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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.



Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Προσβασιμότητα 5

Χαρτογράφηση Τουριστικών Προϊόντων 14
Βασικές Υποδομές 15
Λοιπές Υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές 19
Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού 22
Ήλιος και Θάλασσα 25
Ναυτικός Τουρισμός 26
Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός 27
City Break 31
MICE 35
Αγροτουρισμός 36
Οικοτουρισμός 37
Γαστρονομικός Τουρισμός 38
Τουρισμός Ευεξίας 42
Sports & Activities 43

Επισκόπηση Ζήτησης και προσφοράς 46
Εισερχόμενος τουρισμός 47
Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού 53
Αφίξεις στους λιμένες 54
Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα 56
Τουρισμός κρουαζιέρας 64
Τουριστικές μονάδες 65
Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης 72
Αρχαιολογικοί χώροι 74
Μουσεία 78
Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων 83
Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις 87

Ανάλυση SWOT 88



4

Πίνακας συντομογραφιών

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

$ Δολάριο ΗΠΑ

~ Περίπου

£ Λίρα ΗΒ

€  Ευρώ

hm3 Κυβικό εκατόμετρο (1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα)

knots Κόμβοι

xλμ. Χιλιόμετρα

Α/Κ Αυτοκινητόδρομος

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

δισ. Δισεκατομμύρια

Ε/Γ - Ο/Γ Επιβατηγό/οχηματαγωγό

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΛ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

ΕΞΑΑ Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού

εκατ. Εκατομμύρια

Ενοικ. Δωμάτια Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΗΒ Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΘΗΣ Θερμοηλεκτρικός σταθμός

Ι.Μ. Ιερά Μονή

κ.α. Και άλλα

κτλ. Και τα λοιπά

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

ΚΥ Κέντρο υγείας

μ. Μέτρα

Μ.Ο. Μέσος όρος

ΟΤΑ Online Travel Agency

Π.Γ.Ν. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

π.χ. Παραδείγματος χάριν

ΠΓΕ Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα

ΠΟΑ Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

ΠΟΠ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

ΠΠΙ Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο

π/υ Προϋπολογισμός

ΣΜΑ Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων

στρ. Στρέμματα

τ.μ. Τετραγωνικά μέτρα

τ.χλμ. Τετραγωνικά χιλιόμετρα

τρισ. Τρισεκατομμύρια

ΤΣΠ Τοπικός σταθμός παραγωγής

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα

ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός

χιλ. Χιλιάδες

χλστ. Χιλιοστόμετρα

ΧΥΤΑ Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

ΧΥΤΥ Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
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Προσβασιμότητα
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Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δημιουργεί ενισχυμένες ανάγκες ενός αναβαθμισμένου και σύγχρονου οδικού 
δικτύου που επιτρέπει την ομαλή πρόσβαση στο μητροπολιτικό κέντρο της χώρας και θα είναι αρωγός στην αυξημένη βιομηχανική 
δραστηριότητα της περιοχής. Το οδικό δίκτυο ενισχύεται από τις σιδηροδρομικές υποδομές. Τα αεροδρόμια της Περιφέρειας έχουν 
περιορισμένο ρόλο στο μεταφορικό δίκτυο, ενώ τα λιμάνια και είναι πολλά σε αριθμό και παρουσιάζουν περιφερειακή εμβέλεια.

Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια

1. Αερολιμένας Σκύρου
2. Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Λαμίας
3. Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Τανάγρας

Αεροδρόμια

Σιδηροδρομικό Δίκτυο
1. Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (στο τμήμα που διέρχεται από 

την Περιφέρεια)

Κύριοι Λιμένες
1. Λιμένας Κύμης
2. Λιμένας Ιτέας
3. Λιμένας Αγ. Κωνσταντίνου
4. Λιμάνι Λιναριάς
5. Λιμάνι Χαλκίδας
Υπόλοιπα Λιμάνια
• Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

− Λιμάνι Αντίκυρας & Λιμάνι Αγίου 
Νικολάου

• Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
− Λιμένας Μαντούδι, Λιμένας 

Καρύστου, Λιμένας Χαλκίδας, 
Λιμάνι Ερέτριας, Λιμάνι Στύρων, 
Λιμάνι Μαρμαρίου, Λιμάνι 
Αιδηψού

• Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
− Λιμένας Στυλίδας, Λιμάνι 

Γλύφας, Λιμάνι Αρκίτσας
− Λιμάνι  Λάρυμνας, Λιμάνι 

Αταλάντης, Λιμάνι Καμμένων 
Βούρλων 

• Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
− Λιμάνι Γαλαξιδίου

Λιμένες
Διεθνείς, εθνικοί πρωτεύοντες οδικοί 
άξονες
• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α1) ή Α.Θ.Ε. 

(Αθήνα –Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι) ή 
Π.Α.Θ.Ε (Πάτρα - Αθήνα –
Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι)

• Εθνική Οδός 44 (ΕΟ44), Χαλκίδα –
Θήβα 

• Εθνικής Οδός 27 (ΕΟ27), Λαμία –
Άμφισσα – Αντίρριο – Πάτρα

Διεθνείς, εθνικοί, δευτερεύοντες άξονες
• Λαμία – Καρδίτσα
• Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο – Ιόνια 

Οδός
• Θήβα – Λιβαδειά – Άμφισσα
• Κόρινθος – Θήβα 
• ΠΑΘΕ – Χαλκίδα – Κύμη
Περιφερειακοί Οδικοί Άξονες
• Αλιβέρι – Κάρυστος
• Γλύφα – Ωρεοί
• Ιστιαία – Μαντούδι
• Λίμνη – Χαλκίδα
• Βάγια – Δίστομο – Όσιος Λουκάς

Οδικό Δίκτυο

12

3

1

2

3
4
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  | Οδικό Δίκτυο

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

Το οδικό δίκτυο εξασφαλίζει τη διασύνδεση με τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας. Διευκολύνει την μεταφορά των πρώτων υλών και φυσικών πόρων από και προς τις 
βιομηχανικές ζώνες, την πρόσβαση σε τουριστικά κέντρα ενδιαφέροντος και εξασφαλίζει την ενδοπεριφερειακή συνοχή.

Απαιτούνται έργα αναβάθμισης ώστε να μειωθεί η πίεση στους οδικούς άξονες με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και να αξιοποιηθούν επαρκώς οι οδικοί 
άξονες που διανοίχτηκαν για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ. Επιπλέον, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας το οδικό δίκτυο απαιτεί αναβάθμιση με τη δημιουργία παρακαμπτήριας οδού στη Χαλκίδα 
και τη βελτίωση του οδικού δικτύου που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα ώστε να παρέχεται πρόσβαση στους κόμβους σύνδεσης και στα κέντρα δραστηριότητας (τουριστικά και αγροτικά) που 
είναι αναπτυγμένα στην περιοχή, καθώς το υπάρχον δίκτυο παρουσιάζει κορεσμό ανά σημεία και υψηλή εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες.

Αυτοκινητόδρομος Α1

Οδικό Δίκτυο

• Αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού Ε75.
• Διασχίζει μεγάλο κομμάτι της Περιφέρειας, καθώς διέρχεται εξωτερικά από τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λαμία και το παραλιακό τμήμα της

Φθιώτιδας και συνεχίζει στην Περιφέρει Θεσσαλίας. 
• Η εταιρεία Νέα Οδός ΑΕ έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου από τον Κόμβο της 

Μεταμόρφωσης μέχρι τον Α/Κ Σκάρφειας του Μαλιακού Κόλπου μήκους 172,5 χλμ. Το τμήμα των 57 χλμ. που έπεται και είναι γνωστό ως 
Πέταλο του Μαλιακού έχει αναλάβει η Κεντρική Οδός ΑΕ.

• Το 2007 δόθηκε στην κυκλοφορία στο Πέταλο του Μαλιακού, η παράκαμψη του Αγ. Κωνσταντίνου (11,4 χλμ.) και Καμένων Βούρλων (9 
χλμ.), ενώ το 2008 παραδόθηκε η παράκαμψη Θερμοπύλων – Μπράλου.  Το τμήμα Ραχών – Στυλίδας παραδόθηκε προς χρήση το 2014 
(20χλμ). Το συνολικό έργο ανακατασκευής του συγκεκριμένου σημείου που για χρόνια αποτελούσε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της
Εθνικής Οδού εκτείνεται σε 78 χλμ. Και ο προϋπολογισμός ανακατασκευής ήταν €800 εκατ. Τα έργα βελτίωσης και αναβάθμισης 
περιλάμβαναν διαπλάτυνση του δρόμου, σε κάποια σημεία με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, τρεις σήραγγες διπλού κλάδου, 4 
κοιλαδογέφυρες και 3 ανισόπεδους κόμβους.

Εθνική Οδός 44

• Αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού 65.
• Ενώνει την Άμφισσα με τον Μπράλο διασχίζοντας τις περιφερειακές ενότητες Φωκίδας και 

Φθιώτιδας με μήκος 45 χλμ.

Εθνική Οδός 27

• Ενώνει τη Θήβα με τη Χαλκίδα ενώ συνεχίζει μέχρι το Αλιβέρι.  Διέρχεται από  τις 
περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας με συνολικό μήκος 160 χλμ.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι αυτοκινητόδρομοι και εθνικές οδοί της Περιφέρειας.
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• Χαρακτηριστικό των λιμανιών της Περιφέρειας είναι ότι παρουσιάζουν αρκετά περιορισμένο τουριστικό ενδιαφέρον για τους προορισμούς της Περιφέρειας. Λειτουργούν κυρίως ως κόμβοι 
διασύνδεσης με τα νησιά του Αιγαίου ως αποτέλεσμα της διαπεριφερειακής συνεργασίας για την τουριστική και εμπορευματική κίνηση και σημαντικό μέσο για την άρση της απομόνωσης. Το 
παραθαλάσσιο οικιστικό μέτωπο της Περιφέρειας χρήζει εκσυγχρονισμού ώστε να προσφέρει ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν και υψηλής ποιότητας παροχές 

• Ταυτόχρονα η αναβάθμιση των λιμένων που σχεδιάζεται θα συνεισφέρει στην πολυτροπικότητα πρόσβασης σε αστικούς και τουριστικούς προορισμούς εντός της Περιφέρειας και θα 
επιτρέψει την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού με έργα προτεραιότητας την αναβάθμιση της Μαρίνας Ιτέας και του Λιμανιού Αγ. Κωνσταντίνου. Χαρακτηριστικό αποτελεί πως παρόλο το 
μεγάλο αριθμών λιμένων της Περιφέρειας, το 2019 συγκέντρωσαν μόνο το 3% του συνόλου αποβιβασθέντων στα λιμάνια της χώρας.

Χαρακτηρίζεται ως λιμένας μείζονος ενδιαφέροντος με έργα αναβάθμισης που θεωρούνται μικρής προτεραιότητας. Αυτή τη στιγμή 
εξυπηρετεί κυρίως σκάφη αναψυχής και αλιευτικά. Παρόλα αυτά προτείνεται η σημαντική αναβάθμιση του λιμένα σε ανάδειξη κόμβου 
για κρουαζιέρες εντός του μακροπεριφερειακού χώρου της Κεντρικής Μεσογείου. Μπορεί να αποτελέσει λιμάνι – πύλη σε πολιτιστικούς 
χώρους παγκόσμιας εμβέλειας (Δελφοί- Δελφικό Τοπίο) και να ενισχύσει τις τουριστικές δυνατότητες της περιοχής (Αράχοβα, 
Χιονοδρομικό Κέντρο, Όσιος Λουκάς).

Λιμένας Ιτέας

Λιμένας Κύμης

Λιμένας Σκύρου
Το λιμάνι της Σκύρου αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στο νησί. Συνδέεται καθημερινά με το λιμάνι της Κύμης, ενώ κατά τους θερινούς 
μήνες τα δρομολόγια αυξάνονται. Η διάρκεια της διαδρομής είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Επιπλέον τους θερινούς μήνες συνδέεται και με τα 
υπόλοιπα νησιά των Σποράδων. Η πρόσβαση στο νησί εξασφαλίζεται και μέσω των ΚΤΕΛ Χαλκίδας, που έχουν δρομολόγια ανταπόκρισης 
από το λιμάνι της Κύμης για Χαλκίδα και Αθήνα. Το 2019 υποδέχθηκε 80 χιλ. επισκέπτες. 

Χαρακτηρίζεται ως λιμένας μείζονος ενδιαφέροντος με έργα αναβάθμισης μικρής προτεραιότητας. Παρουσιάζει εμπορευματική και 
τουριστική κινητικότητα. Μπορεί να αποτελέσει λιμένα κόμβο, καθώς συνδέεται με το οδικό δίκτυο Χαλκίδα – Κύμη και να αποτελέσει 
κεντρική πύλη για το ανατολικό Αιγαίο και σημείο σύνδεσης με τον χερσαίο άξονα αναδεικνύοντας τη διαπεριφερειακή συνεργασία ως 
στρατηγική για τον περιορισμό της απομόνωσης και την ανάπτυξη.

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  | Λιμένες

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Εθνική Στρατηγική Λιμένων

Λιμένες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι λιμένες της Περιφέρειας.
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Αερολιμένες | Σιδ.Δίκτυο

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Εθνική Στρατηγική Λιμένων

Η κεντρική γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου διέρχεται από πολλές πόλεις της Περιφέρειας, όπως την Οινόη (σύνδεση με Χαλκίδα), τη Λιβαδειά και το Λειανοκλάδι (σύνδεση με Λαμία), εξασφαλίζοντας μεγάλο 
κομμάτι της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας και διευκολύνοντας τη διαπεριφερειακή προσβασιμότητα. Καθημερινά πραγματοποιούνται 5 δρομολόγια που διέρχονται από τις παραπάνω πόλεις. Η διάρκεια του 
ταξιδιού Οινόη – Λειανοκλάδι είναι 1 ώρα και 10’. 

To σιδηροδρομικό δίκτυο έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει συμπληρωματικά του οδικού στην κατεύθυνση των βιώσιμων 
μεταφορών για των περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Μεταφορών υπάρχουν οι βασικές υποδομές ώστε να απορροφήσει σημαντικό 
φορτίο μετακινήσεων τόσο ενδοπεριφερειακά όσο και μεταξύ της Στερεάς Ελλάδας και άλλων περιφερειών. 

Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου

Απέχει 16 χλμ. από την πρωτεύουσα του νησιού και 23 χλμ. από το λιμάνι της Λιναριάς. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με δρομολόγια του ΚΤΕΛ 
Σκύρου και με ταξί. 

Το 2019, οι αφίξεις εσωτερικού ανήλθαν σε 4.958, παρουσιάζοντας μείωση κατά 33% σε σχέση με το 2015. Στο αεροδρόμιο πραγματοποιούνται 
διεθνείς αφίξεις πτήσεων charter. Το 2019, οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τις 3.075, σημειώνοντας αύξηση 55% έναντι του 2018 και επιστρέφοντας 
μετά από τρία χρόνια μειωμένων αφίξεων στο επίπεδο του 2015.

Δέχεται καθημερινά πτήσεις από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια τους είναι 30’ και 45’ αντίστοιχα.

Αεροδρόμια

Σιδηροδρομικό δίκτυο

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

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

Λαμία

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα Δημογραφικά Στοιχεία

• Η Λαμία αποτελεί κόμβο οδικών αξόνων, όπως του Αυτοκινητόδρομου Α1 με την ΕΟ27 και το 
οδικό δίκτυο Λαμία – Αγρίνιο – Ιόνια Οδός (Κόμβος ΔΕΔ-Μ). Επιπλέον, είναι κόμβος διασύνδεσης 
και με το δευτερεύον οδικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

• Επίσης, αποτελεί κόμβο πολυτροπικής προσβασιμότητας, καθώς από αυτή διέρχεται το κεντρικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο Αθήνα – Θεσσαλονίκη. 

• Διαθέτει λιμάνια διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος, όπως αυτό της Στυλίδας που αποτελεί λιμάνι 
μείζονος ενδιαφέροντος με έργα αναβάθμισης μικρής προτεραιότητας και χρησιμοποιείται για τη 
διακίνηση εμπορευμάτων, αλιευτικών και σκαφών αναψυχής. Επιπλέον, ο Αγ. Κωνσταντίνος 
αποτελεί βασική πύλη εισόδου για τις Σποράδες

• Απέχει 213χλμ από την Αθήνα μέσω του Αυτοκινητόδρομου Α1.
• Προτείνεται η αναβάθμιση ώστε να συμμετέχει στην ανώτερη βαθμίδα αστικού εθνικού δικτύου 

και να καταστεί πρωτεύον διεθνής πόλος ανάπτυξης.

Πληθυσμός: Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 η Δημοτική Ενότητα 
Λαμιέων έχει 64.716 κατοίκους και η πόλη της Λαμίας 52.006.

Εκπαίδευση: Το 15,7% του πληθυσμού του Δήμου Λαμιέων είναι κάτοχοι 
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ηλικιακή Κατανομή: Το 51,7% των κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20-64.

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: Στο Δήμο Λαμιέων το 47,6% του 
πληθυσμού είναι οικονομικά ενεργός.

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας 
απασχολείται το 5,83% του συνόλου των εργαζομένων στο Δήμο Λαμιέων.

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



11

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

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

Χαλκίδα

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα Δημογραφικά Στοιχεία

• Η Χαλκίδα απέχει 77 χλμ. από την Αθήνα μέσω των Αυτοκινητόδρομου Α1 και Α11. Η εγγύτητα 
στο μητροπολιτικό κέντρο της χώρας και η παράκτια θέση της την καθιστούν σημαντικό αστικό 
κέντρο. Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας 
προτείνεται ως πρωτεύων διεθνής πόλος ανάπτυξης.

• Αποτελεί δευτερεύουσα θαλάσσια πύλη προς το Αιγαίο και βασική πύλη εισόδου προς τη Σκύρο. 
Παράλληλα παρέχει σημαντικούς κόμβους διασύνδεσης προς όλη την Εύβοια.

• Το λιμάνι της Χαλκίδας είναι εθνικής σημασίας και ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο διευρωπαϊκών 
μεταφορών με έργα αναβάθμισης που χαρακτηρίζονται ενδιάμεσης προτεραιότητας ενώ 
εξυπηρετεί τη διακίνηση εμπορευμάτων και αλιευτικών.

Πληθυσμός: Η πόλη της Χαλκίδας αριθμεί 59.125 μόνιμους κατοίκους

Εκπαίδευση: Το 15,55% του πληθυσμού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Ηλικιακή Κατανομή: Το 53,9% των κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Εύβοιας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20-64.

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: στο Δήμο Χαλκίδας το 48,5% του 
πληθυσμού είναι οικονομικά ενεργός.

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας 
απασχολείται το 5,72% του συνόλου των εργαζομένων στο Δήμο Χαλκιδέων.

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

Λοιπές πόλεις πύλες εισόδου της Περιφέρειας
• Καρπενήσι - σε σύνδεση με την Ιόνια οδό και την αεροπορική πύλη του Ακτιού.
• Θήβα και Λιβαδειά - σύνδεση μέσω των παράκτιων περιοχών τους και νέες διασυνδέσεις με την 

Πελοπόννησο.
• Άμφισσα – Ιτέα σε σύνδεση με την διεθνή θαλάσσια πύλη της Πάτρας και την Κυλλήνη.
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Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας

Έργο Π/Υ ΕΣΠΑ 2007-
2013

Π/Υ ΕΣΠΑ 
2014-2020

Π/Υ 
Σύνολο Σχόλια

Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από 
έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'

€ 21.284.147 € 21.284.147 Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται στο ΕΣΠΑ 
2007-2013 (Φάση Α')

Βελτίωση Οδικού Άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, Τμήμα: Τέλος Παράκαμψης 
Γραβιάς - Ισόπεδος Κόμβος Μεταλλείων Βωξίτη

€ 15.000.000 € 15.000.000 Ολοκλήρωση 2022

Κατασκευή Οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, Τμήμα από Χ.Θ.:8+120 
έως Χ.Θ.:11+627,05 

€ 5.153.920 € 5.153.920 Ολοκλήρωση 2020

Συμβολή Δ΄ & Ε΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ)

Υλοποίηση έργων για τη δημιουργία πολυτροπικών 
κόμβων

Αναβάθμιση επιπέδου ασφάλειας περιφερειακών 
οδικών μεταφορών 

Αναβάθμιση περιφερειακού μεταφορικού δικτύου και 
συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ

Στόχοι ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 

Έργα Ενταγμένα στις Προγραμματικές Περιόδους Δ’ & Ε’

Αποτελέσματα Χρηματοδοτικής περιόδου Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

Κατασκευή της  διπλής ΣΓΥΤ στο τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός

Κατασκευή της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Οινόη - Λιανοκλαδι

Κατασκευή τμήματος ΠΑΘΕ

Oδικό Δίκτυο

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

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Οδικό Δίκτυο

 Ολοκλήρωση οδικού άξονα ΠΑΘΕ

 Αναβάθμιση οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας

 Αναβάθμιση οδικού άξονα Άμφισσα – Λιδορίκι

 Αναβάθμιση οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο

 Αναβάθμιση οδικού άξονα Θήβα – Λιβαδειά- Λαμία

 Αναβάθμιση οδικού άξονα Λιβαδειά – Αράχοβα- Δελφοί

 Παράκαμψη Χαλκίδας, Εύβοια: σύνδεση Βόρειου με Νότιο 
Άξονα (π/υ €248 εκατ.)

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

 Ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων 
στο τμήμα Τιθορέα- Λιανοκλάδι - Δομοκός

Λιμένες

 Επέκταση Λιμένα Στυλίδας

 Επέκταση Λιμένα Κύμης

 Επέκταση Λιμένα Χαλκίδας

 Επέκταση Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου, Φθιώτιδα: επέκταση 
υφιστάμενης αποβάθρας, δημιουργία κατακόρυφου μετώπου, 
κατασκευή νέου προβλήτα (έργο προϋπολογισμού €9,8 εκατ.)

 Μαρίνα Ιτέας, Φωκίδα: Διαγωνισμός για δικαιώματα χρήσης, 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας από το ΤΑΙΠΕΔ

Μελλοντικά αναπτυξιακά έργα

Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

Πηγές: Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019

Στόχοι αναπτυξιακών έργων

Σημαντικό θεωρείται το έργο αναβάθμισης της Κεντρικής Οδού Ελλάδος, καθώς έχει πολλαπλές διαπεριφερειακές 
επιδράσεις. Αποτελεί άξονα που συνδέει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και η αναβάθμιση της θα συμβάλλει στην 
τουριστική και αγροτική ανάπτυξη

Προώθηση συνδυασμένων μεταφορών

Σύνδεση λιμένων με οδικό & σιδηροδρομικό δίκτυο

Αναβάθμιση σιδηροδρομικού δικτύου

Τα μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης και μεταφοράς της Περιφέρειας κρίνονται ως ιδιαίτερης
στρατηγικής σημασίας λόγω της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας, που επιτρέπει τη δημιουργία συνδυασμένων μεταφορών
κομβικής σημασίας και της υψηλής ανάπτυξης του πρωτογενούς (εξορύξεις) και δευτερογενούς τομέα (μεταλλουργία, επεξεργασία
φυτικής και ζωικής παραγωγής, ΑΠΕ) που απαιτούν ένα σύγχρονο δίκτυο μεταφορών
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει σημαντικό παραγωγικό δυναμικό ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς διαθέτει τόσο θερμικές 
μονάδες (6 θερμοηλεκτρικές μονάδες συνολικής ισχύος 2.207,4 MW), όσο και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα 
με συνολική ισχύ 1.485 MW, την μεγαλύτερη στην Ελλάδα), κυρίως στις ΠΕ Εύβοιας και Βοιωτίας. 

Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

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

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας1

ΘΗΣ ΤΣΠΧ Χ

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί (ΘΗΣ)

1 ΔΕΗ| Μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου | 
Αλιβέρι | 426,9 MW

2 ΗΡΩΝ ΙΙ| Μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου | 
Θήβα | 435 MW

3 ΗΡΩΝ | Μονάδα φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου | Θήβα | 
147MW

4 Elpedison Ενεργειακή | Μονάδα φυσικού αερίου
συνδυασμένου κύκλου | Θίσβη | 420 MW

5 Protergia | Μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου
| Άγιος Νικόλαος | 444,48 MW

6 Protergia | Σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & 
θερμότητας υψηλής απόδοσης | Άγιος Νικόλαος | 334 MW

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ)

1 ΔΕΗ | Γκιόνα | 1 μονάδα | 8,5 MW

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
• Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας της Περιφέρειας είναι 1.485 MW, η

υψηλότερη στον Ελλαδικό χώρο (Ιούνιος 2020).

• Η ΤΕΡΝΑ διατηρεί σημαντικό αριθμό αιολικών πάρκων στην Στερεά Ελλάδα:
− ΠΕ Εύβοιας: Καράμπιλα Κύμης | 18,9 MW | 6 ανεμογεννήτριες, Πυργάρι Νταρδίζα | 6,3 MW | 7

ανεμογεννήτριες, Εξώστης | 19,8 MW | 6 ανεμογεννήτριες, Σερβούνια Καλογερική Ράχη | 8,4 MW | 4
ανεμογεννήτριες, Σερβούνια Βορινά Λιθάρια | 9,6 MW | 5 ανεμογεννήτριες, Πυργάρι | 5,4 MW | 9
ανεμογεννήτριες, Τσίκνα Πρινιάς Προφήτης Ηλίας Πυργάρι | 11,22 MW | 17 ανεμογεννήτριες, Τσούκα
Τσουγκάρι | 12 MW | 16 ανεμογεννήτριες, Τσιλικόκα | 10,2 MW | 17 ανεμογεννήτριες

− ΠΕ Βοιωτίας: Μουγγουλιός | 16,5 MW | 5 ανεμογεννήτριες, Μαυροπλαγιά Kάστρο | 17,2 MW | 9
ανεμογεννήτριες, Επέκταση Μαυροβούνι | 10 MW | 5 ανεμογεννήτριες, Ραχούλα Πασχαλιές ΙΙΙ| 6 MW | 3
ανεμογεννήτριες, Ραχούλα Πασχαλιές ΙΙ | 8 MW | 4 ανεμογεννήτριες, Ραχούλα Πασχαλιές | 30 MW | 12
ανεμογεννήτριες, Κρεκέζα Μουγγουλιός | 30 MW | 12 ανεμογεννήτριες, Μαυροβούνι Μαυροπλαγιά
Πανόραμα | 19,55 MW | 23 ανεμογεννήτριες, Πλαγιά Ψήλωμα | 14,9 MW | 5 ανεμογεννήτριες

− H ΔΕΗ Ανανεώσιμες διατηρεί 2 αιολικά πάρκα, 1 στο Κάστρο της ΠΕ Βοιωτίας ισχύος 38 MW (μειοψηφικό
πακέτο 46,6% με την εταιρεία EDF) και 1 στο Μαρμάρι της ΠΕ Βοιωτίας ισχύος 4,83 MW.

• H Protergia (Mytilineos) διατηρεί 1 φωτοβολταϊκό πάρκο στην θέση Γκούρεζα / Δάφνη του Δήμου Τανάγρας στην
ΠΕ Βοιωτίας δυναμικότητας 3,83 MW, 1 αιολικό πάρκο στη Δωρίδα της ΠΕ Φωκίδας, ισχύος 14 MW, 1 αιολικό
πάρκο στον Ορχομενό της ΠΕ Βοιωτίας, ισχύος 12 MW και 7 αιολικά πάρκα στην Κάρυστο της ΠΕ Εύβοιας, ισχύος
53 MW. Επιπλέον, διαθέτει 4 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην Αιτωλοακαρνανία και στη Φθιώτιδα,
ισχύος 6 ΜW.

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

• Η ΠΕ Εύβοιας έχει χαρακτηριστεί μία εκ των κορυφαίων περιοχών για την παραγωγή αιολικής ενέργειας σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας στην Περιφέρεια στρατηγικό ρόλο σε έναν από τους σημαντικότερους 
στρατηγικούς στόχους της χώρας

Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
• Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας εντάσσεται στο ευρύτερο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας, κορμό του οποίου αποτελεί το δίκτυο 400kV και το 
δίκτυο 150kV.

• Στα μελλοντικά έργα του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) βρίσκεται η 
διασύνδεση της Σκύρου με το δίκτυο των 150kV με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου το 2027-2030.

1

1

2 - 3

Τοπικοί σταθμοί παραγωγής (ΤΣΠ)

1 ΔΕΗ | Σκύρος | Μονάδα ντίζελ | 
5,5 MW

1

ΥΗΣΧ

5 - 6

4

1. Ενδεικτική (όχι εξαντλητική) χαρτογράφηση 
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Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό υδατικό πλούτο που αξιοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της Αθήνας και υποστηρίζει τις
παραγωγικές δυνατότητες εθνικής στρατηγικής σημασίας που διαθέτει η Περιφέρεια όπως οι εξορύξεις και η παραγωγή ΑΠΕ αλλά και
την αυξημένη κτηνοτροφική παραγωγή. Συνεπώς, προβλέπεται σχεδιασμός για την αναβάθμιση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων
και αποχέτευσης και εξορθολογισμός στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης & αποχέτευσης

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

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
• Το ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με κωδικό EL07, διαθέτει 7 λεκάνες απορροής (ΛΑΠ) με συνολική έκταση 12.279 τ.χλμ.: Σπερχειού (2.315 τ.χλμ.), Εύβοιας (3.681 τ.χλμ.), ΒΑ 

Παραλίας Καλλίδρομου (919 τ.χλμ.), Βοιωτικού Κηφισού (2.719 τ.χλμ.), Άμφισσας (786 τ.χλμ.), Ασωπού (1.362 τ.χλμ.), Σποράδων (497 τ.χλμ.). Περιλαμβάνει όλη την έκταση της ΠΕ 
Εύβοιας (και την Σκύρο), το 83,1% της ΠΕ Φθιώτιδας και το 41,9% της ΠΕ Φωκίδας. Οι συνολικές ετήσιες απολήψεις ύδατος εκτιμώνται σε 955,26 hm3.  Η βασικότερη χρήση αφορά την 
αρδευόμενη γεωργία, για την οποία οι ετήσιες απολήψεις φτάνουν στο 87,9% της μέσης συνολικής ετήσιας ζήτησης. Η ύδρευση καταναλώνει ποσότητα νερού 76,04 hm3 (8,0%), η 
βιομηχανία 29,14 hm3 (3,1%) και η κτηνοτροφία 10,51 hm3 (1,1%).

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
• Το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με κωδικό EL04, διαθέτει 4 ΛΑΠ ολικής έκτασης 10.499 τ.χλμ.: Αχελώου (7.531 τ.χλμ.), Ευήνου (1.344 τ.χλμ.), Μόρνου (1.259 τ.χλμ.), Λευκάδας (365 

τ.χλμ.). Περιλαμβάνει σημαντικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και διαθέτει πλούτο υπόγειων υδάτων λόγω μορφολογίας και μεγάλου ύψους βροχής. Η συνολική μέση ετήσια ζήτηση 
από ανθρωπογενείς χρήσεις κυμαίνεται από 542 έως 766 hm3.  Η βασικότερη χρήση αφορά την αρδευόμενη γεωργία, για την οποία οι ετήσιες απολήψεις φτάνουν από 493 (91,0% της 
συνολικής μέσης ετήσιας ζήτησης) έως 717 hm3 (93,6% της συνολικής μέσης ετήσιας ζήτησης) ανάλογα με την έκταση των δηλωμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων που πράγματι 
αρδεύονται (τα 717 hm3 μπορούν να θεωρηθούν και ως ανώτατο όριο στην αρδευτική ζήτηση). Η υδρευτική ζήτηση αφορά 39 hm3 (1,5-5,1% της συνολικής μέσης ετήσιας ζήτησης), 
ενώ η ζήτηση για την κτηνοτροφία και την βιομηχανία αντιστοιχεί σε 8 hm3 (0,4-1,0% της συνολικής μέσης ετήσιας ζήτησης) και 2 hm3 (0,0-0,3% της συνολικής μέσης ετήσιας ζήτησης), 
αντίστοιχα.

Βασικά ζητήματα διαχείρισης υδάτων
• ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας: Μικρή ή μεγαλύτερη υποβάθμιση της ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδατικών συστημάτων λόγω ανθρωπογενών επιδράσεων, επιβάρυνση 

ποσοτικής κατάστασης υπόγειων υδατικών συστημάτων λόγω αντλήσεων για την κάλυψη γεωργικών αναγκών, αυξημένη πίεση απόληψης ύδατος από τον Βοιωτικού Κηφισού και τον 
Ίναχο, καθώς και σε τμήμα του Σπερχειού, διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων από οικισμούς με <2.000 κατοίκους, έλλειψη παρακολούθησης / στοιχείων για ορισμένα υπόγεια ύδατα, 
την ποσότητα / προέλευση / είδος / αποδέκτη των ρύπων, οικονομικών δεδομένων κτλ.

• ΥΔ Δυτικής Στερεά Ελλάδας: Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λόγω των ~40 πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, των ~45 μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και των πάνω από 200 
βιομηχανικών επιχειρήσεων, υδρομορφολογικές αλλοιώσεις λόγω π.χ. φραγμάτων, προβλήματα υπερβολικής εκμετάλλευσης σε ποτάμια συστήματα ταμιευτήρων ή τμημάτων 
ποταμών με φράγματα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της άρδευσης , γεγονός που καθιστά έντονη την ανάγκη λήψης μέτρων επαρκούς περιβαλλοντικής παροχής, 
ορισμένα προβλήματα επάρκειας και ποιότητας πόσιμου ύδατος λόγω τεχνικών, οργανωτικών και οικονομικών προβλημάτων και της χημικής επιβάρυνσης των υπόγειων υδάτων.

• Μικρό τμήμα της ΠΕ Φθιώτιδας περιλαμβάνεται στο ΥΔ Θεσσαλίας, ενώ μικρό τμήμα της ΠΕ Βοιωτίας (1,4%) περιλαμβάνεται στο ΥΔ Αττικής.

Αστικά λύματα
• Σε ότι αφορά στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων η Περιφέρεια συμμορφώνεται σε μεγάλο (εκτός της Λιβαδειάς) βαθμό με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ στο σύνολο των οικισμών Α‘ 

προτεραιότητας (2 οικισμοί – Θήβα, Λιβαδειά) και των οικισμών Β΄ προτεραιότητας (2 οικισμοί – Λαμία, Χαλκίδα), καθώς υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ή / και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ). Από τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, 9 είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και 40 όχι. Από αυτούς, 22 έχουν ενταγμένα έργα με 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΕΣΠΑ 2014-2020, 7 έχουν ωριμότητα έργων και προβλέπεται να ενταχθούν / να μεταφερθούν στο ΕΠ 
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης, 1 δεν διαθέτει πλήρη ωριμότητα και δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση, 1 διαθέτει πλήρη ωριμότητα και πρόκειται να 
υποβληθεί για συγχρηματοδότηση, 1 έχει πλήρη ωριμότητα, αλλά δεν έχει προβλεφθεί η αναγκαία χρηματοδότηση, 2 οικισμοί έχουν ανάγκη συμπλήρωσης δικτύου, αλλά δεν έχει 
προβλεφθεί η αναγκαία χρηματοδότηση, 2 δεν έχουν ακόμη υποβάλει στοιχεία για την ΕΕΛ, καθώς έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα, 3 οικισμοί έχουν τεχνικά θέματα στις υποδομές 
και μετρήσεις εκροών εκτός ορίων και 1 οικισμός με ανάγκη επέκτασης δικτύου αποχέτευσης κατά 30% δεν έχει χρηματοδότηση για αυτό, αλλά διαθέτει χρηματοδότηση για ΕΕΛ από 
εθνικούς πόρους (Μάρτιος 2019). 

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

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)

Εξυπηρέτηση οικισμών από δίκτυο αποχέτευσης ή / και ΕΕΛ

ΕΕΛ σε συμμόρφωση με την οδηγία 
91/271/ΕΟΚ  

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

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

Οικισμοί χωρίς ΕΕΛ ή χωρίς σύννομη ΕΕΛ ή 
σύνδεση <98% του πληθυσμού με αυτή
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Τα σημαντικότερα μελλοντικά έργα αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας αποτελούν οι 4 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) στις ΠΕ Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας και Εύβοιας. Η
ΜΕΑ Θήβας θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2020. Η Περιφέρεια καλείται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη
διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων και στους αποδέκτες των επεξεργασμένων λυμάτων.

Βασικές υποδομές | Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

Πηγές: Πρακτικό της 19ης Συνεδρίαση (Τακτική) της 14ης Δεκεμβρίου 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, in.gr

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

• Κατασκευή και λειτουργία 4 μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στις ΠΕ Βοιωτίας (Θήβα – δυναμικότητα 38,9 χιλ. τόνοι / 
έτος), ΠΕ Φωκίδας (Δελφοί – δυναμικότητα 10,9 χιλ. τόνοι / έτος), ΠΕ Φθιώτιδας (Λαμία – δυναμικότητα 62,7 χιλ. τόνοι / έτος), ΠΕ
Εύβοιας (Χαλκίδα – δυναμικότητα 81,2 χιλ. τόνοι / έτος)

• Κατασκευή και λειτουργία 4 μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) στις ΠΕ Βοιωτίας (Λιβαδειά – δυναμικότητα 3,2 χιλ. 
τόνοι / έτος), ΠΕ Φθιώτιδας (Λόκροι – δυναμικότητα 2,3 χιλ. τόνοι / έτος), στις ΠΕ Εύβοιας (Κάρυστος – δυναμικότητα 2,0 χιλ. 
τόνοι / έτος, Σκύρος – δυναμικότητα  0,5 χιλ. τόνοι / έτος)

• Μετατροπή των ΧΥΤΑ σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και κατασκευή 5 νέων ΧΥΤΥ στην Φωκίδα, Λαμία -
Φθιώτιδα, Χαλκίδα, Λειβαδιά και Νότια Εύβοια

• Υλοποίηση ΣΜΑ στους Δήμους Καρύστου (2 ΣΜΑ), Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου (2 ΣΜΑ), Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, 
Μακρακώμης, Δελφών και Δωρίδας

• Σχέδιο δράσης για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων [ευαισθητοποίηση / ενημέρωση πολιτών, κέντρα επαναχρησιμοποίησης 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο κτλ.]

• Δίκτυα διαλογής στην πηγή για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί

• Δίκτυο χωριστής συλλογής, μεταφοράς και ανάκτησης βιοαποβλήτων 

• Επέκταση δικτύου χωριστής συλλογής - μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών

• Ανάπτυξη δικτύου συλλογής ογκωδών απορριμμάτων 

• Δημιουργία δικτύου Πράσινων Σημείων στο σύνολο των Δήμων

• Παύση λειτουργίας και αποκατάσταση ΧΑΔΑ (χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων) στην Περιφέρεια

• Το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας οδηγείται προς ταφή. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, παρουσιάζει 
οριακή κατάσταση στη διάθεση των στερεών αποβλήτων και κατατάσσεται  στη χειρότερη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες 
Περιφέρειες. Κρίνεται ως απαραίτητη η άμεση κατασκευή και λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) 

• 7 χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ): Θήβας, Λιβαδειάς, Λαμίας, Δομοκού, Χαλκίδας, Ιστιαίας - Αιδηψού και 
Σκύρου

• Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στους Δήμους Καρπενησίου, Διρφύων – Μεσσαπίων, Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, 
Αμφίκλειας – Ελάτειας και Λοκρών (2 ΣΜΑ)

Υφιστάμενες υποδομές (Δεκέμβριος 2016)1

1. Ενδεικτική (όχι εξαντλητική) χαρτογράφηση 

Μελλοντικά έργα / έργα που θα ξεκινήσουν σύντομα τη λειτουργία τους1

Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) ΠΕ Βοιωτίας

• Ολοκληρωμένη εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων που αναμένεται να συμβάλει 
στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, στην εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων, πρώτων υλών και ενέργειας, στην προώθηση της ανακύκλωσης και 
την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας

• Χωροθέτηση 8 χλμ. περίπου έξω από την πόλη της Θήβας
• Συνολική ετήσια δυναμικότητα 35 χιλ. τόνων / έτος (αστικών στερεών αποβλήτων 

σύμμεικτων και προδιαλεγμένων) & 7 χιλ. τόνων / έτος ίλυος
• Συμβατικό ποσό έργου €16,3 εκατ. 
• Ολοκλήρωση της κατασκευής το 2019 και προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας 

τον Δεκέμβριο του 2020

ΜΕΑ ΠΕ Φωκίδας, Φθιώτιδας, Εύβοιας

• Στόχος της κυβέρνησης αποτελούσε η δημοπράτηση των 3 ΜΕΑ στη Φωκίδα, στη 
Φθιώτιδα και την Εύβοια μέσα στο 2020.

• Οι μελέτες ωρίμανσης της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ Λαμίας και Χαλκίδας, καθώς και η ΜΕΑ 
και ο ΧΥΤΥ Χαλκίδας έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 
(συνολική δημόσια δαπάνη €657,5 χιλ., €679,0 χιλ. και €8,9 εκατ., αντίστοιχα).

Άλλα σχεδιαζόμενα έργα

• Βιολογικός Σταθμός Σταθμός- Διάθεση Λυμάτων Οικισμών Χαλκίδας, Εύβοια 
(κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, π/υ €9,5 εκατ.)

• Άρδευση Ανατολικής Βίστριζας, Φθιώτιδα
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει 8 γενικά δημόσια νοσοκομεία και 25 κέντρα υγείας (με 78 κλίνες), 124 ιατρούς και 135 άτομα
νοσηλευτικό προσωπικό), καθώς και 2 ιδιωτικές κλινικές (1 γενική, 1 παθολογική) με 54 κλίνες. Επιπλέον, στην Περιφέρεια υπάρχουν
1.692 ιατροί. Η Περιφέρεια βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις στον αριθμό διαθέσιμων κλινών και νοσοκομειακών γιατρών ανά
κάτοικο.

Βασικές υποδομές | Τομέας υγείας

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, data.gov.gr 

Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, κλίνες 160

Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, κλίνες 100 

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, κλίνες 250

Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, κλίνες 40

Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, κλίνες 40

Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, κλίνες 80

Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, κλίνες 80

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, κλίνες 470

ΠΕ Φθιώτιδας

Κέντρο υγείας Καμένων Βούρλων

Κέντρο υγείας Αμφίκλειας

Κέντρο υγείας Αταλάντης

Κέντρο υγείας Δομοκού

Κέντρο υγείας Λαμίας

Κέντρο υγείας Μακρακώμης

Κέντρο υγείας Στυλίδας

ΠΕ Εύβοιας

Κέντρο υγείας Αλιβερίου

Κέντρο υγείας Ιστιαίας

Κέντρο υγείας Μαντουδίου

Κέντρο υγείας Χαλκίδας

Κέντρο υγείας Ψαχνών

Π.Π.Ι. Σκύρου

Π.Π.Ι. Στύρων

• 2 ιδιωτικές κλινικές – 54 κλίνες

− 1 γενική κλινική
− 1 παθολογική κλινική

Ιδιωτικές κλινικές2

• 78 κλίνες

• 124 ιατροί

• 135 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό

• 160 άτομα άλλο προσωπικό

• 152 μηχανήματα

Υποδομές κέντρων υγείας2

• 8 δημόσια νοσοκομεία

− 8 γενικά νοσοκομεία

• 1.692 ιατροί

Δημόσια νοσοκομεία & ιατροί2

Η Περιφέρεια διαθέτει 11 τοπικές μονάδες υγείας (1 στην ΠΕ Φθιώτιδας, 1 στην ΠΕ Βοιωτίας, 2 στην ΠΕ Εύβοιας, 1 στην ΠΕ Φωκίδας).

Δημόσια νοσοκομεία1

Κέντρα υγείας

ΠΕ Βοιωτίας

Κέντρο υγείας Αλιάρτου

Κέντρο υγείας Διστόμου

Κέντρο υγείας Θήβας

Κέντρο υγείας Λιβαδειάς

Κέντρο υγείας Σχηματαρίου

Ιατρεία Οινοφύτων

ΠΕ Ευρυτανίας

Κέντρο υγείας Δυτικής Φραγκίστας

Ιατρεία Καρπενησίου

ΠΕ Ευρυτανίας

Κέντρο υγείας Άμφισσας

Κέντρο υγείας  Ιτέας

Κέντρο υγείας  Λιδωρικίου
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1. Αριθμός κλινών με βάση στοιχεία του data.gov.gr (2017) 2. Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (2018)

Οι υπηρεσίες υγείας χρήζουν αναβάθμισης ώστε να συμβαδίσουν με τους επιδιωκόμενους αναπτυξιακούς
στόχους της Περιφέρειας, στον τουριστικό τομέα, στην αύξηση του πληθυσμού και των συνθηκών διαβίωσης
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Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δραστηριοποιείται μόλις το 1,8% των τουριστικών γραφείων της χώρας, καταλαμβάνοντας την
προτελευταία θέση σε εθνικό επίπεδο. Το 46,7% εξ αυτών εντοπίζονται στην ΠΕ Ευβοίας, ενώ ακολουθούν οι ΠΕ Φθιώτιδας και
Βοιωτίας, όπου βρίσκονται το 21,9% και το 21,0% των τουριστικών γραφείων της Περιφέρειας. Στις ΠΕ Φωκίδας και Ευρυτανίας έχουν
την έδρα τους το 5,7% και 4,8% των σχετικών επιχειρήσεων 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 Στερεάς 
Ελλάδας, % επί του συνόλου, 2019
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5.858
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Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δραστηριοποιείται μόλις το 1,0% των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων (car and bikes) της 
χώρας. Περισσότερο από το 60% εξ αυτών εντοπίζονται στην ΠΕ Ευβοίας, ενώ περίπου 1 στις 5 έχουν την έδρα τους στην ΠΕ 
Φθιώτιδας. Περίπου 1 στις 10 εντοπίζονται στην ΠΕ Φωκίδας και το 6,7% και 1,1% των σχετικών επιχειρήσεων βρίσκονται στις ΠΕ 
Βοιωτίας και Ευρυτανίας, 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 Στερεάς Ελλάδας, % επί του συνόλου, 2019
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To 2017 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εντοπίζεται το 5,8% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and beverage 
service activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην όγδοη θέση πίσω από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (6,7%) και 
Πελοποννήσου (6,6%). Σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 2,7%.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις εστίασης και κέντρα αναψυχής

Πηγές: Eurostat

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

Εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής, δείκτης 
ανάπτυξης,  έτος βάσης 2013, τιμή βάσης=100, 2013-2017
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• Οι απασχολούμενοι στον τομέα του Τουρισμού στην 
Περιφέρεια Στ. Ελλάδος υπολογίζονται σε 17.066 για το έτος 
2019, μέγεθος κατά 30% μεγαλύτερο του πλήθους των 
απασχολούμενων στον κλάδο κατά το έτος 2010 (σε σχέση με 
μεταβολή 24% για το σύνολο της χώρας).

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των 
καταλυμάτων και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης 
είναι 19% και 81% αντίστοιχα

• Οι Άνδρες αποτελούν το 57,6% των απασχολούμενων και οι 
γυναίκες το 42,4% .

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά 
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, αφού μόλις το 14% των 
εργαζομένων ανήκουν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων μειώθηκε κατά την περίοδο 
εξέτασης από 40,8 έτη το 2010 σε 39,4 έτη το 2019.

Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας – Βασικά 
χαρακτηριστικά Εργατικού Δυναμικού 2019

Στερεά 
Ελλάδα

Σύνολο 
χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 17.066 381.856

% Αντρών 57,6% 53,6%

% Γυναικών 42,4% 46,4%

% Πλήρους απασχόλησης 86% 82%

% Μερικής απασχόλησης 14% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 39,4 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 40,8 38,4
Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 
2010 30% 24%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 19% 25%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 81% 75%

Επίπεδο εκπαίδευσης 2010 2019

Πρωτοβάθμια 26% 14%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 68% 78%

Τριτοβάθμια 7% 8%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 0% 0%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,8 1,9

Ο δείκτης εκπαίδευσης αφορά ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των ετών εξέτασης, ως σταθμικός μέσος όρος των επιπέδων εκπαίδευσης ο οποίος λαμβάνει ελάχιστη τιμή 1 (το 100% αφορά πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και μέγιστη τιμή 4 (το 100% αφορά επίπεδο Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού)

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων εμφανίζει αύξηση κατά την περίοδο 
εξέτασης, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 12% των εργαζομένων με μόνο 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη αύξηση του μεριδίου των εργαζομένων 
που αφορά σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

• Η Περιφέρεια εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό σε εργαζόμενους με τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες

• Δεν εμφανίζονται εργαζόμενοι στο κλάδο οι οποίοι ανήκουν στην τέταρτη και 
υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης για το σύνολο της περιόδου εξέτασης

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό 
Η επισκόπηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού στην Περιφέρεια (κλάδοι καταλύματος και εστίασης συνολικά) την
κατατάσσει στη 10η θέση σε πλήθος εργαζομένων στους παραπάνω κλάδους (4,5% στο σύνολο της χώρας). Η Περιφέρεια εμφανίζει το
χαμηλό ποσοστό πλήρους απασχόλησης στον κλάδο (8η θέση) και κατέχει την τελευταία θέση στο ποσοστό απασχολούμενων με
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού | ΕΛΣΤΑΤ

Ποσοστιαία κατανομή εργαζομένων ανά 
ηλικιακή ομάδα, 2019

Σύγκριση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σε σχέση με το σύνολο της χώρας

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος εμφανίζει μεγαλύτερο πλήθος απασχολούμενων 
αντρών στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της χώρας (57,6% έναντι 53,6% αντίστοιχα) 
και ανάλογα υψηλότερο μερίδιο όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών 

• Εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης (86% έναντι 82% για το σύνολο 
της χώρας) αλλά εμφανίζοντας τάση μείωσης ενώ η μερική απασχόληση παρουσιάζει 
ποσοστό αύξησης 1,15% που είναι το τέταρτο υψηλότερο της χώρας.

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 39,4 έτη , πλησίον της μέσης 
ηλικίας για το σύνολο της χώρας με αποτέλεσμα την σύγκλιση του μεγέθους της 
Περιφέρειας σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας .

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια (δείκτης 1,9) είναι 
αντίστοιχο του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1)

• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η ομάδα 35-44 ετών 
(31% των εργαζομένων ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα).

• Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 25-34 (29%) και 45-54 (16%)

• Έξι στους δέκα εργαζόμενους (60%) στον κλάδο είναι ηλικίας από 25 έως 44 
ετών

• Επτά στους δέκα εργαζόμενους (70%) είναι ηλικίας έως 44 ετών

• Η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την αύξηση 
της ηλικιακής ομάδας 25-34 κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (από 24% το 
2010) και της ηλικιακής ομάδας 35-44 κατά τρείς ποσοστιαίες μονάδες με 
μείωση της ομάδας 45-54 ετών.
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% Καταλύματα
19,3%

Δραστηριότητες 
Υπηρεσιών 
Εστίασης

80,7%

Σύνολο
17.066

εργαζόμενοι

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού του κλάδου σε σχέση με τον υπό-κλάδο απασχόλησης (κλάδος καταλυμάτων 
και εστίασης διακριτά)  αναδεικνύει την έντονη ανομοιογένεια μεταξύ των δύο υπό – κλάδων που αποτυπώνεται τόσο στο σύνολο των 
απασχολούμενων όσο και στα επιμέρους χαρακτηριστικά αν και στο σύνολο της χώρας βρίσκονται σε παρόμοια κατάταξη (8η και 9η 
θέση αντίστοιχα) 

Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών καταλυμάτων 2019

Σύνολο απασχολούμενων 3.289

% Αντρών 47,0%

% Γυναικών 53,0%

% Πλήρους απασχόλησης 93%

% Μερικής απασχόλησης 7%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 43,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 48,3

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 
2010

68%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 13.777

% Αντρών 60,2%

% Γυναικών 39,8%

% Πλήρους απασχόλησης 84%

% Μερικής απασχόλησης 16%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 38,4

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 39,5

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 
έτος 2010

23%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,9

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών απασχόλησης είναι 
ανομοιογενής με ποσοστό 80,7% στην κατηγορία υπηρεσιών εστίασης.

• Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην κατηγορία καταλύματα σε 
σχέση με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (53,0% έναντι 39,8% 
αντίστοιχα).

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά +68% έναντι 
+23% στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

• Η μέση ηλικία μειώθηκε και στις δύο εξεταζόμενες κατηγορίες, πάρα ταύτα 
παραμένει υψηλότερη για την κατηγορία καταλύματα (43,6 έτη έναντι 38,4 ετών 
για την κατηγορία υπηρεσιών εστίασης).

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού μεταξύ των υπό-κλάδων εστίασης

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού | ΕΛΣΤΑΤ
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• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει σημαντική σταθερότητα μετά το έτος 201,3 ενώ 
διαμορφώνεται μεταξύ 2,0 και 2,1 την πλειοψηφία των ετών εξέτασης με τιμή 1,9 το έτος 
2019. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην μείωση των στελεχών με πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
(από 26% το 2010 σε 9% το 2018 και σε 14% το 2019) και την αύξηση των στελεχών στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μείωση μεταξύ των ετών 2018-2019 οφείλεται αντίστοιχα 
στην παραπάνω αύξηση των εργαζομένων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η εξέλιξη των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού στον κλάδο (κλάδοι καταλυμάτων και εστίασης συνολικά) αποτυπώνει μία 
σχετικά σταθερή δυναμική μεταξύ αντρών και γυναικών, με το χαμηλότερο ποσοστό γυναικών να καταγράφεται το 2018 και το 
υψηλότερο το 2015. Ενώ, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης παρουσιάζει μεταβλητότητα. Η Περιφέρεια παρουσιάζει αύξηση στο 
ανθρώπινο δυναμικό κατά 1,1% το διάστημα 2010 – 2019.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού | ΕΛΣΤΑΤ

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη χαρακτηριστικών (2010 – 2019)
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Δείκτης επιπέδου εκπαίδευσης, 2010-2019

• Από ποσοστό 45,9%, το έτος 2010, το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο αυξήθηκε 
φτάνοντας έως και 49,5% το έτος 2015 ενώ μετά σημείωσε μείωση με την περίοδο 2015-
2019 να εμφανίζεται σταθερά πλησίον του 45,0% και με τιμή 42,4% για το έτος 2019.

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών αυξήθηκε την περίοδο εξέτασης κατά 38,5% σε 
σχέση με 20,1% για την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών (από 13,1 χιλιάδες 
εργαζόμενες το 2010 σε 17,1 χιλιάδες το έτος 2019). 

• Η πλήρης απασχόληση στον κλάδο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος βρίσκεται 
πλησίον του 89% έως και το έτος 2015, όπου αρχίζει να εμφανίζεται μια τάση μείωσης 
φτάνοντας και το 74% για το έτος 2018. Η μερική απασχόληση την τετραετία 2016-2019 
εμφανίζει υψηλές μεταβολές από 14% το 2019 έως και 26% (μέγιστο διαστήματος 
εξέτασης) το 2017.
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Αναλογία πλήρους και μερικής απασχόλησης, 2010-2019

Συνολικά, τα στοιχεία αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στον κλάδο και χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης (συγκριτικά, με τις υπόλοιπες Περιφέρειες) αν και παρουσιάζει βελτιωτική τάση, 
αναδεικνύοντας την ανάγκη για υψηλότερη εξειδίκευση ώστε να παραχθεί διαχρονικό και 
ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν. 
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• Το 2020 η Ελλάδα απέσπασε Γαλάζια Σημαία για 497 παραλίες της 
(13% των συνολικά βραβευμένων ακτών), 14 μαρίνες και 6 
τουριστικά σκάφη, φέροντάς την στη 2η θέση ανάμεσα σε 47 χώρες.

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας απέσπασε συνολικά 18 Γαλάζιες 
Σημαίες για τις παραλίες της (3,6% επί του συνόλου της χώρας), με 
τις ΠΕ Φωκίδας (8), Φθιώτιδας (5), Ευβοίας (3) και Βοιωτία (2) να 
συγκεντρώνουν την πλειονότητα των βραβευμένων παραλιών.

• Σε επίπεδο δήμων, οι Δήμοι Δωρίδος και Δελφών έχουν το 
μεγαλύτερο αριθμό παραλιών με Γαλάζιες σημαίες (4 & 4), 
ακολουθούμενος από τους Δήμους Λοκρών (3), Χαλκιδέων (3), ενώ 
οι υπόλοιποι βραβευμένοι δήμοι έχουν από 1 ο καθένας.

Γαλάζιες σημαίες

• Σκύρος: Φωκιόπετρα, Μικρό Παλαμάρι, Ληνώ, Κυρά Παναγιά, 
Κολυμπάδα, Καρεφλού, Καλαμίτσα, Γυρίσματα, Αχερούνες και 
Ατσίτσα

• Εύβοια: Παραλία Αλυκές – Δροσιάς, Παραλία Αστέρια Χαλκίδας, 
Παραλία Λευκαντί, Θάψα, Κάλαμος, Κορασίδα, Αρμυρίχι, Χιλιαδού, 
Μετοχίου, Πεύκη, Μουρτέρη, Λιχαδονήσια, Αγίας Άννας, Λιχάδας, 
Χερόμυλος, Κανατάδικα, Πόρτο πεύκο, Χρυσή Ακτή, Αγία 
Παρασκευή, Κοχύλι, Μπούρου, Ποτάμι, Πετάλι, Κατούνια, Έυα 
Camping, Αγία Ειρήνη, Αγίου Δημητρίου, Γιαννίτσι, Τρείς Μώλοι

• Φωκίδα: Άγιος Ανδρέας, Άγιοι Πάντες, Άγιος Βασίλειος, Άγιος 
Ισίδωρος, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Σπυρίδων, Βάλτος, Ερατείνη, 
Γαλαξίδι, Γλυφάδα, Ιτέα, Λεμονιά, Μαραθιάς, Μοναστηράκι, 
Σεργούλα, Συκιά, Χανιά και Χιλιαδού

• Φθιώτιδα: Άγιος Γεώργιος, Αγία Μαρίνα, Άγιος Σεραφείμ, Αρκίτσα, 
Ασπρονέρι, Αχλάδι, Γλύφα, Θεολόγο, Καλυψώ, Καμένα Βουρλα, 
Καραβόμυλος, Κυπαρίσσι, Λεκούνα, Λιβανάτες, Λόγγος, Μελίσσια, 
Μώλος, Ράχες, Σκάλα, Σκορπονέρι και Τραγάνα

• Βοιωτία: Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλυκη, Αντίκυρα, Άσπρα 
Σπίτια, Δήλεσι, Καλαμάκι, Λιβαδόστρατα, Σαράντι και Ζελίτσα 

Κυριότερες παραλίες

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

− Ουζερί, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, beach bars

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

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

− Θερινοί κινηματογράφοι με ταινίες κυρίως στα αγγλικά.

• Στην Περιφέρεια υπάρχουν επίσης σχολές κατάδυσης, επιχειρήσεις 
μίσθωσης σκαφών αναψυχής, ενοικίασης αθλητικού εξοπλισμού 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων (π.χ. θαλάσσιο σκι, jet σκι, stand up 
paddle, θαλάσσιου καγιάκ και κανό, surfing, windsurfing, θαλάσσιο 
υποβρύχιο ψάρεμα), πραγματοποίησης ημερησίων κρουαζιέρων, 
θαλάσσιων εκδρομών και αλιευτικών εκδρομών.

Υπηρεσίες και δραστηριότητες σίτισης και αναψυχής

Ήλιος και Θάλασσα | Παραλίες και υπηρεσίες   

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

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Στο σύνολο η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας έχει 18 παραλίες βραβευμένες με γαλάζια σημαία για το 2020. Επιπλέον, υπάρχουν
πάνω από 60 παραλίες στην Περιφέρεια που αξίζουν να επισκεφτούν οι ταξιδιώτες. Σε αυτές μπορεί κανείς να πάρει μέρος σε διάφορες
αθλητικές δραστηριότητες, να φάει ή και να δει πολιτιστικές εκδηλώσεις.



26

Λιμάνι της Κύμης

Το λιμάνι της Κύμης είναι το σημαντικότερο λιμάνι της ΠΕ Ευβοίας, καθότι εξυπηρετεί δρομολόγια για τη νήσο Σκύρο και τις Σποράδες. Είναι σχετικά 
μικρό και διαθέτει μόνο δύο προβλήτες (μία για τα επιβατηγά καράβια και μία για τα μικρά σκάφη). Γύρω από το λιμάνι υπάρχουν εκδοτήρια εισιτηρίων, 
περίπτερα, μίνι μάρκετ, βενζινάδικα, καφετέριες και ταβέρνες. Η πρόσβαση στο λιμάνι μπορεί να γίνει με αυτοκίνητο ή και με ΚΤΕΛ. Πάραυτα το λιμάνι 
της Κύμης δεν επιτρέπει την στάθμευση λόγο του μεγέθους του, για αυτό και επιτρέπεται η δωρεάν στάθμευση στους γύρω δρόμους. Αναφορικά με τα 
δρομολόγια, τα περισσότερα είναι για το λιμάνι της Σκύρου και διαρκούν 1,5-2 ώρες, ενώ για Σκόπελο και Αλόννησο είναι εποχιακά και εκτελούνται 
κυρίως το καλοκαίρι. Συνολικά οι αποβιβασθέντες επιβάτες ακτοπλοΐας και πορθμείων του λιμανιού της Κύμης για το 2019 ήταν 86.957 με το 61% αυτών 
να ταξίδεψαν το τρίτο τρίμηνο. 

Λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου
Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου ανήκει στην ΠΕ της Φθιώτιδας και ενώνει τις βόρειες Σποράδες, με τον Άγιο Γεώργιο Λιχάδας στην ΠΕ Ευβοίας και τον 
Βόλο. Βρίσκεται 3,5 ώρες από την Θεσσαλονίκη και 1,5 ώρα από την Αθήνα. Επιπλέον, το πρώτο τρίμηνο του 2020, υπογράφτηκε συμφωνία κατά την 
οποία, το λιμάνι θα επεκταθεί στα 6.815 τ.μ. (πρόσθεση 3.745 τ.μ.). Η επέκταση αυτή θα επιτρέπει την πλαγιοδέτηση 2 υδροπτέρυγων μήκους μέχρι 35 
μ., την πρυμνοδέτηση 2 Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μήκους μέχρι 100,0 μέτρα και την πρυμνοδέτηση 2 Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μήκος μέχρι 60,0 μέτρα. Οι στόχοι του έργου 
είναι η προστασία των εγκαταστάσεων από τον κυματισμό βόρειων κατευθύνσεων, η δημιουργία θέσεων πρόσδεσης για την εξυπηρέτηση πλοίων 
μεγαλύτερου μήκους και βυθίσματος και η επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Η επένδυση αυτή θα ανέρθει στα €10 εκατομμύρια.

• Λιμάνι Μαντουδίου: εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση με τα 
νησιά των Σποράδων.

• Λιμάνι Ερέτριας: εξυπηρετεί την πορθμειακή σύνδεση 
Ερέτριας – Ωρωπού.

• Λιμάνι Στύρων: εξυπηρετεί την πορθμειακή γραμμή Στύρα –
Αγ. Μαρίνα και τους καλοκαιρινούς μήνες κάποιες μέρες τη 
γραμμή Αγία Μαρίνα – Αλμυροπόταμος. 

• Λιμάνι Αιδηψού: εξυπηρετεί την πορθμειακή γραμμή 
Αιδηψός – Αρκίτσα.

• Λιμάνι Αγιόκαμπου: εξυπηρετεί την πορθμειακή γραμμή 
Αγιόκαμπου – Γλύφας. 

• Λιμάνι Μαρμαρίου: εξυπηρετεί την γραμμή Μαρμάρι –
Ραφήνα.

• Λιμάνι Χαλκίδας: εξυπηρετεί κυρίως το αγκυροβόλιο 
τουριστικών σκαφών. 

• Λιμάνι Αντίκυρων: εξυπηρετεί κυρίως την πρόσδεση μικρών 
τουριστικών σκαφών. 

• Λιμάνι Γλύφας: εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση 
Αγιόκαμπου – Γλύφας. 

• Λιμάνι Αρκίτσας: εξυπηρετεί την πορθμειακή σύνδεση 
Αρκίτσας – Αιδηψού.

• Λιμάνι Λάρυμνας: εξυπηρετεί κυρίως την εμπορική κίνηση. 
• Λιμάνι Στυλίδας: εξυπηρετεί κυρίως την εμπορική κίνηση.
• Λιμάνι Σκάλας Αταλάντης: εξυπηρετεί κυρίως ψαροκάικα και 

ιδιωτικά σκάφη.
• Λιμάνι Καμμένων Βούρλων: εξυπηρετεί τον ελλιμενισμό 

σκαφών.
• Λιμάνι Γαλαξιδίου: εξυπηρετεί κυρίως ψαροκάικα και 

ιδιωτικά σκάφη και 
• Λιμάνι Αγίου Νικολάου: εξυπηρετεί κυρίως ψαροκάικα.

Αναφορικά με τις λιμενικές υποδομές, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει 19 λιμάνια, εκ των οποίων τα βασικά είναι το λιμάνι του 
Αγ. Κωνσταντίνου και το λιμάνι της Κύμης. Πάραυτα, τα μικρότερα λιμάνια της Περιφέρειας, χρησιμοποιούνται από αλιευτικές βάρκες 
και πρόσδεση μικρών σκαφών.

Ναυτικός Τουρισμός| Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

Κρουαζιέρα Αλιευτικά σκάφη & αναψυχής

Πηγές: Ferry Hopper, Insider, ΙΝΣΕΤΕ, Ένωση Λιμένων Ελλάδας
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Συνολικά στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας εδρεύουν 7 παραδοσιακοί οικισμοί που αναζωπυρώνουν την ιστορικότητα των χωριών 
και τον τότε τρόπο ζωής. Αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους, η Περιφέρεια έχει ~100 χώρους, με την πλειοψηφία αυτών να 
βρίσκονται στο ΠΕ Βοιωτίας με 30 μνημεία, ενώ επίσης διαθέτει και τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών που αποτελεί μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

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

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

• Παραδοσιακοί οικισμοί, είναι οικισμοί με ιδιαίτερη «ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική» φυσιογνωμία διατηρώντας αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στον 
παρελθόν καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα. Με ευθύνη του ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας), 856 οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί. Στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας καταγράφονται 7 παραδοσιακοί οικισμοί:

ΠΕ Βοιωτίας Αράχοβα

ΠΕ Εύβοια: Άγιος Ιωάννης, Κύμη & Χώρα Σκύρου

ΠΕ Ευρυτανίας: Δομιανοί, Καρπενήσι, Φιδάκια & Φουρνάς

ΠΕ Φθιώτιδας: Αμφίκλεια & Αχινός

ΠΕ Φωκίδας: Γαλαξίδι, Δελφοί, Ζώριανος, Κουπάκι & Κροκύλειο

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

• ΠΕ Βοιωτίας (30): Μυκηναϊκό Ανάκτορο, Κάδμειον, Ναός Ισμήνιου Απόλλωνος, Ιερό Καβείρων, Μυκηναϊκό Ανάκτορο Ορχομενού, Αρχαιολογικός χώρος Αλίαρτου, Δαύλεια, Θήβα, Εύτρηση, Λιθάρες, 
Θίσβη, Χαιρώνεια, Ακρόπολη Πανοπέως, Μεσαιωνικό Φρούριο Λειβαδιάς, Μυκηναϊκή Ακρόπολη Γλας, Αντίκυρα, Ακρόπολη Αρχαίων Σιφών, Κορσιαί Βοιωτίας, Κοιλάδα των Μουσών, Ακραίφνιον –
Πρώον, Πλαταιές, Θεσπιές, Μονή Οσίου Λουκά, Μονή Παναγίας Σκριπούς, Μονή Σαγματά, Μονή Τίμιου Σταυρού, Μονή Αγ. Ιερουσαλήμ, Ιερά Μονή Όσιου Σεραφείμ, Μονή Ταξιαρχών & Παναγία 
Μακαριώτισσα

• ΠΕ Εύβοια (17): Αρχάμπολη (Ευαγγελισμός), Κύμη (Βιγλατούρι Κύμης), Μαγαζιά Σκύρου, Μάνικα, Αμάρυνθος, Ιερό Αυλιδείας Αρτέμιδος, Δύστος (καστρί Δύστου), Αρτεμίσιο, Ερέτρια, Λευκαντί 
(Ξερόπολη), Καστρί Ποταμίας, Καλογερόβρυση (Φύλλα), Μονή Αγίου Γεωργίου Άρμα, Μονή Αγίου Γεωργίου Ηλίων, Μονή Αγίου Νικολάου Άνω Βάθειας, Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών, Μονή 
Οσίου Δαυίδ 

• ΠΕ Ευρυτανίας (12): Γεφύρι της Τέμπλας (Ασπροπόταμος), Γεφύρι στο Στένωμα Ευρυτανίας, Διτάξιο Δημοτικό Σχολείο στο Κρίκελλο Ευρυτανίας, Κρήνη στη Χρύσω Ευρυτανίας, Νερόμυλος στο 
Στένωμα Ευρυτανίας, Νερόμυλος στη θέση Διάσελο Κορυσχάδων, Νερόμυλος στη Χρύσω Ευρυτανίας, Ιερά Μονή Προυσσού, Ιερά Μονή Τατάρνας, Ησυχαστήριο Οσίας Μαρία & Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βραγγιανών (Βραγγιανά)  

• ΠΕ Φθιώτιδας (23): Θερμοπύλες, Ιερό του Απόλλωνος των Αβών (Καλαπόδι), Δαφνούσια Λοκρίδας (Αρκίτσα), Αλαί (Άγιος Ιωάννης Θεολόγος Μαλεσίνας),αντρών, Αρχαία Τραχίνια, Κύνος, Λάρυμνα, 
Εχίνος, Ελάτεια, Ακρόποή της αρχαίας Πρόερνας, Γλύφα (Νεκροταφείο ταφικών κύκλων), Ακρόπολη της αρχαία πόλη της Αλαίας στον Θεολόγο, Κάστρο Λαμίας, Βυζαντινό κάστρο Υπάτης, Κάστρο 
Δρυμαίας, Κάστρο Αχινού, Βαρκά Υπάτης (Λουτρά Υπάτης), Μοναστήρι Αγίας Αγάθωνος, Ιερά Μονή Δαμάστας, το Μοναστήρι Παναγιάς Προυσσιώτισσας Βαρδάτες, Μοναστήρι Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος & Μοναστήρι της Παναγιάς της Γαυρώτισσας  

• ΠΕ Φωκίδας (18): Κίρρα- Ιτέα, Λιλαία - Πολύδροσο (Κάτω Αγόριανη), Δωρίδα (Δήμος Δωριέων), Οχυρώσεις Δυτικής Λορκίδας, Δεσφίνα, Γλύφα, Τολοφώνα, Πάνορμος, Αγία Ευθυμία, Δελφοί, Άμφισσα, 
Κάλλιον, Κρίσσα, Χάλειον, Μοναστήρι Προφήτη Ηλία, Ιερά Μονή Βαρνάκωβας, Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου & Μοναστήρι Αγ. Ιωάννη Θερμών

Αρχαιολογικοί 
Χώροι
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Το σημαντικότερο μουσείο της Στερεάς Ελλάδας είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, με εκθέματα που χρονικά καλύπτουν τον 
πολιτισμό της περιοχής από τα παλαιολιθικά χρόνια έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί πως στην 
Περιφέρεια υπάρχουν πάνω από 100 φρούρια. 

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

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Καστρολόγος

Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει 33 μουσεία διαφόρων θεμάτων & αντικειμένων, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η ιστορία, ο πολιτιστικός και λαογραφικός πλούτος της:

• ΠΕ Βοιωτίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Αρχαιολογική Συλλογή Διστόμου, Μουσείο Σχηματαρίου & Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας 

• ΠΕ Εύβοιας: Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας, Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου, Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας, Λαογραφικό Μουσείο Αγίας Άννας, Λαογραφικό 
Μουσείο Κύμης, Λαογραφικό Μουσείο Σκύρου (Μουσείο Φαλτάιτς), Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας, Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής «Ναυτίλος» & Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ιστιαίας  

• ΠΕ Ευρυτανίας: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλου Χωριού, Μουσείο Παλαιού Μικρού Χωριού, Λαογραφικό Μουσείο Αγίας Τριάδας, Οικία Χρ. Καραπιπέρη, Μουσείο 
Βίνιανης, Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Δομνίστας  &  Λαογραφικό Μουσείο Γρανίτσας  

• ΠΕ Φθιώτιδας: Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης, Αρχαιολογική Συλλογή Τιθορέας, Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας, Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας  & Μουσείο του 
Εθνικού Δρυμού της Οίτης

• ΠΕ Φωκίδας: Αρχαιολογική Συλλογή Λιδορικίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας, Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου, Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου & Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Μουσεία

• ΠΕ Βοιωτίας (30): Κάστρο Λιβαδειάς, Κάστρο Καραϊσκάκη, Κάστρο Δαύλειας, Πύργος Σαιντ Ομέρ, Πύργος Αλιάρτου, Πύργος Σίζι, Πύργος Πύργου, Πύργος Τανάγρας, Πύργος Τάτιζας, Εξωκλήσι Αγίου 
Θωμά, Πύργος Θεσπιών, Πύργος Θίσβης, Αρχαίος Πύργος Θίσβης, Πύργος Θουρίου, Κάστρο Βερβά, Κάστρο Βουρλιά, Πύργος Πύλης, Πύργος Πλαταιών, Πύργος Ακοντίου, Κάστρο Άρματος, Πύργος 
Άσκρης, Πύργος Εύτρησης, Πύργος Κορώνειας, Φρούριο Κορυνού, Καστράκι Οσίου Λουκά, Μεσαιωνικός πύργος Πανάκτου, Μεσαιωνικός πύργος Πανοπέα, Πύργος Παραλίμνης, Πύργος Παρορίου, 
Πύργος Υψηλάντη

• ΠΕ Εύβοια (60): Φρούριο Καρύστου, Φρούριο Καράμπαμπα, Κάστρο Σκύρου, Πύργος Βασιλικού, Μπούρτζι Καρύστου, Κάστρο Φύλλων, Πύργος Αυλωναρίου, Δύο Πύργοι Μύτικα, Πύργος Πολιτικών, 
Πύργος Καμαρίτσας, Πύργος Μονής Γαλατάκη, Κάστρο Κούπα, Πύργος Κουτουμουλά, Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κύμης, Πύργος Ροβιών, Ριζόκαστρο, Πύργος Καδί, Πύργος στο Γυμνό, Ενετικός Πύργος 
Αλιβερίου, Λαογραφικό Μουσείο Χαλκίδας, Πύργος Δροσίνη, Πύργος στο Τραχήλι, Πύργος Πισσώνα, Πύργος στα Θαρούνια, Ελληνόπυργος Ζάρκων, Κάστρο Ποτίρι, Καστρί Ψαχνών, Χαρτζάνι, Καστρί 
Τσακαίων, Πύργος Βούνων, Πύργος Τριάδας, Πύργος Σειρήνας, χαλκίδας, Παλιόκαστρο Βιτάλων, Πύργος Σκουντέρι, Πύργος Τσούκας, Παλαιόπυργος Στενής, ; Πύργος Πετρίτσας, Πύργος του 
Παπανικολάου, Κάστρο Ωρεών, Κάστρο Ακταίου, Κάστρο Φυλάγρας, Πύργος Αιδηψού, Πύργος Φηγών, Πύργος Φαράκλας, Πύργος Ακρόπολης Δύστου, Πύργος Μπέζα, Μπούρτζι Αυλίδος, Κάστρο των 
Αρμένων, Πυργόπουλο Αμφιθέας, Πύργος Κήπων Εύβοιας, Κάστρο της Οκτωνιάς, Πύργος Νησιώτισσας, Πύργος Μίστρου, Πύργος Γεροβουνού Μαντουδίου, Πύργος Λιχάδας, Κάστρο Λεχριών, Πύργος 
στο Άνω Κουρούνι, Πύργος Κοιλίου, Κάστρο Κλεισούρας, Πύργος Αμφιθέας

• ΠΕ Ευρυτανίας (4): Κάστρο Καρόλου Τόκκου, Μαύρη Σπηλιά Προυσού, Πύργος Καραϊσκάκη - Ανατολικός, Πύργος Καραϊσκάκη - Δυτικός

• ΠΕ Φθιώτιδας (12): Κάστρο Μενδενίτσας, Κάστρο Υπάτης, Κάστρο Λαμίας, Ακρόπολη Αχινού,  Στρογγυλόκαστρο Δομοκού, Ακρόπολη Πρόερνας, Καστρί Μακρακώμης, Πύργος Κύνου, Κάστρο Δομοκού, 
Πύργος Αταλάντης, Πύργος Αμφίκλειας, Μονή Προφήτη Ηλία

• ΠΕ Φωκίδας (7): Κάστρο της Άμφισσας, Κάστρο στα Καστέλλια, Πύργος Κίρρας, Πύργος Λιλαίας, Πύργος Μανταμίων Πολυδρόσου, Πύργος Τολοφώνος, Κάστρο του Βελούχοβου

Φρούρια
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Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (3)

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Religious Greece, Ανάλυση Deloitte

Η Βοιωτία βρίσκεται στο πέρασμα μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Ελλάδας, μια τοποθεσία με ένα παρελθόν που χάνεται στα βάθη των αιώνων και στους μύθους. Επισκέπτες από όλη την Ελλάδα 
έλκονται από τους μεγάλους αρχαιολογικούς θησαυρούς και τους βυζαντινούς ναούς μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, αλλά και από τις γειτονικές αποδράσεις από τη γειτονική Αττική. 

• Ιεροί Ναοί και Μονές: Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Ιερός Ναός Ευαγγελιστού Λουκά, Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, Μονή Σαγματά, 
Ιερός Ναός Αγίου Σώζοντος & Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Η Εύβοια, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και ένα από τα πιο πράσινα και φιλόξενα νησιά της Μεσογείου. Χάρη στον απεριόριστο πλούτο και την ποικιλομορφία της, καλύπτει τις ανάγκες 
οποιουδήποτε ταξιδιώτη. Η πιο άγνωστη εικόνα του νησιού αποτελείται από πευκόφυτες περιοχές και αμέτρητες παραλίες, ατμοσφαιρικά χωριά και σημαντικά μνημεία, ενώ πολλοί είναι αυτοί που 
την επισκέπτονται για την υπέροχη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, μια από τις τα πιο σημαντικά εκκλησίες για προσκυνήματα κάθε χρόνο.

• Ιεροί Ναοί και Μονές: Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ 
Γέροντος, Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Ρώσου, Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου & Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Στην Ευρυτανία βρίσκονται μερικά από τα σημαντικότερα μοναστήρια και βυζαντινά μνημεία της χώρας. Στο άγριο ανάγλυφο της ευρυτανικής γης, που βρίσκεται στις κορυφές των βουνών και 
περιβάλλεται από ένα επιβλητικό φυσικό τοπίο, βρίσκεται η Μονή Προυσού με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η οποία θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. 

• Ιεροί Ναοί και Μονές: Ιερός Ναός Αγίου Λεωνίδη, Ιερά Μονή Ιωάννου Προδρόμου, Ιερά Μονή Προυσού, Ιερά Μονή Στάνας, Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος & Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος

Θρησκευτικά 
μνημεία

Ανάμεσα στα θρησκευτικά μνημεία της Περιφέρειας βρίσκεται και η περίφημη Μονή του Όσιου Λουκά, η οποία περιλαμβάνεται στη 
λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO λόγω της σπάνιας θρησκευτικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας 
της.
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Η Στερεά Ελλάδα είναι ένας κοντινός προορισμός στην Αθήνα, που διαθέτει πλούσια ιστορία από την αρχαιότητα αλλά και 
δραστηριότητες - από αγροτικά και λαογραφικά μνημεία στην Ιτέα και στην Τανάγρα, μέχρι διατηρητέα κτίρια και ποίκιλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στην ΠΕ Ευβοίας και ΠΕ Βοιωτίας. 

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Λοιπά μνημεία, δραστηριότητες και υπηρεσίες

Πηγές: Διαδρομή των μνημών φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας | Διάζωμα, Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Διατηρητέα κτίρια | ΥΠΕΝ

• Καθώς η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας έχει δέουσα σημασία στην αγροτική και λαογραφική κοινότητα, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την περιοχή αγροτικά και λαογραφικά μνημεία με 
απώτερο σκοπό ένα ταξίδι στο χρόνο και την εκτίμηση της εξέλιξης. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι το «Λαογραφικό και αγροτικό μουσείο στην Ιτέα», το «Λαογραφικό μουσείο της Τανάγρας» και το 
«Μουσείο Λαϊκής – Αγροτικής Κληρονομιάς Ελικώνα».

Αγροτικά–
λαογραφικά 

μνημεία

• Στην Στερεά Ελλάδα υπάρχουν καταγεγραμμένα 409 διατηρητέα κτήρια [ΠΕ Φωκίδος (180), ΠΕ Φθιώτιδας (134), ΠΕ Βοιωτίας (54), ΠΕ Ευβοίας (34), ΠΕ Ευρυτανίας (7)], τα περισσότερα στην πόλη της 
Άμφισσας, τον Αχινό, την Λαμία και στην Χαλκίδα, γεγονός άμεσα συνυφασμένο με το ιστορικό τους παρελθόν ως σημαντικά εμπορικά και παραγωγικά κέντρα και της κοσμοπολίτικης και 
πολυπολιτισμικής τους ατμόσφαιρας.

• Ορισμένα σημαντικά μνημεία / διατηρητέα κτίρια αποτελούν:
− στην Άμφισσα: το «μεγάλο Καφενείο 1929» που λειτουργεία και ως ζωντανή σκηνή, η ιστορική «Οικία Πανουργιά» που στεγάζεται το εθνολογικό μουσείο της περιοχής & το παλιό καπνοπωλείο 

«Φαρόπουλου»  
− στον Αχινό: Οικία Κωστορρίζου, Οικία Ψύλλου, Οικία Καμπούρη και Οικία Κουσβελλάρη 
− στη Λαμία: Κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου, το «Αρχοντικό Χατζηχρήστου» που στέγαζε μέλη της Επανάστασης του 1821 και το κτίριο της Τράπεζας 

της Ελλάδος που άνηκε στον αγωνιστή του 1821, Γιάννη Δυοβουνιώτη. 
− στη Χαλκίδα: το τζαμί «Εμίρ Ζαδέ» που κτίστηκε κατά την Οθωμανική περίοδο, το ενετικό κτήριο του «Βαΐλου» με χαρακτηριστικά από την Οθωμανική αυτοκρατορία και το «Μέγαρο Κότσικα» που 

τώρα στεγάζεται το δημαρχείο της Χαλκίδας.

Διατηρητέα κτίρια

• Η διαδρομή των μνημείων της φύσης και πολιτισμού της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, που βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, έχει ονομαστεί «Οιδίπους» και έχει ως βασικούς πόλους την 
Χαλκίδα & την Ερέτρια, τους Δελφούς, το Καρπενήσι, τις Θερμοπύλες, την Θήβα, τον Ορχομενό Βοιωτίας και την Σκύρο. Συνολικά, ο προϋπολογισμός του έργου αυτού ανέρχεται στα €86,1 εκατ. και 
βρίσκεται στην κατασκευή των υποδομών. Βασικά μνημεία που θα διατρέχει η διαδρομή είναι: το Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας, το Αρχαίο Θέατρο Καβιρείου, το Θέατρο Άσκρης, το Αρχαίο Θέατρο 
Χαιρώνειας, των Δελφών, του Ορχομενού και της Τανάγρας. 

Πολιτιστικές 
διαδρομές και 

ξεναγήσεις

• Στην ΠΕ Ευβοίας, σε απόσταση 8 χλμ. από την Αιδηψό, βρίσκεται το παραθαλάσσιο γραφικό ψαροχώρι της Ήλιας, που στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδας, διοργανώνει την γιορτή της Σαρδέλας. Η 
διοργάνωση αυτή πραγματοποιείται κάθε δυο χρόνια και οργανώνεται από τον πολιτιστικό σύλλογο.   

• Στην ΠΕ Βοιωτίας, στη Θήβα, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμή του αρχαίου ποιητή Πίνδαρου, με παραστάσεις αρχαίου δράματος μουσικές συναυλίες και 
χορωδιακά φεστιβάλ.

• Στην ΠΕ Βοιωτίας, στη Λιβαδειά, ο δήμος διοργανώνει κάθε Σεπτέμβριο τα Τροφώνια,  όπου το μεγαλύτερο μέρος των παραστάσεων πραγματοποιείται στο Ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο, που βρίσκεται 
στο φαράγγι της Κρύας. 

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις
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Η σύγχρονη πόλη της Θήβας είναι χτισμένη πάνω στα απομεινάρια της αρχαίας πόλης. Ορισμένοι από τους βασικούς λόγους ένταξης 
στην ατζέντα ενός ταξιδιώτη είναι τα αρχαιολογικά μνημεία της πόλης, η τοπική γαστρονομία, οι πολιτιστικές τις εκδηλώσεις αλλά και 
οι αθλητικές της δραστηριότητες.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Θήβα

Πηγές: Visit Thiva

• Η εμπορική κίνηση της πόλης ξεκινάει από το εμπορικό κέντρο επί της οδού Σπιλιώτη και Επαμεινώνδα. Προχωρώντας προς το κέντρο της πόλης, επί την οδό Πινδάρου, βρίσκονται 
μεγάλες εμπορικές αλυσίδες για τα καθημερινά ψώνια του νοικοκυριού αλλά και τις ανάγκες των ταξιδιωτών.

Αγορά
(Shopping)

• Βόλτα στην Πόλη της Θήβας Ξεκινώντας από την είσοδο της πόλης επί της οδού Αυλίδος, βρίσκεται η «Οιδιπόδεια Κρήνη»  και από πίσω της ένας παλιός νερόμυλο. Μέσα στον 
αρχαίο αυτό χώρο, μπορεί κανείς να διακρίνει το εντυπωσιακό γλυπτό της Σφίγγας, με ύψος πάνω από 5.5 μέτρα. Συνεχίζοντας προς την οπλαρχηγού Βόγλη και ανεβαίνοντας τον 
ανηφορικό αυτό δρόμο, βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Ευαγγελιστή Λουκά, με το μαρμάρινο επιστύλιο τέμπλο του 10

ου
– 11

ου
αι. μ.Χ.. Ύστερα, προχωρώντας προς το κέντρο της 

πόλης, περνώντας το Δημαρχείο και ανεβαίνοντας την Πινδάρου που είναι ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της πόλης, συναντάμε τον Μυκηναϊκό χώρο του Καδμίου, ένα ιστορικό 
αξιοθέατο, καθώς ήταν η ακρόπολη της Αρχαίας Θήβας. Φτάνοντας στο τέλος της οδού Πινδάρου, και παίρνοντας την οδό Θρεψιάδη,  συναντάμε το Αρχαιολογικό μουσείο Θηβών, 
ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδος, καθώς περιέχει σπάνιες και μοναδικές συλλογές, που καλύπτουν την περίοδο από την παλαιολιθικής εποχή μέχρι και τους 
μεταβυζαντινούς χρόνους. Κλείνοντας, στο τέλος αυτού το δρόμου, βρίσκεται ο Αρχαιολογικός τάφος του Ζήθου και Αμφίωνα, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. 

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Τα περισσότερα εστιατόρια / ταβερνάκια της πόλης της Θήβας, βρίσκονται στο εμπορικό τετράγωνο Κάδμου, Αντιγόνης, Πινδάρου και Οιδίποδος. Στο χώρο αυτό, οι ταξιδιώτες 
μπορούν να απολαύσουν τον καφέ τους ή να φάνε τοπικά παραδοσιακά εδέσματα. Αναφορικά με την νυχτερινή διασκέδαση, δεν λείπουν από τον τόπο και τα μικρά τοπικά 
μπαράκια, που βρίσκονται στην οδό Μπέλλου Λουκά.

Διασκέδαση

• Θέατρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις: Η πόλη διαθέτει προς το κοινό του το «Ανοιχτό θέατρο Θηβών» και το «Αρχαίο θέατρο Καβιρείου»
• Λαογραφικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις: Γίνεται ετήσια έκθεση τοπικού κρασιού τον Οκτώβριο και κάθε Αύγουστο γιορτάζουν την γουρουνόπουλα.  
• Αθλητικές εκδηλώσεις: Ο Γύρος της Καδμείας – Αγώνας Δρόμου, διαδρομή πέριξ του ιστορικού κέντρου της Θήβας | Ο Δρόμος του Επαμεινώνδα – Λαϊκός Ημιμαραθώνιος Αγώνας 

Δρόμου διαδρομή από το ιστορικό «Τρόπαιο του Επαμεινώνδα» | Δρόμος Αγάπης– Αγώνας Δρόμου στη Δομβραίνα | Ευχίδειος Υπερ – Άθλος - Αγώνας Υπεραπόστασης | «Χρήστος 
Βουδούρης»- Πανελλήνιοι Αγώνες Στίβου | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού στον Κιθαιρώνα στις Πλαταιές 

• Φεστιβάλ: Διεθνές Φεστιβάλ Σφίγγα – Φεστιβάλ των κρυμμένων Θηβών |Πινδάρεια - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Θήβας | Φεστιβάλ Βυζαντινών Χορωδιών - Πινδάρεια | ENDURO 
FESTIVAL στη Θήβα

Θέατρα –
Παραστάσεις–

Φεστιβάλ
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Η Χαλκίδα ή αλλιώς «η πόλη των τρελών νερών» βρίσκεται 78 χλμ. από την Αθήνα και μπορεί να αποτελέσει προορισμό City Break, 
καθώς διαθέτει ιστορικά μνημεία, κάστρα, αρχοντικά και το τζαμί του Εμίρ Ζαδέ, πόλο έλξης για τους ταξιδιώτες. 

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Χαλκίδα

Πηγές: Amazing Evia, ΕviaPortal

Η εμπορική κίνηση της πόλης βρίσκεται στην οδό Αβάντων, ενώ πρόσφατα δημιουργήθηκε και ο πεζόδρομος στην Ερμού, που έχει εξελιχθεί ως σημαντικός πόλος έλξης για τους Χαλκιδαίους και τους 
ταξιδιώτες, αφού κανείς μπορεί να κάνει διάλειμμα από τα ψώνια εκεί, ή να εντοπίσει μικρά παραδοσιακά μαγαζιά με τοπικά προϊόντα.    

Αγορά
(Shopping)

• Τα περισσότερα μαγαζιά διασκέδασης βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ενώ πάνω από την πλατεία του Αγίου Νικολάου, βρίσκεται η οδός Ονείρων όπου συγκεντρώνεται η μουσική σκηνή 
της πόλης. Αρκετά γαστρονομικά μαγαζιά βρίσκονται στην οδό Βουδούρη και Ρεγκούκου.Διασκέδαση

• Θέατρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις: Θέατρο Χαλκίδας δίπλα στον Ναό της Αυλιδείας | Θέατρο Ορέστη Μακρή διπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας | Θέατρο Νέου Κόσμου στην παραλία της 
Χαλκίδας

• Φεστιβάλ: Το «Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – docfest», λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στην Χαλκίδα από το 2007, με σκοπό τη δημιουργία ενός πολιτιστικού θεσμού με διακριτή και αναγνωρίσιμη 
διεθνή ακτινοβολία. Στο Κόκκινο Σπίτι της Χαλκίδας, πραγματοποιείται το «ARTme Festival», όπου πέντε καλλιτέχνες από διάφορους τομείς, δημιουργούν έναν διάλογο από τον κινηματογράφο με 
τίτλο «Cinematic».

Θέατρα –
Παραστάσεις–

Φεστιβάλ

• Περίπατος:  Ξεκινώντας από την είσοδο του Κάστρου Καράμπαμπα και περπατώντας περιμετρικά των τειχών του, ο επισκέπτης μπορεί να βρεθεί στο ψηλότερο σημείο της πόλης και να απολαύσει την 
θέα της πόλης της Χαλκίδας και του Νότιο Ευβοϊκού (τον Ιερό Ναό της Αγία Παρασκευής, τον ανακαινισμένο Αλευρόμυλο Δήμητρα και τη Σχολή Πεζικού, το εμπορικό Λιμάνι της Χαλκίδας και τον 
Ιστιοπλοϊκό όμιλο, την Αγία Μαρίνα, την Υψηλή Γέφυρα και τα Τσιμέντα Χαλκίδας). Προχωρώντας στο χωμάτινο δρομάκι στο ύψος του Δυτικού Προμαχώνα βρίσκεται η δεύτερη είσοδος του Κάστρου. 
Από εκεί ο επισκέπτης μπορεί να δει το όρος Χτυπά και τμήματα των συνοικιών Οντάθι, Άγιος Νεκτάριος, Ξυρόβρυση και Κανήθου ανάμεσα στα πεύκα.

• Τζαμί Εμίρ Ζαδέ: Το τζαμί βρίσκεται στην πλατεία Πεσόντων Οπλιτών, λίγα μετρά μακριά από την παραλία της πόλης και δίπλα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Χτίστηκε κατά την Οθωμανική 
περίοδο (1470 – 1833). Σήμερα το τζαμί φιλοξενεί μουσείο μεσαιωνικής τέχνης. 

• Κάστρο Καράμπαμπα: Το φρούριο κατασκευάστηκε το 1684 σε στρατηγική θέση, που επιβλέπει τα στενά του Ευρίπου και την πόλη της Χαλκίδας, και σχεδιάστηκε από τον Βενετό Gerolimo Galopo, 
εξού και η Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Μέσα στο κάστρο υπάρχει εκθεσιακός χώρος, ενώ στην είσοδό του εντοπίζεται ο τάφος του λογοτέχνη και ποιητή Γιάννη Σκαρίμπα.

• Κόκκινο σπίτι & σπίτι με τα αγάλματα: Τα δύο αυτά κτίρια που αντικατοπτρίζονται είναι του 19
ου

αιώνα και ανήκαν στον Ιωάννη και Δημήτρη Μάλλιο, μεγαλέμπορους της περιοχής. 
• Ήλιος & Θάλασσα: Η πλαζ Αστέρια έγκειται κοντά στο κέντρο της πόλης, είναι κοσμοπολίτικη και έχει διάφορες επιλογές για καφέ, φαγητό και ποτό. Άλλες παραλίες κοντά στην πόλη είναι 

το Κουρέντι και η παραλία Παπαθανασίου, οι οποίες επιλέγονται από τους ντόπιους. Τέλος, με ρηχά νερά λόγω της παλίρροιας είναι και η Λιανή Άμμος.

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες
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Αποτελεί την πρωτεύουσα της ΠΕ Ευρυτανίας και δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις του χιονιού, του θρησκευτικού τουρισμού και
των υπαίθριων εκδρομών κάθε είδους. Τα δύο δημοφιλέστερα αξιοθέατα είναι το Φαράγγι του Πέρα Βρέχει, αλλά και η Μονή του 
Προυσού. 

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Καρπενήσι

Πηγές: Visit Greece, Καθημερινή, Religious Greece

• Η κύρια παραδοσιακή αγορά του Καρπενησίου βρίσκεται επί της οδού Αθανασίου Καρπενησιώτη και Κοσμά Αιτωλού, ενώ τα πιο γραφικά σημεία με παραδοσιακά αντικείμενα και 
προϊόντα, βρίσκονται στην Πλατεία Καρπενησίου . 

Αγορά
(Shopping)

• Φαράγγι πάντα Βρέχει: Ένα από τα εντυπωσιακότερα φαράγγια της Ευρυτανίας. Ξεκινώντας με το αυτοκίνητο από το βουνό Καλακούδας ο επισκέπτης κατευθύνεται στον 
Κρικελοπόταμο, απ’ όπου ξεκινάει η πεζοπορία από τις όχθες του ποταμού. Μετά από 45 λεπτά ο επισκέπτης φτάνει στους καταρράχτες του φαραγγιού, όπου μπορεί να 
κολυμπήσει.  

• Βόλτα στο Καρπενήσι: Ξεκινώντας από την πλατεία του Μάρκου Μπότσαρη μπορεί κανείς να απολαύσει την σκιά του μεγάλου πλάτανου, το φυσικό νερό που ρέει από την πηγή, 
αλλά και τον ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, που κτίστηκε τον 17

ο
αιώνα. Από την πλατεία ξεκινάνε τα παραδοσιακά μικρά δρομάκια, με τα πετρόχτιστα σπίτια  και τις παραδοσιακές 

ταβέρνες. Περπατώντας από την οδό Μεσολογγίου προς την επαρχιακή οδό, σε απόσταση μόλις 4.5 χλμ., βρίσκεται το παραδοσιακό χωριό των Κορυσχάδων, γεμάτο με παλαιά 
αρχοντικά, πράσινο και το Μουσείο μέσα στο σχολείο. Τέλος επί της οδού Ζηνόπουλου, βρίσκεται το πρώτο Μουσείο Βουνού Καρπενησίου.

• Μονή Προυσού: Η μονή βρίσκεται ανάμεσα στην καλιακούδα και Χελιδόνα, πάνω σε έναν βράχο  με απίστευτη θέα, και αποτελεί ένα από τα λίγα μοναστήρια που έχουν σωθεί στο 
ΠΕ Ευρυτανίας. Στην Μονή λειτουργεί καταφύγιο φιλοξενίας  και μουσείο με πολύτιμα εκκλησιαστικά αντικείμενα

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Οι περισσότερες καφετέριες και μπαράκια στην πόλη βρίσκονται επί της οδού Ζηνόπουλου, ενώ πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν να περνάνε το χρόνο τους στα παραδοσιακά 
καφενεία της κεντρικής πλατείας του χωριού.

Διασκέδαση

• Θέατρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις: Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι θεατρικές παραστάσεις λαμβάνουν χώραστο «Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου», καθότι το χωριό δεν 
διαθέτει κάποια θεατρική σκηνή. 

• Αθλητικές εκδηλώσεις: Τους καλοκαιρινούς μήνες διοργανώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Βόλεϊ. Επιπλέον στο Καρπενήσι φιλοξενείται το Hellas Raid Rally, ένας αγώνας 
motocross με εκκίνηση από το Κέντρο Προετοιμασίας Αθλητών Καρπενησιού

• Φεστιβάλ: Το 20ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρπενησίου και ο 14ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιών «Antonio Vivaldi», παίζουν σημαντικό ρόλο στο χώρο της χορωδιακής 
μουσικής Καρπενησίου. Είναι πόλος έλξης, για περισσότερους από 1.000 λάτρεις της χορωδιακής τέχνης. Το Φεστιβάλ και ο Διαγωνισμός διοργανώνονται από το 1988, από τον 
Μουσικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου «Antonio Vivaldi».

Θέατρα –
Παραστάσεις–

Φεστιβάλ
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Είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας, αποτελείται από 8 ενότητες: Δελφούς, Άμφισσα, Ιτέα, Γαλαξίδι, Δεσφίνα, 
Γραβιά, Παρνασσός και Καλλιείς.  Οι Δελφοί έχουν χαρακτηριστεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Δελφοί - Αράχοβα

Πηγές: Discover Greece, Visit Delphi, OnParnassos, Greek Travel Pages

• Καθότι η πόλη των Δελφών είναι μικρή, δεν διαθέτει κάποια κεντρική αγορά. Οι ταξιδιώτες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν κάποιες αγορές πρέπει να επισκεφτούν την 
Αράχοβα που βρίσκεται 10 χλμ. ανατολικά. Η κεντρική αγορά της Αράχοβας βρίσκεται επί της Ε.Ο. οδού Λιβαδειάς / Άμφισσας.

Αγορά
(Shopping)

• Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, όπου οι επισκέπτες περπατώντας το αρχαίο μονοπάτι της Ιεράς Οδού 
μπορούν να δουν το αρχαίο μαντείο και το ιερό του Απόλλωνα που βρίσκεται μεταξύ δύο βράχων του Παρνασσού, τις Φαιδριάτες. Μεταξύ των βράχων, βρίσκεται η πηγή της 
Κασταλιάς, όπου κατά την αρχαιότητα πλενόταν και εξαγνίζονταν οι επισκέπτες του μαντείου, αλλά και η Πυθία. Στον αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται, επίσης, ο ναός της Προναίας 
Αθηνάς με την περίφημη Θόλο, το γυμνάσιο, η παλαίστρα και τα λουτρά της κλασσικής περιόδου. Επιπλέον, στο χώρο ξεχωρίζει ο Θησαυρός των Σιφνίων του 6ου αι. π.Χ., ένα από 
τα αρχαιότερο οικοδόμηματα της ηπειρωτικής Ελλάδας εξολοκλήρου κατασκευασμένο από μάρμαρο. Στην κορυφή μιας πλαγιάς με πανοραμική θέα, δεσπόζει το θέατρο των 
Δελφών που κατασκευάστηκε το 400 π.Χ. με λευκή πέτρα του Παρνασσού. Τέλος, υπάρχει και ένα μονοπάτι που οδηγεί από το θέατρο στο στάδιο των Δελφών, το χώρο τέλεσης 
των αθλητικών αγώνων των Πυθίων.

• Οι Δελφοί αποτελούν κύρια επιλογή για πεζοπόρους, καθώς είναι φημισμένοι για το αρχαίο μονοπάτι των προσκυνητών από την Κίρρα στους Δελφούς, που απαρτίζει μέρος 
του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4.

• Το αλεξίπτωτο πλαγιάς, το σκι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, καθώς και η ποδηλασία βουνού και δρόμου διατηρούν το προσοχή των «ενεργών» επισκεπτών.

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Οι περισσότερες καφετέριες και μπαράκια στην πόλη, βρίσκονται επί της Ε.Ο. οδού Λιβαδειάς / Άμφισσας, ενώ πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν να περνάνε το χρόνο τους στα 
παραδοσιακά καφενεία των Δελφών επί της οδού Φρειδερίκης.

Διασκέδαση

• Θέατρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις: Στην αρχαία πόλη των Δελφών, βρίσκεται το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών με παραστάσεις διάφορου περιεχομένου καθόλου τη διάρκεια του 
χρόνου. 

• Λαογραφικές εκδηλώσεις: Στο Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού λαμβάνει χώραο Επετειακός Κύκλος Εκδηλώσεων του Δήμου Δελφών για την Επανάσταση του 1821. 
Στην Αράχοβα με αφορμή τη θρησκευτική γιορτή του Αγίου Γεωργίου πραγματοποιείται κάθε χρόνο τριήμερο πανήγυρι βασισμένο σε λαογραφικά στοιχεία όπως σώζονταιι από την 
εποχή της Επανάστασης του 1821

• Αθλητικές εκδηλώσεις: Η αθλητική εκδήλωση Arachova Trail, από τον Σύλλογο Χιονοδρόµων-Ορειβατών Αράχοβας, περιλαμβάνει δύο αγωνίσματα, τον ορεινό δρόμο και τον ορεινό 
ηµιµαραθώνιο.

• Φεστιβάλ: Το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» είναι ένα νεοσύστατο φεστιβάλ που έχει ως στόχο την προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού σε σύνδεση με την ιστορία 
και το φυσικό κάλλος της περιοχής των Δελφών. Επιπλέον, στην περιοχή τον Νοέμβριο, πραγματοποιείται και η αναπαράσταση της Μάχης της Αράχοβας όπου ο Γεώργιος 
Καραϊσκάκης νίκησε τους Οθωμανούς

Θέατρα –
Παραστάσεις–

Φεστιβάλ
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MICE | Στερεά Ελλάδα | Υπηρεσίες / Συνεδριακά κέντρα
Στην Στερεά Ελλάδα υπάρχουν 7 ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν συνεδριακά κέντρα και χώρους εκδηλώσεων. Συνολικά σε 
θεατρική διάταξη τα κέντρα αυτά μπορούν να προσφέρουν συνεδριακές υπηρεσίες σε 7.315 άτομα. Το Montana Club Hotel διαθέτει τη 
μεγαλύτερη χωρητικότητα, καθώς μπορεί να φιλοξενήσει 3.240 άτομα.

Πηγές: Συνεδριακά Κέντρα Στερεάς Ελλάδας | Luxury Experience  

Συνεδριακά Κέντρα

1
2

6

3 5

4

7

1 Avaris Hotel: Ξενοδοχείο 44 δωματίων, κοντά στο κέντρο της 
πόλης του Καρπενησίου. Διαθέτει μία αίθουσα συνεδριάσεων 
/ εκδηλώσεων 200 ατόμων σε θεατρική διάταξη και χώρο 
πάρκινγκ.    

2 Montana Club Hotel: Ξενοδοχείο 133 δωματίων, 10’ από το 
γραφικό Καρπενήσι. Διαθέτει 11 αίθουσες συνεδριάσεων / 
εκδηλώσεων 3.240 ατόμων σε θεατρική διάταξη. Η συνολική 
επιφάνεια των χώρων συνεδριάσεων είναι 2.420 τ.μ. 
Επιπλέον, διαθέτει κλειστό πάρκινγκ 150 θέσεων.

Negroponte Resort Eretria: Ξενοδοχείο 107 δωματίων, 10 χλμ.
ανατολικά της Χαλκίδας. Διαθέτει 6 αίθουσες συνεδριάσεων / 
εκδηλώσεων 895 ατόμων σε θεατρική διάταξη. Η συνολική 
επιφάνεια των χώρων συνεδριάσεων είναι 1.400 τ.μ.

6

Eretria Village Resort: Ξενοδοχείο 205 δωματίων δίπλα στον 
Ευβοϊκό. Διαθέτει 10 αίθουσες συνεδριάσεων / εκδηλώσεων 
1.730 ατόμων σε θεατρική διάταξη. Η συνολική επιφάνεια 
των χώρων συνεδριάσεων είναι 1.397 τ.μ.

7

Elatos Resort & Health Club: Ξενοδοχείο 39 διαμερισμάτων, 
30’ από το κέντρο της Αράχωβας και 10’ από τον Επτάλοφο. 
Διαθέτει 1 αίθουσα συνεδριάσεων / εκδηλώσεων 80 ατόμων 
σε θεατρική διάταξη. Η συνολική επιφάνεια των χώρων 
συνεδριάσεων είναι μικρότερη από 100 τ.μ.

4

Domotel Anemolia Mountain Resort: Ξενοδοχείο 103
δωματίων, στο κέντρο της Αράχωβας. Διαθέτει 6 αίθουσες 
συνεδριάσεων / εκδηλώσεων 870 ατόμων σε θεατρική 
διάταξη. Η συνολική επιφάνεια των χώρων συνεδριάσεων 
είναι 766 τ.μ.

5

Amalia Hotel: Ξενοδοχείο 107 δωματίων, 15’ από το Αρχαίο 
μουσείο των Δελφών. Διαθέτει 2 αίθουσες συνεδριάσεων / 
εκδηλώσεων 300 ατόμων σε θεατρική διάταξη. Η συνολική 
επιφάνεια των χώρων συνεδριάσεων είναι 324 τ.μ.

3
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Η ΠΕ Φθιώτιδας διαθέτει 3 από τις σημαντικότερες αγροτουριστικές μονάδες στην Περιφέρεια, που παρέχουν εμπειρίες και 
δραστηριότητες που επιτρέπουν στον ταξιδιώτη να έρθει σε επαφή με την φύση και να του δώσουν την ευκαιρία να συμμετάσχει σε 
παραγωγικές διαδικασίες, όπως η παραγωγή λαδιού και τυριού.  

Αγροτουρισμός

Πηγές: Vasilikia Mountain Farm & Retreat, Αγρόκτημα Τιθορέας, Αμφίκαια 

Ξενοδοχειακές μονάδες αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

Vasilikia Mountain Farm & Retreat
• Πρόκειται για ένα αγρόκτημα στην είσοδο του γραφικού χωριού 

Παύλιανη στην Φθιώτιδα, στα 1.010 μέτρα υψόμετρο.
• Η φάρμα διαθέτει 10 διαφορετικά καταλύματα εμπνευσμένα 

κυρίως από την Βόρεια Αμερική αλλά και την Κεντρική Ευρώπη.
• Μέσα στον χώρο υπάρχει ένα κτίσμα που στεγάζει το 

τυροκομείο και το κοτέτσι με την στέρνα, ενώ πάπιες, χήνες, 
γαλοπούλες, κότες και φραγκόκοτες κυκλοφορούν ελεύθερα. 

• Επιπλέον υπάρχει περιβόλι βιολογικής καλλιέργειας, η λιμνούλα 
με το φράγμα και το ξύλινο γεφυράκι, ο βραχόκηπος με τα 
αρωματικά φυτά, το δεντρόσπιτο, η πέτρινη βρύση και φυσική 
πηγή.

• Οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν μέρος στην περιποίηση της 
φάρμας, στην φροντίδα των ζώων και στην παραγωγή τυριού. 

Agroktima Tithorea
• Βρίσκεται 17 χλμ. από την Φτερόλακκα Παρνασσού στη 

Φθιώτιδα και 155 χλμ. από την Αθήνα, σε μία έκταση 120 
στρεμμάτων που ανήκει στους ιδιοκτήτες από το 1911. 

• Το αγρόκτημα διαθέτει 6 πετρόχτιστα διαμερίσματα με κουζίνα 
και μπάνιο που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 4 άτομα το 
καθένα. Επιπλέον, κάθε σπιτάκι έχει το δικό του τζάκι.

• Ο επισκέπτης του αγροκτήματος μπορεί να δει και να φροντίσει 
άλογα, γαϊδουράκια, κατσίκες, γάτες και σκύλους. 

• Ανάλογα με το μήνα επίσκεψης ο επισκέπτης μπορεί να λάβει 
μέρος στο μάζεμα των ελιών και να παρακολουθήσει την 
διαδικασία παραγωγής λαδιού.

Αμφίκαια
• 16 παραδοσιακά ξύλινα και πετρόχτιστα καταφύγια στον 

Παρνασσό με μεγάλα παράθυρα με θέα στο φυσικό τοπίο. 
• Η φάρμα βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο 200 στρεμμάτων, 

ανάμεσα σε αμυγδαλιές, αχλαδιές, θάμνους με βρύσες που 
πηγάζουν απευθείας από τον Παρνασσό.

• Στην φάρμα εκτρέφονται θεσσαλικά άλογα και σκυριανά 
πουλάρια που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Επίσης ζουν και 
μικρότερα ζώα, όπως γάτες και σκύλοι.

• Ο επισκέπτης μπορεί να συμμετέχει στις καθημερινές 
δραστηριότητες του αγροκτήματος και ανάλογα με την εποχή να 
ασχοληθεί με την κηπουρική, το φύτεμα, το βοτάνισμα και το 
μάζεμα των φρούτων ή με την φροντίδα των αλόγων.
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Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό αριθμό τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα

Πηγές: Greek Travel Pages, Filoxeno, ΙΝΣΕΤΕ 

• Φαράγγια (12): Φαράγγι Αγάλης, Φαράγγι Αγίου Δημητρίου, Xοντέϊκα & Tρύπα του Aγραφιώτη (Natura 2000), Το φαράγγι του Ασωπού, Aσπρόρεμα, Φαράγγι Δημοσάρη, Φαράγγι 
των Kέδρων, Το φαράγγι του Νηλέα, Φαράγγι Δεκατιάς, Φαράγγι Mαύρης Σπηλιάς και Φαράγγι Ψηλού Γεφυριού 

• Καταρράκτες (3): Οι καταρράκτες του Γοργοποτάμου, οι καταρράχτες Δρυμώνα και οι καταράκτες της Κερασέας
• Δάση: Στην περιοχή της Κερασιάς «Ντάμκα», στο δυτικό τμήμα του Ξηρού Ορους, υπάρχουν επιφανειακά πετρώματα απολιθωμένης γης. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να δει ατόφιους 

απολιθωμένους κορμούς δέντρων, μέχρι και 20 μ. μήκους.
• Σπήλαια (5): Σπήλαιο της Αττάλης, Σπήλαιο Μεσοκώμης, Σπήλαιο Ορχομενού, Σπηλιά της Αποκλείστρας και η Σπηλιά των Χαρίτων
• Γέφυρες (8): Το γεφύρι της Αρτοτίβας που κατασκευάστηκε κατά την Α΄ Ενετοκρατία (1407-1499) σε σχήμα τοξωτό, η Ιστορική Γέφυρα του Γοργοπόταμου στη Φθιώτιδα, το γεφύρι 

της Γριάς που συνδέει το δρόμο Ναυπάκτου - Χάνι Λόη - Κεφαλογιόφυρο προς Τρίκορφο, το Κεφαλογιόφυρο που βρίσκεται στις κλεισούρες του Μορνοπόταμου, η Γέφυρα της 
Tέμπλας στο φαράγγι του Αχελώου και η Παλιά κινητή γέφυρα 

Τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους

Πανίδα
• Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας έχει για το υψόμετρο και τη θέση που βρίσκεται την προβλεπόμενη πανίδα. Από άγρια ζώα διαθέτει αγριογούρουνα, αλεπούδες, τσακάλια, 

κουνάβια και λαγούς. Από την πτηνοπανίδα συναντώνται συχνά καρακάξες, κουρούνες, πέρδικες, τρυγόνια, ενώ σπάνιοι είναι οι αετοί στη γύρω περιοχή. Από τα ερπετά και τα 
αμφίβια απαντώνται οχιές, σαύρες, χελώνες. Παρατηρεί ακόμη κανείς θηλαστικά ζώα όπως ασβούς, νυφίτσες, σκαντζόχοιρους και διάφορα πτηνά (μπεκάτσες, αηδόνια, χελιδόνια, 
σπουργίτια και χωραφοσπουργίτια) που συμπληρώνουν την πτηνοπανίδα.

• Ελληνοπυγόστεος: Είναι ένα ιθαγενές ενδημικό ψάρι του γλυκού νερού της Ελλάδας που συναντάται μόνο στην κοιλάδα του Σπερχειού. Δεν ξεπερνά τα 5 εκατοστά και ζει λιγότερο 
από 18 μήνες. Το σώμα του είναι λείο και οι χρωματισμοί του συνήθως σχηματίζουν στα πλάγια ανωμαλίες εναλλασσόμενες καστανόχρωμες ή κιτρινωπές ζώνες.

Χλωρίδα
• Η Περιφέρεια έχει καταγράψει πάνω από 1.250 είδη φυτών, δηλαδή περίπου το 1/5 της ελληνικής χλωρίδας. Η μεγάλη χλωριδική ποικιλία, σε συνδυασμό με τον υψηλό ενδημισμό, 

δικαιολογεί την βοτανολογική φήμη της Στερεάς Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή κυριαρχούν τα ελατοδάση (38% της έκτασης του βουνού), δάση φυλλοβόλων δρυών, 
υποαλπικά λιβάδια (10%) και παραποτάμια βλάστηση, που καταλαμβάνουν όμως μικρότερες εκτάσεις. Τα ελατοδάση συνήθως αναπτύσσονται από το υψόμετρο των 600μ. μέχρι 
και τα 1800μ. περίπου. Θερμόφιλα αείφυλλα πλατύφυλλα είδη, όπως η αριά, η κουμαριά, ο σχίνος, απαντώνται κυρίως σε χαμηλά υψόμετρα.

• Πολύ σημαντική είναι η παρουσία της αρκεύθου (βουνοκυπάρισσο), που συναντιέται αποσπασματικά ή σε αραιές συστάδες, σε πλαγιές με βραχώδεις μορφολογίες, στα ανώτερα 
όρια των δασών ελάτης

Χλωρίδα & πανίδα



38

Γαστρονομικός Tουρισμός

Πηγές: Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων    

Η ΑΣΣΕ έχει ως βασικό σκοπό την ανάδειξη του αγροδιατροφικού κλάδου της Στερεάς Ελλάδας 
καθώς και την τεκμηρίωση και προώθηση, των τοπικά παραγόμενων προϊόντων (π.χ. συμμετοχή 
σε 15 εκθέσεις και φεστιβάλ τροφίμων, υποστήριξη σε 135+ εκθέτες, εκπροσώπηση 
παραγωγών σε 5 εκδηλώσεις διεθνούς κύρους). Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα της 
Περιφέρειας (π.χ. επαγγελματικής επιμόρφωσης, έρευνας αγοράς και δρα αιτών φορέας 
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προώθησης εξαγωγών και καινοτομίας). 
Για να το επιτύχει αυτό, έχει δημιουργήσει συνεργασίες μεταξύ:

Μέλη και δραστηριότητες της Αγροδιατροφίκής Σύμπραξης

18
Δήμων

4
Επιμελητηρίων

2
Ομοσπονδιών

7
Συνεταιρισμών

31
Ιδιωτικών 

Επιχειρήσεων

Αγροδιατροφικά προϊόντα της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας

• Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας» (ΑΣΣΕ)  δημιουργήθηκε με όραμα την 
βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από έναν πληροφοριακό κόμβο προβολής & 
προώθησης των τροφίμων και των ποτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις διεθνείς 
αγορές καθώς και παρέχοντας υποστηρικτικούς μηχανισμούς, σύγχρονα εργαλεία προβολής 
& προώθησης και τεχνογνωσία στις σχετικές επιχειρήσεις

• Αποτελεί μια κοινοπραξία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της αγροδιατροφής που ιδρύθηκε 
ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.

• Απώτερος σκοπός της ΑΣΣΕ είναι:
1. Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα
2. Η σταθερή πολιτική με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη
3. Ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας.
4. Αξιοποίηση των γεωγραφικών και κλιματικών πλεονεκτημάτων της Στερεάς Ελλάδας 

προς όφελος των παραγωγών 

Πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα & οινοπαραγωγοί (ΠΟΠ & ΠΓΕ)

• ΠΕ Φθιώτιδας: Ακτινίδιο Σπερχειού (ΠΟΠ), Κελυφωτό 
Φυστίκι Φθιώτιδας (ΠΟΠ), Κονσερβολιά Aταλάντης (ΠΟΠ) , 
Κονσερβολιά Στυλίδας (ΠΟΠ), Κατίκι ∆οµοκού (ΠΟΠ), Φέτα 
(ΠΟΠ)

• ΠΕ Ευβοίας: Ξερά Σύκα Κύμης (ΠΟΠ), Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη 
(ΠΟΠ) (κοινότητες στη Β.Εύβοια), Κονσερβολιά Ροβιών 
(ΠΟΠ), Φέτα (ΠΟΠ)

• ΠΕ Φωκίδας: Κονσερβολιά Αµφίσσης (ΠΟΠ), Φέτα (ΠΟΠ)
• ΠΕ Ευρυτανίας: Κεφαλογραβιέρα (ΠΟΠ), Φέτα (ΠΟΠ) 
• ΠΕ Βοιωτίας : Φορμαέλα (ΠΟΠ) Παρνασσού

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας αποτελεί μία κοινοπραξία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του αγροδιατροφικού τομέα 
που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας με στόχο την προβολή, την προώθηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και 
την ανάδειξη τους στις διεθνείς αγορές.
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Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας προωθεί επίσης τις συνέργειες μεταξύ του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού 
τουρισμού παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με ένα δίκτυο επισκέψιμων επιχειρήσεων με σκοπό την ανάδειξη τον τοπικών προϊόντων 
και των τρόπων καλλιέργειας. 

Γαστρονομικός Tουρισμός

Πηγές: Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας  

Οινοποιείο Αγροτουριστική 
μονάδαΖυθοποιία

Μεταποιητική μονάδα 
αγροδιατροφικών 
προϊόντων 

Αποστακτήριο

Επισκέψιμες αγροδιατροφικές μονάδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας | ενδεικτική επισκόπηση
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Η Στερεά Ελλάδα είναι ένας τόπος διαδεδομένος για τα κρέατα του αλλά και τα ψαρικά του, ειδικά στην περιφερειακή ενότητα της 
Εύβοιας και της Φθιώτιδας. Γνωστότερο προϊόν, οι πατάτες Λιβανάτων,  διαδεδομένες για το χρυσαφί χρώμα τους κατά το μαγείρεμά
τους. 

Γαστρονομικός Tουρισμός

Πηγές: Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας  

Τοπικά προϊόντα

Γκόγλιες

Μπαμπανέτσα

Τραχανάς

Ματιές Χοιρινές

Κόκορας Κρασάτος

Τιροπιτάρες

Λιρόπιτα

Αρνί Καπαμάς

Τοπική κουζίνα

Μούρα και βατόμουρα

Αγριοκέρασο

Λικέρ μούρο 

Πατάτες Λιβανάτων

Τσαλαφούτι

Προσούτο Προυσού

Χυλοπίτες

Φακές Βουζίου

Μπύρα Delphi

Αναψυκτικά Βλάχου

Όσπρια ορθής πρακτικής

Κονσερβολιά Αταλάντης
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Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού.
Γαστρονομικός Tουρισμός | Διαδρομές κρασιού

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

Η Στερεά Ελλάδα είναι το νότιο τμήμα της Κεντρικής Ελλάδας. Μεγάλη περιοχή με πολυμορφία ανάγλυφου και τοπίου, που περιλαμβάνει ορεινούς όγκους, 
αλλά και πεδινές εκτάσεις και μια εκτεταμένη ακτογραμμή. Ο οινοτουρισμός στη Στερεά Ελλάδα εστιάζεται στο ανατολικό τμήμα της, στις περιοχές 
Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας και Αττικής, όπου εντοπίζονται οι αμπελώνες. Αρκετοί βρίσκονται σε μέρη τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά οι περισσότεροι 
στο δρόμο προς αυτά.
ΠΕ  Φθιώτιδας
• Ξεκινώντας τον οινοτουρισμό στη Στερεά Ελλάδα από το μέσο της, δεσπόζει ο επιβλητικός Παρνασσός, ο δημοφιλέστερος ορεινός προορισμός στην 

Ελλάδα, ιδίως το χειμώνα, όταν λειτουργεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. Στις βόρειες και ανατολικές πλαγιές του βουνού παράγονται οι οίνοι 
ΠΓΕ Παρνασσός. Στις νοτιοδυτικές του υπώρειες, ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών είναι παγκοσμίως γνωστός, ενώ ιδιαίτερος προορισμός είναι το 
μεταλλευτικό μουσείο Vagonetto.

• Στο βορειοανατολικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, ο σύγχρονος αμπελώνας της Φθιώτιδας αναπτύσσεται στις πλαγιές των βουνών Όθρυς, Οίτη, 
Καλλίδρομο και Κνημίδα και παράγει τους οίνους ΠΓΕ Πλαγιές Κνημίδας και ΠΓΕ Κοιλάδα Αταλάντης. 

• Στη Φθιώτιδα, ο οινοτουρισμός συνδυάζεται έξοχα με τον αρχαιολογικό τουρισμό, στη διάσπαρτη από αρχαιολογικές θέσεις και μνημεία περιοχή, που 
μαρτυρούν την ιστορία της. Οι Θερμοπύλες, η αρχαία Ελάτεια, οι αρχαίες πόλεις των Αλών, του Εχίνου και του Κύνου, τα κάστρα της Λαμίας και 
της Μενδενίτσας, το αρχαιολογικό μουσείο Λαμίας, το αρχαιολογικό μουσείο Αταλάντης και το βυζαντινό μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη, είναι μερικά 
μόνο από όσα μπορεί να δει ο επισκέπτης.

ΠΕ Βοιωτίας
• Ο οινοτουρισμός στη Στερεά Ελλάδα συνεχίζεται νοτιότερα, με το μεγάλο αμπελώνα της Βοιωτίας, στο διάσπαρτο από αρχαίες θέσεις νοτιοανατολικό 

τμήμα της Βοιωτίας (αρχαία Θήβα, Καβείριο, Ακραιφνία, ακρόπολη του Γλα, Χαιρώνεια, Αλίαρτος, Ορχομενός, Θίσβη, Θεσπιές, Εύτρηση, Δαύλεια). Στην 
περιοχή αυτή ο Ησίοδος καταγράφει τον βίβλινο οίνο. Ο επισκέπτης θα δει επίσης το μεσαιωνικό κάστρο της Λιβαδειάς, το μοναστήρι του Όσιου 
Λουκά, το αρχαιολογικό μουσείο Θήβας, το αρχαιολογικό μουσείο Σχηματαρίου και το αρχαιολογικό μουσείο Χαιρώνειας. Δημοφιλέστερος προορισμός 
είναι η ορεινή Αράχοβα με αναπτυγμένες τουριστικές υποδομές.

ΠΕ Ευβοίας
• Στον οινοτουρισμό στη Στερεά Ελλάδα εντάσσεται και νησί και μάλιστα το 2ο της Ελλάδας σε μέγεθος, η Εύβοια, στο ανατολικό άκρο της Στερεάς 

Ελλάδας, που περιλαμβάνει το ηπειρωτικό τμήμα της Ριτσώνας, την ιστορική περιοχή της Αυλίδας, όπου παράγονται οι οίνοι ΠΓΕ Ριτσώνα Αυλίδος. Στα 
νότια της Χαλκίδας, στην περιοχή που διασχίζει ο ποταμός Λήλας, παράγονται οι οίνοι ΠΓΕ Ληλάντιο Πεδίο.

• Ο προϊστορικός οικισμός της Μάνικας, το κάστρο Καράμπαμπα και το αρχαιολογικό μουσείο στη Χαλκίδα, νοτιότερα το αρχαίο Λευκαντί και ακόμα 
νοτιότερα η αρχαία Ερέτρια, είναι μερικά από όσα θα δει ο επισκέπτης στην Κεντρική Εύβοια. Αμπελώνες υπάρχουν και στη Νότια Εύβοια, όπου 
παράγονται οι οίνοι ΠΓΕ Κάρυστος. Η νότια Εύβοια είναι διάσπαρτη από αρχαίες θέσεις όπως στο Αλιβέρι, στη Δύστο, στην Κύμη και στην Κάρυστο. 
Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα Δρακόσπιτα της νότιας Εύβοιας, το αρχαιολογικό μουσείο Καρύστου και το λαογραφικό μουσείο Κύμης. Σημαντική είναι η 
ανάπτυξη της καλλιέργειας αμπελιών και στη Βόρεια Εύβοια, όπου ο αρχαιολογικός χώρος Αρτεμισίου είναι το σημαντικό αξιοθέατο.

Διαδρομές κρασιού Οινοποιείο Περιοχή ΠΕ
Η Διαδρομή Κρασιού της Φθιώτιδας
• ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ 

αμπελώνες-
οινοποιείο

Καλλίδρομος

Φθιώτιδας• Αμπελώνες Χανιώτη Αμφίκλεια
• Γαία Γκάνη Δομοκός
• Γεωργακόπουλος

Αμπελουργική Μενδενίτσα

Η Διαδρομή Κρασιού της  Βοιωτίας
• Κτήμα Κατσέλη Ασωπία

Βοιωτίας• Κτήμα Μουσών Άσκρη
• Οινοποιία Τζουνάρα Βάγια
Η Διαδρομή Κρασιού της  Ευβοίας
• Κτήμα Αβαντής Μύτικας

Ευβοίας

• Οινοποιείο Λύκος Ερέτρια
• Οινοποιείο Βρινιώτης Γιάλτρα
• Οινοποιείο 

Σκουμπρή Άγιος Νικόλαος

• Κτήμα Μιτζιφίρη Χαλκίδα

Επισκέψιμα Οινοποιεία Περιφέρειας
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Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί 13 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι, εκ των οποίων οι 8 βρίσκονται στην ΠΕ Ευβοίας, 
στην περιοχή της Αιδηψού, και 5 στην ΠΕ Φθιώτιδας, στα Καμένα Βούρλα και στα περίχωρα του Δήμου Λαμιέων. Η πρόσβαση στους 
περισσότερους είναι δωρεάν, ενώ έχουν αναπτυχθεί 7 θεραπευτικές και 4 ξενοδοχειακές μονάδες γύρω από ορισμένες πηγές.

Τουρισμός Ευεξίας

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Visit Edipsos, Avra Spa Hotel, Thermae Sylla Spa, Thermae Platystomou Wellness Resort and Spa, Galini Wellness Spa and Resort 

Ιαματικές πηγές

ΠΕ Ευβοίας

• Νερό Γιάλτρων Αιδηψού – Λουτροθεραπεία, 42οC

• Νερό Θέρμαι Σύλλα - Λουτροθεραπεία, 36,5οC

• Νερό πηγής Γ1 Νταμάρια Αιδηψού - Λουτροθεραπεία, 70οC 

• Νερό πηγής Λέττας Βασιλάκου Λουτρών Αιδηψού – Λουτροθεραπεία, 70οC

• Νερό πηγής Αναστασίου Παπαϊωάννου – Λουτροθεραπεία, 50οC

• Νερό πηγής Ιωάννη και Νικολάου Μπαλαλά Λουτρά Αιδηψού – Λουτροθεραπεία, 55οC

• Νερό πηγής Κομπόγιαννη Λουτρών Αιδηψού – Λουτροθεραπεία, 72,2οC

• Νερό Πηγής Φρύνη & Γ. Σκουρτανιώτη – Λουτροθεραπεία, 63οC

Στην περιοχή της Αιδηψού στην Εύβοια, λειτουργούν 6 θεραπεύτριες μονάδες 
εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών της περιοχής, εκ των οποίων οι 2 είναι και 
ξενοδοχειακές μονάδες. Οι θεραπείες περιλαμβάνουν κυρίως λουτροθεραπείες, καθότι οι 
πηγές είναι εξωτερικού χώρου. Αναφορικά με τα ξενοδοχεία της περιοχής αυτά είναι:

• Avra Spa Hotel: 4 αστέρων ξενοδοχείο με δυναμικό 75 δωματίων, μέσου όρου τιμής 
δωματίου €100 ανά διανυκτέρευση. Το ξενοδοχείο διαθέτει τις εξής υπηρεσίες, πισίνα 
με 100% ιαματικό νερό, ατομικές μεγάλες μπανιέρες με ιαματικό νερό και αιθέρια 
έλαια, ατομικά δινόλουτρα νερού πίεσης και Jacuzzi με ιαματικό νερό.

• Thermae Sylla Spa: 5 αστέρων ξενοδοχείο με δυναμικό 105 δωματίων, μέσου όρου 
τιμής δωματίου €130 ανά διανυκτέρευση. Το ξενοδοχείο διαθέτει τις εξής υπηρεσίες, 
εσωτερική και εξωτερική πισίνα με 100% ιαματικό νερό, εσωτερικό χώρο 
υδροκινησοθεραπείας, προγράμματα γυμναστικής σε ιαματικό νερό και 
λασποθεραπεία με φυσική λάσπη από τις ιαματικές πηγές.    

ΠΕ Φθιώτιδας

• Νερό γεώτρησης Δημαρχείου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου – Λουτροθεραπεία, 42οC 

• Νερό πηγής Καλλυντικά Κονιαβίτη Καμένα Βούρλα – Λουτροθεραπεία, 35οC

• Νερό πηγής Λουτρών Θερμοπύλων – Λουτροθεραπεία, 41,1οC

• Νερό Υπάτης Δήμου Λαμιέων – Λουτροθεραπεία, 33,2οC

• Πηγή Παλαιόβράχας – Λουτροθεραπεία, 23οC

Στην Φθιώτιδα, στη περιοχή των Καμένων Βούρλων και στην Λαμία, υπάρχουν σε 
λειτουργεία 5 θεραπευτικές μονάδες εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών της περιοχής, 
εκ των οποίων οι 2 είναι και ξενοδοχειακές μονάδες. Οι θεραπείες περιλαμβάνουν κυρίως 
λουτροθεραπείες. Αναφορικά με τα ξενοδοχεία της περιοχής αυτά είναι:

• Thermae Platystomou Wellness Resort & Spa: 4 αστέρων ξενοδοχείο με δυναμικό 63 
δωματίων, μέσου όρου τιμής δωματίου €120 ανά διανυκτέρευση. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει τις εξής υπηρεσίες: πισίνα υδροθεραπείας με ιαματικά νερά, είσοδος στην 
ιαματική πηγή, ιαματικό λουτρό για θεραπεία ρευματικών παθήσεων, ατομικό ιαματικό 
υδρομασάζ, ιαματικό υδρομασάζ με φύκια και ιαματικό μασάζ με υδροβροχή. 

• Galini Wellness Spa & Resort: 5 αστέρων ξενοδοχείο με δυναμικό 226 δωματίων, μέσου 
όρου τιμής δωματίου €90 ανά διανυκτέρευση. Το ξενοδοχείο διαθέτει τις εξής 
υπηρεσίες: υδροθεραπευτική μπανιέρα με Ιαματικό νερό (και με την επιλογή 
προσθήκης αιθέριων ελαιών), απολέπιση σώματος με ιαματικά νερά και υδρομασάζ με 
ιαματικά νερά.  

Αναγνωρισμένες από την Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού 
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Η Περιφέρεια διαθέτει 528 δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες το 54,7% είναι γήπεδα ποδοσφαίρου, το 33,3% είναι
γήπεδα basket & volley και το 8,5% είναι κλειστά γήπεδα / αθλητικά κέντρα. Σε επίπεδο ΠΕ, η Φθιώτιδα διαθέτει το 34,5% των 
εγκαταστάσεων, η Εύβοια το 28,8% και ακολουθούν οι ΠΕ Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας με 20,8%, 12,7% και 3,2%, αντίστοιχα.

Sports & Activities | Εγκαταστάσεις & υποδομές

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

ΠΕ Βοιωτίας ΠΕ Εύβοιας ΠΕ Ευρυτανίας ΠΕ Φθιώτιδας ΠΕ Φωκίδας Σύνολο % συνόλου

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 1 0 0 1 0 2 0,4%
Γήπεδο πολλαπλών χρήσεων 1 0 0 0 0 1 0,2%
Στίβος και γήπεδο ποδοσφαίρου 0 0 1 0 0 1 0,2%
Γήπεδο ποδοσφαίρου & βοηθητικό 37 95 3 85 13 233 44,1%
Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 11 11 2 16 1 41 7,8%
Γήπεδο ποδοσφαίρου 7Χ7 5 0 0 0 0 5 0,9%
Γήπεδο ποδοσφαίρου 8Χ8 1 0 0 0 0 1 0,2%
Γήπεδο ποδοσφαίρου / basket 0 1 1 6 0 8 1,5%
Γήπεδο basket 29 28 3 23 40 123 23,3%
Γήπεδο basket / basket & volley 2 3 2 29 3 39 7,4%
Γήπεδο volley 0 1 1 2 2 6 1,1%
Γήπεδο tennis 10 0 0 8 1 19 3,6%
Γήπεδο basket / tennis 1 0 0 0 0 1 0,2%
Γήπεδο squash 1 0 0 0 0 1 0,2%
Γήπεδο άρση βαρών 0 0 1 0 0 1 0,2%
Κλειστό γυμναστήριο / κλειστό γυμναστήριο basket & volley 6 7 1 7 3 24 4,5%
Κλειστό γήπεδο / αθλητικό κέντρο 0 5 0 2 1 8 1,5%
Στάδιο 4 1 1 2 3 11 2,1%
Ανοιχτό κολυμβητήριο 1 0 0 0 0 1 0,2%
Κλειστό κολυμβητήριο 0 0 1 0 0 1 0,2%
Πίστα motocross 0 0 0 1 0 1 0,2%
Σύνολο 110 152 17 182 67 528 100%
% συνόλου 20,8% 28,8% 3,2% 34,5% 12,7% 100%

Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, αριθμός και % συνόλου
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Λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους της Στερεάς Ελλάδας, δημιουργούνται πληθώρα επιλογές για τους ταξιδιώτες της. Με 45
πίστες του σκι, 3 διαδρομές rafting, πάνω από 50 διαδρομές πεζοπορίας και πάρα πολλά ορειβατικά καταφύγια, πρόκειται για έναν
αθλητικό τουριστικό προορισμό 365 ημερών το χρόνο.

Sports & Activities | Χειμερινός αθλητισμός, πεζοπορία, ορειβασία, kayak & rafting

Χειμερινός αθλητισμός

• Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται 
σε υψόμετρο 1.600 – 2.250μ., στις τοποθεσίες Κελάρια και 
Φτερόλακκα. Σε επίπεδο υποδομών και εξοπλισμού το χιονοδρομικό 
διαθέτει:
− Διαθέτει συνολικά 23 πίστες, 7 μονοπάτια, και 4 μίνι πίστες 

αρχαρίων συνολικού μήκους περίπου 34 χλμ. &
− 13 κύριους σύγχρονους αναβατήρες και 4 αναβατήρες αρχαρίων 

με μεγάλη ποικιλία για χιονοδρομική και τουριστική χρήση

• Χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου, το χιονοδρομικό κέντρο 
βρίσκεται στη θέση Διαβολότοπος του όρους Τυμφρηστός σε 
υψόμετρο 1.840μ. Απέχει 284χλμ. από την Αθήνα, 78χλμ. από την 
Λαμία και 12χλμ. από την πόλη του Καρπενησίου. Σε επίπεδο 
υποδομών και εξοπλισμού το χιονοδρομικό διαθέτει:
− Διαθέτει 5 αναβατήρες με 18 πίστες σκι,
− 4 off-piste διαδρομές εντός των ορίων του χιονοδρομικού

Πεζοπορία / trekking

• ΠΕ Φθιώτιδας: Άνω Μουσουνίτσα – καταφύγιο ΕΟΟΣ – καταφύγιο πεζοπορικού,  
Διάσχιση κορυφογραμμής Πλάκας – Πυραμίδας, Διάσελο Σταυρός – Σκασμένη 
Στρούγκα – Γιδοβούνι, , Αρτοτινά Λιβάδια – Πάνω Ψηλό (2.160μ.) – Κάτω Ψηλό 
(2.220μ.), Κονιάκος – Κοράκια (2.148μ.) – Όρνιο (2.287μ.) – Κοκινιάς (2.403μ.) –
Ασανσέρ – Άνω Μουσουνίτσα, Αρτοτινά – Αρτοτινά Λιβάδια – Δυτική Σούφλα, 
Ασανσέρ – Κονιάκος, Καταφύγιο Γραμμένης Οξυάς – Κορυφογραμμή – Αρτοτίνα, 
Σαράνταινα – Κοκκαλιά (διάσχιση Οξιάς), Δαμάστα – Παλιοσουβάλα – Καταφύγιο –
Ελευθεροχώρι – Δαμάστα, Δριμαία – κορυφή Γκιόζα, Παυλιανή – Καταβόθρα –
Πύργος (2.151μ.) – Αλύκαινα (2.051μ.) – Λιβαδιές – καταφύγιο, Υπάτη – καταφύγιο 
– Γρεβενό (2.114μ.), Πυρά – οροπέδιο Οίτης.

• ΠΕ Φωκίδας: Καλοσκοπή – Βαθειά Λάκα, Βαθειά Λάκα – Πυραμίδα, Βαθειά Λάκκα 
– Συκιά, Βίνιανη – Ρέκα – Καταφύγιο, Βαθειά Λάκκα – Μπότσικας – Πύργος –
Συκιά, Μονοπάτι του Καραγιάννη, Στρώμη – Πύργος – Συκιά, Ποτιδάνεια –
Τρίκορφα.

• ΠΕ Βοιωτίας: Βίλια – κορυφή Κιθαιρώνα (1.409μ.), Μονή Ιερουσαλήμ – Τσάρκος –
Λιάκουρα, Άνω Τιθορέα, χαράδρα Βελίτσας – Λιάκουρα, Πολύδροσο – Επτάλοφος, 
Αμφίκλεια – Αγ. Ιερουσαλήμ, Μονοπάτι 22, Μπομπόκο – Προφήτης Ηλίας, 
Μπομπόκο – Λούτσα – Κολλιέδες, Μπομπόκο – Ξηροβούνι, Προφήτης Ηλίας –
Λούτσα Τζαβέλα – Ρόνιες – Ελικώνας

• ΠΕ Ευβοίας: Μύλοι Καρύστου – Δρακόσπιτο – κορυφή 1.399μ. – Φαράγγι 
Δημοσάρη – παραλία Καλλιανού. 

• ΠΕ Ευρυτανίας: Συμπεθεριακό – Βελούχι – Άγιοι Απόστολοι, Μονή Προύσου –
Αλλαντοποιείο Σρεμμένου – Μαύρη Σπηλιά, Ανιάδα – Λακκώματα – καταφύγιο 
Καλιακούδας – Μεγάλο Χωριό, Άγιος Δημήτριος – Κεφαλόβρυσο – Κορυσχάδες –
Γοργιανάδες – Χαλίκι, Κλαυσί – Νερόμυλος του Ξεκάρφωτου – Τοξωτό Γεφύρι 
Μαγκανιάρι – Πηγή Άμπλας – Άγιος Νικόλαος – Άγιος Λεωνίδης.

Ορειβατικά καταφύγια 

• ΠΕ Φθιώτιδας: Ορειβατικό καταφύγιο Βαρδουσίων ΠΟΑ, βρίσκεται σε υψόμετρο 
2.015μ. στη θέση Μετερίζια. Το καταφύγιο μπορεί να φιλοξενήσει 20 άτομα. 
Ορειβατικό καταφύγιο Βαρδουσίων ΕΟΣ, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.998μ. στη θέση 
Πιτιμάλικο. Το καταφύγιο μπορεί να φιλοξενήσει 20 άτομα. Ορειβατικό καταφύγιο 
Ανάβρας Καλλιδρόμου, το καταφύγιο βρίσκεται λίγο πάνω από το χωριό της 
Ανάβρας σε υψόμετρο 570μ. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 30 άτομα. Ορειβατικό 
καταφύγιο Οίτης, βρίσκεται στη θέση Τράπεζα του όρους Οίτης σε υψόμετρο 
1.850μ. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 24 άτομα. Ορειβατικό καταφύγιο Φοίβος, 
βρίσκεται κοντά στο χωριό Άνω Παύλιανη σε υψόμετρο 1.091μ Μπορεί να 
φιλοξενήσει έως 36 άτομα. Ορειβατικό καταφύγιο Οξυάς, το καταφύγιο είναι 
χτισμένο στο διάσελο Γαρδικίου – Γραμμένης Οξυάς σε υψόμετρο 1.656μ. Μπορεί 
να φιλοξενήσει έως 40 άτομα. 

• ΠΕ Φωκίδας: Ορειβατικό καταφύγιο Παναγίας - Κροκυλείου, βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1.250μ στα Βαρδούσια Όρη. Το καταφύγιο μπορεί να φιλοξενήσει 10 
άτομα. Ορειβατικό καταφύγιο Γκιώνας, το καταφύγιο είναι χτισμένο στη Λάκκα 
Καρβούνη του όρους της Γκιώνας σε υψόμετρο 1.753μ. Αποτελεί το μοναδικό 
καταφύγιο στο συγκεκριμένο βουνό και μπορεί να φιλοξενήσει έως 20 άτομα.

• ΠΕ Βοιωτίας: Ορειβατικό καταφύγιο Μιχάλης Δέφνερ, το καταφύγιο βρίσκεται στις 
νότιες παρυφές του Γεροντόβραχου στη θέση Σαραντάρι σε υψόμετρο 1.840μ. 
Μπορεί να φιλοξενήσει έως 33 άτομα. Ορειβατικό καταφύγιο Β. Τσάκος, βρίσκεται 
9,5 χλμ. από τα Βίλια στη θέση Πέταλο του Όρους Κιθαιρώνα σε υψόμετρο 1.090μ. 
Μπορεί να φιλοξενήσει έως 25 άτομα. Ορειβατικό καταφύγιο Κορυφής, βρίσκεται 
λίγο πιο κάτω από την κορυφή του Κιθαιρώνα σε υψόμετρο 1.383μ. Μπορεί να 
φιλοξενήσει έως 9 άτομα.

• ΠΕ Ευρυτανίας: Ορειβατικό καταφύγιο Βελουχίου, το καταφύγιο βρίσκεται στο 
όρος Τυμφρηστό σε υψόμετρο 1.875μ., δίπλα στο χιονοδρομικό κέντρο 
Καρπενησίου και μόλις 12 χλμ. από το Καρπενήσι. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 30 
άτομα. Ορειβατικό καταφύγιο Καλιακούδας, βρίσκεται στο όρος Καλιακούδα σε 
υψόμετρο 1.411μ. Το καταφύγιο μπορεί να φιλοξενήσει έως 20 άτομα. Ορειβατικό 
καταφύγιο Όχης, το καταφύγιο βρίσκεται στο βουνό Όχη της Καρύστου σε 
υψόμετρο 1.063μ. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 20 άτομα. 

Kayak & Rafting 

• ΠΕ Ευρυτανίας:

− Στον Ταυρωπό για αρχάριους με βαθμό δυσκολίας 2. Η 
κατάβαση ξεκινάει από τη παλιά Βίνιανη και τελειώνει στη 
γέφυρα του Μέγδοβα, 

− Στον Τρικεριώτη με βαθμό δυσκολίας 3. Η κατάβαση αρχίζει από 
τη γέφυρα του Διπόταμου και τελειώνει στο χωριό Σαρκίνι κοντά 
στη λίμνη των Κρεμαστών, 

− Στον Κρικελοπόταμο με βαθμό δυσκολίας 5. Ο Κρικελοπόταμος 
έχει ορμητικά νερά και στενές διόδους και απευθύνεται μόνο σε 
έμπειρους του αθλήματος.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ
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Τα περισσότερα αναρριχητικά πεδία βρίσκονται στις ΠΕ Φθιώτιδας και ΠΕ Βοιωτίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελούνται από 
πολλά βουνά όπως την Οίτη, τον Όρθυ, τον Παρνασσό τον Ελίκωνα και το όρος Πτώον.

Sports & Activities | Αναρριχητικά πεδία  

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

ΠΕ Φθιώτιδας
• Ορειβατικό καταφύγιο Βαρδουσίων 

Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών (ΠΟΑ), 
βρίσκεται σε υψόμετρο 2.015 μ. στη 
θέση Μετερίζια. Το καταφύγιο μπορεί 
να φιλοξενήσει 20 άτομα.

• Ορειβατικό καταφύγιο Βαρδουσίων 
ΕΟΣ, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.998 μ. 
στη θέση Πιτιμάλικο. Το καταφύγιο 
μπορεί να φιλοξενήσει 20 άτομα.

• Ορειβατικό καταφύγιο Ανάβρας 
Καλλιδρόμου που βρίσκεται λίγο πάνω 
από το χωριό της Ανάβρας σε 
υψόμετρο 570 μ. Μπορεί να 
φιλοξενήσει έως 30 άτομα.

• Ορειβατικό καταφύγιο Οίτης, που 
βρίσκεται στη θέση Τράπεζα του όρους 
Οίτης σε υψόμετρο 1.850 μ. Μπορεί να 
φιλοξενήσει έως 24 άτομα.

• Ορειβατικό καταφύγιο Φοίβος, που 
βρίσκεται κοντά στο χωριό Άνω 
Παύλιανη σε υψόμετρο 1.091 μ. 
Μπορεί να φιλοξενήσει έως 36 άτομα. 

• Ορειβατικό καταφύγιο Οξυάς, χτισμένο 
στο διάσελο Γαρδικίου – Γραμμένης 
Οξυάς σε υψόμετρο 1.656 μ. Μπορεί 
να φιλοξενήσει έως 40 άτομα. 

ΠΕ Φωκίδας

• Ορειβατικό καταφύγιο Παναγίας -
Κροκυλείου, βρίσκεται σε υψόμετρο 
1.250 μ. στα Βαρδούσια Όρη. Το 
καταφύγιο μπορεί να φιλοξενήσει 10 
άτομα.

• Ορειβατικό καταφύγιο Γκιώνας, 
χτισμένο στη Λάκκα Καρβούνη του 
όρους της Γκιώνας σε υψόμετρο 
1.753μ. Αποτελεί το μοναδικό 
καταφύγιο στο συγκεκριμένο βουνό 
και μπορεί να φιλοξενήσει έως 20 
άτομα.

ΠΕ Ευρυτανίας

• Ορειβατικό καταφύγιο Βελουχίο στο 
όρος Τυμφρηστό σε υψόμετρο 1.875 
μ., δίπλα στο χιονοδρομικό κέντρο 
Καρπενησίου και μόλις 12 χλμ. από το 
Καρπενήσι. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 
30 άτομα.

• Ορειβατικό καταφύγιο Καλιακούδας, 
που βρίσκεται στο όρος Καλιακούδα σε 
υψόμετρο 1.411 μ. Το καταφύγιο 
μπορεί να φιλοξενήσει έως 20 άτομα.

ΠΕ Ευβοίας

• Ορειβατικό καταφύγιο Όχης, που 
βρίσκεται στο βουνό Όχη της Καρύστου 
σε υψόμετρο 1.063 μ. Μπορεί να 
φιλοξενήσει έως 20 άτομα.

ΠΕ Βοιωτίας

• Ορειβατικό καταφύγιο Μιχάλης 
Δέφνερ, στις νότιες παρυφές του 
Γεροντόβραχου στη θέση Σαραντάρι σε 
υψόμετρο 1.840 μ. Μπορεί να 
φιλοξενήσει έως 33 άτομα. 

• Ορειβατικό καταφύγιο Β. Τσάκος, 
βρίσκεται 9,5 χλμ. από τα Βίλια στη 
θέση Πέταλο του Όρους Κιθαιρώνα σε 
υψόμετρο 1.090 μ. Μπορεί να 
φιλοξενήσει έως 25 άτομα.

• Ορειβατικό καταφύγιο Κορυφής, λίγο 
πιο κάτω από την κορυφή του 
Κιθαιρώνα σε υψόμετρο 1.383 μ. 
Μπορεί να φιλοξενήσει έως 9 άτομα.

Αναρριχητικά πεδία
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Επισκόπηση ζήτησης & προσφοράς 
για το τουριστικό προϊόν
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Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις ενός τουρίστα στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) στην Έρευνα Συνόρων καταγράφεται ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.

• Οι επισκέψεις αλλοδαπών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο την περίοδο εξέτασης, από 409 χιλιάδες το 2016 σε 679 χιλιάδες επισκέψεις το 2019, μια άνοδο 
της τάξης του +66,1%.

• Εξετάζοντας την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει θετική  με εξαίρεση το έτος 2017. Συνολικά εμφανίζεται ανοδική τάση στον αριθμό των επισκέψεων με την ετήσια μεταβολή των επισκέψεων 
το 2018 να φτάσει το 46,1% και το 2019 το 23,6%

• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης και σε αντίθεση με άλλες Περιφέρειες, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν επισκέπτες από την κατηγορία λοιπές 
χώρες, καθώς συγκεντρώνουν το 62,33% των επισκεπτών για το 2019 και το 60,1% για το σύνολο της περιόδου 2016-2019. Ακολουθούν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ (13,71% για το 2019 και 
13,10% για το σύνολο της περιόδου), ενώ αντίστοιχης σημαντικότητας για το 2019 εμφανίζονται οι επισκέπτες από Γερμανία και Γαλλία. 

• Την μικρότερη συμμετοχή από τις βασικές αγορές εμφανίζουν οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο (6,37% για το 2019 και 7,94% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης).
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019  

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης
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 στην 11η θέση την περίοδο 2016-2019 (το 2019, 1,85% στο σύνολο της
χώρας). Ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε και 66,1% την ίδια περίοδο. Ενώ, η κατανομή των επισκεπτών ανά χώρα προέλευσης δεν
αναδεικνύει μία κυρίαρχη χώρα προέλευσης δυσκολεύοντας την οργάνωση εστιασμένων προωθητικών ενεργειών.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα έξι στους δέκα επισκέπτες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προέρχεται από την κατηγορία λοιπές χώρες, εμφανίζοντας εξαιρετικά μικρή συγκέντρωση 
ανά χώρα προέλευσης για την ξεχωριστή καταγραφή τους. Οι χώρες που αναλύονται στην παρούσα ενότητα περιορίζονται στο 40% των επισκεπτών της Περιφέρειας. 

• Όσον αφορά την δυναμικότητα στην διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, στην υψηλότερη θέση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με αύξηση κατά 13,05% από 
57,3 χιλιάδες επισκέπτες το 2016 σε 93,1 χιλιάδες το 2019.

• Ακολουθεί η Γαλλία (+10,3%) και η Γερμανία (+8,9%), ενώ το σύνολο των χωρών εξέτασης εμφανίζουν θετική μεταβολή.

• Την υψηλότερη θετική μεταβολή την εμφανίζει η κατηγορία λοιπές χώρες με αύξηση των επισκεπτών από 231,3 χιλιάδες το 2016 σε 422,3 χιλιάδες το 2019.

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο Σκύρου και αφορούν προσεγγιστικά 10 χιλιάδες αεροπορικές 
αφίξεις για την περίοδο 2010-2019. Βάσει των παραπάνω, οι αεροπορικές αφίξεις δεν αποτελούν μέτρο για την αξιολόγηση της τουριστικής ζήτησης της Περιφέρειας και ο αριθμός των αφίξεων 
είναι τόσο μικρός που οποιαδήποτε ανάλυση εποχικότητας δεν παράγει κανένα συμπέρασμα.
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Μεταβολή απόλυτου αριθμού επισκέψεων την περίοδο 2016-2019

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών 
(ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία). Οι επισκέπτες από ΗΠΑ φαίνεται να κατέχουν την κυρίαρχη τάση καθώς εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
αύξησης το διάστημα 2016 – 2019. Επιπλέον, καταγράφεται ότι 5,5% των επισκεπτών από ΗΠΑ που θα έρθουν στη χώρα, θα 
επισκεφθούν τη Στερεά Ελλάδα.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις ενός τουρίστα στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) στην Έρευνα Συνόρων καταγράφεται ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.
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• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον αριθμό των επισκέψεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι αναλογικά με εκείνα του 
αριθμού των επισκέψεων ανά χώρα προέλευσης με μικρές όμως διαφοροποιήσεις στην κατάταξη των χωρών. Συγκεκριμένα οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ, παρότι έχουν το υψηλότερο μερίδιο 
αφίξεων σε καταλύματα όπως αναλύθηκε συγκεντρώνουν το 3ο σε σειρά ποσοστό του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων (μετά την Γερμανία που συγκεντρώνει το 12,6% για το σύνολο της 
περιόδου και την Γαλλία που συγκεντρώνει το 10,4%). Ακόμα ποσοστό αντίστοιχο με των επισκεπτών από τις ΗΠΑ συγκεντρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο (8,9% έναντι 8,8% αντίστοιχα) ενώ η 
εικόνα αυτή διατηρείται και για το 2019 όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα. 

• Από τις εξεταζόμενες χώρες υψηλότερη θετική δυναμική 
εμφανίζουν οι ΗΠΑ (+69,4%) από 135 χιλιάδες επισκέπτες το 
2016 σε 229 χιλιάδες το 2019, ενώ ακολουθούν οι επισκέπτες 
από Γερμανία (+50,1%) και Γαλλία (+8,3%)

• Μόνη αρνητική μεταβολή εμφανίζει το Ηνωμένο Βασίλειο (-
6,5%) μένοντας πάρα ταύτα την τελευταία διετία (2018,2019) 
΄σε άνω των 200 χιλιάδων επισκέψεων

• Σημαντικότερη θετική αύξηση εμφάνισε η κατηγορία λοιπές 
χώρες με αποτέλεσμα  και την συνακόλουθη αύξηση του 
μεριδίου ως προς το σύνολο των διανυκτερεύσεων (από 
52,7% το 2016 σε 63,3% το 2019) από 973 χιλιάδες το 2010 
διανυκτερεύσεις σε 1,9 εκατομμύρια το 2019.
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Ποσοστό διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 4,4 διανυκτερεύσεις για το 
έτος 2019 όσον αφορά το σύνολο των επισκεπτών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από 
4,5 διανυκτερεύσεις το 2016 (μείωση της τάξης του -2,8%), ενώ τα έτη 2017 και 2018 το 
μέγεθος αυξήθηκε σε 5,4 και 5,5 διανυκτερεύσεις αντίστοιχα. Ως γενικό συμπέρασμα για 
την συμπεριφορά και την τάση της τουριστικής οικονομίας στην Στερεά Ελλάδα φαίνεται 
να προκύπτει ότι αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών, ενώ ο αριθμός διανυκτερεύσεων 
εμφανίζει υψηλή μεταβλητότητα και μείωση  το 2019, εγείροντας θέματα προς εξέταση 
σχετικά με τη δυνατότητα της Περιφέρεια να προσφέρει ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν 
και πιστότητα από τους επισκέπτες

• Η μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφορά την πλειοψηφία των χωρών εξέτασης, 
συγκεκριμένα υψηλότερη μείωση εμφάνισε η Γερμανία (-29,6%) από 8,6 
διανυκτερεύσεις το 2016 σε 6,1 διανυκτερεύσεις το 2019. Κατόπιν, το Ηνωμένο Βασίλειο 
(-13,5%) και η Γαλλία(-7,1%).

• Χώρες όπως οι ΗΠΑ και οι λοιπές χώρες εμφάνισαν οριακή αύξηση με τις λοιπές χώρες 
να αυξάνουν την μέση διάρκεια από 4,2 διανυκτερεύσεις σε 4,5 περιορίζοντας 
ουσιαστικά την μέση μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής μεταξύ των ετών 2016-
2019.
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Ποσοστιαία μεταβολή Μέσης Διάρκειας Παραμονής, περίοδος 2016-2019

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. 
Η Στερεά Ελλάδα εμφανίζει μικρή διάρκεια παραμονής ανά επισκέπτη με μόλις 4,4 διανυκτερεύσεις που την κατατάσσουν στην 11η θέση ενώ 
συγκαταλέγεται στις 6 περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων την περίοδο 2016 -2019 (2,8%).

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Εισπράξεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε εκατ. €, 2016-2019

• Το σύνολο των Εισπράξεων, βάσει του πλήθους των επισκέψεων, στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας εμφανίζει ξεκάθαρη ανοδική τάση την περίοδο 2016-2019 με συνολική μεταβολή ίση με 
+53,7%

• Ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα, από €286,8 το 
2016 σε €265,4 το 2019 (με σημαντική αύξηση όμως στα €301,1 το 2017 και €353,1 το 2019), με 
οριακή μείωση του μεγέθους κατά -7,5%. Αντίστοιχη πορεία εμφάνισε και η δαπάνη / 
διανυκτέρευση από €63,5 το 2016 σε €60,5 το 2019.

• Φαίνεται ως πρώτο συμπέρασμα και σε συνδυασμό με την μείωση της μέσης διάρκειας 
παραμονής, ότι οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαμένουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα αλλά ξοδεύοντας περίπου τα ίδια χρήματα. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την αύξηση 
του αριθμού των επισκέψεων αιτιολογούν την συνολική αύξηση των εισπράξεων από €117,2 εκατ. 
σε €180,13 εκατ. το 2019 ενώ δεν μπορεί να παραγνωριστεί η συμβολή των επισκεπτών από λοιπές 
χώρες όσον αφορά την εισπραξιμότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

• Ανά χώρα προέλευσης στα ίδια περίπου επίπεδα βρίσκονται οι ΗΠΑ (10,5%), η Γερμανία (12,0%), 
η Γαλλία (10,8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (9,3%) για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.

• Η αύξηση των δαπανών από τις λοιπές χώρες έχει περιορίσει σημαντικά το μερίδιο εισπράξεων 
των παραπάνω τεσσάρων χωρών, από άνω του 50% το 2016 σε κάτω του 40% το 2019 με 
αποτέλεσμα η σημαντικότερη παράμετρος δαπανών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να 
αποτελεί το άθροισμα των επισκεπτών που δεν κατατάσσονται σε μια από τις παραπάνω χώρες.
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Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 2016-2019
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Μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε €, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η τάση των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια και η κατανομή τους ανά χώρα προέλευσης. Η Στερεά 
Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλή τουριστική δαπάνη,  με μόνο τη Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο να βρίσκονται σε χαμηλότερο 
επίπεδο. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το 1% της τουριστικής δαπάνης πραγματοποιείται στην Περιφέρεια.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι λοιπές χώρες εμφανίζουν την υψηλότερη αύξηση, ίση με +111,6% από €57,3 εκατομμύρια το 
2016 σε 121, εκατομμύρια € το 2019 , ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ (+55,7%). Οι υπόλοιπες 
εξεταζόμενες χώρες εμφανίζουν μείωση των εισπράξεων από -5,5% στην περίπτωση της 
Γερμανίας έως -20,1% στην περίπτωση της Γαλλίας.

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση επίσης εμφανίζει θετική μεταβολή μόνο για τις λοιπές χώρες, 
το σύνολο των υπόλοιπων εξεταζόμενων χωρών παρουσιάζουν μείωση της μέσης δαπάνης ανά 
διανυκτέρευση. Από τις λοιπές χώρες έρχονται περισσότεροι επισκέπτες οι οποίοι διαμένουν και 
ξοδεύουν περισσότερα από την σύγκριση των ετών 2016 με 2019. Από την Γερμανία, Γαλλία και 
Ηνωμένο Βασίλειο επίσης έρχονται περισσότεροι επισκέπτες οι οποίοι όμως διαμένουν λιγότερο 
και ξοδεύουν λιγότερα. Το μέγεθος διαμορφώνεται σε €60,5 το 2019 από €63,5 το 2016.

• Το 2019, το ποσοστό τουριστικής δαπάνης που προέρχεται από επισκέπτες με δυναμική παρουσία 
όπως Γερμανία, ΗΠΑ και Ην. Βασίλειο έχει μειωθεί σημαντικά
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Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε €, 2016-2018

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η τάση των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια ανά χώρα προέλευσης και η μέση δαπάνη ανά 
διανυκτέρευση, όπου η Περιφέρεια καταλαμβάνει την όγδοη θέση, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η χαμηλή τουριστική δαπάνη 
μπορεί να προέρχεται από τη μικρή διάρκεια παραμονής.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 53Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

• Οι αφίξεις εσωτερικού στον αερολιμένα της Σκύρου 
παρουσιάζουν σημαντική αυξητική τάση έως το 
2013 και έκτοτε κινούνται πλησίον των 6 χιλιάδων 
επισκεπτών ανά έτος.

• Παρά το μικρό μέγεθος εμφανίζουν σημαντική 
εποχικότητα και συγκέντρωση κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες.

• Σε απόλυτα μεγέθη, οι αεροπορικές αφίξεις 
εσωτερικού, από 2 χιλιάδες το 2010 έφτασαν τις 5,1 
χιλιάδες το 2019.

• Πάρα ταύτα για την τουριστική ζήτηση της 
Περιφέρειας δεν μπορούν να εξαχθούν 
συμπεράσματα από τις αεροπορικές αφίξεις 
(διεθνείς ή εσωτερικού).

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 55,80% 80,13% 68,06% 66,10% 69,94% 64,55% 69,28%

CR6 68,62% 89,88% 76,07% 77,09% 81,44% 75,02% 80,01%

Gini 32,12% 58,78% 43,43% 40,26% 44,51% 58,28% 43,28%
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Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, ανά έτος και ανά μήνα, 2010-2019

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στα αεροδρόμια
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019 στο μοναδικό 
αεροδρόμιο της Στερεάς Ελλάδας που βρίσκεται στη Σκύρο και που αποτελεί ένα από τα αεροδρόμια με τη χαμηλότερη επιβατική 
κίνηση (για αυτό και δεν παρουσιάζεται ο απόλυτος αριθμός ~6 χιλ επισκέπτες ετησίως) καθώς μεγάλο τμήμα της Περιφέρειας 
εξυπηρετείται από αεροδρόμιο της Αθήνας. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων στα λιμάνια τη Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2015-2019 δεν εμφανίζει 
συγκεκριμένη τάση με τον αριθμό των αποβιβάσεων να κυμαίνεται καθ’ όλη την περίοδο 2015-2019 μεταξύ 1 και 1,1 
εκατομμυρίων αποβιβασθέντων κατ’ έτος. 

• Συνολικό μέγιστο εμφάνιση το 2013 με 1,18 εκατομμύρια επιβάτες αλλά η μικρή μείωση από την σύγκριση των ετών 
2013-2019 (-6,7%) δεν αναιρεί την σταθερότητα που εμφανίζει διαχρονικά το μέγεθος.

• Δεν εμφανίζεται κάποιος συγκεκριμένος λιμένας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος να συγκεντρώνει 
σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων σε σχέση με άλλους λιμένες της Περιφέρειας. Για το σύνολο της περιόδου 
2013-2019 17,0% των αποβιβάσεων συγκεντρώνουν τα λιμάνια της Αρκίτσας και της Αιδηψού. 
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Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας, 2015-2019

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της τάσης των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και κατανομή ανά λιμένα. Η τάση είναι οριακά
αυξητική κατά τα έτη 2015-2019. Οι αφίξεις για το 2019 αντιστοιχούν στο 3,1% των αποβιβασθέντων στο σύνολο της χώρας,
κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην 7η θέση. Αν και η Περιφέρεια παρουσιάζει πλήθος λιμένων με οργανωμένες ακτοπλοϊκές
συνδέσεις, παρουσιάζει χαμηλότερο αριθμό επιβατών από άλλες ηπειρωτικές περιοχές όπως η ΑΜΘ και η Δυτική Ελλάδα.

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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Εποχικότητα αφίξεων

• Εντονότερη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στο λιμάνι της Αιδηψού, με 
την απόκλιση του γ’ τριμήνου 2019 από το πρώτο να ανέρχεται στις 43,9 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη διαφορά στο λιμάνι Αρκίτσας υπολογίζεται 
στις 41,0 ποσοστιαίες μονάδες. 

• Οι αποβιβάσεις επιβατών στα δύο μεγαλύτερα (ως προς τον αριθμό των 
αποβιβασθέντων) λιμάνια της Περιφέρειας παρουσιάζουν ανάλογη εικόνα, παρότι 
τα διαθέσιμα στοιχεία είναι σε επίπεδο τριμήνου. 

• Σχεδόν ένας στους τρείς αποβιβασθέντες (ποσοστό 33,0% για το έτος 2019 και 
34,0% για την περίοδο 2013-2018) αφορά αποβιβάσεις στα συγκεκριμένα δύο 
λιμάνια

• Η εποχικότητα ως προς τον αριθμό των ακτοπλοϊκών αφίξεων διατηρείται καθ’ όλη 
την περίοδο εξέτασης
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Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ι Εποχικότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα.

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

Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Αιδηψού & Αρκίτσας ανά τρίμηνο του 2019
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• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και 
λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν 
ελαφριά αυξητικά τάση σε σχέση με το 
έτος 2012 ενώ για το σύνολο της 
περιόδου εξέτασης η αύξηση των 
αφίξεων σε καταλύματα υπολογίζεται 
σε μόλις +6,8%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του 
μεριδίου των συνολικών αφίξεων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε σχέση 
με το σύνολο της χώρας, τα τελευταία 
χρόνια, αφού το μέγεθος μειώθηκε 
από 3,63% το 2010 σε 2,78% το 2015, 
ενώ ακολουθεί γενικά στάσιμη πορεία 
την υπολειπόμενη εξεταζόμενη 
περίοδο με διαμόρφωση στο 2,8% το 
έτος 2018

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των 
αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις 
αφίξεις των ημεδαπών, αυξάνοντας το 
ποσοστό της συγκεκριμένης 
κατηγορίας από 28,9% το 2010 σε 
47,1% το 2018, περίοδο κατά την 
οποία οι αφίξεις αλλοδαπών 
αυξήθηκαν από 166 χιλιάδες  σε 287 
χιλιάδες ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα 
οι αφίξεις ημεδαπών μειώθηκαν από 
409 χιλιάδες σε 323 χιλιάδες.
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Αφίξεις 
αλλοδαπών 28,9%                     32,0%                     28,5%                    28,7%                   34,7%                   36,3%                    35,1%                     40,8%                    47,1%

Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα 

Αφίξεις αλλοδαπών Αφίξεις ημεδαπών Αφίξεις Περιφέρειας Αφίξεις σύνολο χώρας

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων
Η αποτύπωση της αυξητικής τάσης των αφίξεων σε καταλύματα είναι ανάλογη με τα μέχρι τώρα δεδομένα ως προς τις αφίξεις σε
αεροδρόμια και λιμάνια. Το 2018, η Στερεά Ελλάδα ήταν 10η σε αριθμό αφίξεων (2,78% στο σύνολο της χώρας) σε καταλύματα και
ξενοδοχεία και 8η στο ποσοστό αφίξεων αλλοδαπών (47,1% στο σύνολο της χώρας), με ποσοστό αύξησης κοντά στο μέσο όρο της
χώρας.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat Arrivals at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_arn2] (Hotels and Similar Accommodation)
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• Το 2018 επτά στις δέκα αφίξεις αφορούν τις ΠΕ Εύβοιας (35,1%) 
και Φωκίδος (33,6%), ενώ ακολουθούν οι ΠΕ Φθιώτιδος (14,7%) 
και Βοιωτίας (11,2%). Το μικρότερο ποσοστό το συγκεντρώνει η 
ΠΕ Ευρυτανίας με μόλις 5,4% των αφίξεων σε καταλύματα

• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-2018) 
εμφανίζουν οι ΠΕ Εύβοιας (+37,9%) και Φωκίδος(+27,3%) και 
στις δυο περιπτώσεις λόγω της αύξησης του αριθμού των 
αλλοδαπών επισκεπτών σε καταλύματα. Στην περίπτωση της 
Εύβοιας οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν κατά 72,0% και 
ημεδαπών κατά -21,8%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην 
περίπτωση της Φωκίδας είναι +63,4% η αύξηση των αλλοδαπών 
και -20,3% η μείωση των ημεδαπών αφίξεων σε καταλύματα.

• Το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων παρουσιάζουν αύξηση 
του αριθμού των αλλοδαπών επισκεπτών και μείωση του 
αριθμού των ημεδαπών με εξαίρεση την ΠΕ Βοιωτίας όπου ο 
αριθμός των ημεδαπών αυξάνεται την περίοδο εξέτασης κατά 
9,9%.

• Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και για τις Περιφερειακές 
Ενότητες Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, όπου η συνολική αύξηση 
των αφίξεων οφείλεται πλήρως στην αύξηση του αριθμού των 
αλλοδαπών επισκεπτών (+107,3% και +37,3% αντίστοιχα) ενώ ο 
αριθμός των ημεδαπών επισκεπτών όσον αφορά το μέγεθος των 
αφίξεων μειώθηκε πλησίον του 30% και για τις δύο εξεταζόμενες 
Περιφερειακές Ενότητες.
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35,1%

Φωκίδος
33,6%

Φθιώτιδος
14,7%

Βοιωτίας
11,2%

Ευρυτανίας
5,4%

Ποσοστιαία κατανομή αφίξεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018

37,9%

27,3%

18,1%

9,7%
6,9%

Εύβοιας Φωκίδος Φθιώτιδος Βοιωτίας Ευρυτανίας

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

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας είναι ότι οι Π.Ε. παρουσιάζουν έντονη ανομοιογένεια ως προς την εποχικότητα και το παρεχόμενο
τουριστικό προϊόν. Η αύξηση των αφίξεων οφείλεται κυρίως στις αφίξεις αλλοδαπών με εξαίρεση την Π.Ε Βοιωτίας όπου οι ημεδαποί
δημιουργούν αυξητική τάση.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~47,1% των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν οι ΠΕ Ευρυτανίας (96,7%) και ακολουθούν οι ΠΕ Φθιώτιδος και Εύβοιας. 
• Η ΠΕ Φωκίδος εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών (21,4%).
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Εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018
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Κατανομή αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών 
τουριστών σε ξενοδοχεία, 2018

Φωκίδος
Βοιωτίας
Εύβοιας
Φθιώτιδος
Ευρυτανίας

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Η Π.Ε. Φωκίδας εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών τουριστών (78,6%).

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία ελαφρώς αυξητική πορεία με ρυθμό αύξησης 7,8% σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, το οποίο 
υπολείπεται  σημαντικά της αντίστοιχης πορείας των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,2%).

• Αρνητική είναι και η συνολική τάση του μεριδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα, το οποίο από 2,5% το 2010 μειώθηκε σε 1,9% για το έτος 
2018

• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, με 55,6%.
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων
Η ανάλυση της τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα αναδεικνύει την υστέρηση που παρουσιάζει 
η Περιφέρεια σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, καθώς το 2018 ήταν 11η  με χαμηλότερο αριθμό διανυκτερεύσεων να εμφανίζεται μόνο 
στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 7,8% την περίοδο 2010 – 2018, ποσοστό 
χαμηλότερο από αυτό του συνόλου της χώρας. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat, Nights spent at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_nin2] (Hotels and similar accommodation)
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αντιστοιχούν στο ~40,4% των τουριστών οι οποίοι διανυκτερεύουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας για το σύνολο της περιόδου εξέτασης και το 51,3% για 
το έτος 2018.

• Η Περιφέρεια δείχνει να επηρεάστηκε σημαντικά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης ενώ ξεκίνησε να ανακάμπτει από το 2014.
• Το μερίδιο αλλοδαπών επισκεπτών στις διανυκτερεύσεις αυξήθηκε σε 51,3% το 2018 από 31,1% το 2010. Υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών έχουν οι ΠΕ Ευρυτανίας (97,9%), Φθιώτιδος (69,5%) και 

Βοιωτίας (67,1%), ενώ μικρότερο εμφανίζουν οι ΠΕ Εύβοιας (46,1%) και Φωκίδος (26,1%). 
• Σύμφωνα με τα παραπάνω εμφανίζεται σημαντική ανομοιομορφία μεταξύ των περιφερειών και της κατανομής των επισκεπτών ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων αντίστοιχη με εκείνη των 

αφίξεων σε καταλύματα. Μόνη διαφοροποίηση εμφανίζει η ΠΕ Βοιωτίας, η οποία εμφανίζει αυξημένο μερίδιο διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών και άρα υψηλότερη διάρκεια παραμονής της 
συγκεκριμένης κατηγορίας επισκεπτών.
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Κατανομή διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε 
ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, 2018
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά τύπο επισκέπτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση η τάση του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό/ημεδαπό). Το ποσοστό των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών στην Περιφέρεια 
αυξήθηκε κατά 20 μονάδες φτάνοντας το 2018 το 51,3%. Το 2018, μόλις το 1% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και το 6% των 
ημεδαπών στη χώρα πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια το 2018.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει, όπως είναι αναμενόμενο, 
από την εποχικότητα μίας σειράς μεγεθών τα οποία παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 
ενότητες, έντονη κυκλικότητα με σημαντική αύξηση την περίοδο των καλοκαιριών μηνών και 
ιδιαίτερα το τετράμηνο Ιούνιο έως Σεπτέμβριο εκάστου έτους

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των διαθέσιμων δεδομένων για την περίοδο Ιούνιος έως 
Σεπτέμβριος εκάστου έτους φαίνεται να διατηρούνται υψηλότερα από τις άλλες υποπεριόδους 
εξέτασης με τον μέσο όρο πληρότητας την περίοδο εξέτασης να εμφανίζεται στο 36,2% ενώ 
παρουσιάζει συνολικά αύξηση από 30,0% το 2015 σε 40,9% το 2018. 

• Για τις υποπεριόδους Ιανουάριος–Μάιος και Οκτώβριος-Δεκέμβριος τα μέσα ποσοστά 
πληρότητας για την περίοδο 2015-2018 περιορίζονται, σε πλησίον του 20,0% και 16,0% 
αντίστοιχα.

• Το ποσοστό πληρότητας εμφανίζει διαφορετική εικόνα αν εξετάσουμε τους χειμερινούς μήνες 
όπου η Περιφέρεια παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες και 
κατατάσσεται όγδοη.

• Η σύνθετη εικόνα της πληρότητας δείχνει τη δυναμική της Περιφέρειας να υποστηρίξει μία 
μακρά τουριστική περίοδο που παρόλα αυτά από το σύνολο των δεδομένων διαφαίνεται πως δεν 
επιτυγχάνεται σε υψηλό βαθμό

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Ποσοστό πληρότητας Ιούνιος- Σεπτέμβριος 30,0% 35,1% 38,6% 40,9% 36,2%

Ποσοστό πληρότητας Ιανουάριος - Μάιος 18,5% 18,1% 19,2% 22,0% 19,5%

Ποσοστό πληρότητας Οκτώβριος - Δεκέμβριος 14,9% 16,1% 16,2% 16,0% 15,8%
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

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. Το ποσοστό πληρότητας στο σύνολο του έτους 2018 είναι ιδιαίτερα χαμηλό, προσεγγίζοντας οριακά το 30% και 
κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην προτελευταία θέση σε ποσοστό πληρότητας. 
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• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία η οποία, 
σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +54,2%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αφού το μέγεθος μειώθηκε από 2,7% το 
2014 σε 2,38% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε χαμηλότερη άνοδο σε σχέση με τις λοιπές 
Περιφέρειες της χώρας

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών  με το ποσοστό 
της συγκεκριμένης κατηγορίας να αυξάνεται από μόλις 1,9% το 2014 σε 23,2% το 2019, περίοδο κατά την 
οποία οι αφίξεις αλλοδαπών σημείωσαν άνοδο από 2 χιλιάδες σε 37 χιλιάδες ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι 
αφίξεις ημεδαπών παρουσίασαν αύξηση από 101 χιλιάδες το 2014 σε 122 χιλιάδες το 2019.

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία θετική πορεία η οποία, 
σωρευτικά από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +133,6%.

• Θετική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σε σχέση με το σύνολο της χώρας,  αφού το μέγεθος μειώθηκε από 1,3% το 
2014 σε 1,93% 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 μόλις 2,5% το 2014 σε 39,0% το 
2019, περίοδο κατά την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 6,7 χιλιάδες σε 242 χιλιάδες 
ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν μείωση από 260 χιλιάδες σε 380 χιλιάδες.
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Εξέλιξη αφίξεων τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 2014-2019

Αφίξεις 
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2,5%                  1,6%                26,5%                 29,8%                37,1%                 39,0%

Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, ετήσια Δελτία τύπου (αναπροσαρμοσμένα δεδομένα όπου υπήρξαν διαθέσιμα). Σημειώνεται ότι ως πηγή δεδομένων τα αντίστοιχα στοιχεία της Eurostat δεν εμφανίζονται επικαιροποιημένα για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου εξέτασης

Αφίξεις σε Καταλύματα | Πλήθος αφίξεων - αριθμός διανυκτερεύσεων σε ενοικ. δωμάτια
Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση των αφίξεων και του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η Περιφέρεια 
κατατάσσεται στη 10η θέση σε πλήθος αφίξεων με ποσοστό 2,4%  και στην 11η σε αριθμό διανυκτερεύσεων με ποσοστό 1,9%, το 2019.
Ταυτόχρονα, παρουσιάζει υψηλό ποσοστό μεταβολής των αφίξεων που ανέρχεται στο 54,2%. Όσο αφορά τις αφίξεις αλλοδαπών 
βρίσκεται στην 11η θέση το 2019 αλλά με εντυπωσιακή αύξηση το διάστημα 2014 – 2019.

Αφίξεις αλλοδαπών Αφίξεις ημεδαπών Αφίξεις Περιφέρειας Αφίξεις σύνολο χώρας

Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών

Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών

Διανυκτερεύσεις 
ημεδαπών

Διανυκτερεύσεις 
Περιφέρειας

Διανυκτερεύσεις 
σύνολο χώρας
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ
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Ποσοστό αφίξεων στην Περιφέρεια προς της συνολικές αφίξεις στη 
χώρα (ημεδαποί / αλλοδαποί)

HMEΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εμφανίζει οριακή αύξηση στους διαμένοντες σε μονάδες 
κάμπινγκ που για την περίοδο 2015 – 2019 ανέρχεται στο 4,7%. 

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων παρουσιάζεται στην ΠΕ Εύβοιας που καλύπτει σχεδόν το 
55% των αφίξεων το 2019 ενώ ακολουθεί η Φωκίδα με 34,4%.

• Το ποσοστό των αλλοδαπών (έναντι των ημεδαπών) που μείνουν σε κάμπινγκ έχει αυξηθεί 
από το 53,2% το 2015 στο 64,1% το 2019, αν και παραμένει ένα από τα χαμηλότερα της 
χώρας. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην ΠΕ Φωκίδας

• Το 2019, το ποσοστό των αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της Περιφέρειας έναντι των 
συνολικών αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ στη χώρα  ανήλθε στο 4,8% για τους 
ημεδαπούς. Για τους αλλοδαπούς το ποσοστό για το 2019 ανήλθε στο 4,4% εμφανίζοντας 
σημαντική μείωση σε σχέση με το 2015 που είχε διαμορφωθεί στο 7,5%

• Η Στερεά Ελλάδα εμφανίζει πολύ υψηλή συγκέντρωση σε αφίξεις ημεδαπών στα 
κάμπινγκ.

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). Tα κάμπινγκ της Περιφέρειας εμφανίζονται περισσότερο δημοφιλή στους ημεδαπούς τουρίστες
καθώς το 4,8% των ημεδαπών διαμενόντων σε κάμπινγκ επιλέγει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην
6η θέση, ενώ στην αντίστοιχη κατάταξη για τους αλλοδαπούς τουρίστες βρίσκεται στην 9η θέση.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ
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Τουρισμός Κρουαζιέρας
Η Περιφέρεια καταλαμβάνει πολύ μικρό ποσοστό στον τουρισμό κρουαζιέρας. Το 2019, το 1,2% των κρουαζιερόπλοιων ελλιμενίστηκε 
σε λιμάνια της Περιφέρειας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 0,1% των επιβατών. Διαφαίνεται πως η Περιφέρεια δεν διαθέτει τις ανάλογες 
υποδομές ώστε να υποστηρίξει τον ελλιμενισμό μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων.

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020

• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν, 
όπως και στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας, μία σημαντική μεταβλητότητα καθ’ όλη 
την περίοδο εξέτασης από 8,1 χιλιάδες επιβάτες το 2013 σε 17,9 χιλιάδες το 2015 και σε 5,1 
χιλιάδες το 2019, ενώ αφορούν δραστηριότητα μόνο σε έναν λιμένα, το λιμένα της Ιτέας.

• Σε σχέση με το 2013 η μεταβολή κινείται από -55,4% για το έτος 2018 έως και +119,3% για 
το έτος 2015 και άρα δεν μπορεί να εξαχθεί συγκεκριμένη τάση στην εξέλιξη του πλήθους 
επιβατών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

• Δεν μπορεί να ειπωθεί το αντίστοιχο συμπέρασμα για τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων 
καθώς παρότι μειώθηκε σε σχέση με το έτος 2013 οι μεταβολές δεν συνάδουν πλήρως με 
την κίνηση του πλήθους των επιβατών (βλέπε μείωση αριθμού κρουαζιερόπλοιων την 
περίοδο 2013-2014 και αύξηση αριθμού 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.
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• Η Περιφέρεια είναι στη δέκατη θέση στην κατηγορία μονάδων 5*,  ένατη στην 4* και 1* 
κατηγορία, έβδομη στην 3* πέμπτη στη 2*. 

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στην 
κατηγορία δύο και τριών αστέρων (σωρευτικά συγκεντρώνουν το 77,6% των 
ξενοδοχείων), ενώ το 10,5% των ξενοδοχειακών μονάδων είναι τεσσάρων (9,0%) και 
πέντε αστέρων (1,5%).
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Στερεά Ελλάδα Ελλάδα % Δυτικής Μακεδονίας Μ.Ο.  Δυτικής Μακεδονίας

94,8%

5*
1,5%4* 

9,0%

3* 
30,0%

2*
47,6%

1*
11,9%

Στερεά Ελλάδα 
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Ποσοστιαία κατανομή ξενοδοχείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανά 
κατηγορία αστέρων, 2019

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκόπηση των τουριστικών μονάδων της Περιφέρειας, η σύγκριση με το σύνολο της χώρας και η 
κατανομή τους ανά κατηγορία αστέρων ξενοδοχείων. Η Στερεά Ελλάδα είναι η 8η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων, 523 
μονάδες για το έτος 2019, ήτοι 5,2% του συνόλου. Η πλειοψηφία των μονάδων που διαθέτει η Περιφέρεια ανήκει στην 2* κατηγορία.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

% Στερεάς Ελλάδας % Στερ. Ελλάδας (σύνολο 
ξενοδοχειακών μονάδων)
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• Στην ΠΕ Εύβοιας συγκεντρώνεται σχεδόν το 
ήμισυ των ξενοδοχειακών μονάδων της 
Περιφέρειας (46,8%, ήτοι 245 μονάδες).

• Ακολουθεί η ΠΕ Φθιώτιδας με 121 
ξενοδοχειακές μονάδες (23,1%) ενώ οι 
υπόλοιπες τρείς ΠΕ συγκεντρώνουν 
αθροιστικά το 30,0% των ξενοδοχειακών 
μονάδων της Περιφέρειας.

• Η ΠΕ Βοιωτίας διαθέτει λιγότερο από το 
6,7% των ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ 
αναλογικά έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 
ξενοδοχείων 4* και 5* (πάνω από ένα στα 
τέσσερα ξενοδοχεία ανήκει σε αυτήν την 
κατηγορία).

• Το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχείων 4* & 5* 
διαθέτει η Φθιώτιδα (5%), ενώ η ΠΕ 
Φωκίδας δεν διαθέτει καμία μονάδα 5*
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Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων. Η Π.Ε. Εύβοιας 
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των τουριστικών μονάδων. Οι περισσότερες μονάδες 5* βρίσκονται στην Π.Ε. Ευρυτανίας ενώ η Π.Ε. 
Βοιωτίας παρουσιάζει τη μικρότερη διακύμανση μεταξύ των κατηγοριών.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Τουριστικές Μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της χώρας όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 7η θέση τόσο σε δωμάτια όσο 
και σε κλίνες ενώ όσο αφορά στο μέσο μέγεθος των μονάδων είναι στην 8η θέση με μικρή απόκλιση από την Πελοπόννησο και την ΑΜΘ

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Αριθμός δωματίων & μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει συνολικά 15.385 δωμάτια και 29.850 κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 3,5% & 3,5% αντίστοιχα της συνολικής 
δυναμικότητας  των  ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. Παράλληλα, στην Περιφέρεια Στ.Ελλάδας συγκεντρώνονται μικρού μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες, με το μέσο μέγεθος των 
ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 29 δωμάτια, έναντι 43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
διαφοροποιείται, όπως είναι 
αναμενόμενο, ανάλογα με την 
κατηγορία αστέρων, με τα ξενοδοχεία 
5* να υπερτερούν σε μέγεθος, με 
βάση, τόσο τον μέσο αριθμό των 
δωματίων (86), όσο και τον μέσο 
αριθμό των κλινών (189) που 
διαθέτουν.

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

• Συγκεκριμένα ο μέσος όρος της 
δυναμικότητας ξενοδοχείων σε 
δωμάτια για το σύνολο της χώρας 
είναι 43 δωμάτια σε σχέση με 29 
δωμάτια για το σύνολο της 
Περιφέρειας.

• Αντίστοιχα, ο μέσος όρος κλινών ανά 
ξενοδοχείο στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας είναι 57 κλίνες σε σχέση με 
86 για το σύνολο της χώρας.
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Μέση Δυναμικότητα Ξενοδοχείων (Κλίνες)

Στ. Ελλάδος

Ελλάδα

M.O. Στ 
Ελλάδος

Μ.Ο. 
Ελλάδας

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 χαμηλότερη μέση δυναμικότητα σε σχέση με αυτή της χώρας και υψηλή 
διακύμανση μεταξύ των κατηγοριών με τις μονάδες 5* να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ξενοδοχειακές Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

62 685 1.511

249 3.008 5.933

157 4.982 9.460

47 5.622 10.630

8 1.088 2.046

523 15.385 29.850

Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας

Σύνολο

1*

2*

3*

4*

5*

Στερεά Ελλάδα

Μ.Ο. Στερεάς 
Ελλάδας
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• Στην ΠΕ Εύβοιας συγκεντρώνεται η πλειοψηφία  
των τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων 
δωματίων & διαμερισμάτων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (858 τουριστικές μονάδες, 
67,8%) οι οποίες και εμφανίζουν την υψηλότερη 
δυναμικότητα μεταξύ των ΠΕ (7 δωμάτια ανά 
μονάδα και 16 κλίνες).

• Ακολουθεί η ΠΕ Φθώτιδας η οποία διαθέτει 138 
μονάδες (10,9%), συγκριτικά μικρότερης 
δυναμικότητας (μέση δυναμικότητα 7 δωμάτια 
όπως στην ΠΕ Εύβοιας αλλά 14 κλίνες) σε σχέση 
με την ΠΕ Εύβοιας.

• Οι ΠΕ Φωκίδας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας 
συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 21,3% των 
μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων και 
εμφανίζουν μειωμένη δυναμικότητα σε σχέση 
με τις ΠΕ Εύβοιας και Φθιώτιδας.

• Ο μέσος όρος των δωματίων για το σύνολο της 
Στερεάς Ελλάδας είναι 7 δωμάτια και 15 κλίνες 
ανά μονάδα στο οποίο συνηγορεί η υψηλή 
δυναμικότητας της ΠΕ Εύβοιας, παράλληλα με 
το γεγονός ότι εκεί συγκεντρώνεται η 
συντριπτική πλειοψηφία ενοικιαζόμενων 
δωματίων στην Περιφέρεια.

• Το μεγαλύτερο ποσοστό δωματίων 3 και 4 
κλειδιών εμφανίζουν οι ΠΕ Βοιωτίας (62,5%), 
Φωκίδας (57%) και Ευρυτανίας (45%).

858 138 103 111

6.166

907 667 600

13.393

1.947 1.501 1.293

Εύβοιας Φθιώτιδας Φωκίδας Ευρυτανίας

Ενοικιαζόμενα δωμάτια & Διαμερίσματα (μονάδες, δωμάτια & κλίνες) ανά ΠΕ Στερεάς Ελλάδας, 2019

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες
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4,4%

Εύβοιας Φθιώτιδας Φωκίδας Ευρυτανίας Βοιωτίας

6,3%

48,6%

37,8%

7,2%

18,9%

44,8%

34,6%

1,7%

46,4%

23,9%

23,9%

5,8%

2,9%

40,8%

47,6%

8,7%

3,6%

33,9%

46,4%

16,1%

Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 8η  θέση στην παροχή μονάδων ενοικιαζόμενων δωματίων διαθέτοντας το 4,6% των συνολικών 
μονάδων της χώρας. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στην Π.Ε. Εύβοιας.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ποσοστιαία κατανομή ανά ΠΕ, 2019

Ποσοστιαία κατανομή μονάδων ανά ΠΕ και ανά κατηγορία κλειδιού, 2019
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Τουριστικές μονάδες | Κάμπινγκ 

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Δυναμικότητα Κάμπινγκ σε μονάδες, οικίσκοι & θέσεις, 2019

ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει 22 μονάδες καταλύματος τύπου κάμπινγκ με 
σύνολο θέσεων 1.556. Οι περισσότερες μονάδες δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Εύβοιας 
(10 μονάδες) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Φθιώτιδας με 7 μονάδες. Αντίστοιχη είναι η κατανομή 
και στον αριθμό των θέσεων, με 667 και 652, αντίστοιχα.

• Το 50% των μονάδων αφορούν σε κάμπινγκ 2* και υπάρχουν 8 μονάδες 3*. Αντίθετα, 
υπάρχει μόνο 1 μονάδα 1*, 2 μονάδες 4* 

• Όσο αφορά τον αριθμό των θέσεων η Περιφέρεια διαθέτει 463 θέσεις σε μονάδες 3* 
(12,1% επί του συνόλου τις χώρας στην ίδια κατηγορία) και 703 θέσεις σε μονάδες 2* 
(5,1% επί του συνόλου της χώρας στην ίδια κατηγορία) και 360 θέσεις σε μονάδες 4* 
(8,4% επί του συνόλου της χώρας στην ίδια κατηγορία)

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει 14 οικίσκους σε μονάδες 2* που βρίσκονται στην 
Εύβοια, 52 οικίσκους σε μονάδες 3* (19,4% επί του συνόλου τις χώρας στην ίδια 
κατηγορία) και 50 οικίσκους σε μονάδες 4* (32.3% επί του συνόλου τις χώρας στην ίδια 
κατηγορία το 2019 και 22,4% το 2016) που βρίσκονται στην ΠΕ Φθιώτιδας
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (οικίσκοι) – σύγκριση με χώρα

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

Στερεά Ελλάδα 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Στερεά Ελλάδα/ Χώρα 2019 % Στερεά Ελλάδα/ Χώρα 2016

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των μονάδων κάμπινγκ (οικίσκοι και θέσεις) στην Περιφέρεια και η σύγκρισή της με το 
σύνολο της χώρας για την περίοδο 2016 – 2019. Η Περιφέρεια διαθέτει το 7,4% της δυναμικότητας της χώρας σε μονάδες κάμπινγκ που 
την κατατάσσει στην 6η θέση. Όσο αφορά στις θέσεις βρίσκεται στην 7η θέση και στους οικίσκους στην 4η. Η Π.Ε. Εύβοιας διαθέτει την 
πλειοψηφία των μονάδων.
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Δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων| Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος
Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια κατατάσσεται 
στην 9η θέση σε δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων με ποσοστό 2,1%. Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια διαθέτει μονάδες με 
μεγάλη δυναμικότητα  συγκεντρώνοντας την υψηλότερη αναλογία σε δωμάτια ανά μονάδα.

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

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος διαθέτει συνολικά 240 μονάδες, 709 δωμάτια και 2.763 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που αντιστοιχούν στο 2,10% ,
4,10% και 3,04% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται οι υψηλότερης δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (1η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να
ανέρχεται σε 2,95 δωμάτια, έναντι 1,52 δωματίων για το σύνολο της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται οι υψηλότερης δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (1η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται
σε 11,4 κλίνες, έναντι 8 κλινών για το σύνολο της χώρας.

Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων (μονάδες, 
δωμάτια & κλίνες) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 2018
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Παρακάτω παρουσιάζεται η προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια. Η Στερεά Ελλάδα 
εμφανίζει ήπια διαθεσιμότητα σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά υψηλή δυναμικότητα ανά κατάλυμα, μεγαλύτερη από το 
μέσο όρο της χώρας. 

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

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

• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει, συνολικά 4.382 καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με 8.909 
υπνοδωμάτια και 22.642 κλίνες, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα το 2,44%, 2,69% και το 2,65%  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 8η θέση στην κατάταξη ως προς το 
σύνολο των κατηγοριών (καταλύματα, αριθμός υπνοδωματίων και αριθμός κλινών). 

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

• Αντίστοιχα όσον αφορά τον μέσο όρο κλινών ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια , υπολογίζεται σε 5,2 κλίνες ανά κατάλυμα και 
βρίσκεται άνω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα.

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 88,41% αυτόνομες μονάδες, 1,3% δωμάτια σε ξενοδοχεία, 10,2% σε ιδιωτικά δωμάτια και 0,1%  σε 
κοινόχρηστα δωμάτια.

Σύγκριση Περιφέρειας με σύνολο χώρας, Ιούλιος 2019-
Ιούνιος 2020
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Ποσοστιαία Κατανομή Κλινών

Δυναμικότητα καταλυμάτων υπνοδωματίων και κλινών

% επί του συνόλου της χώραςΠλήθος

Είδος καταλύματος, % επί του συνόλου των καταλυμάτων

Κατανομή ανά ΠΕ, Ιούλιος 2019-Ιούνιος 2020
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Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

• Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος η κατανομή των κλινών μεταξύ βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων είναι σχεδόν αντίστοιχη 
μεταξύ των κατηγοριών και συγκεκριμένα, όσον αφορά στις ξενοδοχειακές μονάδες συγκεντρώνουν το 57% των κλινών και οι κλίνες 
καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης το 43%.

• Οι ποσοστώσεις για την κατηγορία κλίνες ξενοδοχείων είναι υψηλότερες στην ΠΕ Ευρυτανίας (71%).

• Στην Περιφέρεια το 3,8% των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών αφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
• Οι ποσοστώσεις κυμαίνονται μεταξύ πλησίον του 2% και 5% για το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων.

• Σχεδόν μια στις τρείς μονάδες (33%) 
βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια 
εμφανίστηκε στις πλατφόρμες πριν το έτος 
2017.

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο

εξάμηνο του έτους 2019 οπότε εμφανίζεται 
συνολικά το 15% των μονάδων βραχυχρόνιας 
μίσθωσης στις πλατφόρμες.
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Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών
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Πηγές: INSETE Intelligence, Προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης - συγκριτικά μεγέθη στον τουρισμό και στην κτηματαγορά. Νοέμβριος 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της προσφοράς καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα. Η Π.Ε. Βοιωτίας διαθέτει τις περισσότερες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης ως αναλογία προς τις κλίνες ξενοδοχείων ενώ η
Περιφέρεια διαθέτει χαμηλό ποσοστό εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών που αξιοποιούνται ως κατάλυμα βραχυχρόνιας 
μίσθωσης.
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• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, έχουν καταγραφεί περίπου 2,9 
εκατ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους της Στ. 
Ελλάδας. Το 2018 σημειώθηκε ρεκόρ επισκεπτών (410 
χιλιάδες επισκέπτες), μια αύξηση κατά 149,5% σε σχέση με 
το αντίστοιχο σύνολο το 2010 που συνεχίστηκε και το 
2019.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Φωκίδας συγκεντρώνουν 
σχεδόν το σύνολο της επισκεψιμότητας των 
αρχαιολογικών χώρων (98,9% των επισκέψεων κατά την 
διάρκεια εξέτασης), ενώ οι υπόλοιπες ΠΕ συγκεντρώνουν 
λιγότερους από 4 χιλιάδες επισκέπτες κατ’ έτος. Για αυτό 
τον λόγο η ανάλυση θα επικεντρωθεί στην ΠΕ Φωκίδας 
στην συνέχεια της παρούσας ενότητας. Η επισκεψιμότητα 
αυτή αφορά μόνο τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και 
άρα η παρακάτω ανάλυση αποτελεί και ανάλυση των 
σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας.

• Όσον αφορά τις εισπράξεις του αρχαιολογικού χώρου των 
Δελφών αυτές αυξήθηκαν από €162,7 χιλιάδες σε €405,3 
χιλιάδες την περίοδο 2010-2019 (+149,1%). Η ανάλυση 
των δαπανών παραμένει στο συγκεκριμένο επίπεδο 
καθώς η συγκέντρωση της επισκεψιμότητας και των 
εσόδων στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών αφήνει την 
αποτύπωση της κατανομής μεταξύ των αρχαιολογικών 
χώρων της Περιφέρειας (εσόδων, επισκεπτών) χωρίς 
αντικείμενο ενδιαφέροντος.
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Αριθμός επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (χιλ. 
επισκέπτες), 2010-2019

Βοιωτίας Εύβοιας Ευρυτανίας Φθιώτιδας Φωκίδας Σύνολο

Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ανά Περιφερειακή Ενότητα. Το 2019, οι 
επισκέπτες ανήλθαν σε 409 χιλ. αντιπροσωπεύοντας το 3,0% του συνόλου της χώρας, κατατάσσοντας την Περιφέρεια στην 6η θέση. Η 
Περιφέρεια σημειώνει σημαντική αυξητική τάση που διαμορφώθηκε στο 149,0% για το διάστημα 2010 – 2019. Σχεδόν το σύνολο των 
επισκεπτών αφορούν στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της Στερεάς Ελλάδας ο μήνας Αύγουστος συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό επισκέψεων (12,9% για το 
σύνολο της περιόδου εξέτασης) ενώ ακολουθεί ο μήνας Σεπτέμβριος (12,5% για το σύνολο της περιόδου και 12,1% για το 2019 όπου ήταν πρώτος στην κατάταξη επισκέψεων για το 
συγκεκριμένο έτος)

• Πάρα ταύτα υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο εμφανίζει ο μήνας Φεβρουάριος (με λιγότερους από 3 χιλιάδες επισκέπτες το 2010 και πλησίον των 12,8 χιλιάδων επισκεπτών το 
2019) ενώ ακολουθεί ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Δεκέμβριος. Την μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζουν οι μήνες Αύγουστος (+102,5%), Ιούλιος και Μάιος.
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Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών ανά μήνα, 2010-2019

Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα όσον αφορά στον αριθμό των επισκέψεων στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επισκέψεων στον αρχαιολογικό χώρο των 
Δελφών ανά μήνα του έτους, 2015-2019 και 2010-2019
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• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η συγκέντρωση των 
επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το συνολικό 
διάστημα εξέτασης. Βάσει αυτού σχεδόν μία στις δύο επισκέψεις στον 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών πραγματοποιείται την συγκεκριμένη 
περίοδο. Σημειώνεται ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση με την 
αρχή της περιόδου όπου πάνω από πέντε στις δέκα επισκέψεις 
πραγματοποιούνταν το συγκεκριμένο τετράμηνο.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος διαμορφώνεται 
σε 69,8% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης ενώ παρατηρείται 
μείωση καθώς το 2010 οκτώ στις δέκα επισκέψεις πραγματοποιούνται 
σε αυτήν την περίοδο, ενώ για το 2019 το μέγεθος διαμορφώθηκε στο 
67,3%.

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

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 54,9% 48,1% 48,2% 47,7% 45,4% 45,1% 48,4%

CR6 80,0% 67,0% 69,2% 67,5% 67,2% 67,3% 69,8%

Gini 35,73% 27,22% 26,87% 25,47% 24,90% 25,16% 25,68%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, 2010-2019

Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Στερεάς Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα όσον αφορά στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων αλλά και της μείωσης αυτής 
κατά την περίοδο εξέτασης. Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα εποχικότητας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το 2019 
σημειώθηκε σημαντική αύξηση εσόδων σε σχέση με το έτος 2013 (148,2%) η οποία είναι μικρότερη του μέσου όρου για το σύνολο της
χώρας (+184,8%) με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να βρίσκεται στην 6η θέση όσον αφορά την δυναμική εξέλιξη των εσόδων και την 6η 
θέση στα απόλυτα μεγέθη.

Εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων

• Οι εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με τον αριθμό των επισκεπτών εμφάνισαν σημαντική αύξηση ξεπερνώντας τα 2 εκατ. € μετά το έτος 2016. 
Συγκεκριμένα από €1,1 εκατ.€  το 2013 έφτασαν τα 2,8 εκατ.€ το 2019, αύξηση +148,2%

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕ Φωκίδας και αφορούν μόνο τον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.
• Μηδενική η σχεδόν μηδενική είναι η συνεισφορά των υπόλοιπων Π.Ε.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, 2013-2019• Η ποσοστιαία κατανομή δεν παρουσιάζεται καθώς το 
99,9% των εσόδων αφορούν τους αρχαιολογικούς 
χώρους της ΠΕ Φωκίδας ενώ οι υπόλοιπες 
Περιφερειακές ενότητες δεν εμφανίζουν έσοδα από 
αρχαιολογικούς χώρους με εξαίρεση την ΠΕ Βοιωτίας 
που περιορίζεται σε ποσό μικρότερο των 2 χιλιάδων € 
το έτος 2019.
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• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση  με τον 
αριθμό επισκεπτών ανά έτος να αυξάνεται κατά 218%, από 123 χιλιάδες το 2010 σε 391 χιλιάδες το 2019.

• Τα μουσεία της ΠΕ Φωκίδας  συνεισφέρουν κατά 71,2% στις συνολικές επισκέψεις σε μουσεία της Στερεάς Ελλάδας το 2019, και ακολουθούν η ΠΕ Βοιωτίας (22,5%),  Εύβοιας (4,3%) και 
Φθιώτιδας (2,1%).
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Αριθμός επισκεπτών στα μουσεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (χιλ. επισκέπτες), 2010-2019

Βοιωτίας Εύβοιας Ευρυτανίας Φθιώτιδας Φωκίδας Σύνολο Στερεάς Ελλάδας

Επισκεψιμότητα μουσείων
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των μουσείων στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια το 2019, ήταν πέμπτη σε αριθμό 
επισκεπτών, με μόνο την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία να σημειώνουν μεγαλύτερο αριθμό, από τις ηπειρωτικές περιφέρειες. Οι 
391 χιλ. επισκέπτες που καταγράφηκαν το 2019  αντιστοιχούν στο 6,6% των επισκέψεων στα μουσεία της χώρας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Για το σύνολο της περιόδου εξέτασης την υψηλότερη επισκεψιμότητα στα μουσεία της Περιφέρειας την παρουσιάζει το Μουσείο των Δελφών (276 χιλιάδες επισκέπτες το 
2019, 71% της συνολικής επισκεψιμότητας του έτους) και ακολουθεί το Μουσείο της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά (56 χιλιάδες επισκέψεις για το 2019, 14,4% για το 2019) και το 
μουσείο Θηβών (23,3 χιλιάδες επισκέψεις, 6% για το 2019).
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Αριθμός επισκεπτών στα σημαντικότερα Μουσεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (χιλ. επισκέπτες), 2010-2019

Θηβών Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Δελφών

Σημαντικότερα μουσεία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των σημαντικότερων μουσείων στην Περιφέρεια. Στην Π.Ε. Φωκίδας βρίσκεται ένα από τα 
δημοφιλέστερα μουσεία που το 2019 υποδέχθηκε 276 χιλ. επισκέπτες, κατατάσσοντας το τέταρτο στο σύνολο των μουσείων της χώρας

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• 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 40% των επισκέψεων.

• Υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζει ο μήνας Μάιος (13,1% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης) ενώ ακολουθεί ο Απρίλιος και Σεπτέμβριος (12,5% και 11,7% αντίστοιχα).

• Πάρα ταύτα υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο εμφανίζει ο μήνας Μάρτιος (με λιγότερους από 5 χιλιάδες επισκέπτες το 2010 και άνω των 28 χιλιάδων επισκεπτών το 2019),
καθώς το Μάρτιο του 2019 το μουσείο των Δελφών ήταν τρίτο σε εισπράξεις μετά το Μουσείο της Ακρόπολης και το Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών, ενώ ακολουθεί ο Φεβρουάριος, Νοέμβριος
και Απρίλιος. Την δεύτερη μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζει ο μήνας Μάιος (+166,9%) και ακολουθεί ο μήνας Ιούλιος.
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Ποσοστιαία Κατανομή αριθμού επισκέψεων στα Μουσεία 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μηνιαία

Εποχικότητα μουσείων (ως προς την επισκεψιμότητα)
Η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των μουσείων της Περιφέρειας αναδεικνύει τον Μάιο ως το μήνα με που 
συγκεντρώνει τους περισσότερους επισκέπτες, σε αντίθεση με τα συνολικά δεδομένα της χώρας όπου Αύγουστος καταγράφει τους 
περισσότερους επισκέπτες.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Από την ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνεται η ύπαρξη εποχικότητας στα 
δεδομένα με υψηλότερη όμως συγκέντρωση επισκεπτών κατά τον μήνα Μάιο 
ενώ ακολουθεί ο μήνας Απρίλιος.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος διαμορφώνεται σε 65,5% 
για το σύνολο της περιόδου εξέτασης ενώ παρατηρείται μείωση καθώς το 2010 
πάνω από επτά στις δέκα επισκέψεις πραγματοποιούνται σε αυτήν την περίοδο 
ενώ για το 2019 το μέγεθος διαμορφώθηκε σε πάνω από έξι στις δέκα 
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.

• Η μείωση της εποχικότητας επιβεβαιώνει τη δυναμική της Περιφέρειας να 
υποστηρίξει μία εκτεταμένη τουριστική περίοδο παρέχοντας ποικίλο 
τουριστικό προϊόν

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 45,1% 41,4% 41,7% 44,3% 40,4% 39,0% 41,6%

CR6 72,7% 65,0% 63,7% 65,25 65,3% 64,0% 65,5%

Gini 29,96% 22,84% 24,45% 23,08% 23,58% 24,96% 24,07%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στα Μουσεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 2010-2019

Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των μουσείων της Στερεάς Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων των μουσείων αλλά και η μείωση αυτής κατά την περίοδο
εξέτασης. Η Περιφέρεια εμφανίζει χαμηλότερο δείκτη εποχικότητας σε σχέση με όμορες περιοχές όπως η Πελοπόννησος και η
Θεσσαλία.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Οι εισπράξεις των μουσείων της 
Περιφέρειας εμφανίζουν αυξητική 
τάση μετά τον υπερδιπλασιασμό του 
μεγέθους από το 2013, από €740 
χιλιάδες σε σχεδόν €2,1 εκατ. 
(+184,0%).

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
αύξηση των επισκεπτών στο μουσείο 
των Δελφών, αφού η ΠΕ Φωκίδας 
συγκεντρώνει διαχρονικά άνω του 
90% των συνολικό εισπράξεων.

• Ακολουθούν τα μουσεία της ΠΕ 
Βοιωτίας με αύξηση των εισπράξεων 
από €42 χιλιάδες το 2013 σε €171 
χιλιάδες το 2019, πάρα ταύτα στα 
δεδομένα κυριαρχεί το μουσείο των 
Δελφών και η ΠΕ Φωκίδας

• Το μουσεία των ΠΕ Εύβοιας και 
Βοιωτίας συγκεντρώνουν συνολικά 
ποσοστό πλησίον του 1% των 
εισπράξεων.
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Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων μουσείων ανά ΠΕ, 2013-2019

Εισπράξεις μουσείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των μουσείων της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια διαθέτει ένα από τα 
σημαντικότερα μουσεία, καθώς το Μουσείο των Δελφών βρίσκεται στην όγδοη θέση σε εισπράξεις σε κατάταξη του συνόλου των 
μουσείων της χώρας. Αντίστοιχα, η Περιφέρεια βρίσκεται στην τρίτη θέση σε εισπράξεις που ξεπέρασαν τα € 2,0 εκατ., ενώ για το
διάστημα 2013 – 2019 σημείωσε αύξηση 184%.

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

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (1)

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

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

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17.147 18.159 7.600 19.954 17.347 8.438 

Αττική 59.105 26.086 17.303 50.723 22.972 15.350 

Βόρειο Αιγαίο 19.197 10.867 9.186 17.550 10.684 8.368 

Δυτική Ελλάδα 30.165 24.330 9.535 21.728 20.858 7.303 

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

Ήπειρος 21.876 21.275 9.018 19.078 20.161 8.927 

Θεσσαλία 24.607 21.247 9.929 27.322 20.964 8.728 

Ιόνια Νησιά 26.584 17.587 14.958 22.084 15.017 11.992 

Κεντρική Μακεδονία 37.942 20.286 14.481 33.003 19.423 12.855 

Κρήτη 38.463 25.048 12.789 37.416 22.255 13.110 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 87.244 36.315 19.108 87.171 33.273 16.676 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 31.828 22.475 10.575 28.984 21.342 9.306 

Πελοπόννησος 32.310 14.017 11.607 31.132 13.514 11.404 

Στερεά Ελλάδα 24.045 15.976 12.900 21.827 14.576 9.743 

Σύνολο Ελλάδας 43.983 23.176 13.251 41.963 21.351 11.769 

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

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2.772 4.764 2.010 6.941 4.326 2.734 

Αττική 16.862 7.591 5.023 13.179 6.550 3.353 

Βόρειο Αιγαίο 5.685 937 1.101 5.550 2.365 1.416 

Δυτική Ελλάδα 15.830 3.321 2.924 6.252 2.907 2.074 

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

Ήπειρος 4.750 7.423 1.444 3.054 7.432 1.618 

Θεσσαλία 6.137 4.124 3.628 4.871 6.361 2.551 

Ιόνια Νησιά 8.569 6.392 4.295 6.527 5.000 3.737 

Κεντρική Μακεδονία 10.160 4.699 3.299 7.846 5.116 3.246 

Κρήτη 10.110 4.400 2.623 11.576 2.505 3.387 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 35.425 13.155 4.965 35.627 13.077 2.583 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 10.379 6.238 2.516 9.790 5.813 2.011 

Πελοπόννησος 14.196 2.615 2.842 13.854 1.819 2.581 

Στερεά Ελλάδα 6.114 3.492 959 4.951 2.390 63 

Σύνολο Ελλάδας 14.281 6.291 3.313 13.476 5.655 2.832 

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

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (2)

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

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

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

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

Αττική 27% 26% 31% 25% 26% 24%

Βόρειο Αιγαίο 23% 11% 7% 24% 21% 9%

Δυτική Ελλάδα 49% 14% 29% 31% 14% 25%

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

Ήπειρος 22% 32% 16% 16% 32% 18%

Θεσσαλία 23% 23% 31% 22% 26% 24%

Ιόνια Νησιά 33% 35% 26% 31% 33% 32%

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

Κρήτη 23% 21% 21% 29% 17% 24%

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

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

Πελοπόννησος 38% 18% 30% 37% 15% 30%

Στερεά Ελλάδα 22% 24% 2% 19% 22% 3%

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

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

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

Αττική 77% 78% 383% 89% 77% 500%

Βόρειο Αιγαίο 28% 21% 81% 27% 28% 63%

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

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

Ήπειρος 66% 70% 860% 65% 65% 227%

Θεσσαλία 12% 208% 30% 19% 216% 27%

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

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

Κρήτη 290% 244% 346% 229% 122% 231%

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

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

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

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

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

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις αντίστοιχες στο
σύνολο της χώρας. Επιπλέον, τα ξενοδοχεία 4 και 3 αστέρων παρουσιάζουν χαμηλότερη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με τα 
ξενοδοχεία αντίστοιχης κατηγορίας στο σύνολο της χώρας κατά 56 π.μ. και 9 π.μ., αντίστοιχα.

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

Στερεά Ελλάδα 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 766 3.027 4.057

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 11,74 31,06 24,29

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) - -9,79 - -32% 2,28 – 9%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) - -16,36 – -53% -2,38 - -10%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο - 3.418 1.870 

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο - 10.317 21.416 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο - 12.452 9.746 

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

Η πληρότητα στην Κεντρική Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,3% και 1,5% τον Μάιο και τον Αύγουστο του 2019 σε σχέση με τους ίδιους μήνες
του 2018 στο 39% και 77%, αντίστοιχα. Ωστόσο, η μέση τιμή δωματίου έμεινε σταθερή τον Μάιο και μειώθηκε τον Αύγουστο κατά 8%,
σε σχέση με το 2018, φτάνοντας τα €50 και €60, αντίστοιχα, παρουσιάζοντας το μικρότερο εύρος τιμών σε σχέση με τις υπόλοιπες 
περιοχές.

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

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Φθιώτιδας Atalanti Hills / Λοκρός Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 

• Ανέγερση πρότυπου Ολοκληρωμένου Σύνθετου Τουριστικού Πολύ-
Προορισμού Γκολφ (International Intergrated Golf Multi-Resort)

• Το business plan των επενδυτών, προβλέπει τη δημιουργία τριών 
5άστερων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων συνολικής δυναμικότητας 
2.990 κλινών, παραθεριστικών κατοικιών συνολικής δυναμικότητας 
5.882 κλινών, προς πώληση ή/και ενοικίαση, τριών γηπέδων γκολφ 18 
οπών το κάθε ένα, spa, συνεδριακό κέντρο κ.ά.

• Κόστος επένδυσης: €1,5 δις

2 Εύβοιας RSR Eagle Resort ΕΠΕ

• Το έργο αποτελεί τη μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στην Εύβοια
• Αφορά τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένου τύπου τουριστικής 

επένδυσης σε οικόπεδο 1.660 στρεμμάτων, η οποία θα περιλαμβάνει 
ξενοδοχειακά συγκροτήματα, 400 παραθεριστικές κατοικίες, τουριστικό 
λιμένα, κέντρο ευεξίας, συνεδριακό κέντρο και βοηθητικές υποδομές

• Κόστος επένδυσης: €200,0 εκατ.

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό σχεδιασμό ανάπτυξης και υπό κατασκευή, στην 
Περιφέρεια.
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• Γεωγραφική εγγύτητα με την Περιφέρεια Αττικής, με δυνατότητα πολλαπλών συνδέσεων όπως οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο
• Ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο μεταφορών που εξασφαλίζει διασύνδεση με τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας καθώς από την περιφέρεια διέρχεται ο Αυτοκινητόδρομος Α1 που 

αποτελεί κύριο οδικό άξονα της χώρας
• Ανεπτυγμένο ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο που εξασφαλίζει πρόσβαση σε τουριστικούς και εμπορικούς προορισμούς στις Π.Ε. Βοιωτίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας 
• Ανεπτυγμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που διασφαλίζει τη διασύνδεση με τις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, με τρόπο που θεωρείται ασφαλής, φιλικός προς το περιβάλλον και οικονομικός αλλά 

ταυτόχρονα δεν υστερεί σε ταξιδιωτική άνεση
• Η Περιφέρεια περιλαμβάνει δύο σημαντικά αστικά κέντρα (Λαμία και Χαλκίδα, άνω των 60.000 κατοίκων) που το καθένα διαθέτει τη δική του δυναμική και περιοχή επιρροής. Η Λαμία αποτελεί κομβικό 

σημείο της Ανατολικής Ηπειρωτικής χώρας σε εγγύτητα με παραθαλάσσιους εξοχικούς οικισμούς (Καμένα Βούρλα, Στυλίδα), με τα Λουτρά της Αιδηψού και τα Λιχαδονήσια, γραφικά χωριά στους 
πρόποδες του Παρνασσού (Αμφίκλεια), της Οίτης (Παύλιανη, Μπράλος) και των βουνών της Ευρυτανίας, ενώ η Χαλκίδα αποτελεί τον κυριότερο κόμβο οικονομικής δραστηριότητας στην Εύβοια και την 
κεντρική πύλη εισόδου της, η οποία λόγω της εγγύτητας στην Αττική και της βελτίωσης του οδικού δικτύου καθίσταται προσβάσιμη από τους κάτοικους της Αθήνας ακόμη και για μονοήμερη εκδρομή, 
προσφέροντας πλήθος τουριστικών επιλογών και δραστηριοτήτων στη φύση

• Υδατικός πλούτος που υποστηρίζει τις αυξημένες ανάγκες της Περιφέρειας σε κτηνοτροφία και βιομηχανία, ενώ μέρος του αξιοποιείται για την κάλυψη αναγκών της Αττικής
• Η Περιφέρεια συνδυάζει την ύπαρξη ορεινών όγκων που περιλαμβάνουν υποδομές και φορείς υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και αναψυχής (π.χ. σκι, trekking, ιππασία κ.α.) με παράκτιους και 

νησιωτικούς χώρους που ευνοούν την εξειδίκευση στον τουρισμό ανά περιοχή εφαρμογής
• Εκτεταμένη ακτογραμμή με πλήθος προσβάσιμων παραλιών, κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα. Η Περιφέρεια βραβεύτηκε το 2020 με 18 Γαλάζιες Σημαίες, ενώ 8 από τις βραβευμένες παραλίες 

βρίσκονται στην Π.Ε. Φωκίδας. Τα παράκτια τμήματα της Περιφέρειας (Π.Ε Εύβοιας και Φωκίδας) διαθέτουν την κουλτούρα και τον προσανατολισμό για να προσφέρουν οικογενειακές διακοπές 
• Διαθεσιμότητα ξενοδοχειακών μονάδων με σημαντική χωρητικότητα που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διοργάνωση συνεδριών και σχετικά ικανοποιητικές υποδομές MICE εντός ξενοδοχειακών 

μονάδων της Περιφέρειας (π.χ. Amalia Hotel στους Δελφούς, Amaronda Resort & Spa στη Μαλακώντα Ευβοίας κ.α). Επιπλέον, το Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών ως προορισμός διεθνούς αναγνωρισιμότητας
και συμβολισμού για το MICE, στο οποίο συμβάλλει και η επιτυχία του Delphi Economic Forum τα τελευταία χρόνια

• Πλούσιοι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι υψηλής αξίας που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού (π.χ. Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός). Στην Π.Ε. 
Φθιώτιδας λειτουργούν πρωτοπόρες μονάδες αγροτουρισμού με θεματικές παροχές όπως π.χ. ιππασία και εκμάθηση καλλιέργειας βοτάνων. Επιπλέον, στην Π.Ε. Εύβοιας αναπτύσσεται ο οικοτουρισμός
και ο αγροτουρισμός κυρίως περιμετρικά του όρους Δίρφυς με έμφαση στην αγροδιατροφή και τις εναλλακτικές καλλιέργειες όπως αυτής των μανιταριών

• Πλούσιο απόθεμα πολιτιστικών, ιστορικών, θρησκευτικών και αρχαιολογικών πόρων με εθνική και παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, που μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού Τουρισμού. Η Περιφέρεια διαθέτει περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους που αποτυπώνουν την ιστορία του ελλαδικού χώρου από τη μυκηναϊκή μέχρι και τη σύγχρονη εποχή 
(π.χ. Θερμοπύλες, Δελφοί) ενώ είναι συνδεδεμένη με κορυφαία ιστορικά σημεία όπως η γέννηση της τραγωδίας και τα ελληνιστικά χρόνια. Επιπλέον, στην Περιφέρεια λειτουργούν πολλά μουσεία, 
διάσπαρτα στο γεωγραφικό της χώρο (Άμφισα, Γαλαξίδι, Δελφοί, Χαλκίδα, Θήβα, Χαιρώνεια, Δίστομο, Εύβοια, Σκύρο, Λαμία) με πλούσιες συλλογές από εκθέματα που δημιουργούν και χτίζουν έντονες 
εικόνες στον επισκέπτη και καλλιεργούν το αφήγημα της διαχρονικότητας του πολιτισμού 

• Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης σε επισκέψεις αλλοδαπών τουριστών το διάστημα 2016 – 2019 σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες

Strengths – Δυνατά Σημεία

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα…
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• Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει ενδιαφέροντα θρησκευτικά μνημεία καθώς στην Π.Ε. Βοιωτίας βρίσκεται η Μονή του Όσιου Λουκά, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ η Π.Ε. Ευρυτανίας 
διαθέτει πολλά μοναστήρια που εκτείνονται μέσα σε ένα μοναδικό ορεινό φυσικό τοπίο και έχουν πλούσια ιστορία και έντονη δράση στην τοπική κοινότητα

• Ξεχωριστή θέση στο πολιτιστικό απόθεμα της Στερεάς Ελλάδας καταλαμβάνει ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, με το μαντείο της Πυθίας και πολλά μνημεία όπως ο Θησαυρός των Αθηναίων και ο Ναός 
του Απόλλωνα καθώς και το Μουσείο των Δελφών και το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών. Ο αρχαιολογικός χώρος αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, διαθέτει παγκόσμια 
αναγνωρισιμότητα και κατατάσσεται στους πιο δημοφιλείς της χώρας, στοιχείο που αποτυπώνεται στην υψηλή επισκεψιμότητα και στα χαμηλά ποσοστά εποχικότητας. Η τοπική κοινωνία και οι δημόσιοι 
φορείς βρίσκονται συνεργάζονται και λειτουργούν ως θεματοφύλακες ενός πολιτιστικού μνημείου παγκόσμιας σημασίας με αποτυπώματα στις σύγχρονες αξίες και σε αυτό το πλαίσιο έχουν δημιουργήσει 
«Το Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα». Το Δίκτυο αποσκοπεί στη θεσμική υποστήριξη και στην ανάπτυξη πεδίου συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την ανάδειξη 
του πολιτιστικού τουρισμού και των επιστημονικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

• Η Περιφέρεια αποτελείται από πολλούς μικρούς οικισμούς που ο καθένας έχει τη δική του ιστορία και τις δικές του παραδόσεις. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα δίκτυο εκδηλώσεων, φεστιβάλ και γιορτών που 
παρουσιάζουν θρησκευτικό, πολιτιστικό αλλά και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον και λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  σε διαφορετικούς τόπους (ενδεικτικά αναφέρεται, ο εορτασμός της Αποκριάς 
στην Άμφισσα και η Καθαρά Δευτέρα στο Γαλαξίδι της Π.Ε. Φωκίδας). Επιπλέον, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται τους θερινούς μήνες στο Θέατρο των Δελφών είναι εφάμιλλές, σε 
πολιτιστική παραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και το Φεστιβάλ Επιδαύρου

• Η Σκύρος, το νοτιότερο και μεγαλύτερο νησί των Σποράδων που διαθέτει αεροδρόμιο και δέχεται πτήσεις charter καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά την τελευταία διετία, προορισμός για ήρεμες 
διακοπές (οικογένειες, ζευγάρια), η οποία συνδυάζει την πυκνή βλάστηση και το πράσινο (πευκοδάσος) στο βόρειο τμήμα με αρχιτεκτονικά στοιχεία των νησιών των Κυκλάδων που απαντώνται σε οικισμούς 
στο νότιο τμήμα του νησιού. Επιπλέον, η Σκύρος διαθέτει πολύ καλές θάλασσες και παραλίες, προσφέρεται για πεζοπορίες στη φύση, έχει τοπική παραγωγή (ερίφια, γαλακτοκομικά προϊόντα, παραδοσιακή 
λαδόπιτα, φάβα, γλυκά), θαλασσινά (φρέσκα ψάρια, αστακούς) καθώς και πλούσια τοπική κεραμοποιία

• Γαστρονομικός πλούτος που περιλαμβάνει συνταγές και πιάτα της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας αλλά και σημαντικό αριθμό προϊόντων ΠΟΠ (π.χ. ακτινίδιο Σπερχειού, κεφαλογραβιέρα, βρώσιμη ελιά 
Αμφίσσης ΠΟΠ, κ.α.) και παραδοσιακών προϊόντων. Οι ορεινές περιοχές της Περιφέρειας (Παρνασσός, Γκιόνα, Ελικώνας) φημίζονται για την κτηνοτροφία και τη γαλακτοκομική παραγωγή που βασίζεται σε 
παραδόσεις εκατοντάδων χρόνων με σεβασμό στη φύση και τα ζώα. Τα τελευταία χρόνια η ζυθοποιία αποτελεί αναπτυσσόμενο κλάδο, ενώ αξιόλογη εξέλιξη υπάρχει και στην οινοποιία (οίνοι ΠΓΕ, Οινικό 
οδοιπορικό στους δρόμους κρασιού της Κεντρικής Ελλάδας-ΕΝΟΑΚΕ)

• Κοινοπραξία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την ανάδειξη και προώθηση του αγροδιατροφικού κλάδου (τοπικοί παραγωγοί, επισκέψιμες μονάδες, σημεία πώλησης 
τοπικών προϊόντων) καθώς και ύπαρξη πρότυπων αγροτουριστικών και οινοπαραγωγικών μονάδων 

• Σχετικά ανεπτυγμένες και υψηλού επιπέδου υποδομές στον τομέα του Τουρισμού Ευεξίας (π.χ. λουτρά της Αιδηψού). Στη Στερεά Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί 13 Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι και έχουν 
αναπτυχθεί ξενοδοχειακές μονάδες 4* και 5* υψηλής δυναμικότητας που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες

• Ανεπτυγμένες και υψηλού επιπέδου υποδομές σε ορισμένους τύπους Sports & Activities (π.χ. το μεγαλύτερο και τεχνικά αρτιότερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας στον Παρνασσό, πεζοπορικά μονοπάτια, 
αναρριχητικά πεδία)

• Η Περιφέρεια διαθέτει πλήθος επιλογών ψυχαγωγίας, ήπιας άθλησης, επαφής με τη φύση αλλά και χαλάρωσης που την καθιστούν έναν προορισμό τεσσάρων εποχών με άξονα τα ορεινά χωριά της 
Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και το δίπολο Αραχώβης (που διαθέτει υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές και υπηρεσίες χειμερινού τουρισμού)-Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. Επιπλέον, διαθέτει 
πλήθος φεστιβάλ και εύρος εμπειριών στα πλαίσια του παραδοσιακού εορτασμού του Πάσχα (κατανυκτικές Θείες Ακολουθίες στο Μοναστήρι του Όσιου Λουκά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας 
και εορτασμός της Κυριακής του Πάσχα ανά γειτονιά σε μεγάλα εορταστικά τραπέζια). Παράλληλα, κατά τους θερινούς μήνες οι παραλίες της Εύβοιας, της Σκύρου και της Φωκίδας προσφέρονται ώστε να 
απολαύσει ο επισκέπτης τον ήλιο και τη θάλασσα, ενώ  το Δελφικό Τοπίο και οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον ιστορικό χώρο των Δελφών έχουν τη δυνατότητα να 
προσελκύσουν κοινό με απαιτήσεις, που δεν περιορίζεται στο τουριστικό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα

Strengths – Δυνατά Σημεία

…που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση κατάλληλων στρατηγικών επιλογών με στόχο την εκμετάλλευση των 
ισχυρών σημείων της.
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Ανάλυση SWOT | Αδύνατα σημεία (1)

• Ελλιπείς υποδομές στον τομέα της κρουαζιέρας και των σκαφών αναψυχής τόσο σε λιμενικές όσος και σε χερσαίες εγκαταστάσεις (Ιτέα, Σκύρος). Η γεωγραφική θέση του παράκτιου τμήματος των Π.Ε. 
Φωκίδας και Βοιωτίας δυσχεραίνει την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού και της κρουαζιέρας καθώς βρίσκονται εκτός των κύριων ακτοπλοϊκών γραμμών και μιας ενιαίας νοητής γραμμής με άλλους 
δημοφιλείς προορισμούς

• Το κύριο οδικό δίκτυο δεν ευνοεί την διασύνδεση των ΠΕ μεταξύ τους π.χ. ο οδικός άξονας Χαλκίδας Κύμης, Λαμία-Καρπενήσι και το δευτερεύον δίκτυο παρουσιάζει αδυναμίες όσον αφορά την 
διασύνδεσή του με το κύριο οδικό άξονα π.χ. Λιανοκλάδι-Καρπενήσι καθώς και τη σύνδεση μεταξύ τουριστικών προορισμών κυρίως στην Π.Ε. Εύβοιας

• Έλλειψη διεθνούς αερολιμένα στην Περιφέρεια που εντείνει τον ανταγωνισμό με άλλες περιοχές που προσφέρουν παρόμοια τουριστικά προϊόντα

• Η διαχείριση αστικών λυμάτων απαιτεί αναβάθμιση καθώς δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ τόσο σε σημαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρειας όσο και στην πλειοψηφία των 
μικρότερων οικισμών

• Έλλειψη εγκαταστάσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων  σε σημαντικό αριθμό οικισμών της Περιφέρειας. Η περιοχή αντιμετωπίζει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, τόσο στη διαχείριση των 
βιομηχανικών ρύπων όσο και των αγροτικών λυμάτων ιδιαίτερα στην περιοχή της Κωπαΐδας

• Οι υποδομές υγείας παρουσιάζουν υποστελέχωση σε νοσοκομειακούς γιατρούς και κλίνες

• Αδυναμίες του χωροταξικού σχεδιασμού σε σχέση με τη δυναμική, τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τα ισχυρά σημεία της Περιφέρειας ως προς την τουριστική ανάπτυξη

• Έλλειψη υποστηρικτικών τουριστικών υποδομών καθώς η Περιφέρεια διαθέτει ελάχιστα τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις ενοικίασης μεταφορικών μέσων

• Διαχρονικά παρατηρείται έλλειψη ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας με τους διεθνείς tour operators που διακρίνεται στα εξής σημεία:

− Αν και η πόλη των Δελφών ανήκει στον Κλασικό Γύρο της Ελλάδας, οι αφίξεις συνήθως δεν περιλαμβάνουν διανυκτέρευση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει οικονομικό αποτύπωμα και να δυσχαιρένεται
η τουριστική ανάπτυξη σε καταλύματα και χώρους εστίασης

− Τα χωριά της Π.Ε. Βοιωτίας και Φωκίδας δεν αξιοποιούνται με την ένταξη τους σε τουριστικά προγράμματα που έχουν ως κεντρικό άξονα τους Δελφούς, αν και διαθέτουν παραδοσιακούς οικισμούς,
εκδηλώσεις, αγροτική παραγωγή και σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα (π.χ. Ορχομενός), στοιχεία που παραμένουν ασύνδετα μεταξύ τους

− Το παραλιακό μέτωπο της Εύβοιας και της Φωκίδας δύσκολα συναντάται στο πρόγραμμα διεθνών operators και οι αφίξεις προέρχονται κυρίως από εγχώριους επισκέπτες

• Σχετικά περιορισμένη κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε υπηρεσίες και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Αυτό το γεγονός υπονομεύει την 
προοπτική αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρατήρηση που καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των προκλήσεων και των αναμορφώσεων που έχει επιβάλλει η πανδημία του νέου 
κορονοϊού (COVID-19) (ψηφιοποίηση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος και στροφή σε έξυπνες και καινοτόμες δράσεις και επιχειρήσεις). Η ψηφιακή εικόνα της Περιφέρειας και το εύρος της, αλλά 
και τα ίδια τα ψηφιακά μέσα που αξιοποιούνται για την προβολή των καταλυμάτων και των τουριστικών προϊόντων που διαθέτει είναι περιορισμένα, ξεπερασμένα τεχνολογικά και αισθητικά κατώτερα 
του ίδιου του προϊόντος 

• Περιορισμένη διάχυση, χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις τουριστικές επιχειρήσεις

• Οι πόλεις της Στερεάς Ελλάδας υστερούν στην ανάδειξη τους ως City Break προορισμοί καθώς δεν έχουν ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο που θα αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά τους και 
θα αναδείξει τη δυνατότητα τους να προσφέρουν εμπειρίες και υπηρεσίες

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα…
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Ανάλυση SWOT | Αδύνατα σημεία (2)

• Έλλειψη ενιαίου και αναγνωρίσιμου τουριστικού brand name για το σύνολο της Περιφέρειας και ελλιπής αξιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου που αποτυπώνονται στην έλλειψη 
ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και στις ελλιπείς υποστηρικτικές υποδομές που υφίστανται στους εν λόγω χώρους. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία απαιτούν ενιαία και οργανωμένη 
προώθηση που θα διευκολύνει τον εν δυνάμει επισκέπτη να βιώσει το ιστορικό και αισθητικό πλαίσιο των περιηγήσεων και επισκέψεων

• Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης φορέα/φορέων για την διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (DMO) 

• Οι υποδομές μεγαλύτερης χωρητικότητας για την υποστήριξη ΜΙCE τουρισμού βρίσκονται σε περιοχές με περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης

• Παρατηρείται έντονη ανομοιογένεια μεταξύ των Π.Ε. ενώ η απόλυτη πλειοψηφία των διανυκτερεύσεων πραγματοποιούνται στην Π.Ε. Εύβοιας.

• Διαρθρωτικές αδυναμίες του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια (ανάγκη αναβάθμισης τουριστικών υποδομών, έλλειψη καταρτισμένου ανρθώπινου δυναμικού κ.α.)

• Χαμηλή ποιότητα και προβλήματα / αδυναμίες σε ορισμένες τουριστικές υποδομές (π.χ. ιδίως στον τομέα της διαμονής). Η πλειοψηφία των μονάδων είναι 2*, με δυναμικότητα χαμηλότερη από το μέσο 
όρο της χώρας και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ανήκουν κατά πλειοψηφία στην κατηγορία 2 κλειδιών ενώ παρατηρείται σημαντική απουσία επαύλεων   

• Πολύ χαμηλές επιδόσεις στις αφίξεις επισκεπτών σε ξενοδοχειακά καταλύματα:

− 10η θέση σε αφίξεις επισκεπτών το 2018 και 11η σε ρυθμό αύξησης το διάστημα 2010 – 2018

− 8η θέση σε αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών το 2018 και 10η σε ρυθμό αύξησης το διάστημα 2010 – 2018

− 11η σε αριθμό διανυκτερεύσεων με μικρή διάρκεια μέσης παραμονής ανά επισκέπτη μόλις 4,4 διανυκτερεύσεις

• Πολύ χαμηλή τουριστική δαπάνη που το 2019 διαμορφώθηκε σε € 265,4 ανά επισκέπτη (10η σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέρειες) και  €60,8 ανά διανυκτέρευση (8η σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 
περιφέρειες)

• Οι ξενοδοχειακές μονάδες 3* παρουσίασαν το 2018 πολύ χαμηλό ποσοστό ΕBITDA προς Κύκλο Εργασιών ενώ οι μονάδες 4* εμφάνισαν πολύ υψηλό ποσοστό Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφαλαία που σε 
σχέση με το 2017 αυξήθηκε κατά 50%

• Eξάρτηση σε μεγάλο βαθμό από την εγχώρια αγορά και προσέλκυση χαμηλού αριθμού επισκεπτών από τις αγορές του εξωτερικού

• Μη αποτελεσματική προώθηση και σύνδεση των επιλογών, των δραστηριοτήτων και των εμπειριών που προσφέρουν οι ορεινοί όγκοι της Περιφέρειας σε σχέση με το τουριστικό προϊόν καθώς απουσιάζει 
η στρατηγική ανάδειξης τους και η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες στη φύση, υψηλή 
γαστρονομία και επαφή με τον πλούσιο πολιτισμό της Περιφέρειας

• Ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς οι άναρχες πολεοδομικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές και οι πολύ αυστηροί περιορισμοί σε κάποιες άλλες δημιουργούν έντονες 
ανισότητες, υποβαθμίζουν το φυσικό τοπίο ή δυσχεραίνουν την ανάπτυξη

• Η Περιφέρεια παρουσιάζει αδυναμία απορρόφησης των ημερήσιων επισκεπτών των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων ώστε να παραμείνουν και να διανυκτερεύσουν  στους κοντινούς οικισμούς  

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

…που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν με στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν 
αναγνωριστεί.
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Ανάλυση SWOT | Ευκαιρίες (1)

• Η σύνδεση του Βόρειου με το Νότιο οδικό άξονα στην Εύβοια, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση και να δημιουργηθεί μία ενιαία τουριστική αγορά. Το οδικό δίκτυο θα διευκολύνει την ανάδειξη των 
περιοχών του Βόρειου τμήματος που διαθέτουν μοναδική ομορφιά αλλά η αξιοποίηση τους είναι πολύ περιορισμένη λόγω της δύσκολης πρόσβασης

• Ανάπτυξη υδατοδρομίων που θα άρουν τους γεωγραφικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν σημαντικές παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας (Φωκίδα, Σκύρος, Εύβοια)
• Αναβάθμιση και επαναξιοποίηση των σταθμών του σιδηροδρομικού δικτύου που βρίσκονται στις Π.Ε. Φωκίδας και Φθιώτιδας και έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Επίσης, αξιοποίηση παλαιών 

σταθμών του ΟΣΕ της περιοχής και μετατροπή τους σε επισκέψιμα μουσεία της σιδηροδρομικής ιστορίας της Περιφέρειας
• Αναβάθμιση της μαρίνας Ιτέας ώστε να προσελκύσει τουριστικά σκάφη και να προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής 
• Το σύνολο των απορριμμάτων οδηγείται προς ταφή καθώς στην Περιφέρεια λειτουργούν 7 ΧΥΤΑ. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση έχουν προγραμματιστεί σειρά έργων όπως η κατασκευή τεσσάρων 

μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων, μετατροπή των ΧΥΤΑ σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και κατασκευή 5 νέων ΧΥΤΥ
• Αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης των ταξιδιωτών για εμπειρίες Sports & Activities, Τουρισμού Περιπέτειας και Φυσιολατρικού Τουρισμού αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και πόρους της 

Περιφέρειας (χιονοδρομικά κέντρα, ορειβατικά καταφύγια, περιπατητικές διαδρομές). Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει μοναδικής ομορφιάς ορεινούς όγκους που προσφέρουν ποικιλία αθλητικών και 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως σκι, ορειβασία, αναρρίχηση και ορεινή ποδηλασία. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1/3 της έκτασης της Περιφέρειας αποτελείται από οικοσυστήματα που 
χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης σημασίας για τον εθνικό φυσικό πλούτο και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών προστατεύεται 

• Αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για «εναλλακτικά» και αυθεντικά τουριστικά προϊόντα και εμπειρίες που δεν εντάσσονται μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού μαζικού τουρισμού Ήλιος & Θάλασσα και 
παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της τοπικής κουλτούρας και παράδοσης των Περιφερειών για τη δημιουργία εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων (π.χ. Αγροτουρισμός 
και Οικοτουρισμός). Οι Π.Ε Φθιώτιδας και Εύβοιας διαθέτουν αγροτουριστικές μονάδες, ενώ η πλούσια πρωτογενή παραγωγή και το ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον δημιουργούν τις προδιαγραφές για 
περαιτέρω ανάπτυξη 

• Η Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να συνδέσει το αρχαιολογικό και λαογραφικό απόθεμα και να δημιουργήσει μία ενιαία ιστορία που να φτάνει έως το σήμερα μέσω των σύγχρονων μνημείων και 
εορτασμών σημαντικών επετείων. Η Περιφέρεια αποτέλεσε κεντρικό τόπο δράσης και εξέλιξης κατά τα αρχαία χρόνια από τη μυκηναϊκή μέχρι και την κλασική εποχή (πόλη της Θήβας και του Ορχομενού, 
Δελφοί). Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 δόθηκαν στα εδάφη της σημαντικές μάχες που συντέλεσαν στην απελευθέρωση, ενώ ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών αποτελεί παγκόσμιο 
σύμβολο συνεργασίας και διαλόγου και ρητορικού λόγου 

• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία. Η Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τα 
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια χαμηλής και μεσαίας κατηγοριοποίησης που διαθέτει προς αυτή την κατεύθυνση 

• Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει μικρά αστικά κέντρα και κοινότητες που λειτουργούν ως προορισμοί για εγχώρια αγορά καθώς διαθέτουν αυθεντική ομορφιά, επαρκείς υποδομές σε καταλύματα και 
περιβάλλονται από μοναδικά φυσικά τοπία που προσφέρουν πολλές επιλογές για εναλλακτικές δραστηριότητες όπως χιονοδρομικά κέντρα, περιπάτους και πεζοπορίες καθώς και ενδιαφέρον παραλιακό 
μέτωπο με τη Χαλκίδα να κυριαρχεί σε αυτό το κομμάτι

• Αξιοποίηση του ισχυρού συμβολισμού των Δελφών και του επιτυχημένου παραδείγματος του Delphi Economic Forum με στόχο την προσέλκυση περαιτέρω διεθνούς προβολής, με παράλληλη 
αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών για την προώθηση του MICE στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, γύρω από το οποίο μπορούν να συνδεθούν και 
άλλα τουριστικά προϊόντα (γαστρονομικός, πολιτιστικός, οινοτουρισμός, οικοτουρισμός, τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων) που μπορεί να υποστηρίξει η περιοχή

• Ο πολιτιστικός πλούτος των Δελφών με την παγκόσμια εμβέλεια που απολαμβάνει, μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και για την Κρουαζιέρα, ενδιαφέρον που μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί μέσω των 
κατάλληλων επενδύσεων στην Ιτέα αλλά και στη Διώρυγα της Κορίνθου ως πύλη πρόσβασης 

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Σύνδεση των ισχυρών σημείων της Περιφέρειας που ορίζουν την τουριστική της ταυτότητα (πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί πόροι, παράκτιες περιοχές, ορεινοί όγκοι) μεταξύ τους αλλά και με πλήθος 
δραστηριοτήτων που αφορούν υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και ήπιας άθλησης, οικοτουρισμού, οινοτουρισμού και γαστρονομικού τουρισμού, προσφέροντας σύνθετες και αυθεντικές και μοναδικές 
βιωματικές εμπειρίες στον επισκέπτη όπως π.χ., προώθηση συνεργασίας και ανάδειξη συνεργειών μεταξύ των Παραπαρνάσιων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος 
βάσει των ισχυρών σημείων που εντοπίζονται σε τουριστικούς πόλους της περιοχής (Δελφοί, Αράχωβα, Γαλαξίδι, Ιτέα, Άμφισσα, Αμφίκλεια, Μπράλος, Παύλιανη)

• Προβολή των επιλογών που προσφέρει ο ορεινός όγκος της Ευρυτανίας και σύνδεση με τα Άγραφα και την Ορεινή Ναύπακτο σε ενιαία διαδρομή οικοτουριστικού, πολιτιστικού/θρησκευτικού και 
λαογραφικού ενδιαφέροντος συνδυασμένη με γευσιγνωσία και παραδοσιακή αρχιτεκτονική

• Προβολή και αξιοποίηση των σύνθετων χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η Εύβοια και των προοπτικών που έχει για τουρισμό Ήλιο & Θάλασσα, Ναυτικό τουρισμό (σκάφη αναψυχής), οικοτουρισμό, 
ιαματικό τουρισμό/τουρισμό ευεξίας και τουρισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και ήπιας άθλησης

• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ και ΠΟΠ (π.χ. ελαιόλαδο, ελιά, τυροκομικά αγαθά, κρασιά) που 
συνδυάζονται ώστε να δημιουργηθούν υγιεινά, θρεπτικά & τοπικά παρασκευασμένα τρόφιμα με τη χρήση βιώσιμων διαδικασιών. Η παραπάνω ζήτηση δίνει περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης της τοπικής 
παραγωγής και ενισχύει τη βιωσιμότητα μικρών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό άξονα για την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου brand ανά περιοχή αναδεικνύοντας θεματικό 
περιεχόμενο των πρώτων υλών που διαθέτουν βάσει του ιστορικού/πολιτιστικού και γαστρονομικού πλαισίου τους 

• Η Περιφέρεια παρουσιάζει έντονη βιομηχανική πολιτιστική κληρονομιά τόσο στην ΠΕ Βοιωτίας όσο και στην Π.Ε. Εύβοιας που είναι άμεσα συνυφασμένη με την εγχώρια αστικοποίηση και 
εκβιομηχανοποίηση της χώρας. Σημεία που μπορούν να αναγνωριστούν ως εξειδικευμένοι προορισμοί και κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο κοινό και προβολή στον ευρωπαϊκό χάρτη

• Αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών για επιλογή ασφαλών, δευτερευόντων προορισμών που δεν εμφανίζουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες
• 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. Τα ιαματικά λουτρά που διαθέτει η Περιφέρεια 
μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να απορροφήσουν κοινό του Silver Economy με ανάπτυξη προσωποποιημένου και αυθεντικού τουριστικού προϊόντος

• Ανάπτυξη Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Προορισμού 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 κάθε 
Περιφέρειας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Η επέκταση της ψηφιοποίησης διευκολύνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων με σκοπό την προσφορά εξειδικευμένων και στοχευμένων 
προϊόντων καθώς και τη δυναμική προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και προτεραιότητες. Επιπλέον, αναπτύσσονται προϊόντα που δεν απαιτούν δια ζώσης επαφή (π.χ. ψηφιακά 
προϊόντα περιήγησης, ανέπαφες συναλλαγές, πλατφόρμες παροχής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο ) 

• 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)

• Αξιοποίηση της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που καθιστά εφικτή τη δημιουργία ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα, με σκοπό την ανάπτυξη του κινηματογραφικού τουρισμού στην 
Περιφέρεια

Ευκαιρίες – Opportunities

…που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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• Ισχυρός ανταγωνισμός σε εγχώριο επίπεδο από τους εδραιωμένους νησιωτικούς-παραθαλάσσιους προορισμούς καθώς και από Περιφέρειες (όπως π.χ. η Κεντρική Μακεδονία) που διαθέτουν 
ανταγωνιστικότερο τουριστικό προϊόν και πόρους (φυσικά τοπία, παραλίες, πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους), γεωγραφική τοποθεσία και συνδεσιμότητα με βασικές αγορές, πιο ανεπτυγμένες 
τουριστικές υποδομές και καλύτερη προβολή & προώθηση του προϊόντος τους

• Υψηλή εξάρτηση από τον εσωτερικό τουρισμό, πολύ υψηλότερη από πολλές άλλες Περιφέρειες, ο οποίος εμφανίζει τάσεις συρρίκνωσης λόγω της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας αλλά 
και της νέας κρίσης που επέφερε η πανδημία του νέου κορονοϊού (COVID-19)

• Σημαντική υστέρηση στην προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος, που συνιστά ένα εκ των κεντρικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ταυτότητας του 
τουριστικού προϊόντος της

• Ο κατακερματισμός των επιχειρήσεων καταλυμάτων (πολλές σε πλήθος με μικρή δυναμικότητα) δυσκολεύει την οργανωμένη συνεργασία με διεθνείς tour operators and travel agents και απαιτεί τη 
δημιουργία δικτύων και πρωτόκολλων συνεργασίας

• Περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων στην Περιφέρεια και διατήρηση του υφιστάμενου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που βασίζεται στον μαζικό τουρισμό 
χαμηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πολύ περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ιαματικά λουτρά στην Π.Ε. Φθιώτιδας

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

• Εδραιωμένη επιχειρηματική κουλτούρα που δεν ευνοεί την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών με σκοπό τη συστηματική και ολοκληρωμένη ανάδειξη του προορισμού που θα επιφέρει την αύξηση 
των τουριστικών αφίξεων

• 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 

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορoνοϊού (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

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