε σχέση με την κρουαζιέρα

• Έλλειψη μαρίνων σε πολλά νησιά της Περιφέρειας, αφήνοντας ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού, δεδομένης της πολυνησιωτικής φύσης της Περιφέρειας και της
ύπαρξης πολλών νησιών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους

• Μη αποτελεσματική συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και χαμηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών σε σειρά νησιών της Περιφέρειας
• Η επισκεψιμότητα, κυρίως του εισερχόμενου τουρισμού, συνδέεται άμεσα με τις αεροπορικές συνδέσεις που βάλλονται από έντονη μεταβλητότητα και εποχικότητα, ειδικά προς δευτερεύοντες προορισμούς, αλλά

και από υψηλό οικολογικό αποτύπωμα των ταξιδιωτών
• Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης φορέα/φορέων για την διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (DMO). Ανεπαρκής διασύνδεση του τουρισμού με άλλους σχετιζόμενους τομείς της

οικονομίας (π.χ. αγροδιατροφή)
• Η Περιφέρεια παρουσιάζει στασιμότητα στο δείκτη της μέσης διαμονής
• Στα μικρότερα νησιά παρατηρείται έλλειψη ποιότητας ξενοδοχειακών υποδομών και υπηρεσιών και υψηλή διάθεση ενοικιαζόμενων δωματίων συγκριτικά με τις ξενοδοχειακές μονάδες, γεγονός που δυσχεραίνει την

ανάπτυξη και προσέλκυση διεθνών οργανωμένων αφίξεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Έξι στα δέκα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ξενοδοχεία δύο και τριών αστέρων ενώ διατίθεται πλήθος
ενοικιαζόμενων δωματίων. Ο κατακερματισμός της προσφοράς δυσκολεύει τη δημιουργία συνεργασίας για την ανάδειξη ενός ενιαίου υψηλού επιπέδου προσφερόμενου προϊόντος

• Στο σύνολο της Περιφέρειας παρατηρείται μικρή αύξηση σε επισκέψεις σε μουσεία, αν και βρίσκεται στην 4η θέση σε επισκεψιμότητα και στη 2η σε εισπράξεις στο σύνολο της χώρας. Δείκτης που χρήζει προσοχής
καθώς βρίσκεται σε αντίθεση με τη δυναμική της χώρας και των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, το Νότιο Αιγαίο παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν με 
στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν αναγνωριστεί.



142

Νότιο Αιγαίο | Ανάλυση SWOT | Ευκαιρίες (1)

• Αξιοποίηση της ύπαρξης συστάδων νησιών για την ανάπτυξη συνεργειών και τουριστικών προϊόντων (π.χ. εξειδικευμένη κρουαζιέρα μέχρι 100 άτομα υψηλότερη κ.κ. δαπάνης) σε δευτερεύοντες αλλά υψηλής
προστιθέμενης αξίας προορισμούς επεκτείνοντας τη διάρκεια παραμονής των τουριστών και διαχέοντας τις ωφέλειες του τουρισμού πέραν των τουριστικά ανεπτυγμένων προορισμών.

• Αξιοποίηση της δυνατότητας βελτίωσης της συνδεσιμότητας των νησιών της Περιφέρειας μέσω αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και της σχεδιαζόμενης λειτουργίας υδατοδρομίων, υδροπλάνων και
θαλάσσιων ταξί που θα καταστήσουν πιο εφικτό το island hopping αναμορφώνοντας τις δυνατότητες του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος

• Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου διαθέτουν τις κλιματολογικές συνθήκες που επιτρέπουν τη στέρεη και εκτενή ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, υπό αυστηρή χωροθέτηση ώστε να μην
υπονομεύονται οι αναπτυξιακές προοππτικές του τουρισμού (π.χ. οπτική όχληση απο αιολικά/φωτοβολταϊκά πάρκα), ενώ τα αναπτυξιακά έργα που σχεδιάζονται για την εξοικονόμηση και τον εξορθολογισμό της
παραγωγής ενέργειας θα αναβαθμίσουν συνολικά τις υποδομές της Περιφέρειας όπως π.χ. το φωτισμό του οδικού δικτύου και την ενεργειακή κάλυψη δημόσιων κτιρίων

• Σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων προωθούνται μία σειρά από έργα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία πράσινων σημείων, ΧΥΤΥ, Μονάδων Κομποστοποίησης και ΣΜΑ/ΣΜΑΥ

• Παρόλο που η Περιφέρεια διαθέτει πλήθος μαρίνων και αγκυροβόλιων, η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, η προσπάθεια εδραίωσης της χώρας ως ένας από τους δημοφιλέστερους ναυτικούς προορισμούς και οι
αλλαγές που έχει επιφέρει ο νέος κορονοϊός (COVID-19) δημιουργούν την ανάγκη για περαιτέρω επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας, ειδικότερα σε μικρότερα νησιά που δεν κατατάσσονται στα πιο δημοφιλή

• 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. Η ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών και με ελάχιστη ενεργειακή επιβάρυνση προϊόντων μπορεί να καλυφθεί και να ενισχύσει την απασχόληση σε κλάδους εκτός του καταλύματος και εστίασης που θα
προσδώσουν επιπλέον προστιθέμενη αξία στην περιοχή και θα βοηθήσουν στη δημιουργία βιώσιμης οικονομίας

• Αύξηση της διεθνούς ζήτησης 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). Η
συνεργασία ξένων επενδύσεων με την τοπική οικονομία και παραγωγή μπορεί να βελτιώσει το βαθμό ανταπόκρισης στην αυξανόμενη ζήτηση

• 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. Για την εδραίωση του workation στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου απαιτείται επιπλέον ανάπτυξη σε υποδομές όπως π.χ. το
υγειονομικό σύστημα και η ευρυζωνικότητα

• Σταθερή και δυναμική ανάπτυξη σημαντικών υφιστάμενων (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία) για το τουριστικό προϊόν των Δωδεκανήσων και προοπτικές διείσδυσης σε γειτνιάζουσες αγορές (Μέση
Ανατολή, Αραβικός κόσμος)

• Το διάστημα 2010 – 2019 οι αφίξεις στα αεροδρόμια της περιφέρειας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, δίνοντας την ευκαιρία αλλά και καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα για αναβάθμιση των υποδομών και τον
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών (ειδικότερα, οι αφίξεις στις Κυκλάδες υπερτετραπλασιάστηκαν)

• Η αύξουσα δυναμική που εμφανίζει η Περιφέρεια σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ενοικιαζόμενων δωματίων δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη μικρών ξενοδοχειακών μονάδων και την
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο να απορροφήσουν τη σύγχρονη τάση για περισσότερο απομονωμένες διακοπές προωθώντας μικρής κλίμακας επενδύσεις που αποσκοπούν στη αειφορική
διαχείριση του προορισμού και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές ειδικών μορφών τουρισμού (καταδυτικός, πολιτιστικός, γαστρονομικός, οικοτουρισμός, υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και ήπιας άθλησης, ναυτικός/σκαφών
αναψυχής)

• Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης boutique τουριστικών υποδομών (μικρής δυναμικότητας αλλά υψηλής ποιότητας) σε δευτερεύοντες, μη κορεσμένους και μικρούς νησιωτικούς προορισμούς

• Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 3η θέση σε ποσοστό πληρότητας με τον δείκτη να παρουσιάζει έντονη εποχικότητα και να υπολείπεται κατά την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος έναντι άλλων δημοφιλών προορισμών. Η
διαπίστωση αυτή δίνει την ευκαιρία για στρατηγική προώθησης των καταλυμάτων με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσφοράς ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος που θα συνδέεται με
εναλλακτικές μορφές τουρισμού (τουρισμός περιπέτειας, γαστρονομικός κτλ.) ώστε να επιμηκυνθεί η μέση διαμονή

• Η Περιφέρεια βρίσκεται διαχρονικά στην 1η θέση στις δαπάνες των διεθνών επισκεπτών. Συγκεκριμένα, το διάστημα 2016 – 2019:

− Το σύνολο των εισπράξεων εμφάνισε αύξηση κατά 65%

− Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε από €600,0 σε  €750,0

− Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε από €78,4 σε €97,3 

• Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 1η θέση σε παροχή επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, διαθέτοντας την υποδομή να φιλοξενήσει τις σύγχρονες τάσεις των ψηφιακών νομάδων και της ασημένιας οικονομίας που
επιλέγουν να διαμείνουν σε έναν προορισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη του real estate για την αγορά κατοικιών από αλλοδαπούς που θέλουν να επενδύσουν σε
αυτό τον τομέα

• Ανάπτυξη Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των Συστημάτων Διαχείρισης Προορισμού (DMS) με σκοπό την αναγνώριση και προσέγγιση συγκεκριμένων
τμημάτων πελατείας / αγορών (π.χ. Millenials / Gen Z) με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, την αποτελεσματικότερη ανάδειξη και προώθηση των τουριστικών προορισμών και προϊόντων της Περιφέρειας και τη
βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα αναβάθμισης υποδομών που προστατεύουν το περιβάλλον στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. πρόγραμμα LIFE, Κινούμαι
Ηλεκτρικά, Πράσινο Ταμείο)

• Αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών / κρατικών εργαλείων / προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης)

• Αξιοποίηση της θετικής εικόνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης του νέου κορονοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το ταξιδιωτικό
κοινό και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που εμφανίζονται (π.χ. η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των πελατών μεγάλων και εδραιωμένων tour operators, όπως π.χ. η TUI, το καλοκαίρι του 2020)

Ευκαιρίες – Opportunities

…που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη του Νότιο Αιγαίου.
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• 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 τουριστικά 
προϊόντα Ήλιος & Θάλασσα και Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

• Ισχυρός ανταγωνισμός σε εγχώριο επίπεδο από τους εδραιωμένους και ανεπτυγμένους νησιωτικούς-παραθαλάσσιους προορισμούς (κυρίως Κρήτη), τις Περιφέρειες που εστιάζουν σε κοινά τουριστικά προϊόντα και 
διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά, πόρους και υποδομές και έντονος ενδοπεριφερειακός ανταγωνισμός μεταξύ των νησιών 

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από προορισμούς χωρών με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και πιο ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα σε επίπεδο σχέσης αξίας-τιμής (π.χ. Τουρκία)
• Η Περιφέρεια παρουσιάζει υψηλότατη εξάρτηση από τις αεροπορικές συνδέσεις που έχουν διαταραχθεί σημαντικά από την κρίση που έχει προκαλέσει η εξάπλωση της πανδημίας. Οι αεροπορικές συνδέσεις, η 

διαθεσιμότητα θέσεων, η συνέχιση των απευθείας πτήσεων και η επιβίωση των low cost εταιριών, των εθνικών αλλά και των πτήσεων charters βρίσκονται σε ένα αβέβαιο πεδίο που δημιουργεί πολλαπλό ρίσκο και 
αδυναμία δημιουργίας στρατηγικών

• Η χωρίς αυστηρούς όρους χωροθέτηση των ΑΠΕ που μπορεί να υπονομεύσει την τουριστική ανάπτυξη των προορισμών
• Η έντονη εποχικότητα σε ενεργειακές ανάγκες, οι περιορισμένες υποδομές καθώς και η αποσπασματική και όχι πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων 

υποβαθμίζει το τουριστικό προϊόν και  απομακρύνει την Περιφέρεια από τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δυσχεραίνει τις ανάλογες επενδύσεις που απαιτούνται
• Έλλειψη περιβαλλοντικών αδειδοτήσεων (ΑΕΠΟ) σε αρκετά λιμάνια της Περιφέρειας, γεγονός που δυσχεραίνει και καθυστερεί την ανάπτυξη των υδατοδρομίων
• 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
• 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 
• Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορονοϊού (COVID-19) επηρεάζει τις οικονομίες και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, με τις διαφαινόμενες επιπτώσεις και την απειλή μίας νέας οικονομικής ύφεσης, να 

δημιουργούν ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, όπως για παράδειγμα:
− συρρίκνωση αφίξεων και εσόδων
− κλείσιμο μικρών / υπερχρεωμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
− καθυστέρηση στην ανάκαμψη ορισμένων τομέων και τουριστικών προϊόντων όπως π.χ. η κρουαζιέρα και οι long haul πτήσεις
− Η ανάκαμψη συνδέεται άμεσα με το παγκόσμιο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο παραμένει σημαντικά αβέβαιο και αποσπασματικό δημιουργώντας τις ανάλογες αναταράξεις στον κύκλο της οικονομίας του 

τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία που η οικονομική κρίση συνδέεται με μια υγειονομική κρίση επιφέροντας απρόβλεπτα αποτελέσματα στην καταναλωτική συμπεριφορά (π.χ. έντονα 
αισθήματα ανασφάλειας, υψηλή προτεραιότητα σε θέματα υγείας και ασφάλειας)

− Αυξάνεται ο βαθμός της κρατικής εξάρτησης (σύνδεση ρευστότητας με κρατικά επιδόματα και παροχές και κεντρικός σχεδιασμός ελέγχου τουριστικής κίνησης)
• H κλιματική αλλαγή απαιτεί νέες στρατηγικές με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων στις ήδη επιβαρυμένες τουριστικά περιοχές αλλά και την αλλαγή στρατηγικής του παρεχόμενου τουριστικού 

προϊόντος (καταλύματα με πιστοποιήσεις βιώσιμης και πράσινης λειτουργίας), δημιουργώντας νέες και άγνωστες προκλήσεις σε τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις . Επιπλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας 
και η εντατικοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων οδηγεί σε επαναξιολόγηση της τουριστικής περιόδου.

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

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

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος που μπορούν, υπό 
προϋποθέσεις, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην μελλοντική τουριστική ανάπτυξη του Νότιο Αιγαίου.
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• Ύπαρξη βασικής λιμενικής διασύνδεσης - κάθε δήμος διαθέτει λιμάνι και σύνδεση με ένα λιμάνι της ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι Κυκλάδες διαθέτουν 1 λιμένα διεθνούς ενδιαφέροντος (Μυκόνου), 3 λιμένες εθνικής
σημασίας (Θήρας, Πάρου, Σύρου), 2 λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος (Νάξου & Τήνου) και 10 κύριους λιμένες

• Πυκνή σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Τα κύρια λιμάνια των Κυκλάδων συνδέονται με μεγάλο αριθμό καθημερινών δρομολογίων που προσαρμόζονται
ανάλογα με τη ζήτηση ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες

• Μικρές αποστάσεις μεταξύ των νησιών αλλά και εντός των νησιών, παρουσιάζοντας μεγάλο εύρος επιλογών, μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων κοντά σε παραλίες και αξιοθέατα καθώς και ανεξερεύνητες
ακόμη γωνιές που προσφέρουν ιδιωτικότητα και την αίσθηση της φυγής από τους γρήγορους ρυθμούς ζωής χωρίς να γεννάται αίσθημα απομόνωσης

• Ιδιαίτερα εκτενής ακτογραμμή με πληθώρα παραλιών και γεωλογικών σχηματισμών με υψηλό αριθμό παραλιών με Γαλάζιες Σημαίες (32 από το σύνολο των 497 της χώρας), καθώς και ολοκληρωμένο και ώριμο
τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα με κάποιους διεθνώς αναγνωρισμένους προορισμούς / brands (Μύκονος, Θήρα) με μεγάλη ποικιλία / εύρος δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας

• Στα δημοφιλή αεροδρόμια των Κυκλάδων πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένα έργα αναβάθμισης και επέκτασης ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Επιπλέον, το αεροδρόμιο της
Μυκόνου διαθέτει νέο αεροσταθμό με εκσυγχρονισμένες προδιαγραφές

• Παρόλο το νησιωτικό χαρακτήρα της περιοχής παρατηρείται σε νησιά υψηλή συγκέντρωση κατοίκων που ηλικιακά εντάσσονται στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό

• Υψηλή συγκέντρωση επενδύσεων σε μονάδες ΑΠΕ

• Βελτίωση των υποδομών στον τομέα υγείας και λειτουργία ενός επιπλέον νέου νοσοκομείου τα τελευταία έτη (Γενικό Νοσοκομείο Θήρας)

• Ιδιαίτερα υψηλοί δείκτες ικανοποίησης των επισκεπτών στις Κυκλάδες (90,5% το 2019, 2ος στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας με διαχωρισμό μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)

• Βασικός διαμορφωτής πολιτικής στον τομέα της εθνικής κρουαζιέρας, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς προορισμούς κρουαζιέρας σε διεθνές επίπεδο

• Δύο μαρίνες με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για σκάφη αναψυχής και σημαντικό πλήθος σημείων προσέγγισης από θαλάσσης

• Οι Κυκλάδες διαθέτουν πλήθος μουσείων και συλλογών που καταγράφουν την ιστορία αυτού του γεωγραφικού χώρου από τα αρχαία μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια, τον σύγχρονο πολιτισμό και τη ναυτική ιστορία του
τόπου. Κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός είναι η Δήλος, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

• Οι Κυκλάδες διαθέτουν εδραιωμένους γαστρονομικούς προορισμούς (π.χ. Σαντορίνη και Νάξος) αλλά και αναδυόμενους προορισμούς με πρωτοπόρες ιδέες στην προώθηση της γαστρονομικής εμπειρίας (π.χ.
Τήνος). Χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον σημείο των Κυκλάδων είναι οι διαφορετικές γεύσεις και προϊόντα που μπορεί να συναντήσει ο επισκέπτης από νησί σε νησί

• Η Τήνος αποτελεί ένα case study για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού και του τρόπου σύνδεσής του με την τοπική αρχιτεκτονική, την παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες των Κυκλάδων παρουσιάζουν τον υψηλότερο κύκλο εργασιών καθώς και ΕBITDA όσο αφορά τις μονάδες 5* και 4*, ενώ είναι αρκετά ικανοποιητικοί και οι δείκτες ΕBITDA στις μονάδες 3*.
Ταυτόχρονα, οι ξενοδοχειακές μονάδες των Κυκλάδων παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια

Strengths – Δυνατά Σημεία

Οι Κυκλάδες παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα...
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• Μοναδική δόμηση των νησιών (χώρες) με αρχιτεκτονική που διαθέτει διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα

• Τα νησιά της Νάξου και της Τήνου φημίζονται για τις θαλάσσιες δραστηριότητες που προσφέρουν, ενώ διαθέτουν και παραλίες που αξιοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για surfing παρέχοντας ασφάλεια και υψηλή
ποιότητα

• Σημαντική ανάπτυξη του Sports & Activities και ενίσχυση της ταυτότητας των Κυκλάδων με τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων ιστιοπλοΐας, αγώνων δρόμου ορεινού πεδίου, parkour και καταδύσεων.
Επιπλέον, τα νησιά των Κυκλάδων έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη στον τουρισμό ευεξίας που περιλαμβάνει διαλογισμό και εναλλακτικές μορφές θεραπείας

• Κατάκτηση διεθνών βραβείων και πιστοποιήσεων που προσδίδουν κύρος και χαρίζουν διεθνή αναγνωρισιμότητα

• Υψηλός αριθμός διεθνών αφίξεων και υψηλή πληρότητα στα αεροδρόμια των Κυκλάδων, με την υψηλότερη συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Μυκόνου και της Σαντορίνης

• Οι Κυκλάδες διαθέτουν μοναδική άυλη πολιτιστική κληρονομιά που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα πανηγύρια, τον μοναδικό τρόπο ζωής των κατοίκων και την ιδιαίτερη σύνδεση με τη θάλασσα

• Το σύμπλεγμα των Κυκλάδων προσφέρει στον επισκέπτη τη μοναδική εμπειρία της εύκολης και γρήγορης μετακίνησης από το ένα νησί στο άλλο (island hopping). H δυνατότητα αυτή μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω
με την βελτίωση της ακτοπλοϊκής συνδεσιμότητας μεταξύ των νησιών και τη επερχόμενη ανάπτυξη δικτύου υδροπλάνων

Strengths – Δυνατά Σημεία

…που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση κατάλληλων στρατηγικών επιλογών με στόχο την εκμετάλλευση των 
ισχυρών σημείων τους.
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• Προβλήματα και αδυναμίες στην υδροδότηση του συνόλου των Κυκλάδων και προβλήματα επάρκειας νερού και ανεπάρκεια δικτύου ύδρευσης σε μεγάλα νησιά, όπως π.χ. Σαντορίνη και Μύκονο, που αποτελούν
ναυαρχίδες της τουριστικής βιομηχανίας της Περιφέρειας

• Οι Κυκλάδες παρουσιάζουν πολύ αυξημένη επιβατική κίνηση (17% στο σύνολο της χώρας). Λιμάνια όπως η Σαντορίνη και η Πάρος χρήζουν επέκτασης και αναβάθμισης ώστε να απορροφήσουν την ακτοπλοϊκή
κίνηση και τις λοιπές δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα. Ειδικότερα, οι υποδομές κρουαζιέρας είναι ελλιπείς και απαιτούν νέους επιβατικούς σταθμούς και σαφή χωροθέτηση

• Πολύ υψηλή συγκέντρωση επισκέψεων στους δύο πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, Μύκονο και Σαντορίνη, που αποτυπώνεται και σε ποσοτικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, το 2018:

− Το 70,0% των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων σε καταλύματα των Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε στις Π.Ε. Μυκόνου και Θήρας

− Το 30,0% των αφίξεων σε λιμάνια των Κυκλάδων αφορούσε στα λιμάνια της Μυκόνου και της Σαντορίνης

− Το 52,5% των ξενοδοχειακών μονάδων των Κυκλάδων βρίσκεται στις Π.Ε. Μυκόνου και Θήρας

• Πολύ έντονη και υψηλή εποχικότητα των αφίξεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που ιδιαίτερα στη Μύκονο και τη Σαντορίνη συνοδεύεται από ελλιπή κάλυψη σε καταλύματα και υποδομές

• Οι Κυκλάδες έχουν ταυτιστεί με το τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα και ο πολιτιστικός πλούτος που διαθέτουν δεν προβάλλεται με επαρκή και οργανωμένο τρόπο, ενώ παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες σε
υποστηρικτικές δομές (πχ. πλατφόρμα και help desk για την παροχή πληροφοριών και την αγορά εισιτηρίων, μη εμπορικά ωράρια λειτουργίας κτλ.). Χαρακτηριστικό αποτελεί η περιορισμένη αύξηση στην
επισκεψιμότητα των μουσείων που δεν αντιστοιχεί στις συνολικές αυξητικές ροές σε αφίξεις και δαπάνη

• Έλλειψη υποδομών και χαμηλή αξιοποίηση και παρουσία στον τομέα του MICE τουρισμού (οι διαθέσιμες υποδομές είναι ικανές να φιλοξενήσουν μικρής έως μεσαίας εμβέλειας συνέδρια). Επιπλέον, την περίοδο
όπου διενεργούνται τα περισσότερα συνέδρια, η οικονομία των Κυκλάδων παραμένει κλειστή με τις περισσότερες επιχειρήσεις (καταλύματος, εστίασης και υποστηρικτικές) να μην λειτουργούν

• Η έλλειψη ενιαίας τουριστικής ταυτότητας των Κυκλάδων κεφαλαιοποιώντας την διεθνή προβολή και αναγνώριση των εδραιωμένων τουριστικών προορισμών του νησιωτικού συμπλέγματος

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, οι Κυκλάδες παρουσιάζουν ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν με 
στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν αναγνωριστεί.
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• Επέκταση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων με σημαντική αύξηση δρομολογίων και ένταξη νέων αεροδρομίων στο διεθνή χάρτη (π.χ. Πάρος)
• Η υλοποίηση του κομβικού έργου ενεργειακής διασύνδεσης τον Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης που θα εξασφαλίσει επαρκή και αξιόπιστη σύνδεση στα περισσότερα νησιά, θα επιτρέψει την

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται μέσω ΑΠΕ και θα μειώσει τις επιπτώσεις από τη χρήση πετρελαίου
• Η ανάδειξη ενιαίας ταυτότητας προώθησης και προβολής (brand name) των Κυκλάδων και η ανάδειξη νέων προορισμών όπως π.χ. Πάρος, Νάξος, Πάτμος πρόσθετα των υφιστάμενων (Μύκονος, και Σαντορίνη) με

στόχο τη μείωση των φαινομένων υπερτουρισμού, την αύξηση αλλά στη βάση πιο ισόρροπης διάχυσης των τουριστικών ροών, την προώθηση συνεργειών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης Περιφέρειας
• Ένα στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης του niche τουριστικού προϊόντος μπορεί να εστιάσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των μαρίνων σε δημοφιλείς προορισμούς εκτός από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη που

διαθέτουν ήδη μαρίνες υψηλού επιπέδου
• Η Σύρος, που αποτελεί και διοικητική πρωτεύουσα των Κυκλάδων έχει τη δυναμική να αξιοποιηθεί ως city break προορισμός, κυρίως για τον εγχώριο τουρισμό, καθώς βρίσκεται κοντά στην Αθήνα, με συχνή

ακτοπλοϊκή σύνδεση, διαθέτει πανεπιστήμιο και αναπτυγμένες υποδομές όπως π.χ. το Δημοτικό Θέατρο Ερμούπολης και φιλοξενεί αρκετές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και παραστάσεις
• Η Άνδρος, κατέχοντας πλούσιο απόθεμα φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων, τοπική γαστρονομία, τις μεγαλύτερες περιπατητικές διαδρομές στην Ελλάδα καθώς και πλήθος προσβάσιμων και καθαρών παραλιών

μπορεί να καταστεί προορισμός City Break που να δένει με μοναδικό τρόπο το προϊόν Sun and Beach με τον οικοτουρισμό και υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και ήπιας άθλησης
• Κέα και Κύθνος, λόγω εγγύτητάς τους στην Αττική, εύκολης πρόσβασης από τον Λιμένα του Λαυρίου και ανάγλυφου της γεωγραφίας τους που δημιουργεί δαντελωτή ακτογραμμή και πλήθος παραλιών και μικρών

κολπίσκων εμφανίζουν εξαιρετικές προοπτικές ως προορισμοί City Break για τον εγχώριο τουρισμό, ναυτικού τουρισμού σκαφών αναψυχής (ιστιοπλοΐα) σε συνδυασμό με πεζοπορία, θαλάσσιες δραστηριότητες και
γαστρονομία

• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία. Οι Κυκλάδες μπορούν να αξιοποιήσουν την αιολική και ηλιακή
ενέργεια ώστε να καλύψουν μεγάλο τμήμα της ζήτησης μέσω πράσινων μορφών και να περιορίσουν τις επιπτώσεις του uπερτουρισμού στο φυσικό περιβάλλον

• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ και ΠΟΠ (π.χ. ελαιόλαδο, ελιά, τυροκομικά αγαθά, κρασιά). Εκτός από τα
αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα, οι Κυκλάδες μπορούν να παρέχουν μοναδικά πιάτα με φρέσκα ψάρια και λοιπά θαλασσινά, γαστρονομική εμπειρία που κατατάσσεται στις κορυφαίες προτιμήσεις των ξένων
τουριστών

• Οι Κυκλάδες με το πλήθος των μικρών νησιών που διαθέτουν μπορούν να ανταποκριθούν με προσφορά υψηλής ποιότητας τουριστικών προϊόντων στην αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών για επιλογή ασφαλών,
δευτερευόντων προορισμών που δεν εμφανίζουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες

• Η ανάδειξη πολλών μικρών νησιών σε COVID-free, μέσω της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού προγράμματος σε αυτά
• 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. Σε αυτή την κατηγορία τουριστών οι Κυκλάδες έχουν να
προσφέρουν πλήθος επιλογών όπως ιαματικά λουτρά και μονοήμερες κρουαζιέρες με παροχή υψηλής ποιότητας γαστρονομικών επιλογών και γευσιγνωσίας οίνου

• Οι Κυκλάδες απορροφούν μόλις το 20% των αλλοδαπών τουριστών που επιλέγουν το Νότιο Αιγαίο, ταυτόχρονα όμως παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στις αφίξεις και στη διαμονή στα καταλύματα αποδεικνύοντας
τη δυναμική που διαθέτουν. Η εδραίωση αυτής της σημαντικής δυναμικής σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να διοχετευτεί, με τις ανάλογες ενέργειες προβολής και προώθησης, προς λιγότερο δημοφιλή νησιά των
Κυκλάδων. Ταυτόχρονα, η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται μπορεί να αξιοποιηθεί για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και να προσελκύσει το παγκόσμιο κοινό που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση

• Οι Κυκλάδες παρουσίασαν πολύ σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων κατά 316% το διάστημα 2010 – 2019, δείχνοντας την τάση των επισκεπτών να εμπλουτίσουν τη διαμονή τους
πέρα από το βασικό προϊόν του Sun & Beach και τη δυναμική που έχει η περιοχή ώστε να αναπτύξει και να προωθήσει στρατηγικά την πλούσια υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά

• Νησιά τα οποία δεν προβλέπεται να διασυνδεθούν με το Ηπειρωτικό Σύστημα ενέργειας της χώρας προβλέπεται να καλύπτουν αυτόνομα τις ενεργειακές τους ανάγκες από ΑΠΕ, παρουσιάζοντας ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για τον τουρισμό, καθώς η θετική κατεύθυνση και εικόνα ως προς τη αειφορική διαχείριση των ενεργειακών αναγκών του προορισμού θα πρέπει να συνάδει με τις αναπτυξιακές προοπτικές του
τουρισμού (αυστηρή χωροθέτηση των παρεμβάσεων αξιοποίησης των ΑΠΕ ώστε να αποτρέπεται οπτική όχληση π.χ. από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα)

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος που 
μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη των Κυκλάδων.
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• Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω της υπερβολικής άντλησης υδάτων, της άναρχης δόμησης και των φαινομένων υπερτουρισμού που παρατηρείται σε ορισμένους προορισμούς (π.χ. Μύκονος,
Σαντορίνη). Επιπλέον, ευρύτερες συνέπειες λόγω υπερτουρισμού, όπως π.χ. η διατάραξη της ζωής των μόνιμων κατοίκων, η υποβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος και οι συνθήκες αστικοποίησης
εντός των πόλεων των νησιών

• Οι Κυκλάδες διαθέτουν μόλις δύο γενικά νοσοκομεία, ενώ παράλληλα η διακομιδή ασθενών εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες

• Οι υψηλές απαιτήσεις του high end τμήματος του γαστρονομικού τουρισμού που διαθέτει υψηλά κριτήρια (Δυτική Ευρώπη) καθώς και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις αναδυόμενων αγορών (Κίνα, Ινδία) απαιτούν διαρκή
εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε το επίπεδο των υπηρεσιών να παραμένει σε υψηλό επίπεδο και να εξελίσσεται δυναμικά με σεβασμό στη διαφορετική κουλτούρα και συνήθειες (πχ.
χώρες της Ασίας)

• 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 το
Νότιο Αιγαίο, με την παράλληλη δημιουργία προβλημάτων αλλοίωσης χαρακτήρα των συνοικιών, που ενισχύουν τη δημιουργία αντιτουριστικού ρεύματος. Οι Κυκλάδες διαθέτουν το 17,4% της δυναμικής της χώρας
σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ το 60% των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών αφορά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

• Η χωρίς αυστηρούς όρους χωροθέτηση των ΑΠΕ που μπορεί να υπονομεύσει την τουριστική ανάπτυξη των προορισμών

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος που μπορούν, υπό 
προϋποθέσεις, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην μελλοντική τουριστική ανάπτυξη των Κυκλάδων.
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• Ύπαρξη βασικής λιμενικής διασύνδεσης - κάθε δήμος διαθέτει λιμάνι και σύνδεση με ένα λιμάνι της ηπειρωτικής χώρας, ενώ τα Δωδεκάνησα διαθέτουν 1 λιμένα διεθνούς ενδιαφέροντος (Ρόδου), 1 λιμένα εθνικής 
σημασίας (Κω) και 15 κύριους λιμένες

• Ιδιαίτερα εκτενής ακτογραμμή με πληθώρα παραλιών και γεωλογικών σχηματισμών με υψηλό αριθμό παραλιών με Γαλάζιες Σημαίες (46 από το σύνολο των 497 της χώρας)

• Σχετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ των νησιών αλλά και εντός των νησιών (εκτός της Ρόδου), παρουσιάζοντας μεγάλο εύρος επιλογών, μεγάλο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων κοντά σε παραλίες και αξιοθέατα 
καθώς και ανεξερεύνητες ακόμη γωνιές που προσφέρουν ιδιωτικότητα και την αίσθηση της φυγής από τους γρήγορους ρυθμούς ζωής χωρίς να γεννάται αίσθηση απομόνωσης

• Βελτίωση των υποδομών στον τομέα υγείας και λειτουργία ενός επιπλέον νέου νοσοκομείου τα τελευταία έτη (Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου)

• Έντονη παρουσία θρησκευτικού αποθέματος, με την Πάτμο να διαθέτει σημαντική φήμη ως θρησκευτικός προορισμός, και πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα με σημαντικό αριθμό πολιτιστικών πόρων (π.χ. μεσαιωνική 
πόλη της Ρόδου, ιστορικό κέντρο της Χώρας της Πάτμου, Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και  Σπήλαιο της Αποκαλύψεως στην Πάτμο, αναγνωρισμένα ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO), υποδομών & παραδοσιακών οικισμών

• Τρείς μαρίνες με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για σκάφη αναψυχής και σημαντικό πλήθος σημείων προσέγγισης από θαλάσσης που μπορούν να αξιοποιηθούν στην στρατηγική εδραίωσης της χώρας ως κυρίαρχος 
προορισμός στον ναυτικό τουρισμό, στην απορρόφηση της διεθνής τάσης για yachting διακοπές και στην αύξηση της παρουσίας αναδυόμενων γειτονικών προορισμών όπως π.χ. οι Αραβικές χώρες

• Τα νησιά των Δωδεκανήσων παρουσιάζουν σημαντικό πολυπολιτισμικό απόθεμα που ξεκινάει από αρχαιολογικούς χώρους και καταλήγει σε μεσαιωνικά και βυζαντινά κάστρα και πλήθος διατηρητέων κτιρίων με 
ευρωπαϊκές και ανατολικές επιρροές

• Υψηλοί δείκτες ικανοποίησης των επισκεπτών στα Δωδεκάνησα (86,4%, βελτίωση σε σχέση με το 2018)

• Ύπαρξη ορισμένων διεθνώς αναγνωρισμένων προορισμών / brands (Ρόδος, Κως) που διαθέτουν τις ανάλογες υποδομές και προσελκύουν διεθνείς tour operators, επισκέπτες από πολλές χώρες και αποτελούν 
κυρίαρχο προορισμό στις οικογενειακές διακοπές που παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό στις παγκόσμια τουριστική κίνηση 

• Υψηλός αριθμός διεθνών αφίξεων και υψηλή πληρότητα στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων με την υψηλότερη συγκέντρωση στα αεροδρόμια της Ρόδου και της Κω. Ταυτόχρονα, ο δείκτης εποχικότητας των 
Δωδεκανήσων είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο της Περιφέρειας

• Τα Δωδεκάνησα αποτελούν έναν από τους πιο εδραιωμένους προορισμούς στις αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών. Συγκεκριμένα, για το 2018:

− Σχεδόν το 76% των αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Περιφέρειας καταγράφεται στα Δωδεκάνησα, ενώ στα Δωδεκάνησα συγκεντρώνεται το 14% των διανυκτερεύσεων του συνόλου της χώρας

− Το 88% των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Περιφέρειας καταγράφεται στα Δωδεκάνησα

− Τα Δωδεκάνησα παρουσιάζουν ισχυρή τουριστική οικονομία που μπορεί να στηρίξει μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο του καταλύματος καθώς το ποσοστό των διανυκτερεύσεων σε καταλύματα επί του συνόλου 
της χώρας διαμορφώθηκε στο 21,5% (το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά την Κρήτη)

Strengths – Δυνατά Σημεία

Τα Δωδεκάνησα παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση κατάλληλων 
στρατηγικών επιλογών με στόχο την εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων τους.
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• Μεγάλη απόσταση από το λιμάνι του Πειραιά που εκτός από λιμένα του μητροπολιτικού κέντρου της χώρας λειτουργεί και ως λιμένας hub για τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στα νησιά των Δωδεκανήσων. Λόγω
της μεγάλης απόστασης καθίσταται ακριβή η μετάβαση σε αυτά από την Αθήνα (είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς)

• Προβλήματα και αδυναμίες στην υδροδότηση του συνόλου των νησιών της Περιφέρειας και προβλήματα επάρκειας νερού και ανεπάρκεια δικτύου ύδρευσης σε μεγάλα νησιά, όπως π.χ. Ρόδος, που αποτελούν
ναυαρχίδες της τουριστικής βιομηχανίας της Περιφέρειας

• Χαμηλό επίπεδο υγειονομικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα (λόγω της νησιωτικότητας και της αδυναμίας εξεύρεσης μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού)

• Αναξιοποίητοι πόροι στον τομέα του τουρισμού ευεξίας (π.χ. Νίσυρος και Κως λόγω αδύναμου branding του προϊόντος στην Ελλάδα συνολικά και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού του προϊόντος για στροφή προς
το wellness)

• Πολύ έντονη και υψηλή εποχικότητα των αφίξεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ειδικότερα, στο λιμάνι της Ρόδου και της Κω, η απόκλιση τρίτου και πρώτου τριμήνου 2019 ανέρχεται στις 21,8 ποσοστιαίες
μονάδες, και 25,5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα

• Πολύ υψηλή συγκέντρωση επισκέψεων στους δύο πιο δημοφιλείς προορισμούς, Ρόδο και Κω που αποτυπώνεται και σε ποσοτικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, για το 2018:

− Το 97% των αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα των Δωδεκανήσων πραγματοποιήθηκε στις Π.Ε. Ρόδου και Κω

− Το 50% των αφίξεων σε λιμάνια των Δωδεκανήσων αφορούσε στα λιμάνια της Ρόδου και της Κω

− Το 77% των ξενοδοχειακών μονάδων βρίσκεται στις στις Π.Ε. Ρόδου και Κω

• Υψηλή εξάρτηση από διεθνείς tour operators με καθετοποιημένη δραστηριότητα που ενδέχεται να πληγούν σημαντικά από την τρέχουσα υγειονομική κρίση και τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στην τουριστική
οικονομία, με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι αφίξεις

• Τα Δωδεκάνησα εμφανίζουν σημαντική μείωση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων. Με γνώμονα τη γεωγραφική τους θέση και το πολιτιστικό απόθεμα, καθώς και τη διεθνή φήμη που διαθέτουν προορισμοί όπως η
Ρόδος και η Κως, απαιτείται μία οργανωμένη στρατηγική που θα εντάσσει τα Δωδεκάνησα στα δρομολόγια και θα τα επαναφέρει στο προσκήνιο του τουρισμού κρουαζιέρας

• Η έλλειψη ενιαίας τουριστικής ταυτότητας των Δωδεκανήσων κεφαλαιοποιώντας την διεθνή προβολή και αναγνώριση των εδραιωμένων τουριστικών προορισμών του νησιωτικού συμπλέγματος

• Έλλειψη υποδομών σε λιμένες της Περιφέρειας με βάση τις απαιτήσεις της Συνθήκης Σένγκεν

• Η επισκεψιμότητα στους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής παρουσιάζει στασιμότητα και βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με την τάση των επισκεπτών για εμπλουτισμό της ταξιδιωτικής εμπειρίας αλλά και της
εντυπωσιακής αύξησης που σημειώθηκε στις Κυκλάδες. Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο σε ελλιπείς υποδομές που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την τουριστική κίνηση και ενδιαφέρον αλλά και σε ανεπαρκή
προώθηση των μνημείων που διαθέτουν τα Δωδεκάνησα

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, τα Δωδεκάνησα παρουσιάζουν ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν με 
στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν αναγνωριστεί.
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• Αξιοποίηση της ύπαρξης συστάδων νησιών για την ανάπτυξη συνεργειών και τουριστικών προϊόντων (π.χ. κρουαζιέρα) σε δευτερεύοντες αλλά υψηλής προστιθέμενης αξίας προορισμούς (π.χ. Ρόδος-Σύμη)
επεκτείνοντας τη διάρκεια παραμονής των τουριστών και διαχέοντας τις ωφέλειες του τουρισμού πέραν των τουριστικά ανεπτυγμένων προορισμών

• Η υλοποίηση του κομβικού έργου διασύνδεσης των Δωδεκανήσων (Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς μέσω νέου Κέντρου Υπερύψηλης Τάσης στην Κόρινθο και μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου) που αποτελεί μία
επένδυση που αναμένεται να αποδώσει τεράστια οικονομικά οφέλη

• Ανάδειξη της Αστυπάλαιας σε ένα νησί - αυτόνομο πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Σε ανάλογο αναπτυξιακό μονοπάτι φαίνεται να βαδίζουν και άλλα μικρά νησιά (Τήλος, Χάλκη) εδραιώνοντας ένα συγκεκριμένο
αναπτυξιακό πρότυπο που μπορεί να έχει μεγάλη διεθνή απήχηση

• Η ανάδειξη πολλών μικρών νησιών σε COVID-free, μέσω της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού προγράμματος σε αυτά

• Η ανάδειξη ενιαίας ταυτότητας προώθησης και προβολής (brand name) των Δωδεκανήσων και η ανάδειξη νέων προορισμών όπως π.χ. η Κάρπαθος και η Αστυπάλαια πρόσθετα των υφιστάμενων (Ρόδος, Κως) με
στόχο τη μείωση των φαινομένων υπερτουρισμού, την προώθηση συνεργειών και τη βιώσιμη ανάπτυξη των Δωδεκανήσων. Με αφορμή τα φαινόμενα υπερτουρισμού που παρατηρούνται σε συγκεκριμένες περιοχές
και τους προβληματισμούς που έχει εγείρει η πανδημία του νέου κορονοϊού (COVID-19), δίνεται η ευκαιρία να δημιουργηθεί μία νέα στρατηγική τουρισμού προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την
ισόρροπη διάχυση των τουριστικών ροών, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον εξορθολογισμό της χρήσης πρώτων υλών και στο σεβασμό στους ντόπιους κατοίκους.

• Αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών για επιλογή ασφαλών, δευτερευόντων προορισμών που δεν εμφανίζουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες. Ανάγκη
που μπορεί να καλυφθεί από την πληθώρα μικρών νησιών στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων

• Ύπαρξη ορισμένων θεματικών μορφών τουρισμού όπως π.χ. καταδυτικός και αναρριχητικός τουρισμός που συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν αναγνωρίσιμη
ταυτότητα παγκόσμιας εμβέλειας (όπως π.χ. στην περίπτωση της Καλύμνου)

• Επέκταση των εδραιωμένων τουριστικών προορισμών της Ρόδου και της Κω σε δραστηριότητες που αφορούν τον ΜΙCE και City Break τουρισμό, με στόχευση σε κοντινές αναδυόμενες αγορές όπως π.χ. οι αραβικές
χώρες. Επιπλέον, η Κως διαθέτει το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο της Περιφέρειας με χωρητικότητα 7,5 χιλιάδων θέσεων. Ωστόσο, για να καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό απαιτείται συνεργασία και κοινή αντίληψη των
ενδιαφερομένων μερών και της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να λειτουργούν κρίσιμες υποστηρικτικές υποδομές όπως π.χ. εστιατόρια και εμπορικά μαγαζιά κατά τη διάρκεια υποδοχής συνεδρίων και επισκεπτών
σαββατοκύριακου και συνδέσεις

• Τα Δωδεκάνησα εμφανίζουν οριακά χαμηλότερη δυναμικότητα σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από το μέσο όρο της χώρας, με ποσοστό 5,2% ως προς τη συνολική δυναμικότητα της χώρας

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος που 
μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη των Δωδεκανήσων.
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• Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω της υπερβολικής άντλησης υδάτων, της άναρχης δόμησης και του υπερτουρισμού που παρατηρείται σε ορισμένους προορισμούς (π.χ. Ρόδος)

• Αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός για τις ανεπτυγμένες τουριστικές Περιφέρειες και προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κως από προορισμούς στη Μεσόγειο που έχουν διαμορφώσει υψηλού επιπέδου κύρια 
τουριστικά προϊόντα

• Υψηλή εξάρτηση από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και ναυλωμένες πτήσεις των tour operators

• Υψηλό ποσοστό υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια των ξενοδοχειακών μονάδων, ειδικότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά που σημειώνουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των Κυκλάδων

• Η χωρίς αυστηρούς όρους χωροθέτηση των ΑΠΕ που μπορεί να υπονομεύσει την τουριστική ανάπτυξη των προορισμών

Threats – Απειλές

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