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«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

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

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

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

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

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

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

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

$ Δολάριο ΗΠΑ

~ Περίπου

£ Λίρα ΗΒ

€  Ευρώ

hm3 Κυβικό εκατόμετρο (1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα)

knots Κόμβοι

xλμ. Χιλιόμετρα

Α/Κ Αυτοκινητόδρομος

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

δισ. Δισεκατομμύρια

Ε/Γ - Ο/Γ Επιβατηγό/οχηματαγωγό

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΛ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

ΕΞΑΑ Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού

εκατ. Εκατομμύρια

Ενοικ. Δωμάτια Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΗΒ Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΘΗΣ Θερμοηλεκτρικός σταθμός

Ι.Μ. Ιερά Μονή

κ.α. Και άλλα

κτλ. Και τα λοιπά

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

ΚΥ Κέντρο υγείας

μ. Μέτρα

Μ.Ο. Μέσος όρος

ΟΤΑ Online Travel Agency

Π.Γ.Ν. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

π.χ. Παραδείγματος χάριν

ΠΓΕ Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα

ΠΟΑ Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

ΠΟΠ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

ΠΠΙ Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο

π/υ Προϋπολογισμός

ΣΜΑ Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων

στρ. Στρέμματα

τ.μ. Τετραγωνικά μέτρα

τ.χλμ. Τετραγωνικά χιλιόμετρα

τρισ. Τρισεκατομμύρια

ΤΣΠ Τοπικός σταθμός παραγωγής

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα

ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός

χιλ. Χιλιάδες

χλστ. Χιλιοστόμετρα

ΧΥΤΑ Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

ΧΥΤΥ Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
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Προσβασιμότητα
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Οδικό Δίκτυο

• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α1) ή (Π.Α.Θ.Ε.) (Αθήνα –Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι)
• Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Α3) ή (Ε65) (Λαμία – Κηπούρειο)
• Εθνική Οδός 6 (ΕΟ6) (Βόλος – Ηγουμενίτσα)
• Εθνική Οδός 30 (ΕΟ30) (Βόλος – Άρτα)

Αεροδρόμια

1. Διεθνής Αερολιμένας Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
2. Διεθνής Αερολιμένας Νέας Αγχίαλου

Κύριοι Λιμένες

1. Λιμάνι Βόλου
2. Λιμάνι Σκιάθου                        
3. Λιμάνι Σκοπέλου         
4. Λιμάνι Γλώσσας Σκοπέλου       
5. Λιμάνι Άγνωστα Σκοπέλου
6. Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου

Σιδηροδρομικό Δίκτυο

• Γραμμής Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη
• Σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα
• Σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα-Βόλος
• Βόλου (Άνω Λεχώνια) – Μηλεών (τρενάκι του Πηλίου)

Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαμβάνει κεντρική θέση στον Ελλαδικό γεωγραφικό χώρο διαθέτοντας εκτεταμένο οδικό δίκτυο, οδική
και σιδηροδρομική συνδεσιμότητα με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), 2 αεροδρόμια, το τρίτο μεγαλύτερο
εμπορικό λιμάνι της χώρας) καθώς και μικρότερους σημαντικούς λιμένες που εξασφαλίζουν την συνδεσιμότητα των Σποράδων με την
Ηπειρωτική Ελλάδα.
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  | Οδικό Δίκτυο

Πηγές: ΣΠΕΝ 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019, Έρευνα Deloitte-Remaco

Αυτοκινητόδρομος Α1 – Π.Α.Θ.Ε (Ε75)

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Α3)

Εθνική Οδός 6 (ΕΟ6) (Βόλος – Ηγουμενίτσα)

Οδικό Δίκτυο

• Αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού Ε75.
• Διασχίζει μεγάλο κομμάτι της Περιφέρειας καθώς διέρχεται από την ΠΕ Μαγνησίας, τη Λάρισα και συνεχίζει προς την Κατερίνη.
• Η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου από 

το Κλειδί Ημαθίας έως τις Ράχες Φθιώτιδας, μήκους 230χλμ.
• Η επισκευή του δρόμου στο τμήμα της Περιφέρειας περιλαμβάνει, ανακατασκευή και αναβάθμιση του υφιστάμενου 

αυτοκινητόδρομου και τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Το 2017 δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα Ευαγγελισμός – Σκοτίνα με 
τις παρακάμψεις της Κοιλάδας των Τεμπών και του Πλαταμώνα

• Αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού Ε65.
• Ενώνει τον Αυτοκινητόδρομο Α1 με την Εγνατία Οδό στο Κηπούρειο Γρεβενών.
• Διέρχεται από ΠΕ Καρδίτσας και ΠΕ Τρικάλων και ενώνει την ανατολική με τη δυτική πλευρά της χώρας.
• Έχει συνολικό μήκος 181,5 χλμ., σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το κεντρικό τμήμα μήκους 77,5 χλμ. (Ξυνιάδα – Τρίκαλα)
• Παραδόθηκε στην κυκλοφορία το Δεκέμβριο του 2017, με εταιρεία διαχείρισης την Κεντρική Οδό Α.Ε.
• Υπό κατασκευή βρίσκεται το Νότιο τμήμα Ξυνιάδα – Λαμία (32,5 χλμ.)

• Αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού Ε92.
• Αποτελεί βασική οδό σύνδεσης των Τρικάλων με τη Λάρισα (62χλμ.). Η διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα που εξυπηρετούσε ως 

βασικός άξονας έχει αντικατασταθεί από την Εγνατία Οδό καθώς μεγάλο μέρος της κίνησης διοχετεύεται στη νέα οδική αρτηρία. 
• Εντός της Περιφέρειας έχει αντικατασταθεί από τον Αυτοκινητόδρομο Α1 για τη σύνδεση Λάρισας- Βελεστίνο.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι αυτοκινητόδρομοι και εθνικές οδοί της Περιφέρειας.
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Αεροδρόμια

Πηγές: ΥΠΑ, Έρευνα Deloitte-Remaco

Διεθνής Αερολιμένας Σκιάθου

Διεθνής Αερολιμένας Νέας Αγχίαλου

Αεροδρόμια

• Ο Διεθνής Αερολιμένας Σκιάθου βρίσκεται 2 χλμ. από το λιμάνι της Σκιάθου, με μοναδικό τρόπο πρόσβασης το ιδιωτικό αυτοκίνητο ή ταξί. 

• Το Δεκέμβριο του 2015 παραχωρήθηκε η διαχείριση και λειτουργία του αερολιμένα στην Fraport. To 2017 ανακοινωθήκαν από τη νέα εταιρεία σειρά έργων 
αναβάθμισης μεταξύ των οποίων είναι η αναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών, η επέκταση τερματικού σταθμού κατά 9.511 τ.μ., η 
ανακαίνιση του υπάρχοντος και η προσθήκη νέων σταθμών check-in και πυλών.

• Το 2019 οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν στις 181 χιλ. σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2015 κατά 15,0% αλλά οριακή μείωση σε σχέση με το 2018 (0,7%).

• Συνδέεται με την Αθήνα καθημερινά (η πτήση διαρκεί 40’) και με τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. 
• Τους μήνες Μάιο-Οκτώβριο, το αεροδρόμιο δέχεται διεθνείς αφίξεις από ευρωπαϊκούς προορισμούς και πτήσεις charter κυρίως από τις Σκανδιναβικές Χώρες 

και τη Μ. Βρετανία. 
• Συνολικά περισσότερες από 15 εταιρείες αξιοποιούν το αεροδρόμιο της Σκιάθου ως σημείο πρόσβασης στη χώρα.

• Ο Διεθνής Αερολιμένας Νέας Αγχίαλου βρίσκεται στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, 24 χλμ. από το Βόλο και η πρόσβαση πραγματοποιείται με ιδιωτικό 
αυτοκίνητο, ταξί ή ΚΤΕΛ από το κέντρο του Βόλου.

• Το 2018 υποδέχθηκε τις περισσότερες διεθνείς αφίξεις (89.044), αύξηση 22,0% σε σχέση με το 2015, ενώ το 2019 παρουσιάστηκε μείωση κατά 7,0%.

• Το αεροδρόμιο παρουσιάζει πολύ περιορισμένη κίνηση στις πτήσεις εσωτερικού, χωρίς τακτικά δρομολόγια. 
• Κατά τη διάρκεια των μηνών Απρίλιο-Οκτώβριο εξυπηρετεί προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις από τη Γερμανία, την Αγγλία, την Αυστρία και την Ολλανδία 

καθώς από το 2018, 6 διεθνείς αεροπορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο. 
• Επιπλέον, ο αερολιμένας δέχεται κάποιες διεθνείς πτήσεις τύπου charter.

• Η θέση του αεροδρομίου αποτελεί στρατηγικό του πλεονέκτημα καθώς βρίσκεται επί του αυτοκινητόδρομου Α1 και συνδέει το Πήλιο, έναν από τους πιο 
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με διεθνή δίκτυα μεταφορών και αποτελεί σημείο πρόσβαση προς τους λιμένες που εξυπηρετούν τις Σποράδες.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αερολιμένες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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Λιμάνι του Βόλου

Λιμάνι Σκιάθου

• Πρόκειται για λιμένα διεθνούς ενδιαφέροντος που ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και τα έργα 
αναβάθμισης θεωρούνται άμεσης προτεραιότητας. 

• Το λιμάνι του Βόλου είναι το 3ο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ελλάδας και αποτελεί κύρια διεθνή θαλάσσια πύλη. Έχει πολλαπλές 
χρήσεις καθώς διακινούνται εμπορεύματα και επιβάτες ενώ χρησιμοποιείται για κρουαζιέρες και σκάφη αναψυχής. 

• Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών προωθούνται έργα επενδύσεων σε υποδομές ακτοπλοΐας, φιλοξενίας κρουαζιέρας και 
θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και σε υποδομές εμπορευματικών μεταφορών. Παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ώστε να αξιοποιηθεί 
περαιτέρω ως μοχλός ανάπτυξης της Περιφέρειας δεδομένου ότι συνδέεται με το κύριο εθνικό (και διευρωπαϊκό) οδικό δίκτυο, με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και με το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου αλλά και τον αερολιμένα Σκιάθου. Ενώ, υπάρχει έντονο επενδυτικό 
ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του λόγω των σημαντικών προοπτικών που διαθέτει

• Το λιμάνι του Βόλου, συνδέει ακτοπλοϊκά την Κεντρική Ελλάδα με τις Βόρειες Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο) αλλά και με τα νησιά 
του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Το 2019, στο λιμάνι αποβιβάσθηκαν 200χλ. Επισκέπτες.

• Το λιμάνι τις Σκιάθου εξυπηρετεί την προσβασιμότητα στο νησί και τη σύνδεση του με την ηπειρωτική χώρα, μέσω του λιμανιού του Αγ. 
Κωνσταντίνου, του Βόλου και του Μαντουδίου ενώ συνδέεται και με τα υπόλοιπα νησιά των Σποράδων. 

• Θεωρείται λιμάνι μείζονος ενδιαφέροντος, μέρους του εκτεταμένου δικτύου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και τα έργα 
αναβάθμισής του ενδιάμεσης προτεραιότητας. Εξυπηρετεί την ακτοπλοΐα, τα σκάφη αναψυχής αλλά και την κίνηση εμπορευμάτων.

• Επίσης στο λιμάνι ελλιμενίζονται κρουαζιερόπλοια. Το 2019 οι αποβιβασθέντες στο λιμάνι έφτασαν τους 198 χιλ., αποτελώντας το 0,5% των 
αποβιβασθέντων στα λιμάνια της επικράτειας, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό της Σκοπέλου (0,2%) και της Αλοννήσου (0,2%), 
κάτι που αποδεικνύει τη δυναμική του νησιού στον τομέα του τουρισμού

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες

Πηγές: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019, ΕΛΣΤΑΤ – Κίνηση λιμένων, Εθνική Στρατηγική Λιμένων

Λιμένες

Παρακάτω παρουσιάζονται οι λιμένες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την πόλη της Λάρισας ως βασική πύλη εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας

Λάρισα

• Η πόλη της Λάρισας σε συνδυασμό με το Βόλο ανήκουν στους Πρωτεύοντες 
Εθνικούς Πόλους. 

• Αποτελεί κόμβο με πολυτροπικότητα σύνδεσης, ωστόσο η αναβάθμιση των 
δικτύων μεταφοράς που διέρχονται από τη Λάρισα (ΠΑΘΕ, Ε65, σιδηροδρομικό 
δίκτυο) κρίνεται καθοριστική καθώς μπορεί να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά στην 
ανάπτυξη όλης της Περιφέρειας. 

• Εκτός από τους κύριους οδικούς άξονες από την Λάρισα διέρχονται και 
δευτερεύοντες άξονες της Περιφέρειας όπως ο οδικός άξονας Λάρισα-Καρδίτσα 
και Λάρισα-Φάρσαλα.

• Επιπλέον, η Λάρισα θεωρείται πύλη για τους παραλιακούς οικισμούς του νομού 
καθώς και πολιτιστικό και διοικητικό κέντρο.

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα Δημογραφικά Στοιχεία

Πληθυσμός : 
Η πόλη της Λάρισας αριθμεί 144.651 μόνιμους κατοίκους. 

Εκπαίδευση : 
Το 20,5 % του πληθυσμού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ηλικιακή Κατανομή: 
Το 53,3% των κατοίκων ΠΕ Λάρισας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20-64

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: 
Στο Δήμο Λάρισας το 42,4% του πληθυσμού είναι οικονομικά ενεργός

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: 
Το 6,0% των εργαζομένων του Δήμου Λάρισας απασχολείται στο συγκεκριμένο κλάδο

Πηγές: Στοιχεία απογραφής 2011 | ΕΛΣΤΑΤ, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας
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Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου
Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την πόλη του Βόλου ως βασική πύλη εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας,.

Βόλος

• Ο Βόλος, σε συνδυασμό με τη Λάρισα, θεωρείται Πρωτεύων Εθνικός Πόλος. 
• Αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο και σημαντικό τουριστικό και πολιτιστικό κέντρο. 
• Το λιμάνι του Βόλου θεωρείται διεθνής κύρια θαλάσσια πύλη ενώ αποτελεί πύλη 

εισόδου για τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και κυρίως των Σποράδων αλλά και για την 
τουριστική περιοχή του Πήλιου. 

• Ο Βόλος, εκτός από το λιμάνι διαθέτει δίκτυο μεταφορών που τον καθιστούν 
κόμβο πολυτροπικής πρόσβασης με δυνατότητα διάχυσης των εισροών στην 
υπόλοιπη Περιφέρεια, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στις περιοχές τουριστικού 
και αγροτικού ενδιαφέροντος. 

• Συγκεκριμένα, συνδυάζει το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, το σιδηροδρομικό δίκτυο 
αλλά και το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου.

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα Δημογραφικά Στοιχεία

Πληθυσμός: 
Η πόλη του Βόλου αριθμεί 86.046 μόνιμους κατοίκους. 

Εκπαίδευση: 
Το 17,6% του πληθυσμού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ηλικιακή Κατανομή: 
Το 53,8% των κατοίκων στην ΠΕ Μαγνησίας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20-64

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: 
Στο Δήμο Βόλου το 39,9 % του πληθυσμού είναι οικονομικά ενεργός

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: 
Το 7,4% των εργαζομένων του Δήμου Βόλου απασχολείται στο συγκεκριμένο κλάδο

Πηγές: Στοιχεία απογραφής 2011 | ΕΛΣΤΑΤ, Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας
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Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας

Πηγές: ΣΠΕΜ, Αναθεώρηση 2019, Έρευνα Deloitte-Remaco

Παρακάτω παρουσιάζεται 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

ΠΕΟ. Λάρισας - Βόλου / Τμήμα Α.Κ. Αερινού-Α.Κ. Βόλου - € 15.000.000 € 15.000.000 Ολοκληρωμένο

Δυτική παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας - € 9.941.212 € 9.941.212 Ολοκληρωμένο

Βελτίωση σύνδεσης Βελεστίνου με τον ΠΑΘΕ και το Βόλο - € 4.120.383 € 4.120.383 Ολοκληρωμένο

ΕΠ.Ο Λάρισας-Καρδίτσας, παράκαμψη Συκεώνα - € 33.700.000 € 33.700.000 Ολοκλήρωση 2022

Ε.Ο.30 Τρίκαλα – Άρτα, Παράκαμψη Πύλη- Παλαιομονάστηρο - € 7.837.160 € 7.837.160 Ολοκλήρωση 2021

Βελτίωση Ε.Ο. 30, 
Κατασκευή οδικού τμήματος από Δέλτα Καρδίτσας έως την είσοδο Καρδίτσας

- € 41.545.000 € 41.545.000 Ολοκλήρωση 2023

Ηλεκτροκίνηση γραμμών Παλαιοφάρσαλο-Καλαμπάκα - € 47.000.000 € 47.000.000 Ολοκλήρωση 2022

Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σηματοδότησης 
στη σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα-Βόλος

- € 60.000.000 € 60.000.000 Ολοκλήρωση 2022

Αποτελέσματα Χρηματοδοτικής περιόδου Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Σιδηροδρομικό δίκτυο

• Παρεμβάσεις για αύξηση ταχυτήτων στο σιδηροδρομικό άξονα 
Οινόη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη

• Κατασκευή διπλής ΣΓΥΤ στο τμήμα Ευαγγελισμός - Λεπτοκαρυά

• Παρεμβάσεις βελτίωσης και υποδομής λειτουργικότητας στο 
λιμάνι του Βόλου

Λιμένες

• Παρεμβάσεις συνδεσιμότητας στο αεροδρόμιο Σκιάθου και 
ασφάλειας στο αεροδρόμιου Ν. Αγχίαλου (αεροσκάφη ελέγχου 
ραδ/κών βοηθημάτων, ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου 
αποσκευών και λογισμικού εισαγωγής στοιχειών )

Αεροδρόμια

Έργα Ενταγμένα στις Προγραμματικές Περιόδους Δ’ & Ε’
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Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

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

Ολοκλήρωση των κύριων 
και ενδοπεριφερειακών 

οδικών αξόνων 

Βελτίωση του 
σιδηροδρομικού δικτύου 

Έργα βελτίωσης των 
λιμενικών εγκαταστάσεων

Συνδέσεις οικιστικών, 
τουριστικών & πολιτιστικών 

περιοχών με το 
κύριο οδικό δίκτυο

Συνδέσεις με 
απομακρυσμένες περιοχές 

και νησιά

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

Οδικό Δίκτυο
 Βελτίωση τμήματος αυτοκινητόδρομου Α1-Βόλος
 Ολοκλήρωση οδικού άξονα Ε65, Τρίκαλα – Εγνατία Οδός (Βόρειο Τμήμα), μήκους 70,5 χλμ.
 Σύνδεση αεροδρομίου Αγχιάλου με αυτοκινητόδρομο Α1
 Σύνδεση λιμένα με αεροδρόμιο Σκιάθου
 Βελτίωση οδικού άξονα στην περιοχή του Πηλίου (παράκαμψη χιονοδρομικού κέντρου, τμήμα 

Αγριάς- Λεχώνια)
 Παράκαμψη πόλεων Βόλου και Λάρισας
 Οδικό έργο: Καρδίτσα – Βόλος, αναβάθμιση Ε.Ο Λάρισα-Φάρσαλα
 Οδικό έργο ολοκλήρωσης Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων και Λάρισα - Κοζάνη
 Οδική Παραλιακή Σύνδεση Λάρισας – Μαγνησίας
 Ε.Ο. Τρίκαλα - Άρτα τμήμα: Πύλη - Παλαιομονάστηρο, Ήπειρος, Θεσσαλία
 Οδικό έργο Δέλτα – Παλαμάς Καρδίτσα (καθαίρεση και ανακατασκευή οδικού τμήματος της Ε.Ο. 

16 μήκους περίπου 10 χλμ.
 Οδικό Έργο Τρίκαλα - Καραβοπόρος, Τρίκαλα (κατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας)

Σιδηροδρομικό Δίκτυο
 Σύνδεση αεροδρομίου Αγχιάλου με το και ΒΙ.ΠΕ. Αλμυρού Βόλου με την υφιστάμενη 

σιδηροδρομική γραμμή και δημιουργία νέου Σ.Σ στον Αλμυρό.
 Σύνδεση ΒΙ.ΠΕ 1 και ΒΙ.ΠΕ. 2 Βόλου και λιμένα Βόλου με το σιδηροδρομικό δίκτυο
 Ανισόπεδες διαβάσεις στη Λάρισα- Παρεμβάσεις ενίσχυσης περίφραξης στη γραμμή Λάρισα-

Σοφάδες
 Ηλεκτροκίνηση Λάρισα – Βόλος (έργο Β’ φάσης)
 Σηματοδότηση- Ηλεκτροκίνηση Σιδηροδρομικού Τμήματος Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα, 

Τρίκαλα

Αεροδρόμια

 Κατασκευή οδού πρόσβασης στο αεροδρόμιο 
Ν. Αγχίαλου μέσω του Αλμυρού

Λιμένες

 Αναβάθμιση λιμένων Σκιάθου, Σκοπέλου & Αλοννήσου

 Αναβάθμιση λιμένα Βόλου (Προβλήτα Νο.3)

 Υδατοδρόμια σε Βόλο και τα νησιά των Σποράδων
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει 1 υδροηλεκτρικό σταθμό (ΥΗΣ) στην λίμνη Πλαστήρα συνολικής δυναμικότητας 129,9 MW. Επιπλέον, 
εντός της έκτασής της υπάρχουν εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ωστόσο η Περιφέρεια διαθέτει τη χαμηλότερη 
παραγωγική δυναμικότητα αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

Πηγές: ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, Hellenic Wind Energy Association

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ)

1 ΔΕΗ | Πλαστήρα | 3 μονάδες| 129,9MW ΥΗΣΧ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

• Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας της 
Περιφέρειας είναι 19 MW, η χαμηλότερη στην Ελλάδα (Ιούνιος 2020).

• Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διατηρεί τον μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό (ΜΥΗΣ) Σμόκοβο με 
παραγωγική δυναμικότητας 10,40 MW στην έξοδο της σήραγγας Λεονταρίου 
αξιοποιώντας την παροχή του φράγματος Σμοκόβου που έχει κατασκευαστεί για την 
άρδευση του νοτιοδυτικού τμήματος της θεσσαλικής πεδιάδας.

• Τα ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες διαθέτουν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 8,99 MW, στη θέση 
«Παλιούρες» του Δήμου Σοφάδων στην ΠΕ Καρδίτσας.

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

Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

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

1. Ενδεικτική και όχι εξαντλητική χαρτογράφηση

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας1

1

Μελλοντικά έργα

Σχεδιάζεται η αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του φράγματος της Μεσοχώρας και 
τη δημιουργία υδροηλεκτρικού έργου
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Το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας είναι πλούσιο, αλλά αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω των υψηλών αρδευτικών αναγκών στον 
Θεσσαλικό κάμπο το καλοκαίρι. Επιπλέον, υφίσταται σχεδιασμός βελτίωσης των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στην 
Περιφέρεια σχεδιάζονται 22 νέα έργα ύδατος για άρδευση προϋπολογισμού € 27 εκατ.

Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης & αποχέτευσης

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

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Θεσσαλίας

• Το ΥΔ Θεσσαλίας, με κωδικό EL08, διαθέτει 2 λεκάνες απορροής (ΛΑΠ) με συνολική έκταση 13.140 τ.χλμ.: Πηνειού (11.062 τ.χλμ.) και Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου (2.078 τ.χλμ.). 
Περιλαμβάνει την ΠΕ Λάρισας στο σύνολο της και πολύ μεγάλο τμήμα των ΠΕ Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Η συνολική μέση ετήσια ζήτηση από ανθρωπογενείς χρήσεις 
κυμαίνεται από 1.422 έως 2.429 hm3.  Η βασικότερη χρήση αφορά την αρδευόμενη γεωργία, για την οποία οι ετήσιες απολήψεις φτάνουν από 1.306 (91,8% της συνολικής μέσης 
ετήσιας ζήτησης) έως 2.313 hm3 (95,2% της συνολικής μέσης ετήσιας ζήτησης) ανάλογα με την έκταση των δηλωμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων που πράγματι αρδεύονται (τα 
2.313 hm3 μπορούν να θεωρηθούν και ως ανώτατο όριο στην αρδευτική ζήτηση). Η υδρευτική ζήτηση αφορά 94 hm3 (3,9-6,6%), ενώ η ζήτηση για την κτηνοτροφία και την 
βιομηχανία αντιστοιχεί σε 13 hm3 (0,5-0,9%) και 9 hm3 (0,4-0,6%), αντίστοιχα. Το ΥΔ είναι πλούσιο σε υπόγεια ύδατα λόγω της μορφολογίας του.

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

• Το ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με κωδικό EL07, διαθέτει 7 λεκάνες απορροής 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 14,9% της ΠΕ Μαγνησίας και 
Σποράδων. 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%).

Βασικά ζητήματα διαχείρισης υδάτων

• ΥΔ Θεσσαλίας: Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων λόγω της εκτεταμένης γεωργίας και λόγω της ύπαρξης ~250 βιομηχανιών στις ΒΙΠΕ Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας και 
ΒΙΟ.ΠΑ Βόλου και των ~400 βιομηχανιών εκτός των ΒΙΠΕ, υπερεκμετάλλευση επιφανειακών και υπόγειων  υδατικών συστημάτων λόγω υψηλών απολήψεων κατά την αρδευτική 
περίοδο με αποτέλεσμα πάρα πολύ χαμηλές / έως σχεδόν μηδενικές παροχές σε αρκετά ποτάμια υδατικά συστήματα κατά τη θερινή περίοδο, που καθιστούν αδύνατη τη 
συντήρηση υγιών οικοσυστημάτων και γενικότερων περιβαλλοντικών απαιτήσεων, υδρομορφολογικές  αλλοιώσεις π.χ. λόγω φραγμάτων, ορισμένα προβλήματα επάρκειας και 
ποιότητας πόσιμου ύδατος λόγω τεχνικών, οργανωτικών και οικονομικών προβλημάτων και της χημικής επιβάρυνσης των υπόγειων 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.

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

Αστικά λύματα

• Σε ότι αφορά στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων η Περιφέρεια συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ στο σύνολο των οικισμών Β΄ προτεραιότητας (4 οικισμοί), 
καθώς υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ή / και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).

• Από τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, 12 είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και 20  όχι. Από αυτούς, 15 έχουν ενταγμένα έργα με εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΕΣΠΑ 2014-2020, 1 έχει ωριμότητα των απαιτούμενων έργων υποδομής δικτύου αποχέτευσης και σχεδιάζεται να 
χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, 1 δεν έχει πλήρη ωριμότητα των απαιτούμενων έργων υποδομής δικτύου αποχέτευσης ή / και ΕΕΛ ενώ δεν έχει προβλεφθεί η αναγκαία 
χρηματοδότηση των υποδομών του, 1 διαθέτει εξυπηρετείται από ΕΕΛ και δίκτυο αποχέτευσης που δεν επιτρέπουν πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία, καθώς κατασκευάζονται οι 
διακλαδώσεις των ιδιωτικών συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης, 2 δεν έχουν υποβάλλει ή έχουν υποβάλλει ανεπαρκή στοιχεία για τη λειτουργία της ΕΕΛ για το 2017 (Μάρτιος 
2019). 

• Μεταξύ των έργων που δρομολογούνται είναι η επέκταση του Βιολογικού Σταθμού Αγριάς-Ν.Αγχιάλου που θα συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας της ΕΕΛ Βόλου

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



17

Το σημαντικότερο έργο αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
αποτελούν οι 3 σχεδιαζόμενες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) στις ΠΕ Τρικάλων, Μαγνησίας και Λάρισας. Η καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή προσφορών σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ Θεσσαλίας ήταν η 15η Σεπτεμβρίου 2020.

Βασικές υποδομές | Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

Πηγές: Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε., Δήμος Τρικκαίων, Έρευνα Deloitte-Remaco

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

• 7 χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ): 1 ΠΕ Λάρισας (Λάρισας), 2 ΠΕ Μαγνησίας (Βόλος, Αργαλαστή), 3 ΠΕ 
Σποράρων (Σκιάθου, Σκόπελου, Αλονήσου), 1 ΠΕ Τρικάλων (Παλαιόπυργος)

• 9 σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ): 2 ΠΕ Τρικάλων (Πύλης, Καλαμπάκας), 3 ΠΕ Καρδίτσας (Καρδίτσας, Σοφάδων, 
Πλαστήρα), 3 ΠΕ Λάρισας (Αγιάς, Ελασσόνας, Πολυδάμαντα), 1 ΠΕ Μαγνησίας (Αλμυρόύ)

Υφιστάμενες υποδομές (Ιούλιος 2016)1

• Συμμετοχή και ενίσχυση του συστήματος διαλογής στην πηγή αποβλήτων συσκευασιών σε όλους τους Δήμους μέσα από 
συνεργασία με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) που λειτουργεί η ΕΕΑΑ 
ή άλλο συλλογικό ή ατομικό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί και να καλύπτει γεωγραφικά την Περιφέρεια Θεσσαλίας

• Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων σε όλους τους Δήμους για τη χωριστή συλλογή χωριστών ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. 
χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, αλλά και λοιπά είδη) και συστήματος διαλογής στην πηγή για βιοαπόβλητα

• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης
• Οργάνωση συστήματος χωριστής διαχείρισης των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών με έμφαση στους μεγάλους 

παραγωγούς (όπως οι χώροι μαζικής εστίασης, στρατόπεδα, ξενοδοχεία, αλλά και στους μικρούς παραγωγούς σε επίπεδο 
νοικοκυριού)

• Δημιουργία μικρών κεντρικών μονάδων κομποστοποίησης και ανάκτησης βιοαποβλήτων για κάθε ΠΕ
• Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των ογκωδών και συστήματος χωριστής συλλογής και 

διαχείρισης μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων
• Ενίσχυση χωριστής συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ηλεκτρικών στηλών μέσω της 

σύναψης συμβάσεων από τους Δήμους με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, 
ΑΦΗΣ) 

• Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης
• Κατασκευή και λειτουργία 3 μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στις ΠΕ Τρικάλων / Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας 

με συνολική δυναμικότητα σε περίπτωση επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων 73,0 χιλ. τόνων / έτος, 86,7 τόνων / έτος και 
78,5 τόνων / έτος, αντίστοιχα

• Κατασκευή 2 ΣΜΑ για τη μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων προς τη ΜΕΑ ΠΕ Μαγνησίας στο Δήμο Ζαγοράς-
Μουρεσίου και στο Δήμο Νότιου Πηλίου

• Αναβάθμιση των υποδομών στο ΣΜΑ Τρικάλων

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

Μελλοντικά έργα1

• Μέσα στο 2020, αναμένεται η δημοπράτηση των 3 ΜΕΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Δυτικής 
Θεσσαλίας, Μαγνησίας και Λάρισας).

• Τα έργα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση €47 εκατ. από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020.

ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας

• Δημοπράτηση του έργου κατασκευής και λειτουργίας της ΜΕΑ από τον Δήμο Τρικκαίων στις 
07/07/2020

• Χωροθέτηση εντός του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Τρικάλων
• Δυναμικότητα: 45.453 τόνοι / έτος αστικών σύμμεικτων αποβλήτων, 9.626 τόνοι / έτος 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, 4.126 τόνοι / έτος κλαδεμάτων / πρασίνων
• Εκτιμώμενη αξία του έργου €28,9 εκατ. πλέον δικαιώματος προαίρεσης €4,0 εκατ. με 

συνολικό ποσό ιδιωτικής συμμετοχής €6,2 εκατ.
• Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την 

κατασκευή, λειτουργία και προμήθεια του εξοπλισμού
• Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 15/09/2020
• Τα οφέλη του έργου αποτελούν:

− η μείωση των απορριμμάτων προς υγειονομική ταφή και η επέκταση της διάρκειας ζωής 
του ΧΥΤΑ

− η ανάκτηση υλικών / ενέργειας προς επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση
− η παραγωγή κομποστ υψηλής ποιότητας και ενέργειας μέσω βιοαερίου
− η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά η ορθολογική διαχείριση των 

απορριμμάτων
Άλλα σχεδιαζόμενα έργα
• Αναβάθμιση Βιολογικού Σταθμού Βόλου (αύξηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 

Βόλου, προϋπολογισμού €15,6 εκατ.)
• Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Λάρισα
• Επέκταση Βιολογικού Σταθμού Αγριάς - Ν.Αγχιάλου, Θεσσαλία
• Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών - ενίσχυση διατομών στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης 

της Λάρισας

1. Ενδεικτική (όχι εξαντλητική) χαρτογράφηση 
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1. Αριθμός κλινών με βάση την ιστοσελίδα του νοσοκομείου 2. Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (2018)

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει 5 γενικά δημόσια νοσοκομεία και 20 κέντρα υγείας με 96 κλίνες, 113 ιατρούς και 273 άτομα 
νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και 26 ιδιωτικές κλινικές (4 μαιευτικές κλινικές, 7 γενικές, 13 νευροψυχιατρικές, 1 παθολογική και 1 
μικτή) με 2.189 κλίνες. Επιπλέον, στην Περιφέρεια υπάρχουν 3.755 ιατροί. Οι Περιφέρεια βρίσκεται χαμηλά τόσο σε διαθέσιμες κλίνες 
όσο και σε νοσοκομειακές παροχές ανά κάτοικο.

Βασικές υποδομές | Τομέας υγείας

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, κλίνες 2661

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, κλίνες 6501

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, κλίνες 3781

Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, κλίνες 4001

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κλίνες 3001

Δημόσια νοσοκομεία

Κέντρα υγείας

ΠΕ Καρδίτσας

Κέντρο υγείας Καρδίτσας

Κέντρο υγείας Μουζακίου

Κέντρο υγείας Παλαμά

Κέντρο υγείας Σοφάδων

ΠΕ Λάρισας

Κέντρο υγείας Αγιάς

Κέντρο υγείας Γόννων

Κέντρο υγείας Ελασσόνας

Κέντρο υγείας Λάρισας

Κέντρο υγείας Τυρνάβου

ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων

Κέντρο υγείας Αλμυρού

Κέντρο υγείας Αργαλαστής

Κέντρο υγείας Βελεστίνου

Κέντρο υγείας Βόλου

Κέντρο υγείας Ζαγοράς

Κέντρο υγείας Σκιάθου

Κέντρο υγείας Σκοπέλου

ΠΕ Τρικάλων

Κέντρο υγείας Καλαμπάκας

Κέντρο υγείας Πύλης

Κέντρο υγείας Τρικάλων

Κέντρο υγείας Φαρκαδόνας

• 96 κλίνες

• 113 ιατροί

• 273 άτομα νοσηλευτικό 
προσωπικό

• 184 άτομα άλλο προσωπικό

• 206 μηχανήματα

Υποδομές κέντρων υγείας2

• 26 ιδιωτικές κλινικές - 2.189 
κλίνες

− 4 μαιευτικές κλινικές
− 7 γενικές κλινικές
− 1 μικτά
− 1 παθολογικές
− 13 νευροψυχιατρικές

Ιδιωτικές κλινικές2

• 5 δημόσια νοσοκομεία

− 5 γενικά νοσοκομεία

• 3.755 ιατροί

Δημόσια νοσοκομεία & ιατροί2
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Η Περιφέρεια διαθέτει 11 τοπικές μονάδες υγείας 
(2 στην ΠΕ Καρδίτσας, 4 στην ΠΕ Λάρισας, 4 στην 
ΠΕ Μαγνησίας, 1 στην ΠΕ Τρικάλων).

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, 5η Υγειονομική Περιφέρεια, επίσημες ιστοσελίδες νοσοκομείων, Εφημερίδα της Κυβέρνησης



19

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας δραστηριοποιείται το 3,2% των τουριστικών γραφείων της Ελλάδας. Το 29,6% βρίσκεται στην ΠΕ Λάρισας,
το 26,9% εντοπίζεται στην ΠΕ Μαγνησίας. Επιπλέον, στις ΠΕ Σποράδων και Τρικάλων έχουν την έδρα τους περίπου 1 στα 5 τουριστικά 
γραφεία. Τέλος το 4,3% των γραφείων βρίσκονται στην ΠΕ Καρδίτσας. 

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 
Θεσσαλίας, % επί του συνόλου, 2019
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Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Πελοποννήσου

1.630

Σύνολο

Δυτικής Ελλάδας

Κρήτης

Στερεάς Ελλάδας

5.858

Αττικής

Ηπείρου

Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Κεντρικής Μακεδονίας

Βορείου Αιγαίου

Δυτικής Μακεδονίας

Θεσσαλίας

Ιονίων Νησιών

Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα)

4,3%

29,6%

26,9%

19,9%

19,4%

Μαγνησίας

Καρδίτσας

Λάρισας

Σποράδων

Τρικάλων

27,8%

14,9%

11,5%

10,9%

10,9%

6,3%

3,2%

3,2%

3,0%

2,2%

1,9%

1,8%

1,8%

0,8%
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Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας δραστηριοποιείται μόλις το 1,2 % των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων της Ελλάδας. Η πλειοψηφία, 
το 70,5%, των σχετικών επιχειρήσεων βρίσκονται στην ΠΕ Σποράδων. Οι ΠΕ Μαγνησίας, Τρικάλων, Λάρισας και Καρδίτσας 
συγκεντρώνουν το 13,3%, το 9,0%, το 5,7% και το 1,4% των επιχειρήσεων, 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 Θεσσαλίας, % επί του συνόλου, 2019
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To 2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εντοπίζεται το 7,3% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and beverage service
activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην πέμπτη θέση πίσω από τις Περιφέρειες Κρήτης (7,9%) και Νότιου Αιγαίου
(7,6%). Σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 16,0%.

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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Σύμφωνα με το τουριστικό βαρόμετρο της Θεσσαλίας παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα για το προφίλ των 
επισκεπτών, του τουριστικού προορισμού και των καταλυμάτων ανά θερινή και χειμερινή περίοδο.

Τουριστικό βαρόμετρο Θεσσαλίας

• Τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν κατά τη χειμερινή 
περίοδο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία επιχειρήσεις που λειτουργούν καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου (80%) και παραμένουν σε λειτουργία και τη χειμερινή 
περίοδο. Εντοπίζονται, κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές 
περιοχές της Περιφέρειας ή σε αστικά κέντρα που γειτνιάζουν με 
περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (Βόλος– Πήλιο, Καλάβρυτα 
–Μετέωρα, Καρδίτσα–Λίμνη Πλαστήρα κτλ.). 

• Μεταξύ των καταλυμάτων που λειτουργούν εποχιακά, κατά τη 
χειμερινή περίοδο και αποτελούν το 20% του συνόλου, ο μέσος 
χρόνος λειτουργίας είναι 6,6 μήνες, κυρίως την περίοδο 
Νοεμβρίου-Απριλίου.

• Τα τουριστικά καταλύματα, που λειτουργούν κατά τη θερινή 
περίοδο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά (75%), ενώ 
μόνο το 25% παραμένουν σε λειτουργία και τη χειμερινή 
περίοδο. Εμφανίζουν σημαντική διασπορά σε παραθαλάσσιες, 
ορεινές, ημιορεινές και αστικές περιοχές.

• Μεταξύ των καταλυμάτων που λειτουργούν εποχιακά, κατά τη 
θερινή περίοδο και αποτελούν το 75% του συνόλου, ο μέσος 
χρόνος λειτουργίας είναι 4,2 μήνες, κυρίως την περίοδο Ιουνίου-
Σεπτεμβρίου.

• Στα τουριστικά καταλύματα, τόσο κατά τη διάρκεια της θερινής, 
όσο και της χειμερινής περιόδου, προκύπτει ότι μόνο περίπου οι 
μισές επιχειρήσεις καταλυμάτων λειτουργούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς, με το φαινόμενο της εποχιακής λειτουργίας 
να εμφανίζεται κυρίως κατά τη θερινή περίοδο και μεταξύ των 
μικρότερων μονάδων (ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα) και 
των κάμπινγκ.

Συμπεράσματα σχετικά με τα τουριστικά καταλύματα

• Η πραγματοποίηση διακοπών αναψυχής αποτελούν τον κυρίαρχο 
σκοπό για τον οποίο επιλέγουν τη Θεσσαλία οι επισκέπτες της, 
τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο (65%), όσο και κατά τη θερινή 
περίοδο (84%). Περίπου το (18%) των επισκεπτών κατά τη 
χειμερινή περίοδο και το 9% κατά τη θερινή περίοδο, έχουν ως 
κύριο σκοπό την επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς.

• Η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών της χειμερινής 
περιόδου (71%) δηλώνουν ότι έχουν επισκεφθεί ξανά στο 
παρελθόν την περιοχή, με τα υψηλότερα ποσοστά, όσων 
επισκέπτονται για πρώτη φορά κάποια περιοχή, να εντοπίζονται 
στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα (47%), στην περιοχή του 
Πηλίου (37%) και στις περιοχές Ελάτη-Περτούλι (34%).

• Η χρήση τουριστικών πακέτων είναι μικρή, καθώς μόλις το 7%
των επισκεπτών της χειμερινής περιόδου και το 12% των 
επισκεπτών της θερινής περιόδου δηλώνουν ότι ταξίδεψαν με 
κάποιο τουριστικό πακέτο.

• Οι επισκέπτες της Θεσσαλίας επιλέγουν ως επί των πλείστων τα 
ξενοδοχειακά καταλύματα, αλλά το ποσοστό διαφέρει σημαντικά 
ανάλογα με την περίοδο θερινή (51%) ή χειμερινή (60%) και τον 
προορισμό εντός της Θεσσαλίας. Κατά τη θερινή περίοδο αυξάνει 
στο 37% η χρήση ενοικιαζόμενων καταλυμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσω 
online πλατφόρμας, όπως το airbnb)

• Το 97% των επισκεπτών της χειμερινής περιόδου και το 95% της 
θερινής περιόδου, δηλώνουν ότι θα σύστηναν τη Θεσσαλία, ως 
τουριστικό προορισμό, σε φίλους και συγγενείς.

Συμπεράσματα σχετικά με το προφίλ επισκεπτών

• Οι τουριστικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία εξαρτώνται 
περισσότερο από τον «εσωτερικό» τουρισμό καθόλη τη διάρκεια 
του έτους.

• Πιο συγκεκριμένα, η Θεσσαλία αποτελεί προορισμό κυρίως του 
Σαββατοκύριακου για Έλληνες επισκέπτες, κατά τη χειμερινή 
περίοδο, ενώ κατά τη θερινή περίοδο αποτελεί προορισμό 
θερινών διακοπών, τόσο για Έλληνες, όσο και για αλλοδαπούς 
επισκέπτες.

• Τα δύο βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας, ως 
τουριστικού προορισμού, σύμφωνα με τους επισκέπτες της 
χειμερινής περιόδου, είναι το φυσικό τοπίο και η τοποθεσία 
(47%) και ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας (29%). Στον 
αντίποδα, οι δύο βασικότερες αδυναμίες της Θεσσαλίας, ως 
τουριστικού προορισμού, είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου 
(31%) και η έλλειψη δημόσιων υποδομών (18%).

• Τα δύο βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας, ως 
τουριστικού προορισμού, σύμφωνα με τους επισκέπτες της 
θερινής περιόδου, είναι το φυσικό τοπίο και η τοποθεσία (39%) 
και η θάλασσα/οι παραλίες (36%), ενώ σημαντική αναφορά 
γίνεται και στο ότι αποτελεί έναν ήσυχο προορισμό (13%). Στον 
αντίποδα, οι δύο βασικότερες αδυναμίες της Θεσσαλίας, ως 
τουριστικού προορισμού, είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου 
(24%) και η έλλειψη δημόσιων υποδομών (11%)

Συμπεράσματα σχετικά με τον τουριστικό προορισμό

Πηγές: Palmos Analysis “THESSALY TOURISM BAROMETER”, Οκτώβριος 2019
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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)

18,2%

34,3%20,1%

17,9%

9,6% 15-24

25-34

35-44

45-54

55+

Η Περιφέρεια απασχολείται περίπου το 5,3% των εργαζομένων της χώρας στους κλάδους εστίασης και καταλυμάτων (6η θέση πίσω 
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου), καταγράφοντας την 7η υψηλότερη αύξηση μεταξύ των 13 Περιφερειών κατά την περίοδο 2010-
2019 καθώς και μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων λόγω σημαντικής αύξησης των εργαζομένων ηλικιακής ομάδας 25-34 
ετών.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον  τουρισμό

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

• Οι απασχολούμενοι στον τομέα του Τουρισμού στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας υπολογίζονται σε 20.408 για το έτος 
2019, μέγεθος κατά 3,0% μεγαλύτερο του πλήθους των 
απασχολούμενων στον κλάδο κατά το έτος 2010 (σε σχέση με 
μεταβολή 24,0% για το σύνολο της χώρας)

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των 
καταλυμάτων και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης 
είναι 17,0% και 83,0% αντίστοιχα

• Οι άνδρες αποτελούν το 63,7% των απασχολούμενων και οι 
γυναίκες το 36,3% 

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά 
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης με έναν στους τέσσερις 
εργαζόμενους να ανήκει στην μερική (υψηλότερο σε σχέση με 
το σύνολο της χώρας)

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων μειώθηκε κατά την περίοδο 
εξέτασης από 38,6 έτη το 2010 σε 36,3 έτη το 2019

Βασικά χαρακτηριστικά 
Εργατικού Δυναμικού 2019

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Σύνολο 
χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 20.408 381.856

% αντρών 63,7% 53,6%

% Γυναικών 36,3% 46,4%

% Πλήρους απασχόλησης 75% 82%

% Μερικής απασχόλησης 25% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 36,3 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 38,6 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 3,0% 24,0%

% απασχολούμενων σε καταλύματα 17,0% 25,0%

% απασχολούμενων σε υπηρεσίες εστίασης 83,0% 75,0%

• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η ομάδα 25-34 ετών (34,3% των 
εργαζομένων ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα)

• Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 35-44 (20,1%) ενώ ίδιο μερίδιο έχουν οι ομάδες 45-54 και 
15-24 (17,9%)

• Ένας στους δύο εργαζόμενους (54,3%) στον κλάδο είναι ηλικίας από 25 έως 44 ετών
• Σχεδόν τρείς στους τέσσερις εργαζόμενους (72,6%) είναι ηλικίας έως 44 ετών
• Η μείωση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την αύξηση της 

ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών η οποία το 2010 κατείχε μερίδιο ίσο με 25,0% και την μείωση 
της ηλικιακής ομάδας 55+ από 15,0% το 2010 σε 10,0% το 2019.

Επίπεδο εκπαίδευσης 2010 2019

Πρωτοβάθμια 24,0% 11,0%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 65,0% 75,0%

Τριτοβάθμια 11,0% 11,0%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 0,0% 3,0%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,9 2,1

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων εμφανίζει αύξηση 
κατά την περίοδο εξέτασης, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 13% των 
εργαζομένων με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη 
αύξηση του μεριδίου των εργαζομένων που αφορά σε δευτεροβάθμια-
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες

• Μετά το έτος 2017 εμφανίζονται εργαζόμενοι στο κλάδο οι οποίοι 
ανήκουν στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης

Κατανομή εργαζομένων, ανά ηλικιακή ομάδα, (2019 ) Σύγκριση Περιφέρειας Θεσσαλίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εμφανίζει μεγαλύτερο πλήθος 
απασχολούμενων αντρών στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της 
χώρας (63,7% έναντι 53,6% αντίστοιχα) και ανάλογα χαμηλότερο 
μερίδιο όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών 

• Εμφανίζει το 2ο χαμηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης (75,0% 
έναντι 82,0% για το σύνολο της χώρας) ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 36,3 έτη, η 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών της χώρας

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια 
(δείκτης 2,1) είναι αντίστοιχο του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1) 
ούσα έκτη στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών
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Στην Περιφέρεια η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων απασχολείται στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, παρά την 
μείωση του μεγέθους κατά -8% (σε σχέση με το 2010)  ενώ λιγότεροι από δύο στους δέκα εργαζόμενους απασχολούνται στον κλάδο 
των καταλυμάτων (αύξηση +127,0% σε σχέση με το 2010).

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Δραστηριότητες υπηρεσιών καταλυμάτων 2019

Σύνολο απασχολούμενων 3.568

% αντρών 64,1%

% Γυναικών 35,9%

% Πλήρους απασχόλησης 96,0%

% Μερικής απασχόλησης 4,0%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 39,4

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 40,2

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 127,0%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,1

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 16.840

% αντρών 63,6%

% Γυναικών 36,4%

% Πλήρους απασχόλησης 70%

% Μερικής απασχόλησης 30%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 35,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 -8%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των 2 κατηγοριών 
απασχόλησης είναι ανομοιογενής με πάνω από οκτώ στους δέκα 
να εργάζονται σε υπηρεσίες εστίασης

• Το % των γυναικών είναι αντίστοιχο μεταξύ των δύο κατηγοριών 
(35,9% σε καταλύματα, 36,4% σε υπηρεσίες εστίασης)

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά 
+127,0% έναντι -8,0% στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

• Η μέση ηλικία μειώθηκε και στις δύο εξεταζόμενες κατηγορίες, 
παραμένει ωστόσο υψηλότερη για την κατηγορία καταλύματα 
(39,4 έτη) έναντι 35,6 έτη για την κατηγορία υπηρεσιών εστίασης)

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού μεταξύ των υπό-
κλάδων εστίασης

1.573 1.696 2.425 2.604 2.014 2.694 3.039 3.097 5.104 3.568

18.235 18.892 14.474
10.216 11.047

17.264
20.032

23.571 16.898 16.840

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Καταλύματα Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Πλήθος εργαζομένων, ανά κατηγορία, 2010-2019

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Καταλύματα
Σύνολο
20.408

εργαζόμενοι

17,5%

82,5%

% Καταλύματα % Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
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• Η πλήρης απασχόληση στον κλάδο για την Περιφέρεια Θεσσαλίας εμφανίζει σημαντική μείωση 
μετά το έτος 2015, ενώ η μερική απασχόληση αύξησε το μερίδιο της από 12,0% το 2010 σε 25,0% 
το 2019 και διατηρώντας ποσοστά άνω του 20,0%  για την πλειοψηφία των τελευταίων ετών της 
εξεταζόμενης περιόδου.

• Η Περιφέρεια λαμβάνει την 7η θέση όσον αφορά το ποσοστό των απασχολούμενων με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση , την 5η θέση όσον αφορά το ποσοστό των απασχολούμενων με 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 8η θέση όσον αφορά το ποσοστό των απασχολούμενων με 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. 

1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1

1,0

1,5

2,0

2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Στην Περιφέρεια η πλήρης απασχόλησης παρουσιάζει μείωση σε μεγέθη κάτω του 80% (2ο χαμηλότερο μεταξύ των Περιφερειών) ενώ 
το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων λαμβάνει την 6η υψηλότερη τιμή μεταξύ των Περιφερειών, παρουσιάζοντας αύξηση 
κυρίως λόγω της μείωσης του ποσοστού των εργαζομένων με πρωτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης.

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Δυναμική εξέλιξη χαρακτηριστικών (2010-2019)

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ
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• Από ποσοστό 39,5% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο αυξήθηκε σταδιακά 
φτάνοντας έως και 45,9% το έτος 2011 ενώ μετά το έτος 2017 κινείται πλησίον των επιπέδων του 
έτους 2010 με μείωση το 2019 στο 36,3% της απασχόλησης

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών αυξήθηκε την περίοδο εξέτασης κατά 8,5% σε σχέση με -5,4% 
για την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών (από 7,8 χιλ. εργαζόμενες το 2010 σε 7,4 χιλ. το έτος 
2019) 

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει σταθερή ανοδική τάση κατά την περίοδο εξέτασης, από 
1,9 το 2010 σε 2,1 το έτος 2019. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην μείωση του μεριδίου των 
εργαζομένων με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση (από 24,0% το 2010 σε 11,0% το 2019) και την 
αύξηση του μεριδίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας 
το 75,0% το 2019 (υψηλότερο ποσοστό σε όλη την περίοδο εξέτασης). 

• Παράλληλα αύξηση σημείωσαν και οι εργαζόμενοι με μεταπτυχιακό/ διδακτορικό τίτλο σπουδών 
φτάνοντας το 3,0% των απασχολούμενων το έτος 2019.
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• Υπάρχει πληθώρα επιλογών διασκέδασης για όλα τα γούστα και 
όλες τις ηλικίες.

− Ουζερί, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, beach bar που συνήθως 
βρίσκονται ή έχουν θέα τη θάλασσα, ιδιαίτερα στις 
παραθαλάσσιες περιοχές του Πήλιου και της Λάρισας, καθώς και 
στις Βόρειες Σποράδες (νησιά Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος).

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

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

− Θερινοί κινηματογράφοι που προβάλουν ταινίες κυρίως στα 
αγγλικά.

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

• Μαγνησία: Αγριά (Valis Resort), Αλυκές, Αμαρυλλίδος, Αμφανών, 
Άναυρος, Θωμάς Σουτραλί Αγριάς, Καρνάγιο, Κριθαριά, Νέα 
Αγχίαλος, Πλάκες, Πλατανίδια, Χρυσή Ακτή Παναγιάς

• Λάρισα: Νέα Μεσάγγαλα 1, Νέα Μεσάγγαλα 2, Νέα Μεσάγγαλα 3

• Σποράδες: Κουκουναριές, Μάραθα (Skiathos Palace Hotel), Αντρίνα
(Adrina Beach & Adrina Resort)

• 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 Θεσσαλίας απέσπασε συνολικά 19 Γαλάζιες Σημαίες 
για τις παραλίες της (3,6% επί του συνόλου της χώρας), με τις ΠΕ 
Μαγνησίας (13), Σποράδων (3) και Λάρισας (3) να συγκεντρώνουν 
την πλειονότητα των βραβευμένων παραλιών. 

• Σε επίπεδο δήμων, ο Δήμος Βόλου είχε το μεγαλύτερο αριθμό 
παραλιών με Γαλάζιες σημαίες (12), ακολουθούμενος από τους 
Δήμους Τεμπών (3), Σκιάθου (2) και Σκοπέλου (1).

Γαλάζιες σημαίες Κυριότερες παραλίες Υπηρεσίες και δραστηριότητες σίτισης και αναψυχής

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με συνολική έκταση 14.036 τ.χλμ. αντιστοιχεί στο 10,7% της συνολικής έκτασης της χώρα και έχει σημαντικό 
αριθμό παραλιών, οργανωμένων και μη, καθώς και παραλίες απομονωμένες και γραφικές που ακόμη δεν τις έχει αγγίξει ο μαζικός 
τουρισμός. Η Περιφέρεια διαθέτει υπηρεσίες και δραστηριότητες σίτισης και αναψυχής.

Ήλιος και Θάλασσα | Παραλίες και υπηρεσίες   

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, Θεσσαλία| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΙΝΣΕΤΕ  
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3

3

ΠΕ Σποράδων

ΠΕ Λάρισας

ΠΕ Μαγνησίας
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Στην ΠΕ Μαγνησίας υπάγονται και οι Βόρειες Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Κυρά Παναγιά, Γιούτια, Ψαθούρα, Πιπέρι, 
Περιστέρα και Σκάντζαρι) οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης για ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων επισκεπτών την θερινή περίοδο.

Ήλιος και Θάλασσα | Βόρειες Σποράδες

• Η πόλη της Σκιάθου είναι ο μοναδικός οικισμός του νησιού. 
Είναι κτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού σε έναν 
απάνεμο κόλπο που χωρίζει σε δύο μέρη το νησί Μπούρτζι.

• Ο οικισμός είναι σχετικά νέος αφού χτίστηκε γύρω στα 1829-
1830 στη θέση της αντίστοιχης αρχαίας πόλης. 

• Σήμα κατατεθέν υπήρξε πάντα το μεγάλο φυσικό της λιμάνι, 
που ρύθμιζε τη ζωή της πόλης κατά τα παλαιότερα όσο και 
κατά τα νεότερα χρόνια. 

• Σήμερα αποτελεί κατεξοχήν καταφύγιο σκαφών αναψυχής, κάτι 
που προσδίδει στο νησί έναν έντονο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. 

• Περπατώντας στον οικισμό, ο επισκέπτης μαγεύεται από τους 
πλακόστρωτους πεζοδρόμους , τα κατάλευκα σπίτια με τα 
κεραμίδια, το γραφικό λιμάνι που το ασφαλίζουν τέσσερα 
καταπράσινα νησάκια και το πανέμορφο Μπούρτζι.

• Το νησί στολίζουν πάνω από 60 εξαίσιες καταγάλανες παραλίες
• Δραστηριότητες αναψυχής: 25 διαδρομές για πεζοπορία, 

θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, θαλάσσιες εκδρομές στο νησάκι 
της Τσουγκριάς, στη Σκόπελο και τη Γλώσσα, ιππασία, 
ποδηλασία, και planespotting.

• Ανήκει στο σύμπλεγμα των Βόρειων Σποράδων και διαθέτει 
τρία βασικά λιμάνια: της Σκοπέλου, του Αγνώντα και της 
Γλώσσας. 

• Η Χώρα είναι η πρωτεύουσα του νησιού, βρίσκεται στη βόρεια 
ακτή μέσα σε κλειστό κόλπο και η πολιτεία της απλώνεται 
αμφιθεατρικά γύρω από το κάστρο.

• Το νησί χαρακτηρίζεται από τα πυκνά δάση και το γαλάζιο της 
θάλασσας, έτσι το 1997 ανακηρύχθηκε επίσημα ως «πράσινο 
και γαλάζιο νησί» από το διεθνή οργανισμό Βιοπολιτική.

• Η περιήγηση στο νησί ξεκινά από την Παναγίτσα του Πύργου 
στην άκρη του λιμανιού και μέσα από γραφικά φιδογυριστά 
δρομάκια φθάνει στο Κάστρο του Νησιού. 

• Χωριά - Οικισμοί: Χώρα Σκοπέλου, Γλώσσα, Νέο Κλήμα (Έλιος), 
Παλαιό Κλήμα, Λουτράκι, Αγνώντας (μικρό ψαράδικο χωριό), 
Πάνορμος (μικρός οικισμός 18χλμ. από τη Σκόπελο).

• Στη Βόρεια και ανατολική πλευρά της Σκοπέλου οι ακτές είναι 
βραχώδεις, ενώ στα νότια και δυτικά οι πλαγιές δημιουργούν 
τις υπέροχες καταπράσινες παραλίες του νησιού

• Δραστηριότητες αναψυχής: πεζοπορία, θαλάσσια σπορ, καγιάκ, 
όρθια κωπηλασία, καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, ποδηλασία

• Είναι το πιο απομακρυσμένο νησί των Βορείων Σποράδων
• Το μοναδικό κατοικημένο νησί στην περιοχή του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου Σποράδων, που δημιουργήθηκε το 1992. 
• Αποτελεί καταφύγιο σπάνιων πτηνών και κυρίως της 

μεσογειακής φώκιας monachus monachus. 
• Η Αλόννησος χαρακτηρίζεται οικολογικός παράδεισος, με το 

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων, να είναι το 
μεγαλύτερο της Ευρώπης και το μοναδικό στην Ελλάδα. 

• Η Παλιά Αλόννησος (ή Παλιό Χωριό ή Χώρα) βρίσκεται στην 
κορυφή του λόφου σε απόσταση 3 χλμ. περίπου από το λιμάνι 
του νησιού που βρίσκεται στο Πατητήρι. 

• Στη Μηλιά, σε μια κατάφυτη τοποθεσία, εδρεύει η Διεθνής 
Ακαδημία Ομοιοπαθητικής συνεχίζοντας, έτσι την παράδοση 
της λαϊκής ιατρικής που άνθησε στον τόπο αυτό χάρη στα 
θαυματουργά βότανα του νησιού.

• Υπάρχουν παραλίες με εντυπωσιακά πετρώματα και βότσαλα 
π.χ. στον Άγιο Δημήτριο και τον Λεφτό Γιαλό, αλλά και παραλίες 
με λευκή, κίτρινη και κόκκινη άμμο όπως στο Κοκκινόκαστρο  
και στην Χρυσή Μηλιά.

• Δραστηριότητες αναψυχής: Πεζοπορία, θαλάσσια σπορ, κανό 
και καγιάκ, καταδύσεις, ιστιοπλοΐα, ποδηλασία καθώς και 
θαλάσσιες εκδρομές στα νησιά του θαλάσσιου πάρκου.

Σκιάθος Σκόπελος Αλόννησος

Πηγές: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΙΝΣΕΤΕ, Visit Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, enjoy Thessaly
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Λιμάνι του Βόλου

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει 1 κύριο λιμάνι, το λιμάνι του Βόλου το οποίο είναι το 3ο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ελλάδας και 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1893. Το λιμάνι βρίσκεται μέσα στον ιστό της πόλης και υποδέχεται μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλοιων ενώ 
παράλληλα εξυπηρετεί και την εμπορευματική κίνηση, παίζοντας σημαντικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές. Το λιμάνι του Βόλου, συνδέει 
ακτοπλοϊκά την Κεντρική Ελλάδα με τις Βόρειες Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο) αλλά και με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. 

• Το Λιμάνι του Βόλου συγκαταλέγεται στις Κύριες Διεθνείς Θαλάσσιες Πύλες - Λιμένες της Χώρας με κατεύθυνση την προώθηση επενδύσεων 
σε υποδομές ακτοπλοΐας, φιλοξενίας κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και σε υποδομές εμπορευματικών μεταφορών. 
Επιπλέον, το λιμάνι κατέχει κεντροβαρή θέση στη χώρα μας και αποτελεί την ανατολική πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Το λιμάνι του Βόλου διαθέτει μία προβλήτα μήκους 445 μέτρων και βύθισμα 11 μέτρων, με δυνατότητα υποδοχής δύο κρουαζιερόπλοιων 
έως 250 μέτρα μήκος. Στο λιμένα λειτουργεί πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας βάσει εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης σύμφωνα με τον κώδικα Ασφαλείας ISPS. Επίσης, διαθέτει επιβατικό σταθμό 500 τ.μ., πλήρως εξοπλισμένο για την 
εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας, καθώς και χώρους στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και ΤΑΧΙ. Παρέχει πλήρες φάσμα 
υπηρεσιών προς τα κρουαζιερόπλοια και τους επιβάτες. 

• Οι μελλοντικές επενδύσεις περιλαμβάνουν βελτίωση των υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Βόλου και πρόσβαση στη
πόλη, πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων με τη δημιουργία μαρίνας στο Βόλο και καταφυγίων / αγκυροβολίων στην Αλόννησο 
(Καλαμάκια), τα παράλια της ΠΕ Λάρισας (Αγιόκαμπος), τα εξωτερικά παράλια του Πηλίου και τον Παγασητικό Κόλπο. 

• Συγκεκριμένα, τα έργα για το λιμάνι του Βόλου προβλέπονται σε έκταση διαστάσεων επιφάνειας περίπου 19.500 τ.μ., στο ανατολικό τμήμα 
της προβλήτας Νο3 του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Ο παραπάνω χώρος θα διαμορφωθεί για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων διακίνησης 
χύδην παλαιοσιδήρου (scrap) που σήμερα εκτελείται στην ανατολική προβλήτα Νο1.

Άλλοι λιμένες

• Το λιμάνι Σκιάθου είναι κατά κύριο λόγο επιβατικό, με ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα λιμάνια του Βόλου, του Αγ. Κωνσταντίνου, της Σκοπέλου 
και της Αλοννήσου. Επίσης, στο λιμάνι της Σκιάθου γίνεται και ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων.

• Το λιμάνι Σκοπέλου, είναι κατά κύριο λόγο επιβατικό, με ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα λιμάνια του Βόλου, του Αγ. Κωνσταντίνου, της Σκιάθου 
και της Αλοννήσου. Επίσης, στο λιμάνι της Σκοπέλου γίνεται και ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων, 

• Το λιμάνι Γλώσσας Σκοπέλου, εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση σε περίπτωση κακοκαιρίας στο λιμάνι της Σκοπέλου

• Τέλος το λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου, είναι κατά κύριο λόγο επιβατικό, με ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα λιμάνια του Βόλου, του Αγ. 
Κωνσταντίνου, της Σκιάθου και της Σκοπέλου. Επίσης, συνδέεται ακτοπλοϊκά και με Σύρο, Θήρα, Πάρο, Ηράκλειο, Τήνο και Νάξο. 

Λιμενικές υποδομές

To λιμάνι του Βόλου αποτελεί το 3ο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ελλάδας και βασικό λιμένα υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία διαθέτει και μία μαρίνα, στην Σκιάθο, με 350 θέσεις ελλιμενισμού.

Ναυτικός Τουρισμός| Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

Πηγές: Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., ΙΝΣΕΤΕ

Σκάφη αναψυχής (yachting)

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει 1 μαρίνα στο νησί της Σκιάθου με 350 
θέσεις ελλιμενισμού.

• Επιπλέον, στην Περιφέρεια έχουν χωροθετηθεί και 2 καταφύγια ή 
αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών (νησί της Σκοπέλου) με 180 θέσεις 
ελλιμενισμού.

• Στην ΠΕ Σποράδων το λιμάνι Αγνώντα Σκοπέλου εξυπηρετεί τον 
ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.

Κρουαζιέρα

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχτηκε το 2018 το 1,0% των 
κρουαζιερόπλοιων που επισκέφθηκαν την χώρα. Συγκεκριμένα, η κίνηση 
των κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 2013-
2018 σημείωσε μείωση κατά -17,0%.

• Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο λιμάνι του Βόλου (68,0%) και 
ακολουθούν τα λιμάνια της Σκιάθου (20,0%), και της Σκοπέλου (13,0%).

• Το 2018 και στα τρία λιμάνια της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατέπλευσαν 40 
κρουαζιερόπλοια με 41.647 επιβάτες (+73,0%, από 24.030 το 2013) 

Λιμάνι 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ% 

Βόλου 31 53 57 46 9 27 -13,0%
Σκιάθου 11 14 23 18 6 8 -27,0%

Σκοπέλου 6 4 8 8 3 5 -17,0%
Σύνολο 48 71 88 72 18 40 -17,0%

Διαχρονική εξέλιξη αφίξεων κρουαζιερόπλοιων, 2013-2018
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Σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία βρίσκονται στο Βόλο, στην Καρδίτσα, και στην Λάρισα. Επιπλέον, η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό
αριθμό αρχαιολογικών χώρων που μαρτυρούν την μακραίωνη ιστορία και πολιτιστική της παράδοση από την προϊστορική εποχή, και 
μεταβυζαντινή περίοδο, μεταξύ των οποίων το  Αρχαίο θέατρο Α’, Αρχαίο θέατρο Β’ στη ΠΕ Λάρισας τα οποία φιλοξενούν θεατρικές 
παραστάσεις ακόμη και σήμερα.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι

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

Η Θεσσαλία διαθέτει 20 μουσεία διαφόρων θεμάτων & αντικειμένων, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η ιστορία, ο πολιτιστικός και λαογραφικός πλούτος της:
• ΠΕ Καρδίτσας (4): Αρχαιολογικό μουσείο Καρδίτσας, Κέντρο Ιστορικών Μελετών «Νικόλαος Πλαστήρας», Μουσείο μάχης Σαραντάπορου, Ιστορικό- Λαογραφικό Μουσείο «Λ& Ν. Σακελλαρίου»
• ΠΕ Λάρισας (6): Αρχαιολογικό μουσείο Γενί Τζαμί, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Λαογραφικό- Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας «Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγκρα», Μουσείο Εθνικής 

Αντίστασης, Αρχοντικό Γεωργίου Σβαρτς
• ΠΕ Μαγνησίας (7): Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου, Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού, Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Βόλου, Μουσέιο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα, Υποβρύχιο Μουσείο Αλοννήσου
• ΠΕ Τρικάλων (3): Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο, Αρχαιολογική Συλλογή Τρίκκης, Μουσείο Ιεράς Μητρόπολης

Μουσεία

• ΠΕ Καρδίτσας (23): Αρχαιολογικός Χώρος Μητρόπολης, Τύμβος Συκεώνας, Λουτρά Συκεώνας, Πέτρινο, Αρχαιολογικός χώρος Μαγούλας Παλιάμπελα, Βλοχός, Παλαμάς, Προϊστορικός οικισμός  
Συκεώνας, Κάστρο Συκεώνας, Κάστρο Καλλιθήρου, Κάστρο Φαναρίου, Δημοτική αγορά, Αργιθέα, Αρχαία Όρθη, Αρχαίοι Γόμφοι, Ελληνόπυργος, Ερμήτσι, Θολωτός γεωμετρικός τάφος Ματαράγκα, Ιερό 
Ιτωνίας Αθήνας, Καλλίθρα, Κτιμένη, Μητρόπολη

• ΠΕ Λάρισας (14): Αρχαιολογικός Χώρος Φρουρίου Λάρισας, Αρχαίο θέατρο Α’, Αρχαίο θέατρο Β’, Λουτρά στην πλατεία Μπλάνα, Ο Θολωτός Τάφος στα Φάρσαλα, Κάστρο Βελίκας, Ακρόπολη 
Φαρσάλου, Ακρόπολη Αζώρου, Αρχαιολογικός χώρος Μηλέας, Δολίχη, Κραννών, Προϊστορικός οικισμός Παλαιόσκαλας, Προϊστορικός οικισμός Μακρυχωρίου, Το όρος των Κελλίων

• ΠΕ Μαγνησίας (11): Δημητριάδα, Σέσκλο, Διμήνι, Φεραί, Παλαιοχριστιανικές Φθιώτιδες Θήβαι, Άλος, Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Γορίτσα, Δημητριάδα (βασιλικές Α’ & Β’), Κάστρο Παλαιών Βόλου, 
Λόφος Επισκοπής, Ναυάγιο εμπορικού πλοίου στην Περιστέρα

• ΠΕ Τρικάλων (9): Φρούριο Τρικάλων και Βαρούσι, Μετέωρα, Παλινναίον, Αρχαία Άτραγος, Ασκληπιείο Τρικάλων, Κουρσούμ Τζαμί, το άγαλμα του Ασκληπιού, Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσίνου, Μαγούλα 
Κεφαλόβρυσο

Αρχαιολογικοί 
χώροι
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό-θρησκευτικό κεφάλαιο σε φρούρια, παραδοσιακούς οικισμούς και 
θρησκευτικά μνημεία της Χριστιανοσύνης και του Ισλάμ που μπορούν να αποτελέσουν τουριστικά θέλγητρα. Επίσης, η Μοναστική 
Πολιτεία Μετεώρων και το Κουρσούμ Τζαμί στη ΠΕ Τρικάλων, αποτελούν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

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

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

• Τα εντυπωσιακότερο είναι το Φρούριο της Λάρισας (Μπεζεστένι Λάρισας). Πρόκειται για σκεπαστή οθωμανική αγορά που κτίστηκε στο χώρο όπου βρισκόταν το αρχαίο και, αργότερα, το μεσαιωνικό 
φρούριο της Λάρισας. Η κατασκευή του διήρκεσε είκοσι δύο χρόνια από το 1484 έως 1506. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '70, το Μπεζεστένι ήταν σχεδόν όλο καλυμμένο με χώματα. Το 1976, η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία αφαιρεί τις επιχωματώσεις και στηρίζει τους τοίχους του μνημείου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τη δεκαετία του ’90, το κτίριο άρχισε να χρησιμοποιείται σαν 
αποθήκη και εργαστήρια κεραμικής και ψηφιδωτών από την 7η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας.

• Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το Βυζαντινό Κάστρο των Τρικάλων που είναι κτισμένο στα βόρεια της πόλης, σε θέση στρατηγικής σημασίας. Κατά την βυζαντινή περίοδο, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός 
προέβη τον 6ο αι. μ.Χ. σε ριζική ανακαίνισή του. Η χρήση ογκόλιθων στην κατασκευή του επιβεβαιώνει, ότι κτίστηκε στη θέση της αρχαίας ακρόπολης, που περιβαλλόταν από τείχος της κλασικής 
εποχής. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, το κάστρο επισκευάσθηκε πολλές φορές ενώ στην ανατολική πλευρά του δεύτερου διαζώματος κατασκευάσθηκε από τους Οθωμανούς ρολόι μεγάλων 
διαστάσεων, η καμπάνα του οποίου ζύγιζε περίπου 650 κιλά. Το Φρούριο φιλοξενεί το υπαίθριο θέατρο, όπου κάθε καλοκαίρι ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ποικίλες θεατρικές παραστάσεις. 
Μπορεί, επίσης, να επισκεφθεί τον Πύργο του Ρολογιού και να θαυμάσει από ψηλά ολόκληρη την πόλη και μεγάλο μέρος του θεσσαλικού κάμπου.

Φρούρια

• Η Θεσσαλία διαθέτει 77 οικισμούς χαρακτηρισμένους από το ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) ως παραδοσιακοί. Η ΠΕ Μαγνησίας διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό παραδοσιακών 
οικισμών (65), ακολουθούμενη από την ΠΕ Λάρισας (7), την ΠΕ Τρικάλων (4) και την ΠΕ Καρδίτσας (2).

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

• Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό πλούτο από θρησκευτικά μνημεία της Χριστιανικής θρησκεία, με 55 εκκλησίες και μονές, με βάση την Τουριστική Πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας,
• Τα σημαντικότερα μνημεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συνδέονται με το Θρησκευτικό Τουρισμό αφορούν το δίκτυο των περιοχών: Καλαμπάκα-Μετέωρα, Πήλιο, Σκόπελος και Όλυμπος
• Ορισμένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία του Χριστιανισμού στην Περιφέρεια αποτελούν: 

o Στη ΠΕ Τρικάλων ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο ναός του Τιμίου Σταυρού, τα 24 μοναστήρια των Μετεώρων, τα περισσότερα από αυτά είχαν ιδρυθεί στον 14ο αιώνα, από τα οποία είναι 
επισκέψιμα τα 6 (το Μεγάλο Μετέωρο, το Βαρλαάμ, την Αγία Τριάδα, τον Άγιο Στέφανο, το Ρουσάνο και τον Αγίο Νικόλαο Αναπαυσά), 

o Στην ΠΕ Καρδίτσας η Μονή Κορώνας (16ου αιώνα), η Μονή Πελεκητής (17ου αιώνα), η Μονή Γέννησης της Θεοτόκου (17ου αιώνα) στην περιοχή Σάικας, ο Ναός Αγ. Τριάδας (18ου αιώνα) στο Δ.Δ. 
Φυλακτής, το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας Μορφοβουνίου κ.α., 

o Στην ΠΕ Μαγνησίας ο μητροπολιτικός ναός των Τριών Ιεραρχών της Σκιάθου, η εκκλησία της Παναγίας Λιμνιάς, η Μονή Ευαγγελίστριας, τη Μονή Παναγιάς Κουνίστρας, η γυναικεία Ιερά Μονή του 
Τιμίου Προδρόμου της Σκοπέλου και πολλές εκκλησίες στην περιοχή Πηλίου, 

o Στην ΠΕ Λάρισας το Μοναστήρι της Παναγίας της Ολυμπιώτισσας, η Μονή Αναλήψεως του Σωτήρα, η Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Κανάλων Ολύμπου, η Μονή Αγίας Τριάδας στον Όλυμπο κ.α.
• Το 1989 η UNESCO ενέγραψε τα Μετέωρα στον κατάλογο τον μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς, τα οποία, μετά το Άγιο Όρος, αποτελούν το μεγαλύτερο και με συνεχή παρουσία από την εποχή 

της εγκατάστασης των πρώτων ασκητών μέχρι σήμερα μοναστικό σύνολο στον ελλαδικό χώρο. 
• Στην ΠΕ Τρικάλων το Κουρσούμ Τζαμί του Οσμάν Σαχ κτίστηκε στα μέσα του 16ου αιώνα αποτελεί χαρακτηριστικό μνημείο της ανατολικής αρχιτεκτονικής και προστατεύεται από την UNESCO.
• Στη ΠΕ Λάρισας η Εβραϊκή κοινότητα της Λάρισας, με την χιλιετή ιστορική της παρουσία, διαθέτει τη Συναγωγή της, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου και Κενταύρων.

Θρησκευτικά 
μνημεία

Πηγές: Θεσσαλία | Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, ΙΝΣΕΤΕ Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία. (2018) | Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.-Π.Α.Μ.Θ.),
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Οι πόροι Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού της Περιφέρειας συμπληρώνονται από αξιόλογα αγροτικά–λαογραφικά μνημεία, 
σημαντικό απόθεμα διατηρητέων κτιρίων και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που μπορεί είτε να είναι πολυθεματικές είτε βασίζονται 
στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Θεσσαλίας. Επιπλέον, η ολοκλήρωση της θεματικής πολιτιστικής διαδρομής αναμένεται να
αναβαθμίσει σημαντικά το προϊόν.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Λοιπά μνημεία, δραστηριότητες και υπηρεσίες

Πηγές: Θεσσαλία| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, ΙΝΣΕΤΕ , Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. (2015) | Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία 2018| e-thessalia

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

Αγροτικά-
λαογραφικά 

μνημεία

• Στην Θεσσαλία υπάρχουν  καταγεγραμμένα 114 διατηρητέα κτήρια (ΠΕ Μαγνησίας (101), ΠΕ Καρδίτσας (3), ΠΕ Τρικάλων (3), ΠΕ Λάρισας (7), τα περισσότερα στην πόλη του Βόλου, γεγονός άμεσα 
συνυφασμένο με το ιστορικό παρελθόν του ως σημαντικό εμπορικό και παραγωγικό κέντρο.

• Ορισμένα σημαντικά μνημεία / διατηρητέα κτίρια αποτελούν:
− στο Βόλο: το Κινηματοθέατρο Αχίλλειο, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός, η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, το Μεφσούτ, το Δημαρχείο, το Συγκρότημα Παπαστράτου, η Τράπεζα της 

Ελλάδος, η συνοικία «Παλιά» Βόλου, η οικία Παπαθανασίου, το κτίριο Παλούκα, το αρχοντικό Γκλαβάνη, τα αρχοντικά: Μουσλή, Σιτσιλιάνου και Καραβέργου στη Μακρινίτσα, το αρχοντικό Κύρου 
− στη Σκιάθο: η Οικία Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
− στην Καρδίτσα: το Αίγλη - Παλλάς
− στα Τρίκαλα: το δημοτικό σχολείο Ανθούσας 
− στη Λάρισα: Ο Μύλος του Παπά, η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή, ο Πρώην Κινηματογράφος Παλλάς, το ξενοδοχείο «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Διατηρητέα κτίρια

• Η σημαντικότερη πολιτιστική διαδρομή και πολιτιστικό μονοπάτι που έχει δημιουργηθεί στην Περιφέρεια λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ στοιχείων από τον πολιτισμό, την κοινωνική δομή, το 
φυσικό περιβάλλον και τις συνήθειες του τόπου αποτελεί η «Διαδρομή Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία» για την οποία έχουν υπολογιστεί συνολικά €37 εκατ. Το έργο βρίσκεται σε φάση 
υλοποίησης, σχεδιασμού και δόμησης ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος για τη δημιουργία μιας σύγχρονης περιηγητικής διαδρομής που θα συνδέει τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς 
χώρους της Περιφέρειας.

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

Πολιτιστικές 
διαδρομές και 

ξεναγήσεις

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

• Ορισμένες από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν στην ΠΕ Καρδίτσας: Φεστιβάλ Τριών Λιμνών, Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας, Γιορτή Κρασιού Μεσενικόλα, Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Γεύσεων, Γιορτή Κάστανου, Γιορτή Πίτας, Εαρινή Γιορτή της Φύσης, Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας, ο Καραγκούνικος Γάμος στον Παλαμά, στην ΠΕ Λάρισας: Φεστιβάλ Πηνειού, ιστορικό 
Ράλι Ολύμπου, Αχίλλεια, Μεσογειακό Φεστιβάλ νέων κινηματογραφιστών, Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου, η γιορτή της φέτας στην Ελασσόνα, η γιορτή του χαλβά στα Φάρσαλα, η γιορτή κρασιού στη 
Ραψάνη, Πάρκο των Ευχών, στην ΠΕ Μαγνησίας: Ανοιχτό Χωριό-Open Village, οι Μάηδες στη Μακρυνίτσα, ο Πηλιορείτικος γάμος στην Πορταριά, τα πανηγύρια της Σκιάθου, της Σκοπέλου και της 
Αλοννήσου, στην ΠΕ Τρικάλων: Φεστιβάλ Νερού, η αποκριά στο Καστράκι Τρικάλων, το έθιμο του Κλήδωνα στον Κόζιακα, ο Μύλος των Ξωτικών

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις
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Η πόλης της Λάρισας αποτελεί έναν προορισμό που επιδιώκει να αναπτύξει το City Break, καθώς είναι μία σύγχρονη και μοντέρνα πόλη 
με μεγάλες δεσπόζουσες πλατείες, όμορφα πάρκα, ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία και άλλα πολιτιστικά κέντρα κυρίως στον αστικό 
ιστό της, αναπτύσσοντας συνέργειες με τουριστικά προϊόντα όπως το Sun & Beach, ο Οικοτουρισμός, ο Αγροτουρισμός, ο Αθλητικός και 
Γαστρονομικός Tουρισμός, και ο Ιαματικός Τουρισμός.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Λάρισα

• Η εμπορική κίνηση της πόλης συγκεντρώνεται κυρίως οδούς Ρούζβελτ, Παπαναστασίου, Ερμού, Κύπρου, Παπακυριαζή, Βενιζέλου και σε όλους τους άλλους γύρω δρόμους. Η Κούμα και η Ασκληπιού 
είναι από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης αποτελώντας σημείο συνάντησης αλλά και συγκεντρώνοντας πλήθος καταστημάτων. Οι εκτεταμένες πεζοδρομήσεις 
της τελευταίας δεκαετίας έκαναν το κέντρο της πόλης ευχάριστο τόπο για περίπατο στην πιο ενδιαφέρουσα εμπορική της ζώνη. Το κέντρο της Λάρισας διαθέτει μεγάλη ποικιλία καταστημάτων όπως 
το Pantheon Plaza δίνοντας πολλές ευκαιρίες για shopping επώνυμων ρούχων σε κατοίκους και επισκέπτες.

Αγορά
(Shopping)

• Βόλτα από την κεντρική πλατεία στην Ακρόπολη της Λάρισας (φρούριο) η διαδρομή περιλαμβάνει αξιοθέατα όπως το Μπεζεστένι, μεγάλη σκεπαστή αγορά, που κτίσθηκε από τους Οθωμανούς στα τέλη 
του 15ου αιώνα, σημείο αναφοράς για την πόλη, τα παλαιοχριστιανικά λουτρά του 6ου αι., την παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Αχιλλείου και της βασιλικής της κυρίως βυζαντινής περιόδου του 
11ου-12ου αιώνα μ.Χ., με νεκροταφεία της ίδιας περιόδου και το Β’ Αρχαίο Θέατρο κατασκευασμένο τον 1ο αιώνα π.Χ. Η περιήγηση ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στο Φρούριο της πόλης, το 
μοναδικό ύψωμα στην ευρύτερη περιοχή το οποίο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αποτέλεσε την ακρόπολη και το θρησκευτικό κέντρο της βυζαντινής πόλης.

• Βόλτα στο δημοτικό πάρκο Αλκαζάρ το οποίο μετρά 100+ χρόνια ζωής και είναι το σημείο-όαση για τους ανθρώπους της πόλης, με πράσινο, σιντριβάνια, πεζοδρόμους, παιδικές χαρές, υπαίθριο 
θέατρο, γήπεδα. Στο πάρκο υπάρχουν αξιοθέατα  όπως το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης του Φιλόλαου Τλούπα και το Μνημείο του Ιπποκράτη. 

• Περίπατος στο ιστορικό κέντρο: Στις παρυφές του λόφου του Φρουρίου, στην οδό Βενιζέλου δεσπόζει το Α’ Αρχαίο Θέατρο, το οποίο χτίστηκε το πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. και συνδέθηκε με 
εκδηλώσεις λατρείας, θεατρικές παραστάσεις, μουσικούς αγώνες και διάφορες εκδηλώσεις, αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά θέατρα της περίοδο. Το ιστορικό κέντρο της πόλης περιλαμβάνει 
αξιοθέατα όπως το Μεγάλο Οθωμανικό Λουτρό (Buyuk Hamam) και το Μπαϊρακλί Τζαμί. Η περιήγηση συνεχίζεται στην πλατεία Μπλάνα με σημαντικά διατηρητέα κτήρια όπως το Γενί Τζαμί το οποίο 
είναι το νεότερο από τα τζαμιά της Λάρισας, γι’ αυτό και άλλωστε ονομάστηκε γενί, που σημαίνει νέο. 

• Η περιοχή στις όχθες του Πηνειού ποταμού αποτελεί χώρο χαλάρωσης, απογευματινού περιπάτου, υπαίθριας άθλησης και πολιτιστικών εκδηλώσεων όλους τους μήνες του χρόνου για τη Λάρισα.
• Βόλτα με ποδήλατο: η πόλη διαθέτει ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων όλων των μορφών σε πολλές και κύριες οδούς της πόλης (π.χ. Πολυτεχνείου, Καραθάνου, Λογιωτάτου, Ανθ. Γαζή, 

Θέτιδος).
• Λοιπά αξιοθέατα στην πόλη και την ΠΕ: Μουσεία, σπήλαια (Σπήλαιο Μελισσότρυπας, Σπήλαια Λάρισας)  παραδοσιακοί οικισμοί, θρησκευτικοί χώροι, επισκέψιμα οινοποιεία 
• Δραστηριότητες αναψυχής: πεζοπορία, αναρρίχηση, κανό καγιάκ, θαλάσσια αθλήματα, διαδρομές με μηχανές, διαδρομές 4x4, ιππασία, αλεξίπτωτο πλαγίας, παραλίες

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Τα μεζεδοπωλεία και οι ταβέρνες μπαρ, τα καφέ και οι λοιποί χώροι διασκέδασης και η νυχτερινή ζωή της πόλης βρίσκονται συγκεντρωμένα στις περιοχές του λόφου του Φρουρίου, της πλατείας 
Ταχυδρομείου και του κέντρο της πόλης. Στο πεζοδρομημένο κέντρο της πόλης και στη γύρω περιοχή υπάρχουν πολλά μεζεδοπωλεία, καφετέριες και χώροι διασκέδασης, ενώ στην οδό Πανός
συγκεντρώνονται ψητοπωλεία με γευστικούς μεζέδες. Επίσης, διάσπαρτα στο κέντρο, αλλά και εκτός κέντρου, σε διάφορες συνοικίες, υπάρχουν τσιπουράδικα .

Διασκέδαση

• Θέατρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις: Το Θεσσαλικό θέατρο απαρτίζεται από ιδιαίτερα προσεγμένους χώρους όπως το Θέατρο του Μύλου, την Αυλή του Μύλου, και το Κηποθέατρο. Επίσης, τελούνται 
θεατρικές παραστάσεις και στο δυο αρχαία θέατρα της Λάρισας (Α΄ Αρχαίο Θέατρο, Β΄ Αρχαίο Θέατρο) με σημαντική πολιτιστική εκδήλωση το Φεστιβάλ Αθηνών "Επίδαυρος« (Μάιος- Οκτ.). Στην 
Ερασιτεχνική Σκήνη «Ανδρέας Τσάτσαρης» και στο Θέατρο Τεχνών Λάρισας τελούνται σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

• Λαογραφικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις: Πανελλήνια Γιορτή Φέτας (Αυγ), Εμποροπανήγυρη Λάρισας (7ημερο Σεπ), Πανελλήνια έκθεση για την Γεωργία & την Κτηνοτροφία (Μαρ), Γιορτή του χαλβά 
(Σεπ), Μπουρανί (Φεβ / Μαρ), Designers Pavilion (Ιαν)

• Αθλητικές εκδηλώσεις: Faethon Olympus Marathon (Ιουλ), Διεθνές Τουρνουά Τένις σε αναπηρικά αμαξίδια (Σεπ), Ιστορικού Ράλλυ Όλυμπου (Οκτ)
• Φεστιβάλ: Πηνειού (Ιουν), Διεθνές Κινηματογραφικό (Φεβ), Διεθνές Παραδοσιακών Χορών (Ιουλ),  Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου (Οκτ)

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Visit Λάρισα, Δήμος Λάρισας, Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΕΤΕ, Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία 2018
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Η πόλης τoυ Βόλου αποτελεί προορισμό που μπορεί να αναπτύξει τον τουρισμό City Break σε συνδυασμό με το Sun & Beach και τον 
Αγροτουρισμό, καθώς η πόλη αλλά και η ΠΕ Μαγνησίας διαθέτει σημαντικό αριθμό παραλιών, ορεινών όγκων και σημείων 
ενδιαφέροντος, αθλητικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού και φυσιολατρικού χαρακτήρα, ενώ το λιμάνι της πόλης προσφέρει ακτοπλοϊκή 
συνδεσιμότητα με τις Βόρειες Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος).

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Βόλος

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Visit Βόλος, Δήμος Βόλου, Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΕΤΕ, Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία 2018

• Οι οδοί Ιάσονος, Δημητριάδος και Ερμού μαζί με τους κάθετους δρόμους (πολλοί από τους οποίους έχουν πεζοδρομηθεί) συγκροτούν την «καρδιά» του ιστορικού κέντρου, όπου συγκεντρώνεται το 
μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής κίνησης και της νυκτερινής ζωής, με πρωταγωνιστές τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αποτελούν ζωντανό κύτταρο της πόλης.

Αγορά
(Shopping)

• Η βασική περιπατητική διαδρομή στην πόλη ξεκινάει από το λιμάνι του Βόλου, την πεζοδρομημένη λεωφόρο Αργοναυτών, στην οποία ξεχωρίζουν η «Αργώ» «σήμα κατατεθέν» της πόλης, συνεχίζει στη 
μαρίνα και προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Συγκρότημα Παπαστράτου, καταλήγοντας στο μεγάλο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου με την ομώνυμη εκκλησία και το πάρκο Αναύρου με την υπαίθρια 
γλυπτοθήκη.

• Βόλτα στη συνοικία Παλαιά ή απλώς Παλιά στο δυτικό τομέα της πόλης με τα νεοκλασικά της κτίρια. Η διαδρομή περιλαμβάνει αξιοθέατα, όπως το κάστρο του Βόλου, που χτίστηκε στα μέσα του 6ου 
μ.Χ. αιώνα, τα ρωμαϊκά λουτρά, και την πλατεία Αγίων Θεοδώρων. Η περιοχή είναι γεμάτη από παραδοσιακά τσιπουράδικα.

• Μουσεία, αξιοθέατα και μνημεία στην πόλη του Βόλου: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Συγκρότημα Παπαστράτου, Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, Πάρκο Άγιου Κωνσταντίνου, Τράπεζα της Ελλάδος, 
το κινηματοθέατρο Αχίλλειον, το Αθανασάκειο Μουσείο Βόλου, το μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας «Ν.&Σ. Τσαλαπάτα» και το σιδηροδρομικό μουσείο Βόλου

• Λοιπά αξιοθέατα : Το τρενάκι του Πήλιου - Ο θρυλικός Μουτζούρης ξεκινάει από το σταθμό στα Άνω Λεχώνια και καταλήγει στο σταθμό των Μηλεών. Ενώ στην ΠΕ Μαγνησίας υπάρχει το ιστορικό και 
λαογραφικό μουσείο Πορταριάς, τα σπήλαια και τα φαράγγια στην Όθρυς, καθώς και ο Χιλιόχρονος Πλάτανος Τσαγκαράδας.

• Δραστηριότητες αναψυχής: ορεινή ποδηλασία και πεζοπορία, αναρρίχηση, off-roading, ιππασία, καταδύσεις, χειμερινά σπορ στο χιονοδρομικό κέντρο Χανιών

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Μία βόλτα μέσα στο Βόλο πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει φαγητό στα Παλαιά, περιοχή πίσω από το δημαρχείο της πόλης όπου εκεί βρίσκονται πολλές ταβέρνες, και το μεσημέρι τσίπουρο στα 
παραδοσιακά τσιπουράδικα της Νέας Ιωνίας. Τα τσιπουράδικα του Βόλου είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα για το καλό τσίπουρο και τους εκλεκτούς τους μεζέδες.Διασκέδαση

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

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών (Αυγ), το Φεστιβάλ Αιγαίου στο Μπούρτζι, (Ιούλ.), ο Πηλιορείτικος γάμος στην Πορταριά και στο Τρίκερι, ο Βλάχικος 
Γάμος στο Βελεστίνο.

• Αθλητικές εκδηλώσεις: το παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κολύμβησης (FINA) και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, Pilio Trail City Run 
(Ιουν), Adventure Rally EnduroSouth Pelion (Νοε), Σκιάθος Palace Cup (Μαϊ), Αλόννησος Challenge (Ιουν)

• Φεστιβάλ: Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου (Ιουλ), Rhythmatic Open Air Festival (Αυγ), Διεθνές Φεστιβάλ Βόλου (Ιουλ)

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ
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Τα Τρίκαλα αποτελούν έναν προορισμό που επιδιώκει να αναπτύξει το City Break, καθώς είναι μία γραφική πόλη με ποικίλες επιλογές 
διασκέδασης και αναψυχής, πλήθος μουσείων, μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος τόσο στον αστικό ιστό της όσο και σε κοντινή 
απόσταση στην ΠΕ, όπως τα Μετέωρα, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπτύσσοντας συνέργειες με τουριστικά 
προϊόντα όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο αθλητικός και Γαστρονομικός Tουρισμός.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Τρίκαλα

• Τα σημαντικότερα εμπορικά καταστήματα της πόλης βρίσκονται συγκεντρωμένα στην περιοχή του κέντρου της πόλης. Η αγορά εκτείνεται στους δρόμους γύρω από τον πεζόδρομο της Ασκληπιού και 
γύρω από την κεντρική πλατεία (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου) και όλα βρίσκονται τόσο κοντά ώστε να εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και τους επισκέπτες, καθώς μπορεί κανείς 
πεζός να κάνει τα ψώνια του. 

• Open Mall: Πρόκειται για μια επένδυση ύψους €1,9 εκατ. από τον Δήμο Τρικκαίων και τον Εμπορικό Σύλλογο με έργα δημιουργίας ενός ανοικτού κέντρου εμπορίου στα Τρίκαλα, στην περιοχή του 
παλιού εμπορικού κέντρου και των «μανάβικων». Οι δράσεις περιλαμβάνουν και πολιτιστικές παρεμβάσεις, με σημαντικότερη, τη φιλοτέχνηση αγαλμάτων για τους Τσιτσάνη, Βίρβο, Καλδάρα.

Αγορά
(Shopping)

• Βόλτα στο Βαρούσι - Παλιά Πόλη Τρικάλων: Μεσαιωνική συνοικία της πόλης, με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, διαθέτει δίπατα σπίτια, αρχοντικά με ξύλινες πόρτες που χρονολογούνται μεταξύ 
του 17ου και του 19ου αιώνα. 

• Βόλτα στο Βυζαντινό Φρούριο: Δεσπόζει ακόμα στη θέση που βρισκόταν η ακρόπολη της Αρχαίας Τρίκκης και αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης, προσβάσιμο όλο το χρόνο. Ο Πύργος με περίφημο 
παλιό ρολόι με την καμπάνα των 650 κιλών προσφέρει  πανοραμική θέα σε όλη την πόλη των Τρικάλων. Μόλις 1,3 χλμ. μακριά από το φρούριο βρίσκεται ο Ζωολογικός Κήπος Τρικάλων στο φυσικό 
περιβάλλον του λόφου Προφήτη Ηλία.

• Βόλτα στις όχθες του Ληθαίου ποταμού: Τα νερά του Ληθαίου χωρίζουν την πόλη στα δύο και η κεντρική γέφυρα, κατασκευασμένη το 1886 από Γάλλους μηχανικούς, την ενώνει και πάλι συνδέοντας 
τον πεζόδρομο της Ασκληπιού με την κεντρική πλατεία. Ο ποταμός Ληθαίος είναι παραπόταμος του Πηνειού και διασχίζει τη πόλη των Τρικάλων προσφέροντας ένα φυσικό αξιοθέατο.

• Λοιπά αξιοθέατα στα Τρίκαλα: Ο Πολυχώρος Τέχνης και Πολιτισμού «Μύλος Ματσόπουλου» (αρχιτεκτονικό και βιομηχανικό μνημείο του 19ου αιώνα), πλήθος μουσείων, ανάμεσά τους αυτό που είναι 
αφιερωμένο στον συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη, το Λαογραφικό, το Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο, το Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα, το Κουρσούμ Τζαμί (μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO), Ασκληπιείο (τα ερείπια του περίφημου Ασκληπιείου της αρχαίας Τρίκκης), το Γεφύρι Πύλης (μονότοξο λίθινο γεφύρι χτισμένο το 1514 μ.Χ.)

• Λοιπά αξιοθέατα στην ΠΕ: Μετέωρα (προστατευόμενο από την UNESCO & οικολογική ζώνη Natura 2000), Μουσεία, σπήλαιο της Θεόπετρας, παραδοσιακοί οικισμοί, επισκέψιμα οινοποιεία 
(οικογένειας Τσιλιλί), παραδοσιακά γεφύρια, λαογραφικά μουσεία, Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού των Δολιανών

• Δραστηριότητες αναψυχής: Ορεινή ποδηλασία, ποδηλασία δρόμου, ορειβασία, πεζοπορία, αναρρίχηση, κανό καγιάκ, ιππασία, χειμερινά σπορ στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Στον πεζόδρομο Ασκληπιού βρίσκονται πολλά από τα μαγαζιά αναψυχής της πόλης και στη συνοικία τα «Παλιά Μανάβικα» με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα γραφικά ταβερνάκια, που 
προσφέρουν νόστιμο φαγητό και ντόπιους μεζέδες.Διασκέδαση

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

• Ο Μύλος των ξωτικών: Εκδήλωση του Δήμου Τρικάλων με πανελλαδική εμβέλεια που ξεκίνησε το 2011 και μεταμορφώνει το Μύλο Ματσόπουλου και το πάρκο Ματσόπουλου στο μεγαλύτερο 
Χριστουγεννιάτικο χωριό της Ελλάδας για 40 ημέρες, από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Ο Μύλος των ξωτικών διαθέτει πλήθος ειδικών θεματικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών 
δράσεων με ελεύθερη είσοδο, ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά με σκοπό την αναψυχή και την εποικοδομητική διασκέδαση (π.χ. σπίτι του Άη-Βασίλη, θεματικά βαγόνια, σοκολατένιο εργοστάσιο). 
Επιπλέον, ο Μύλος των ξωτικών διαθέτει ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα παράλληλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όπως συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, χορευτικές παραστάσεις, θεατρικές 
παραστάσεις και χριστουγεννιάτικα έθιμα.  Σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων, διοργανώνονται εκδηλώσεις σε όλη την πόλη, στο κέντρο, τους πεζοδρόμους, τις περιοχές διασκέδασης («Παλιά 
Μανάβικα»), ενώ υπάρχουν εκθέσεις στο Μουσείο Τσιτσάνη και σε άλλους χώρους.

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν το έθιμο του Κλήδωνα στον Κόζιακα (Ιουν), η αποκριά στο Καστράκι Τρικάλων (Φεβ / Μαρ ), Τσιτσάνεια (Σεπ).
• Λαογραφικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις: Trikala Street Food Festival (Μαϊ), Γιορτή Μανιταριών στα Μετέωρα (Οκτ), Beer Festival στην Καλαμπάκα (Αυγ)
• Φεστιβάλ: Αντιρατσιστικό (Οκτ), Horns Up (Ιουλ), X Motor (Φεβ), Μαθητικού Ραδιοφώνου (Σεπ), Μουσικής Δωματίου (Ιουν), Meteora Music Festival (Ιουλ), Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού (Ιουν)

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Visit Τρίκαλα, Δήμος Τρικκαίων, Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΕΤΕ, Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία 2018, enjoythessaly
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Η πόλης της Καρδίτσας θα μπορούσε να αποτελέσει προορισμό City Break, καθώς διαθέτει όχι μόνο πολλά αξιοθέατα και εκδηλώσεις 
εντός του αστικού ιστού, αλλά και πολλαπλά σημεία ενδιαφέροντος οικοτουριστικού (π.χ. λίμνη Πλαστήρα, σπήλαια, δάση), αθλητικού 
(π.χ. υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, χιονοδρομικό κέντρο), αγροτουριστικού και γαστρονομικού (π.χ. οινοποιείο στο Μεσενικόλα) 
χαρακτήρα σε σχετικά κοντινή απόσταση.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Καρδίτσα

• Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα της πόλης βρίσκονται στη πλατεία Ελευθερίας και την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Καρδίτσας.
Αγορά

(Shopping)

• Η Καρδίτσα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να περιηγηθούν στην πόλη με ποδήλατο, καθώς διαθέτει ευρύ δίκτυο ποδηλατόδρομων.
• Βόλτα στο κέντρο της πόλης: Το κέντρο της πόλης είναι πεζοδρομημένο, ενώ κάθε απόσταση στην πόλη μπορεί να γίνει με τα πόδια.
• Βόλτα στο πάρκο Παυσίλυπο: Ένας χώρος αναψυχής και πλούσιας φυσικής ομορφιάς έκτασης 50 στρεμμάτων στο οποίο ξεχωρίζει  ο έφιππος ανδριάντας του Νικολάου Πλαστήρα.
• Βόλτα στο  δάσος της Παπαράντζας (Χίλια Δέντρα):  Κοντά στην πόλη, στο δρόμο προς Λίμνη Πλαστήρα, εκεί βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και το μουσείο Ύδρευσης. Το πάρκο αυτό αποτελεί 

μία ιδανική βόλτα για μικρούς και μεγάλους.
• Μουσεία, αξιοθέατα και μνημεία στην πόλη της Καρδίτσας: Το κτήριο της Δημοτικής αγοράς (κτιριακό μνημείο της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς), Αρχαιολογικό μουσείο, Λαογραφικό μουσείο 

Λάμπρου και Ναυσικάς Σακελαρίου, ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής του 19ου αιώνα με το ξυλόγλυπτο τέμπλο, Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας με εκτεταμένη εικαστική συλλογή 
• Λοιπά αξιοθέατα στην ΠΕ: Λίμνη Πλαστήρα, ένα φράγμα μήκους 220 μ. και ύψους 83 μ. που συγκρατεί να νερά του Ταυρωπού ποταμού, Μουσείο Ν. Πλαστήρα, Κάστρο Φαναρίου, Βοτανικός κήπος, 

Σπηλιά του Γάκη, Σπηλιά Καϊμακιά, παραδοσιακοί οικισμοί, θρησκευτικοί χώροι, επισκέψιμα οινοποιεία, γεφύρι της Καρυάς, Λουτρά Σμοκόβου, η σπηλιά του Γεώργιου Καραϊσκάκη
• Δραστηριότητες αναψυχής: Ορεινή ποδηλασία, ποδηλασία δρόμου, ορειβασία, πεζοπορία, κανό καγιάκ, ιππασία, χειμερινά σπορ στο χιονοδρομικό κέντρο Αγράφων

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Μεγάλες ταβέρνες, μπαρ, καφετέριες στο κέντρο της πόλης.Διασκέδαση

• Θέατρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις: Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας (Μαρ), μουσικές βραδιές στις πλατείες της Καρδίτσας (Ιουλ-Σεπ)
• Λαογραφικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις: Γιορτή Κρασιού Μεσενικόλα (Αυγ), Γιορτή Κάστανου, ο Καραγκούνικος Γάμος στον Παλαμά, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Γεύσεων, Καραϊσκάκεια (Ιουν- Ιουλ), 

Πλαστήρεια (Αυγ)
• Αθλητικές εκδηλώσεις: Κολυμβητικός διάπλους Λίμνης Πλαστήρα
• International eLifeCongress: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνεται από την διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο στη Λίμνη Πλαστήρα 

(Ιουν)
• Φεστιβάλ: Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας (Σεπ), Εαρινή Γιορτή της Φύσης (Απρ), Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρδίτσας (Μαρ–Απρ), Λιμνών στη Λίμνη Πλαστήρα & Σμόκοβο (Αυγ-Σεπ), Διεθνές Φεστιβάλ 

Μενελαΐδια, Φεστιβάλ Εκκλησιαστικής Μουσικής

Θέατρα –
Παραστάσεις-

Φεστιβάλ

Πηγές: Δήμος Καρδίτσας, ΙΝΣΕΤΕ, Θεσσαλία| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΕΤΕ, Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία 2018, enjoythessaly
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Στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλίας, η ζήτηση για MICE τουρισμό βρίσκει ανταπόκριση στο ξενοδοχειακό δυναμικό που διαθέτει.
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται ορισμένα ξενοδοχεία που προσφέρουν τις απαραίτητες συνεδριακές αίθουσες και υπηρεσίες.

MICE | Υπηρεσίες / Ξενοδοχεία

Πηγές: Luxury experience, Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΕΤΕ

ΠΕ Μαγνησίας

• Συνεδριακές υπηρεσίες (συνέδρια, σεμινάρια, εταιρικές συναντήσεις) 
υψηλών προδιαγραφών προσφέρουν ξενοδοχεία του Βόλου και του 
Πήλιου. 

• Ενδεικτικά ξενοδοχεία είναι τα Volos Palace, Domotel Xenia Volos, 12 
Months Luxury Resort, Portaria Hotel & Spa και Valis Resort Spa 
Conference Center. 

• Στο άμεσο μέλλον προβλέπεται η μετατροπή του εκθεσιακού κέντρου 
Βόλου σε υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο.

• Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
Αργαλαστή Πήλιου (παλαιά μονή Πάου)

• Ενδεικτική δυναμικότητα συνεδριακών υποδομών:

− Volos Palace: 2 πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με χωρητικότητα 
έως 440 άτομα

− Domotel Xenia Volos: 2 πολύ-λειτουργικές αίθουσες 
συνεδριάσεων από 30 έως 1.200 άτομα, υψηλών προδιαγραφών

− Portaria Hotel & Spa: αίθουσες που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 
350 άτομα

− 12 Months Luxury Resort: 3 αίθουσες με χωρητικότητα έως 180 
άτομα

− Valis Resort Spa Conference Center: 4 αίθουσες χωρητικότητας 
από 30 έως 800 άτομα

• Amalia Hotel Kalambaka: Διαθέτει 2 μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων 
με τα αντίστοιχα φουαγιέ για διαλείμματα, καθώς και άλλες 4 
αίθουσες μικρότερων διαστάσεων χωρητικότητας από 25 έως 800 
άτομα.

• Divani Palace Larissa: Νέο Συνεδριακό Κέντρο 500 τ.μ. ικανό να 
φιλοξενήσει έως 500 άτομα και μπορεί να συνδυάσει μαζί με την 
εκδήλωση στιγμές χαλάρωσης στο κέντρο ευεξίας που διατηρεί.

• Larissa Imperial: Διαθέτει business center με εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους χωρητικότητας από 10 μέχρι 800 άτομα 
ικανοποιώντας τις ανάγκες κάθε είδους εκδήλωσης / συνεδρίου.

• Hotel Metropol: Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες 
χωρητικότητας 250 ατόμων και βρίσκεται στην καρδιά της Λάρισας 
προσφέροντας εγγύτητα για τις μετακινήσεις των συνέδρων.

ΠΕ Λάρισας

ΠΕ Τρικάλων

Σποράδες

• Skiathos Princess Hotel: Διαθέτει 4 αίθουσες συνεδριάσεων 
χωρητικότητας 200 ατόμων.

• Skiathos Palace Hotel: 5 αίθουσες συνεδριάσεων πλήρως εξοπλισμένες 
με σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό μπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες έως και 1.200 ατόμων.
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Η Θεσσαλία λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας πόρων που απαντώνται στη γεωγραφική της έκταση, διαθέτει ένα σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών, ευνοώντας την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού.

Αγροτουρισμός

Πηγές: Montanema, Marketing Plan του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Krista Gastronomy Hotel, exormiseis.gr

• Δημιουργήθηκε το 1999 ως χειροποίητο χωριό φιλοξενίας, όπου η αγάπη για τη 
φύση και τη τέχνη συναντάται με την γεύση της παράδοσης και την οικολογική 
συνείδηση

• Βρίσκεται στο Ανθοχώρι, 12 χλμ. από το χωριό Μουζάκι και 40 χλμ. από την πόλη 
της Καρδίτσας. Η Λίμνη Πλαστήρα απέχει 4 χλμ.

• Ο δασικός δρόμος που οδηγεί στο χωριό είναι η πρώτη εμπειρία του ταξιδιώτη 
καθώς διασχίζει περιοχή προστατευόμενη από το δίκτυο Natura 2000, και 
καταφύγιο άγριας ζωής σε υψόμετρο 1.000 μ. με θέα τον θεσσαλικό κάμπο, τα 
Μετέωρα και τον Όλυμπο.

• Διαθέτει 33 διαμερίσματα και σουίτες διαφόρων τύπων από πετρόχτιστα σπίτια, 
βίλες μέχρι και επαύλεις με κεραμιδένιες στέγες που απλώνονται σαν μικρό 
χωριό, και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μικρού οδικού δικτύου αλλά και με 
φιδογυριστά μονοπάτια με θέα στην οροσειρά της Πίνδου. 

• Λειτουργεί παραδοσιακό εστιατόριο και μπαρ που παρασκευάζει πιάτα με 
αυθεντικές συνταγές από προϊόντα εσωτερικής ή τοπικής παραγωγής και πισίνα 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

• Προσφέρει θεματικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους όπως στράγγισμα της 
φέτας στη τσαντίλα, εκμάθηση συνταγών για πίτες από τις παραδοσιακές 
μαγείρισσες, συλλογή αβγών από το κοτέτσι, συλλογή μανιταριών, άγριων 
φρούτων ή ζαρζαβατικών από τα καρπερά ορεινά περιβόλια του χωριού, που 
χρησιμοποιούνται σε μαγειρέματα, ή για την δημιουργία μαρμελάδων και λικέρ.

Montanema Handmade Village
• Άγιος Γεώργιος: Βογιατζόπουλο| Νεφέλη
• Άγιος Γεώργιος Νηλείας: Ανωβολιός | Ιωαννίδη| ΝΤΟΡΙΣ
• Άγιος Δημήτριος: Έλντα
• Άγιος Λαυρέντιος: 1716 | Δρυάδες | Παλιό Ελαιοτριβείο
• Βυζίτσα: Καραγιαννοπούλου| Μιχόπουλου | Μοντάνα | Σαντίκος | Glorious Peleys
• Ζαγορά: Ανάσα| Γκαγιάννη| Στάμου
• Κισσός: Μαρτίου
• Λαύκος: Αρχοντικό Παρίση | Ξενώνας των Χρωμάτων
• Μακρινίτσα: Αργυρώ| Ευήλιον | Μαργαρίτη | Πανδώρα| Ρεπανάς | Σταφυλοπάτη
• Κάλαμος: Ακταίον
• Μηλιές: Δρύαλος | Ηλιόβολο |  Παλιός Σταθμός
• Μούρεσι: Αντίς Ονείρου | Γαρδένια | Εινοσίφυλλον| Μυρέσιον
• Ξουρίχτι : Φιλύρα
• Πινακάτες: Δόκανα | Σακαλή | Χελιδονάκια
• Πορταριά: Αλθαία | Αθανασάκη| Βίλα Πορταριά | Δεσποτικό| Ερωφίλη | 

Ναουμίδης | Παλλάδιο | Πάντου| Τριανταφυλλιές | Χατζηαργύρη | Portaria Hotel
• Τσαγκαράδα: 12 | Αλέκα | Αμάλθεια | Αμανίτα | Καλωσόρισμα | Καστανιές | 

Χαμένος Μονόκερως
• Χορευτό: Flamingo Hotel

Παραδοσιακοί Αγροτουριστικοί Ξενώνες ΠΕ Μαγνησίας (Πηλίου)

• Αθαμανία (Νότια Πίνδος, όρος Χατζή): Βελούσι
• Ελάτη (Νότια Πίνδος, όρος Κόζιακας): Γιαμάνδες | Λιγκέρι |  Μικρή Άρκτος | Τα 

Πέτρινα της Ελάτης |  Φρετζάτο
• Καλαμπάκα: Μοναστήρι
• Καστράκι Καλαμπάκας (Μετέωρα): Μεσοχώρι | Σωτηρίου | Αδράχτι
• Καλλιρόη (Κακαρδίτσα, Τριγγία): Αχελωίδες | Μαντάνια
• Λιβάδια Περτουλίου (Νότια Πίνδος, όρος Κόζιακας): Αστροβολιά
• Νεραϊδοχώρι (Νότια Πίνδος): Dristela
• Παλαιό Μεσοχώρι Καστρακίου (Μετέωρα): Σωτηρίου
• Παλαιοχώρι Καλαμπάκας (Μετέωρα): Λείριον
• Πύρρα (Νότια Πίνδος): Εύχαρις
• Χρυσομηλιά (Νότια Πίνδος, Κόζιακας): Αστροβολιά | Ξύλινο Χωριό

Παραδοσιακοί Αγροτουριστικοί Ξενώνες ΠΕ Τρικάλων

• Αμπελάκια (Κίσαβος ή Όσσα): KOURIA
• Καρίτσα (Κίσαβος ή Όσσα): Δοχός
• Μεταξοχώρι (Κίσαβος ή Όσσα): Σουλιώτη
• Σκήτη Μελιβοίας (Μαυροβούνι): Ηώς | AMANITIS CAESAREA

Παραδοσιακοί Αγροτουριστικοί Ξενώνες ΠΕ Λάρισας

• Αμάραντος (Βόρεια Άγραφα, λίμνη Πλαστήρα): Αμάραντος
• Καλύβια Πεζούλας (λίμνη Πλαστήρα): Αιολίδες | Ακρολιμνιά
• Καλύβια Φυλακτής (Βόρεια Άγραφα, λίμνη Πλαστήρα): Τ' Ασπρολίθια
• Κρυονέρι (λίμνη Πλαστήρα): Silva Suites
• Μπελοκομύτης (Βόρεια Άγραφα, λίμνη Πλαστήρα): Κτήμα Αλωνάκι
• Μούχα (λίμνη Πλαστήρα): Ορειάδες Inn
• Νεράιδα (Βόρεια Άγραφα, λίμνη Πλαστήρα): Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
• Νεοχώρι (Βόρεια Άγραφα, λίμνη Πλαστήρα):  Αέναο | Ανεράδες | Γης 

Χρυσοπέλεια | Ζακόνι | Κατσαρός | Ναϊάδες |  Νεβρός | Πανδίων

Παραδοσιακοί Αγροτουριστικοί Ξενώνες ΠΕ Καρδίτσας

Krista Gastronomy Hotel

• Το Kritsa είναι ένα ξενοδοχείο και εστιατόριο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά 
στην κεντρική πλατεία της Πορταριάς Πηλίου. 

• Είναι ένα τριώροφο νεοκλασικό κτήριο του 1900.
• Διαθέτει το Αγρόκτημα Καραϊσκου, λίγο έξω από την Πορταριά, το οποίο παρέχει 

βιωματικές δραστηριότητες, όπως μαθήματα μαγειρικής, βόλτα με τα πόνι, 
δημιουργία λαχανόκηπου και τοξοβολία συμπληρώνουν μια αξέχαστη εμπειρία.

• Το Kritsa είναι γνωστό στην περιοχή για το εστιατόριο που διαθέτει. οι επισκέπτες 
μπορούν να απολαύσουν αυθεντικά τοπικά πιάτα, διάφορα είδη ψωμιού και 
τυριών, ποικιλία από πίτες και τοπικά γλυκά.
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη 
προϊόντων Οικοτουρισμού, ανταγωνιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Θεσσαλία| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία (2018) 

Απλή γεωμορφολογία με πλήθος ορεινών όγκων περιμετρικά (οροσειρά της Πίνδου & Αγράφων, Όλυμπος, Πήλιο, Τζουμέρκα, τα Μετέωρα ένα σύμπλεγμα σκουρόχρωμων βράχων, που αποτελούν 
παγκόσμιο γεωλογικό μνημείο λόγω της ιδιομορφίας των βράχων από ψαμμίτη), ποταμών (Πηνειός & παραπόταμοι του), λιμνών και υγροτόπων (τεχνητή λίμνη Ταυρωπού ή Πλαστήρα, η τεχνητή λίμνη 
στο Κεφαλόβρυσο, η λίμνη Στεφανιάδας ή Βρωμολίμνη, η Στροφυλιά και η λίμνη του Αγίου Γεωργίου στη Σκιάθο), και πεδιάδων στις κεντρικές περιοχές (Καρδίτσας έκτασης 1.265 τ.χλμ. , Λάρισας-
Τυρνάβου (589 τ.χλμ.), Φαρσάλων (197 τ.χλμ.). 
Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας
• 2 Εθνικά Πάρκα [Τμήμα του Εθνικού Πάρκου-Εθνικού Δρυμού Ολύμπου & Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο (Αλοννήσου Βορείων Σποράδων)]
• 29 περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000
• 7 Αισθητικά Δάση (Κοιλάδα Τεμπών Λάρισας, Δάσος Καραϊσκάκη Καρδίτσας, Δάσος Φαρσάλων Λάρισας, Δασικό σύμπλεγμα Όσσας Λάρισας, Δάση Νήσου Σκιάθου Μαγνησίας, Δάσος λόφων Κάστρου 

Απλιά Τρικάλων, Δρυοδάσος Κουρί Αλμυρού Μαγνησίας το οποίο αποτελεί και Βιογενετικό Απόθεμα)
• 2 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (το νησί Πιπέρι στις Β. Σποράδες και η Φτελιά της Αηδόνας Καλαμπάκας)
• 2 Περιοχές Συμβάσης Βαρκελώνης (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, Αισθητικό Δάσος Σκιάθου)
• 1 Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO), τα Μετέωρα
• 52 Καταφύγια Άγριας Ζωής
Επιπρόσθετοι φυσικοί πόροι
• Φαράγγι Ενιπέα
• Το νησί με την ονομασία Πιπέρι στις Βόρειες Σποράδες
• Κοιλάδα των Τεμπών
• Σπήλαια: 38 

Τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους

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

φάσματος τύπων βλάστησης και οικοτόπων που απαντώνται συνολικά στην Ελλάδα. Ο Όλυμπος έχει ανακηρυχθεί Εθνικός Δρυμός από το 1938 με μεγάλη βιοποικιλότητα, διαθέτοντας 1.700 είδη και 
υποείδη φυτών (αριθμός που αντιστοιχεί στο 25% της ελληνικής χλωρίδας). Τα 155 από τα παραπάνω είδη έχουν χαρακτηριστεί σημαντικά, τα 56 είναι ενδημικά, ενώ τα 45 προστατεύονται από 
διεθνείς συμβάσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν σπάνια είδη και αρκετά τοπικά ενδημικά, όπως η Centaurea kalambakensis, που φυτρώνει σε μικρούς αριθμούς στα βράχια της Θεόπετρας, και η 
Centaurea chrysocephala, που φύεται στα Μετέωρα και κινδυνεύει με εξαφάνιση.

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

μεταξύ των οποίων κρισίμως κυνδυνεύοντα είδη, όπως ο λευκοτσικνιάς, το όρνιο, ο χρυσαετός και ο πετρίτης. 
− Δέλτα Ποταμού Πηνειού: 225 αποδημητικά πουλιά πολλά υδρόβια και άλλα είδη της ορνιθοπανίδας, ανάμεσά τους πολλά απειλούμενα και σπάνια. Ο Πηνειός δέχεται τεράστιες οικολογικές 

πιέσεις λόγω της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και μεγάλων τεχνικών έργων στη περιοχή.
− Όλυμπος: 32 είδη θηλαστικών, 108 είδη πτηνών, 22 είδη ερπετών και 8 είδη αμφίβιων
− Βόρειες Σποράδες: Πλούσια ιχθυοπανίδα

• Πλούσια είναι η πανίδα των θηλαστικών με την παρουσία της καφέ αρκούδας, του λύκου, της αλεπούς και μικρότερων ζώων, όπως η νυφίτσα, το κουνάβι, ο ασβός, κ.ά. Οι βράχοι των Μετεώρων 
προσφέρουν καταφύγιο σε πολλά μεγάλα πουλιά, όπως οι γύπες, οι αετοί και άλλα αρπακτικά (ασπροπάρης, σφηκιάρης κ.ά.).

Χλωρίδα & πανίδα
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Πηγές: Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Visit Greece, Marketing Plan Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΕΤΕ, Έρευνα Deloitte-Remaco

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

Γαστρονομικός Tουρισμός

Γλυκά του Κουταλιού & 
Μαρμελάδες Πηλίου

Κρασί Ραψάνη 
Λάρισας*

Τυροκομικά Τρικάλων

Στέβια

Κονσερβολιά Πηλίου 
Βόλου Π.Ο.Π.

Ζυμαρικά Καρδίτσας

Αλλαντικά Καρδίτσας

Χαλβάς Φαρσάλων

Κασέρι Παλαιωμένο 
Βόλου Π.Ο.Π.

Γραβιέρα Αγράφων

Πέστροφα Λίμνης 
Πλαστήρα

Φέτα Ελασσόνας Π.Ο.Π.

Μήλα Ζαγοράς Π.Ο.Π.

Λουκάνικο Τρικάλων

Πηλιορίτικο
Μπουμπάρι

Κάστανα Πηλίου

Τσίπουρο Βόλου

Αμύγδαλα Λάρισας

Μέλι Σκοπέλου

Τσίπουρο Τυρνάβου

Κακαβιά Αλοννήσου

Άνθος του Γιαλού- χαΪμαλιά
Σκιαθίτικα

Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ

Σκοπελίτικη Πίτα

Αστακομανέστρα

Τσιτσίραβλα Πηλιορείτικη

Ρετζέλι

Σπεντζοφάι

Τοπικά προϊόντα Τοπικά κουζίνα

*Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συναντάμε την Διαδρομή του κρασιού των Θεών του Ολύμπου. Η Διαδρομή υφίσταται στις ανατολικές παρυφές του Ολύμπου. Ξεκινά από το βορειοανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας, στην περιοχή της Λάρισας, εκεί όπου οι αμπελώνες στη 
Ραψάνη παράγουν τους ερυθρούς οίνους ΠΟΠ Ραψάνη και συνεχίζει βόρεια, στην περιοχή της Πιερίας, όπου παράγονται οι οίνοι ΠΓΕ Πιερία. 
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Το Ελληνικό Κράτος μέσω του Υπουργείου Τουρισμού έχει προβεί για το 2018 και 2019 στην αναγνώριση 4 Ιαματικών Φυσικών Πόρων 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (2 στη ΠΕ Καρδίτσας και από 1 στην ΠΕ Τρικάλων και Λάρισας), οι οποίοι θέτουν τις βάσεις για την 
ανάπτυξη του Τουρισμού Ευεξίας.

Τουρισμός Ευεξίας

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, Θεσσαλία| Επίσημη Τουριστική Πύλη της Περιφέρειας, Υπουργείο Τουρισμού, enjoythessaly.com

Ιαματικές πηγές

• Παναγιά, Δήμου Τρικκαίων

• ΠΕ Τρικάλων, ιαματικός φυσικός πόρος Ριζώματος

• 14 χλμ. από τα Τρίκαλα

• Σύμφωνα με αποτέλεσμα μελέτης, το νερό πηγών 
της περιοχής Ριζώματος είναι το πλέον 
υδροθειούχο στην ελληνική επικράτεια. 

• Η επιβεβαίωση της άριστης ποιότητας των πηγών 
Ριζώματος ως ιαματικών πηγών πρόκειται να 
αξιοποιηθεί από το Δήμο Τρικκαίων κατά την 
επόμενη χρονική περίοδο.

• Ενδείκνυται  για λουτροθεραπεία .

• Πηγή Σουλαντά, Δήμου Σοφάδων 

• ΠΕ Καρδίτσας

• Οι ιαματικές πηγές Σουλαντά ή Θέρμα, με αλκαλικά 
θειούχα νερά, αν και αναξιοποίητα, αποτελούν 
πόλο έλξης επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο για 
λόγους προληπτικούς ή θεραπευτικούς. 

• Οι πηγές ενδείκνυνται για δερματοπάθειες και 
αρθρίτιδες. 

• Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τις ιαματικές 
πηγές και παράλληλα να επισκεφθεί την ομώνυμη 
λίμνη ιδιαίτερης ομορφιάς και τον ιστορικό 
προορισμό της Ρεντίνας που βρίσκεται σε εγγύτητα.

• Πηγή Σμοκόβου, Δήμου Σοφάδων 

• ΠΕ Καρδίτσας

• 35 χλμ. νοτιοδυτικά της Καρδίτσας και σε υψόμετρο 
450 μέτρων

• Σε μια κατάφυτη χαράδρα, βρίσκονται τα γνωστά σε 
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις 
θεραπευτικές τους ιδιότητες λουτρά.

• Αποτελούν ένα πολύ ευχάριστο καταφύγιο και τόπο 
διαμονής ιδιαίτερα κατά τους ζεστούς μήνες του 
καλοκαιριού. 

• Στο ίδιο χώρο λειτουργούν επίσης υπηρεσίες spa. 

• Ενδείκνυται  για λουτροθεραπεία και 
εισπνοθεραπεία.

• Η λουτρική περίοδος διαρκεί από 1 Ιουνίου μέχρι 
15 Οκτωβρίου.

Αναγνωρισμένες από την Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού1

• Πηγή Κόκκινου Νερού, Δήμου Αγιάς Λάρισας

• ΠΕ Λάρισας

• 35 χλμ. από τη Λάρισα στους πρόποδες του 
Κισσάβου, στον οικισμό του Δήμου Ευρυμενών

• Πήρε το όνομά του  από την ιαματική πηγή που 
αναβλύζει λίγο έξω από τον οικισμό.

• Το χρώμα του οφείλεται στα υδροξείδια του 
σιδήρου που χρωματίζουν τις πέτρες στο πέρασμά 
του.

• Ενδείκνυται για λουτροθεραπεία και ποσιθεραπεία
αφού είναι από τα λιγοστά πόσιμα ιαματικά νερά, 
στην Ελλάδα.

• Ειδικά διαμορφωμένο μονοπάτι οδηγεί στην 
Κολυμβήθρα με εξαιρετικά παγωμένο ιαματικό 
νερό, που αποτελεί και αξιοθέατο της περιοχής.
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεχωρίζει όσον αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το χειμερινό αθλητισμό, την πεζοπορία και την 
ορειβασία, καθώς διαθέτει 3 χιονοδρομικά κέντρα και σημαντικό αριθμό πεζοπορικών διαδρομών και ορεινών καταφυγίων στο Πήλιο 
και στον Όλυμπο. Η Λίμνη Πλαστήρα και ο ποταμός Πηνειός αποτελούν κέντρο για τις δραστηριότητες kayak & rafting.

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

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

Χειμερινός αθλητισμός

• Σε επίπεδο Περιφέρειας υπάρχουν 3 χιονοδρομικά 
κέντρα: το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου 
Αγριολεύκες, Περτουλίου και των Αγράφων.

• Το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου Αγριολεύκες
βρίσκεται σε απόσταση 27 χλμ. από την πόλη του 
Βόλου και σε υψόμετρο 1.471 μ. Το χιονοδρομικό 
διαθέτει 4 κύριες πίστες (3 κόκκινες και 1 μπλε), για 
σκι καταβάσεων εγκεκριμένες από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (FIS), 1 πίστα αρχαρίων, 1 
πίστα δρόμου αντοχής (μήκους 5 χλμ.), δίκτυο 
συνδετικών χιονοδιαδρόμων, ενώ βρίσκεται υπό 
διάνοιξη μια ακόμη πίστα, μήκους 1.350 μ. ομαλής 
κλίσης. Σε επίπεδο υποδομών και εξοπλισμού 
διαθέτει 3 εναέριους αναβατήρες, 1 συρόμενο και 1 
baby lift.

• Το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου βρίσκεται σε 
απόσταση 40 χλμ. από τα Τρίκαλα και σε υψόμετρο 
1.185 μ. Το χιονοδρομικό αποτελείται από 3 πίστες 
(1 κόκκινη μήκους 1.500 μ., 1 μπλε μήκους 400 μ. και 
1 πράσινη εκπαιδευτική μήκους 80 μ.) και 3 
αναβατήρες (1 εναέριος διθέσιος αναβατήρας 
μήκους 1.170 μ., 1 συρόμενος μήκους 350 μ. και 1 
baby lift μήκους 60 μ.).

• Το χιονοδρομικό κέντρο Αγράφων απέχει 28 χλμ. από 
την Καρδίτσα και σε υψόμετρο 1.530 μ. και 
βρίσκεται υπό ανάπτυξη διαθέτοντας 1 πίστα 
αρχαρίων μήκους 300 μ. και 1 συρόμενο αναβατήρα.

Πεζοπορία / trekking

Βασικότερες πεζοπορικές διαδρομές Περιφέρειας

• ΠΕ Μαγνησίας: Μακρινίτσα – Προφήτης Ηλίας –
Πουρί, Χορευτό – Ανάληψη – Ελίτσα – Πουρί, Πουρί 
– Οβριός – Κερασόρεμα, Χανιά – Ζαγόρα, Χανιά –
Τσαγκαράδα, Ζαγορά – Χορευτό, Χορευτό – Αγ. 
Ιωάννης – Νταμούχαρη, Φακίστρα – Λιμνιώνας –
Λαμπινού, Χανιά – Πορταριά, Μακρινίτσα –
Κουκουράβα – Άνω Βόλος, Χανιά Κισσός, Μούρεσι –
Νταμούχαρη – Αγ. Ιωάννης, Βυζίτσα – Καλά Νερά

• ΠΕ Λάρισας: Μελιβοία, Ανατολή – Μεταξοχώρι, 
Μεγαλόβρυσο – Αγιά, Κορυφή Κισσάβου, Σκλήθρο –
Μύλος Γλυμένη, Δάσος Πολυδενδρίου, Διάσχιση 
Κοιλάδας Τεμπών, Ανάβαση Ολύμπου, Φαράγγι 
Ενιπέα

• ΠΕ Τρικάλων: Ελάτη – Έλατος του Κώστα – σπηλιά 
Μπέη ή Τρύπιο Λιθάρι, Ελάτη – Λίμνη Κόζιακα –
Καταφύγιο Κόζιακα – Λιβάδια Περτουλίου, Ελάτη –
Αγία Τριάδα, Ελάτη – Κόκκινος βράχος, Ελάτη –
παλιό χωριό – Άγιος Γεώργιος, Μουτσάρα –
Προφήτης Ηλίας, Μουτσάρα – Κακαρδίτσα

• ΠΕ Καρδίτσας: Καταφύγιο – Μοναστήρι Παναγιάς 
Πελεκητής, Καταφύγιο – Σπηλιά Γάκη, Καταφύγιο 
Αγράφων – Φυλακτή, Νεράϊδα – καταφύγιο –
Τέμπλα – Βουτσικάκι – Καταφύγιο Αγράφων –
Βουτσικάκι, Φράγμα – Ζυγογιαννέικα – Πόρτες –
Μπορλέρο – Έλατος, Μπελοκομίτης – Λίμνη 
Πλαστήρα, Ζυγογιαννέικα – Άγραφα

Ορειβατικά καταφύγια 

Τα ορειβατικά καταφύγια που καταγράφονται στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι:

• Καταφύγιο Αγριολεύκες Πηλίου 2 χλμ. από τα Χάνια 
και 29 χλμ. από τον Βόλο σε υψόμετρο 1.350 μ. (80 
άτομα)

• Καταφύγιο Αγράφων σε υψόμετρο 1.536 μ., 6χλμ. 
από το χωριό Νεράϊδα (24 άτομα)

• Καταφύγιο Κόζιακας βρίσκεται στο όρος Κόζιακας
στους πρόποδες της κορυφής Αστραπή ή 
Χατζηπέτρος (1.901 μ.) από το οποίο διέρχεται το 
Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 (35 άτομα).

• Καταφύγιο Ελατάκος, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.450 
μ., στο εκπαιδευτικό δάσος Μπελκομύτη, πάνω από 
τον οικισμό Ζυγογιαννέικα (12 άτομα).

• Καταφύγιο Κισσάβου στη θέση Κάναλος του όρους 
Κισσάβου (1.604μ. - 60 άτομα).

• Καταφύγιο Λάκκα Κλεινού στο όρος Τριγγία (1.280 μ. 
- 36 άτομα)

Kayak & Rafting 

Canoe – Kayak

• Λίμνη Πλαστήρα διάρκεια ~2 ώρες

• Δέλτα του Πηνειού

Sea Kayak

• Νταμούχαρη διάρκεια ~1.5 -7 ώρες.

• Σκόπελος

• Παράλια Λάρισας ~2.5 ώρες

• Σκιάθος

Rafting

• Ασπροπόταμος: χωρίζεται σε 4 διαδρομές με βαθμό 
δυσκολίας 2-3 και διάρκεια ~ 1-3 ώρες

• Ίωνα με βαθμό δυσκολίας 1-2
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Η ΠΕ Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και Καρδίτσας ξεχωρίζουν για το σημαντικό αριθμό υπαίθριων αναρριχητικών πεδίων που 
διαθέτουν, τα οποία είναι συγκεντρωμένα στους βράχους της περιοχής των Μετεώρων, στα Τέμπη και στον Αλμυρό.

Sports & Activities | Αναρριχητικά πεδία  

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

ΠΕ Λάρισας

• Πέταλο Έλενας: Ένα από τα 
παλαιότερα αναρριχητικά πεδία 
στην Βόρεια Ελλάδα. Ο βαθμός 
δυσκολίας των διαδρομών του 
κυμαίνεται από 5a έως 8a

• Κάτω Τέμπη: Ένα πεδίο με 
διαδρομές εύκολες και μεγάλης 
δυσκολίας με τον βαθμό δυσκολίας 
να κυμαίνεται από 6c έως 8b

• Μέγας Λάκκος, με βαθμό 
δυσκολίας των διαδρομών που 
κυμαίνεται από 5c έως 8a

ΠΕ Μαγνησίας

• Ανάβρας: Ο βαθμός δυσκολίας των 
διαδρομών του πεδίου κυμαίνεται 
από 5a έως 8b

• Κωφοί Αλμυρού: Ο βαθμός 
δυσκολίας των διαδρομών του 
πεδίου κυμαίνεται από 5b έως 8b

• Πάου: Μια μικρή σπηλιά με 
αρνητική κλίση κοντά στην 
Αργαλαστή στο νότιο Πήλιο. Ο 
βαθμός δυσκολίας των διαδρομών 
του κυμαίνεται από 6b έως 8a.

ΠΕ Καρδίτσας

• Μουζάκι: Οι διαδρομές στο πεδίο 
είναι σπορ χαρακτήρα και 
υπάρχουν διαδρομές για όλα τα 
επίπεδα αναρριχητών. Ο βαθμός 
δυσκολίας διαδρομών κυμαίνεται 
μεταξύ 4c έως 8α.

ΠΕ Τρικάλων

• Πύργου Καλαμπάκας: Πρόκειται για το ανατολικό συγκρότημα βράχων των Μετεώρων. Διαθέτει 14 κορυφές 
με πάνω από 30 αναρριχητικές διαδρομές.

• Πυξάρι – Αγιάς: Πρόκειται για τις κορυφές στη νότια πλευρά του κύριου συγκροτήματος βράχων των 
Μετεώρων. Διαθέτουν 11 κορυφές με πάνω από 90 διαδρομές βαθμού δυσκολίας III – VIII+ με την 
πλειοψηφία VII και VIII.

• Μόδι – Σουρλωτή: Πρόκειται για τα αναρριχητικά πεδία των βράχων Μόδι, Σουρλωτή και Αλυσσός στο 
κεντρικό συγκρότημα βράχων των Μετεώρων. Διαθέτουν 7 κορυφές με πάνω από 40 διαδρομές βαθμού 
δυσκολίας V – VIII-.

• Σπιρουνιού Ά: Πρόκειται για το ανατολικό τμήμα του βόρειου κύριου συγκροτήματος με τον διάσημο Πύργο 
του Σπιρουνιού. Διαθέτει 20 κορυφές με πάνω από 70 διαδρομές βαθμού δυσκολίας III – IX με πολλές 
διαδρομές με βαθμό δυσκολίας III, IV, VII.

• Αγ. Πνεύματος, Καυκάσιος, Πύργος Μετεώρων: Πρόκειται για το δυτικό τμήμα του βόρειου κύριου 
συγκροτήματος βράχων των Μετεώρων με τις διάσημες κορυφές Αγ. Πνεύμα, Πύργος Μετεώρων και 
Καυκάσια. Διαθέτει 17 κορυφές με πάνω από 70 διαδρομές βαθμού δυσκολίας III – VIII+ με κυρίαρχες τις 
δυσκολίες VI και VII.

• Αναρριχητικό πεδίο Ντούπιανης: Βρίσκεται στα Μετέωρα και διαθέτει πάνω από 40 διαδρομές βαθμού 
δυσκολίας III – VIII+.

• Βόρειων Μετεώρων: Πρόκειται για το βόρειο συγκρότημα βράχων των Μετεώρων με 17 κορυφές και πάνω 
από 50 διαδρομές βαθμού δυσκολίας II – VIII+ (με πλειοψηφία τις III, IV και VIII).

• Υψηλότερα: Πρόκειται για το ανατολικό τμήμα του δυτικού συγκροτήματος βράχων των Μετεώρων. 
Διαθέτει 25 κορυφές με πάνω από 80 διαδρομές βαθμού δυσκολίας III – IX με κυρίαρχες τις δυσκολίες IV, V, 
VI.

• Μεταμόρφωσης: Πρόκειται για το δυτικό τμήμα του δυτικού συγκροτήματος των βράχων των Μετεώρων με 
25 κορυφές και πάνω από 90 διαδρομές δυσκολίας III έως IX.

• Θεόπετρας: Το πεδίο διαθέτει πολλές διαδρομές με το βαθμό δυσκολίας να κυμαίνεται μεταξύ 4c έως 8a.

• Πύλη: Αποτελείται από 5 βασικά πεδία με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10, το οποίο δίνει την προοπτική 
ανοίγματος μέχρι και 350 διαδρομών.

• Μικρό Φαράγγι: Ο βαθμός δυσκολίας των διαδρομών του κυμαίνεται από 6a έως 8a.

Αναρριχητικά πεδία
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Η Περιφέρεια διαθέτει 386 δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες το 29,8% είναι γήπεδα ποδοσφαίρου, το 28,0% είναι
γήπεδα basket & volley και το 10,6% είναι γήπεδα 5Χ5. Σε επίπεδο ΠΕ, η Λάρισα διαθέτει το 34,7% των εγκαταστάσεων, η Μαγνησία το 
29,8% και ακολουθούν οι ΠΕ Τρικάλων, και Καρδίτσας με 18,1% και 17,4%, αντίστοιχα.

Sports & Activities | Δημοτικές εγκαταστάσεις & υποδομές

Πηγές: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανάλυση Deloitte, ptsports.gr, Alkistis Hotel, Portaria Hotel, Manthos Hotel Resort & Spa, Αθλητικό κέντρο Πορταριάς

Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις ΠΕ 
Καρδίτσας

ΠΕ 
Λάρισας

ΠΕ 
Μαγνησία

ς

ΠΕ 
Τρικάλων

Σύνολο
% 

συνόλου

Γήπεδο ποδόσφαιρου & βοηθητικό 19 41 27 28 115 29.8%
Γήπεδο 5x5 15 13 9 4 41 10.6%
Γήπεδο μπάσκετ/ βόλεϊ / χάντμπολ 22 37 24 25 108 28.0%
Γήπεδο τένις & βοηθητικό γήπεδο τένις 4 13 7 2 26 6.7%
Κλειστό γυμναστήριο/ κλειστό γυμναστήριο πάλης 4 14 12 3 33 8.5%
Πίστα motocross 1 0 0 0 1 0.3%
Αίθουσα γυμναστικής 1 2 10 1 14 3.6%
Στίβος 0 4 9 0 13 3.4%
Πισίνα 1 4 5 3 13 3.4%
Γήπεδο beach volley 0 1 1 1 3 0.8%
Γήπεδο beach soccer 0 1 0 0 1 0.3%
Ιππικές εγκαταστάσεις 0 2 1 0 3 0.8%
Πίστα αναρρίχησης 0 1 2 0 3 0.8%
Γήπεδο μπάσκετ-mini golf 0 1 0 0 1 0.3%
Αιθ. Αεροβόλων/ πεδίο βολής πυροβόλων 0 0 4 0 4 1.0%
Καταδυτήριο 0 0 1 0 1 0.3%
Κλειστό κωπηλατήριο, αιθ. Γυμναστικής, λεμβαρχείο,
αιθ. Προπόνησης, κτίριο φύλαξης σκαφών 0 0 1 0 1 0.3%

Γήπεδο 8x8 0 0 1 1 2 0.5%
Κέντρο τοξοβολίας 0 0 1 0 1 0.3%
Χιονοδρομικό κέντρο 0 0 0 1 1 0.3%
Γήπεδο ράγκμπι 0 0 0 1 1 0.3%
Σύνολο 67 134 115 70 386 100%
% συνόλου 17.4% 34.7% 29.8% 18.1% 100%

Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, αριθμός και % συνόλου

1) Alkistis Hotel : Το ξενοδοχείο 3 αστέρων στην Πορταριά εξειδικεύεται σε Sports & 
Activities και στην προετοιμασία ομάδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, ταε κβο ντο, 
χάντμπολ, πάλης και γενικά όλων των αθλημάτων σάλας, επαγγελματικών ομάδων 
ποδοσφαίρου όλων των κατηγοριών. Κάθε Ιούλιο διοργανώνονται εξειδικευμένα camp
volley και basket αγοριών και κοριτσιών, τα μεγαλύτερα στην χώρα μας.
Προσφέρει τις παρακάτω παροχές:

• 41 δωμάτια με ορθοπεδικά στρώματα διαστάσεων 0,90 μ. x 2,00 μ. 
• Κουζίνα εξειδικευμένη σε αθλητικά μενού
• Απόσταση 400 μ. από το αθλητικό κέντρο Πορταριάς και 100 μ. από την πλατεία του 

χωριού
• Αίθουσα για video θεωρίας και αίθουσα επιμόρφωσης με video και dvd
• Πισίνα με βάθος 1,5 μ. για αποθεραπεία και χαλάρωση
• Χρήση όλων των εγκαταστάσεων του αθλητικού κέντρου Πορταριάς (ποδόσφαιρο, 

μπάσκετ, βόλεϊ, ταε κβο ντο, πάλη και όλα τα αθλήματα σάλας).
• Διοργάνωση αγώνων εκμάθησης: mountain bike / τοξοβολία / badminton / ιππασία

2) Portaria Hotel: Ξενοδοχείο 4 αστέρων που διαθέτει συνολικά 80 δωμάτια, εκ των 
οποίων 11 Σουίτες με spa, υδροτονική πισίνα με 6 σημεία υδροθεραπείας, ατμόλουτρο,
σάουνα αίθουσες θεραπειών, εξωτερική πισίνα, κατάλληλο για την προετοιμασία 
ομάδων, καθώς και χώρους εξωτερικούς, εσωτερικούς και συνεδριακούς που μπορούν να 
φιλοξενήσουν εκδηλώσεις από 10 μέχρι 350 άτομα. 
3) Manthos Μountain Resort & Spa: Το ξενοδοχείο 4 αστέρων απέχει 1,5 χλμ. από το 
χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες. Διαθέτει υδρομασάζ, σάουνα και εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα. Το αθλητικό κέντρο «Manthos Hotel Resort & Spa» ξεχωρίζει από 
όλα τα υπόλοιπα στην Ελλάδα και διαθέτει δύο γήπεδα ποδοσφαίρου με άριστο 
χλοοτάπητα, γυμναστήριο, εσωτερική πισίνα, τζακούζι, χαμάμ, σάουνα, ψυχρή μικρή 
πισίνα και παρέχει όλες τις ανέσεις για μια πλήρη και άρτια προετοιμασία ομάδων.
4) Αθλητικό Κέντρο Πορταριάς: Σε υψόμετρο 650μ. και σε ένα καταπράσινο περιβάλλον το 
αθλητικό κέντρο Πορταριάς είναι έτοιμο να δεχθεί προετοιμασίες ομάδων. Περιλαμβάνει: 
Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα και προβολείς, γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ, τένις με 
χωρητικότητα 600 θέσεων, αίθουσα βαρών, μονοπάτια κατάλληλα για προετοιμασία 
ομάδων και τρέξιμο.

Αθλητικά ξενοδοχεία & εγκαταστάσεις
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• Βρίσκεται στον Βόλο, περίπου 1,5 χλμ. από το κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας (320 χλμ. 
από την Αθήνα και 250 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη). Η πρόσβαση είναι εύκολη μέσω της 
νέας περιφερειακής οδού, λίγο πριν την είσοδο στο Βόλο από την Εθνική Οδό.

• Αφορμή για την κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου ήταν το ποδοσφαιρικό 
τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το νέο στάδιο κατασκευάστηκε στη θέση 
ενός ημιτελούς γηπέδου που υπήρχε παλαιότερα στον ίδιο χώρο, στη Νέα Ιωνία Βόλου.

• Το συνολικό κόστος ανήλθε στα € 50.000.000.
• Χωρητικότητα: 22.700 (καθήμενοι)
• Ρεκόρ θεατών: 21.597 (Ελλάδα - Μεξικό, στις 17/8/2004 κατά τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες)
• Αποτελείται από 4 τμήματα εξεδρών, τα 3 εκ των οποίων διαθέτουν διπλό διάζωμα 

κερκίδων. Το δυτικό τμήμα στεγάζεται από μεταλλικό φορέα με επικάλυψη ειδικής 
μεμβράνης PVC. 

• Προπονητικοί χώροι φιλοξενούνται κάτω από τις εξέδρες, ενώ υπάρχει και βοηθητικό 
στάδιο στην ανατολική πλευρά της εγκατάστασης.

• Έχει χρησιμοποιηθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες κατά καιρούς ως έδρα τόσο από 
τη Νίκη Βόλου όσο και από τον Ολυμπιακό Βόλου. Επίσης, το στάδιο φιλοξένησε τον 
τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2007 και 2017.

• Σήμερα αποτελεί έδρα του ποδοσφαιρικού τμήματος του νέου Ποδοσφαιρικού 
Συλλόγου του Βόλου και της Νίκης Βόλου

• Ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.
• Το Πανθεσσαλικό Στάδιο περιλαμβάνει:

• 56 θύρες
• Αίθουσα VIP
• Κυλικείο-Καφετέρια
• Γυμναστήριο με στίβο 100 μέτρων
• Ιατρείο
• Δημοσιογραφικά θεωρεία
• Αίθουσα τύπου
• 2 Αποδυτήρια
• Αίθουσα συνεδριάσεων 100 θέσεων

Πανθεσσαλικό Στάδιο Στάδιο Αλκαζάρ

Στο πλαίσιο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, ο Βόλος συμπεριλήφθηκε μεταξύ των περιφερειακών πόλεων που 
θα συνέδραμαν στην διοργάνωσή τους και για τις ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν αναπτύχθηκε το Πανθεσσαλικό Στάδιο, μία 
σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση που έλειπε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Sports & Activities | Εθνικές εγκαταστάσεις & υποδομές

• Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Λάρισας, επάνω στο δρόμο που οδηγεί προς την 
Κοζάνη (150 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 350 χλμ. από την Αθήνα). Βρίσκεται δίπλα 
στο πάρκο Αλκαζάρ και τον Πηνειό ποταμό, που διασχίζει τη Λάρισα. Η πρόσβαση 
στο στάδιο είναι πολύ απλή τόσο με το αυτοκίνητο (οδός Κοζάνης) όσο και με τα 
πόδια, μιας και η κεντρική πλατεία της πόλης απέχει μόλις 10 λεπτά.

• Κτίστηκε το 1965, ενώ η τελευταία ανακατασκευή έγινε το 2005
• Χωρητικότητα: 13.108 (καθήμενοι)
• Ρεκόρ θεατών: 18.500 (Λάρισα - Παναθηναϊκός στις 27/12/1987)
• Έδρα της Α.Ε. Λάρισας (Super League), Τύρναβος (Football League)
• Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Λάρισας, μέρος του οποίου αποτελεί το Στάδιο 

Αλκαζάρ, ανήκει στο Ελληνικό Κράτος και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού.

• Το ανοιχτό στάδιο Αλκαζάρ περιλαμβάνει:
− 8 διαδρόμους στίβου μήκους 400 μ.
− Γήπεδο ποδοσφαίρου 7.315 τ.μ.
− Αίθουσα τζούντο εντός της θύρας 10 130 τ.μ.
− Αίθουσα προθέρμανσης, αίθουσες γυμναστικής, μηχανοστάσιο
− Αποδυτήρια

• Το συγκρότημα Αλκαζάρ εκτός του γηπέδου ποδοσφαίρου περιλαμβάνει:
− Κλειστό κολυμβητήριο: μεγάλη δεξαμενή 50 μ. x 25 μ., μικρή δεξαμενή 13 μ. x

10,80 μ., 10 αναβατήρες κολύμβησης
− Κλειστό γυμναστήριο: γήπεδο μπάσκετ / βόλεϊ 1.428 τ.μ. 
− Κλειστό γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων
− Ανοιχτά γυμναστήρια αντισφαίρισης και καλαθοσφαίρισής 

Πηγές: Stadia.gr, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Eaklarisas.gr, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμος Βόλου

• Το Εθνικό Στάδιο Βόλου είναι μέρος του 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Βόλου που 
περιλαμβάνει επίσης το Κλειστό 
Γυμναστήριο, το Κολυμβητήριο, το 
Βοηθητικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου, τα 
Γήπεδα Αντισφαίρισης, το Κωπηλατήριο και 
το Σκοπευτήριο.

• Κατασκευάσθηκε το 1968 και αποτελεί την 
ιστορική έδρα του Ολυμπιακού Βόλου.

• Ήταν ένα από τα προπονητήρια
ποδοσφαίρου για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004 και πραγματοποιήθηκαν 
έργα αναβάθμισης. 

• Το 2005 πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή 
(ενίσχυση κερκίδων, καθίσματα, χώροι).

• Χωρητικότητα Κερκίδων: 9.000 καθήμενοι
• Γήπεδο με χλοοτάπητα, 103 Χ 63μ.
• Στίβος 6 διαδρομών 400μ. με ελαστικό 

τάπητα
• Το γήπεδο ποδοσφαίρου και οι βοηθητικοί 

χώροι έχουν παραχωρηθεί στην ΠΑΕ 
Ολυμπιακός Βόλου για τις ανάγκες της 
ποδοσφαιρικής ομάδας.

Εθνικό Στάδιο Βόλου 
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Επισκόπηση ζήτησης & προσφοράς 
για το τουριστικό προϊόν
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Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης

Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας 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 Θεσσαλίας έχουν σημειώσει ασθενή άνοδο την περίοδο εξέτασης, από 714 χιλ. το 2016 σε 806 χιλ. επισκέψεις το 2019, μια άνοδο της τάξης του 
+12,9%., μικρότερη της μέσης μεταβολής για το σύνολο της χώρας (+29,13%)

• Εξετάζοντας την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει αρνητική για τα έτη 2017 και 2018, με σημαντική αύξηση για την περίοδο 2018-19 (+19,5%) σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Λόγω 
αυτού δεν έχει διαμορφωθεί κάποια ξεκάθαρη τάση στον αριθμό των επισκέψεων ενώ η τελευταία ετήσια μεταβολή δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί ως αναστροφή της αρνητικής τάσης του 
εισερχόμενου τουρισμού της προηγούμενης περιόδου

• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να προκύπτει σημαντικότερη συνεισφορά από μια μόνο 
χώρα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης (15,3% οι επισκέπτες από την Ιταλία κατά μέσο όρο και 15,2% οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο).

• Συγκεκριμένα, το μερίδιο των επισκεπτών από την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει προσεγγιστικά το 30,0% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης και άρα τρείς στους τέσσερις επισκέπτες 
προέρχονται από μια εκ των δύο αυτών χωρών. Ακολουθούν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά σε απόλυτα μεγέθη ο αριθμός επισκεπτών εξαρτάται από την κατηγορία λοιπές χώρες. 

• Σημειώνεται ότι η αύξηση της περιόδου 2018-2019 από 675 χιλ. σε 806 χιλ. οφείλεται στην άνοδο του αριθμού των επισκεπτών κατά 3 χιλ. επισκέπτες από την Ρουμανία, 31 χιλ. επισκέψεις από 
το Ην. Βασίλειο και κατά 109 πρόσθετες χιλ. επισκέψεις από τις λοιπές χώρες (ενώ την περίοδο 2018-2019, οι υπόλοιπες χώρες εξέτασης παρουσίασαν μείωση αριθμού επισκεπτών).
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, σε χιλ., 2016-2019  
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, ανά χώρα προέλευσης , σε χιλ., 2016-2019  

Η Περιφέρεια παρουσιάζει αυξητική τάση όσον αφορά τον αριθμό των επισκέψεων ενώ βρίσκεται στην 10η θέση όσον αφορά τον 
απόλυτο αριθμό επισκεπτών για το 2019 (σε σχέση με την 9η θέση το 2016 και 2017) σημειώνοντας μικρότερη θετική μεταβολή την 
περίοδο 2016-2019 (+12,87%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (+29,13%), την 5η χαμηλότερη μεταξύ των Περιφερειών.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη 
ενότητα λιγότεροι από πέντε στους 
δέκα επισκέπτες στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας προέρχονται από την 
Ιταλία, το Ην. Βασίλειο, την Γερμανία 
και την Ρουμανία.

• Όσον αφορά την δυναμικότητα στην 
διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην 
υψηλότερη θέση βρίσκεται το Ην. 
Βασίλειο(+15,5%) και η Ιταλία(+9,1%) 

• Οι επισκέπτες από την Γερμανία 
παρουσιάζουν μικρή θετική μεταβολή 
(+2,9%) ενώ την υψηλότερη θετική 
μεταβολή την εμφανίζει η κατηγορία 
λοιπές χώρες (+22,2%) η οποία και 
φαίνεται να καθόρισε την θετική 
εξέλιξη του αριθμού των επισκεπτών 
μεταξύ των ετών 2018-19

• Αρνητική μεταβολή εμφανίζει η 
Ρουμανία από 54 χιλ. επισκέψεις το 
2016 σε 32 χιλ. το 2018 (-40,09%).
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Κατανομή επισκέψεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
μέσος όρος περιόδου 2016-2019
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Μεταβολή απόλυτου αριθμού επισκέψεων, 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 
(Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρουμανία). Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών προέρχεται κυρίως λόγω της αύξησης 
επισκεπτών από τις Λοιπές χώρες και κατόπιν από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία (οι πολυπληθέστερες κατηγορίες).

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον αριθμό των επισκέψεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι πλησίον εκείνων του αριθμού των 
επισκέψεων ανά χώρα προέλευσης, με την αύξηση της σημαντικότητας των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία σε σχέση με τα μεγέθη των αφίξεων σε καταλύματα. 

• Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνουν ποσοστό 20,3% για την περίοδο 2016-2019 ενώ ακολουθούν οι επισκέπτες από Ιταλία (16,5%) και Γερμανία (15,6%).

• Από τις εξεταζόμενες χώρες 
υψηλότερη θετική δυναμική εμφανίζει 
το Ηνωμένο Βασίλειο με αύξηση  των 
διανυκτερεύσεων κατά 7,0% και με 
αύξηση  του μεριδίου της από 21,1% 
το 2016 σε 23,6% το 2019

• Σημαντική μείωση στον αριθμό των 
διανυκτερεύσεων εμφανίζει η 
Γερμανία (-25,8%) από 840 χιλ. 
διανυκτερεύσεις το 2016 σε 623 χιλ. 
το 2019, ενώ μείωση σημείωσαν 
επίσης η Ιταλία (-11,4%) και η 
Ρουμανία (-3,5%)
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Ποσοστό διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη. Υψηλότερο 
ποσοστό εμφανίζουν οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ σημαντικότερη συνεισφορά έχουν οι διανυκτερεύσεις επισκεπτών 
από τις Λοιπές χώρες και άρα δεν μπορεί να γίνει σύνδεση με συγκεκριμένη χώρα προέλευσης.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η Μέση Διάρκεια Παραμονή ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 6,1 διανυκτερεύσεις για το έτος 
2019 όσον αφορά το σύνολο των επισκεπτών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από 7,2 
διανυκτερεύσεις το 2016 (μείωση της τάξης του 15,4%, 3η υψηλότερη μείωση μεταξύ των 
Περιφερειών της χώρας) ενώ η καθοδική πορεία του μεγέθους συνοδεύεται από την 
σημαντική άνοδο του αριθμού επισκέψεων καθ’ όλα αυτά τα έτη. 

• Ως γενικό συμπέρασμα για την συμπεριφορά και την τάση της τουριστικής οικονομίας στην 
Θεσσαλία φαίνεται να προκύπτει ότι αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών αλλά μειώνεται ο 
αριθμός των διανυκτερεύσεων και της διάρκειας παραμονής αυτών. 

• Η μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφορά οριζόντια το σύνολο σχεδόν των χωρών με 
μόνο την Ρουμανία από την συγκεκριμένη ομάδα χωρών να εμφανίζει αύξηση της μέσης 
διαμονής από 5,9 διανυκτερεύσεις σε 9,5 διανυκτερεύσεις (+61,1%)

• Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία (με θετική μεταβολή του αριθμού των 
επισκέψεων) σημείωσαν σημαντικές αρνητικές μεταβολές (-7,4% και -18,8% αντίστοιχα).

• Σημαντική μείωση εμφάνισε η Γερμανία (-27,8%) από 13,4 το 2010 σε 9,7 διανυκτερεύσεις το 
2019.
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Ρουμανία Ην. Βασίλειο Λοιπές Ιταλία Γερμανία

Ποσοστιαία μεταβολή Μέσης Διάρκειας Παραμονής, 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. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι μειώνεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων / της διάρκειας παραμονής ανά επισκέπτη, 
πάρα ταύτα η Περιφέρεια εμφανίζει την 6η υψηλότερη Μέση Διάρκεια Παραμονής.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Το σύνολο των εισπράξεων, βάσει του πλήθους των επισκέψεων στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας εμφανίζει συνολική μεταβολή ίση με +17,8, χωρίς όμως να υπάρχει ξεκάθαρη 
ανοδική τάση (μείωση τα έτη 2017 και 2018, άνοδος το 2019)

• Ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη παραμένει σχετικά στάσιμη, από €422,0 το 2016 
σε €440,0 το 2019 , κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την αύξηση των δαπανών ανά 
διανυκτέρευση (από €58,6 το 2016 σε €72,6 το 2019)

• Φαίνεται ως πρώτο συμπέρασμα και σε συνδυασμό με την μείωση της μέσης διάρκειας 
παραμονής, ότι οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διαμένουν μικρότερο χρονικό 
διάστημα, ξοδεύοντας αντίστοιχα χρήματα ανά επίσκεψη και περισσότερα χρήματα ανά 
διανυκτέρευση. 

• Ανά χώρα προέλευσης και σε συμφωνία με την ανάλυση που προηγήθηκε, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εσόδων προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ ακολουθεί η Ιταλία και η 
Γερμανία. Συνολικά ένα στα τέσσερα ευρώ εισπράξεων στην Περιφέρεια προέρχονται από 
Άγγλους επισκέπτες ενώ με την συμπερίληψη της Ιταλίας και της Γερμανίας το ποσοστό 
αγγίζει το 57,6% των εσόδων για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.
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Μέση Δαπάνη ανά επίσκεψη, σε €, Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Εμφανίζεται αύξηση των εισπράξεων κατά +17,79% (σε σχέση με 33,41% για το σύνολο της χώρας, λαμβάνοντας την 11η θέση μεταξύ 
των Περιφερειών), και αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη κατά +4,35% (υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο 
της χώρας, ήτοι +3,31%). Η Περιφέρεια κατατάσσεται 8η ως προς τις εισπράξεις και 6η όσον αφορά την μέση δαπάνη ανά επίσκεψη).

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Εξετάζοντας την δυναμικότητα των εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης μέσω της συνολικής 
μεταβολής της περιόδου 2016-2019 η πλειοψηφία των χωρών (πλην της Ρουμανίας) 
εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις στο συγκεκριμένο μέγεθος.

• Η Ιταλία εμφανίζει την υψηλότερη δυναμική, ίση με 25,4% από €51,7 εκατ. το 2016 σε 
€64,8 εκατ. το 2019, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο (+24,6%) από €82 εκατ. σε €102 
εκατ. το 2019.

• Η Γερμανία εμφανίζει ασθενή αύξηση +3,1% ενώ η Ρουμανία ασθενή μείωση (-2,4%)
• Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη παρουσιάζει μικρή αύξηση μεταξύ των ετών 2016 και 2019 

(από €422,0 σε €440,0) με θετική μεταβολή σε σχέση με το 2013 για το σύνολο των χωρών 
εξέτασης (πέρα των επισκεπτών από τις λοιπές χώρες)

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 23,4% την περίοδο εξέτασης, με την 
Ιταλία να εμφανίζει την υψηλότερη μεταβολή την περίοδο 2016-2019 κατά 41,5% , από 
€65,4 σε €92,5 ενώ αντίστοιχες θετικές αυξήσεις εμφάνισε το σύνολο των χωρών 
εξέτασης. Το μέγεθος διαμορφώθηκε συνολικά σε €72,6 το 2019 από €58,9 το 2016.
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Ποσοστιαία μεταβολή εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019 
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Ποσοστιαία μεταβολή μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση,, 2016-2019
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Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, σε €, Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Η μεταβολή της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση για την Περιφέρεια βρίσκεται στο +23,38%, 2η υψηλότερη μεταξύ των Περιφερειών 
(+9,27% στο σύνολο της χώρας). Η Περιφέρεια εμφανίζει την 5η υψηλότερη μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση μεταξύ των Περιφερειών 
μετά τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Αττικής.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζουν σημαντική θετική πορεία, με την μεταβολή μεταξύ των ετών 2010 και 
2019 να αγγίζει το 54,2% και σε απόλυτα μεγέθη να αυξάνεται από 133 χιλ. αφίξεις κατ’ έτος σε 206 χιλ. αφίξεις το 2019. Οι ετήσιες μεταβολές (όπως αποτυπώνονται στο αντίστοιχο 
σχεδιάγραμμα) είναι στην πλειοψηφία τους θετικές, με τον μέσο όρο των θετικών μεταβολών να ξεπερνάει το 10,0% και τον αντίστοιχο μέσο αρνητικών μεταβολών να αγγίζει μόλις το -3,4% 
επιβεβαιώνοντας την σταθερότητα της διαχρονικής εξέλιξης των διεθνών αφίξεων.

• Συνολικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των διεθνών αεροπορικών αφίξεων συγκεντρώνεται στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με σχεδόν 9 στις 10 διεθνείς αφίξεις να πραγματοποιούνται σε αυτό.

11,6%

88,4%

Βόλος

Σκιάθος

Κατανομή διεθνών αφίξεων στα αεροδρόμια της Περιφέρειας, 2019

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Η Περιφέρεια παρουσιάζει σημαντική αυξητική τάση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 με συνολική μεταβολή 
+54,17% σε σχέση με 95,5% για το σύνολο της χώρας, ενώ έρχεται 10η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά 
την δυναμική του μεγέθους και 7η στην κατάταξη όσον αφορά τον απόλυτο αριθμό διεθνών αεροπορικών αφίξεων.

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Αριθμός και εποχικότητα
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• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο της Σκιάθου συγκεντρώνουν ποσοστό πλησίον του 90,0% του συνόλου των διεθνών αφίξεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ οφείλεται 
για την συνολική αύξηση των διεθνών αφίξεων την περίοδο εξέτασης, καθώς παρουσιάζει θετική μεταβολή από 107 χιλ. επισκέπτες το 2010 σε 182 χιλ. επισκέπτες το 2019 (+70,6%) σε σχέση 
με την αρνητική μεταβολή του αεροδρομίου Βόλου. 

• Υψηλή ανοδική τάση εμφανίζεται μετά το έτος 2013 ενώ το μέγεθος τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται σταθερά άνω των 180 χιλιάδων επισκεπτών κατ’ έτος .
• Όσον αφορά τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο του Βόλου, το οποίο αποτελεί προορισμό για άνω των μια στις δέκα διεθνείς αεροπορικές αφίξεις (11,6% των αφίξεων 

για το έτος 2019 και 15,0% για την περίοδο 2010-2019). Σε αντίθεση με το αεροδρόμιο της Σκιάθου παρουσιάζει μείωση από 26,9 χιλ. διεθνείς επισκέπτες το 2010 σε 24 χιλ. το 2019 (-11,1%). 
• Ο αριθμός των διεθνών επισκεπτών δεν παρουσιάζει σταθερή πορεία καθώς μειώνεται από 45,5 χιλ. το 2011 σε 12 χιλ. το 2015 και σε 24 χιλ. το 2019 ενώ φαίνεται την τελευταία πενταετία να 

παρουσιάζεται μια θετική τάση στην εξέλιξη των μεγεθών.
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Βόλος Σκιάθος

Αφίξεις αλλοδαπών στα αεροδρόμια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 2010-2019
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Σκιάθος Βόλος

Ποσοστιαία κατανομή διεθνών αεροπορικών αφίξεων
στα αεροδρόμια της Περιφέρειας 2015-2019

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Κατανομή ανά αεροδρόμιο
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά αεροδρόμιο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Η συντριπτική πλειοψηφία συγκεντρώνεται στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με ποσοστό σχεδόν του 90,0% των αφίξεων.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις  | Κατανομή ανά χώρα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά χώρα προέλευσης.

Πηγές: Eurostat 2020, [avia_painac], Passengers carried (arrival)

Ποσοστιαία μεταβολή πλήθους διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Θεσσαλίας
ανά χώρα προέλευσης (άνω των 100 χιλιάδων αφίξεων ανά έτος) , 2010-2019
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Ποσοστιαία κατανομή διεθνών αεροπορικών αφίξεων 
στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, ανά χώρα προέλευσης, 2010-2019

• Από την αποτύπωση των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης για το αεροδρόμιο της Σκιάθου η εικόνα των αφίξεων συνάδει στην κατάταξη των επισκεπτών με υψηλής σημαντικότητας τις αφίξεις 
από το Ηνωμένο  Βασίλειο (46,7% των αφίξεων από την ΕΕ στην Σκιάθο) και ακολουθεί η Ιταλία (21,2%)

• Υψηλότερη θετική μεταβολή εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Ιταλία και την Ρουμανία (διπλασιασμό αεροπορικών αφίξεων από αυτές τις χώρες προέλευσης).
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• Τα αεροδρόμια της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν εμφανίζουν διεθνείς 
αεροπορικές αφίξεις τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο και Νοέμβριο, 
Δεκέμβριο εμφανίζοντας ασυμμετρία στην κατανομή μεταξύ των μηνών 
του έτους.

• Η περίοδος Ιούλιος-Αύγουστος του έτους 2019 συγκέντρωσε το 52,5% 
των συνολικών διεθνών αεροπορικών αφίξεων και άρα μία στις δύο 
αφίξεις ετησίως πραγματοποιούνται κατά τους δύο αυτούς μήνες.

• Οι μήνες Απρίλιος και Οκτώβριος συγκεντρώνουν μόλις το 2,1% των 
διεθνών αφίξεων.

• Ο δείκτης Gini λαμβάνει την υψηλότερη τιμή και άρα η Περιφέρεια 
εμφανίζει την υψηλότερη εποχικότητα μεταξύ των Περιφερειών της 
χώρας.

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4: 86,2%

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6: 99,1%

Συντελεστής Ανισότητας Gini: 64,1%

Εποχικότητα διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Θεσσαλίας
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εμφανίζει την υψηλότερη συγκέντρωση διεθνών αεροπορικών αφίξεων μεταξύ των Περιφερειών της χώρας 
για τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο έως Σεπτέμβριος), ενώ συγκεντρώνει το σύνολο των αφίξεων την περίοδο Απρίλιος έως 
Οκτώβριος για το έτος 2019.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο σύνολο 
των αεροδρομίων της Θεσσαλίας παρουσιάζει 
αυξητική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο ενώ 
από την διαγραμματική αποτύπωση προκύπτει ότι 
η διαφοροποίηση μεταξύ των ετών εξέτασης 
αφορά κυρίως στην αύξηση των διεθνών αφίξεων 
την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος κάθε έτους, καθώς  
μια στις δύο διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 
πραγματοποιούνται την συγκεκριμένη περίοδο.

• Η αυξητική τάση του αριθμού των διεθνών 
αεροπορικών αφίξεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
οφείλεται καθαρά και μόνο στην αύξηση που 
πραγματοποιήθηκε την περίοδο των καλοκαιρινών 
μηνών (όπως αποτυπώνεται διαγραμματικά) 
καθώς τους λοιπούς μήνες δεν 
πραγματοποιούνται αφίξεις

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

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR2 48,51% 49,35% 52,80% 53,77% 52,48% 52,51% 51,59%

CR4 84,77% 85,15% 87,51% 88,57% 87,62% 86,21% 86,46%

Gini 62,43% 61,92% 64,75% 64,94% 64,53% 64,14% 63,66%
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Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη Θεσσαλία
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά έτος και ανά μήνα στην Περιφέρειας Θεσσαλίας, 2010-2019
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο 
αεροδρόμιο της Σκιάθου παρουσιάζεται για 
λόγους πληρότητας καθώς αποτυπώνεται ήδη με 
τα χαρακτηριστικά του συνόλου των διεθνών 
αφίξεων της Περιφέρειας καθώς περιλαμβάνει το 
90,0% των διεθνών αφίξεων.

• Η εικόνα που εμφανίζει το αεροδρόμιο Σκιάθου 
είναι αντίστοιχη και αντιπροσωπευτική της 
εικόνας για το σύνολο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

• Την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος δε  
πραγματοποιούνται διεθνείς αφίξεις ενώ ο μήνας 
Απρίλιος συγκεντρώνει λιγότερες από 100 
αφίξεις κατ’ έτος.

• Αντίστοιχα δεν πραγματοποιούνται αφίξεις τους 
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR2 49,565 52,65% 53,40% 54,25% 53,03% 53,69% 53,03%

CR4 86,91% 90,32% 89,01% 89,39% 88,65% 87,64% 88,73%

Gini 63,70% 65,76% 65,64% 65,56% 65,28% 65,22% 65,26%

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των  διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη Σκιάθο
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά έτος και μήνα στο αεροδρόμιο Σκιάθου, 2010-2019
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο 
αεροδρόμιο του Βόλου φαίνεται να είναι 
μικρότερη εκείνης του αεροδρομίου της 
Σκιάθου ενώ ο αριθμός αφίξεων 
σημείωσε σημαντική μείωση κατά τα έτη 
εξέτασης.

• Εμφανίζεται αντίστοιχη συγκέντρωση 
των επισκεπτών τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο εκάστου έτους (43,4% των 
συνολικών αφίξεων για την περίοδο 
εξέτασης)

• Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο αφορά 
μόλις μια στις δέκα διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις στην Περιφέρεια.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR2 44,34% 39,16% 50,18% 46,10% 47,56% 43,57% 43,39%

CR4 76,30% 69,19% 80,97% 75,58% 78,46% 75,35% 73,55%

Gini 57,37% 50,60% 61,16% 57,77% 58,72% 56,12% 55,12%
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Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στον Βόλο
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο 2010-2019 στο αεροδρόμιο 
Βόλου.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά έτος και μήνα στο αεροδρόμιο Βόλου, 2010-2019
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• Οι αφίξεις εσωτερικού στους αερολιμένες της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάζουν 
σημαντική αυξητική τάση από 8,8 χιλ. το 2010 
σε 26,6 χιλ. το 2019 (+203,0%).

• Τα παραπάνω μεγέθη αφορούν στο σύνολο 
τους σχεδόν, το αεροδρόμιο Σκιάθου 
(ενδεικτικά για το 2019 μόλις 11χιλ. από τις 
26,6 χιλ. αφίξεων εσωτερικού 
πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο Βόλου).

• Η σημαντική αυτή τάση συνοδεύεται από 
εξαιρετικά υψηλή εποχικότητα κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 60,20% 60,00% 77,15% 79,40% 72,06% 75,63% 72,94%

CR6 75,04% 76,51% 88,57% 88,90% 83,23% 85,43% 84,75%

Gini 36,15% 36,73% 54,55% 54,33% 46,55% 54,15% 48,35%

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

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της αυξητικής τάσης των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή ανά λιμένα. Η Περιφέρεια 
είναι 9η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών (2,18% των αποβιβάσεων) και εμφανίζει την 5η υψηλότερη δυναμική (+19,43%).

Πηγές: Eurostat, [mar_pa_aa], Thousand Passengers, Inwards /ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020 / ΕΛΣΤΑΤ Διακινηθέντες επιβάτες κατά ακτοπλοϊκή γραμμή ανά τρίμηνο 

• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων εμφανίζει αυξητική τάση καθώς η συνολική θετική μεταβολή 
υπολογίζεται σε +19,4% την περίοδο 2013-2019. 

• Υψηλότερη συγκέντρωση εμφανίζουν συνολικά τρείς λιμένες, της Σκιάθου (26,4%), του Βόλου (25,0%) και 
του Αγιόκαμπου (20,6%) και άρα για την περίοδο 2013-2019 συγκεντρώνουν το 72,0% των αφίξεων 
ακτοπλοΐας ενώ τα δεδομένα εμφανίζουν σημαντική κυκλικότητα όπως αποτυπώνεται και διαγραμματικά. 
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Εποχικότητα αφίξεων

• Ένας στους δύο αποβιβασθέντες (51,5% για το έτος 2019 και 51,4% για την 
περίοδο 2015-2019) αφορά αποβιβάσεις στα λιμάνια Σκιάθου και Βόλου 

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

• Εντονότερη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στο λιμάνι της Σκιάθου, με 
την απόκλιση του γ’ τριμήνου 2019 από το πρώτο να ανέρχεται στις 53,3 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη διαφορά στο λιμένα του Βόλου 
υπολογίζεται στις 50,5 ποσοστιαίες μονάδες. 

• Οι αποβιβάσεις επιβατών στα τρία κύρια λιμάνια της Θεσσαλίας παρουσιάζουν 
ανάλογη εικόνα, παρότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι σε επίπεδο τριμήνου. 

Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Σκιάθου και Βόλου ανά τρίμηνο του 2019
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Περιφέρειας  Θεσσαλίας, Τριμηνιαία δεδομένα 2009-2020

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ι Εποχικότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα. Η Περιφέρεια εμφανίζει 
υψηλή εποχικότητα με ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση κατά το γ’ τρίμηνο.

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

Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια της 
Περιφέρειας  Θεσσαλίας, σε χιλ., τριμηνιαία δεδομένα 2015-2019

Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Σκιάθου και Βόλου ανά τρίμηνο, σε χιλ.,2019
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• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά 
καταλύματα παρουσιάζουν μία σταθερά ανοδική 
πορεία ( με μόνη εξαίρεση μια ασθενή αρνητική 
μεταβολή το έτος 2012) η οποία, σωρευτικά από
το 2010 έως το 2018, αγγίζει το +18,4%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου 
των συνολικών αφίξεων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας, τα 
τελευταία χρόνια, αφού το μέγεθος μειώθηκε 
από 5,2% το 2010 σε 4,4% το 2018,  ενώ την 
περίοδο 2015-2018 κινείται πλησίον του 4,5%

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων 
αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των 
ημεδαπών, αυξάνοντας το ποσοστό της 
συγκεκριμένης κατηγορίας από 27,8% το 2010 σε 
42,0% το 2018, περίοδο κατά την οποία οι 
αφίξεις αλλοδαπών σχεδόν διπλασιάστηκαν από 
228 χιλ.. σε 409 χιλ.(+78,9%) ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών μειώθηκαν από 
593 χιλ. σε 564 χιλ. (-4,9%).
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Αφίξεις αλλοδαπών27,8%                30,0%                29,0%               32,5%               36,8%               38,3%                32,9%               38,1%                42,0%

Ελλάδα

Θεσσαλία

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων
Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 2018 το 4,44% των συνολικών αφίξεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα (7η θέση μεταξύ των 
Περιφερειών) ενώ παρουσιάζει αυξητική τάση (+18,39% για την περίοδο 2010-2018), χαμηλότερη από τον μέσο όρο της χώρας 
(+38,43%), λαμβάνοντας την 8η θέση στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών όσον αφορά την μεταβολή του μεγέθους.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat Arrivals at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_arn2] (Hotels and Similar Accommodation)
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• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε 
ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα στην Περιφέρεια 
αντιστοιχούσε στην ΠΕ Μαγνησίας, με 43,3%. 
Ακολουθούσε η ΠΕ Τρικάλων (37,5%), Λάρισας (11,99%) 
και Καρδίτσας (7,3%).

• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-
2018) εμφανίζει η ΠΕ Τρικάλων με την αύξηση των 
αφίξεων από 239 χιλ. το 2010 σε 365 χιλ. το 2018 
(+52,6%) λόγω της εκρηκτικής αύξησης των αλλοδαπών 
επισκεπτών (+88,6%) ενώ οι αντίστοιχες αφίξεις 
ημεδαπών σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 14,8%

• Ακολουθεί η ΠΕ Καρδίτσας (+9,4%) με την μεταβολή να 
οφείλεται συνολικά στην αύξηση του αριθμού των 
ημεδαπών επισκεπτών (+2,9%) και τον τετραπλασιασμό 
του αριθμού αλλοδαπών επισκεπτών (μόλις 5,7 χιλ. το 
2018 σε σχέση με 65 χιλ. ημεδαπούς)

• Η ΠΕ Μαγνησίας εμφανίζεται πρώτη σε πλήθος αφίξεων 
των ΠΕ με αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών 
επισκεπτών κατά +64,3% και μείωσης του αριθμού των 
ημεδαπών κατά -10,5%, ενώ αντίστοιχες ποσοστιαίες 
μεταβολές εμφανίζει και η ΠΕ Λάρισας.

Μαγνησία
43,3%

Τρίκαλα
37,5%

Λάρισα
11,9%

Καρδίτσα
7,3%

Κατανομή αφίξεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ Θεσσαλίας, 2018

52,6%

9,4% 7,5%

-8,1%

Τρίκαλα Καρδίτσα Μαγνησία Λάρισα

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

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
Υψηλότερη συγκέντρωση εμφανίζουν οι ΠΕ Μαγνησίας και Τρικάλων (οκτώ στις δέκα αφίξεις σε καταλύματα για το 2018) ενώ 
υψηλότερη δυναμική εμφανίζει η ΠΕ Τρικάλων κατά την περίοδο εξέτασης.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~42,0% των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα του νησιού.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν η ΠΕ Καρδίτσας (92,0%) ενώ πλησίον βρίσκεται η ΠΕ Λάρισας (85,1%). Χαμηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν οι ΠΕ 

Τρικάλων και Μαγνησίας, όπου οι ημεδαποί τουρίστες εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία όσον αφορά τις αφίξεις σε καταλύματα.
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Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Παρατηρείται η μείωση της αναλογίας των ημεδαπών τουριστών οι οποίοι όμως εξακολουθούν 
να αποτελούν την πλειοψηφία των αφίξεων (σχεδόν έξι στις δέκα αφίξεις το 2018 από επτά στις δέκα αφίξεις το 2010).

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 2012, η οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, αγγίζει το 
14,5% το οποίο υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης πορείας των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,2%)

• Αρνητική είναι η συνολική τάση του μεριδίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα, το οποίο από 3,0% το 2010 ανήλθε σε 2,5% το 2018 διατηρούμενο 
στα επίπεδα πλησίον του 2,5% την πενταετία 2014-2018

• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις αφίξεις σε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην ΠΕ Μαγνησίας (έξι στις δέκα διανυκτερεύσεις)
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Κατανομή διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018
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Διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, 
σύνολο χώρας και Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2010-2018

Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων
Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 7η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων 
συγκεντρώνοντας το 2,47% του μεγέθους για το 2018 ενώ καταλαμβάνει την 10η θέση όσον αφορά την μεταβολή την περίοδο 2010-
2018 αγγίζοντας το +14,46% έναντι 38,2% του συνόλου της χώρας. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat, Nights spent at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_nin2] (Hotels and similar accommodation)
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αντιστοιχούν στο ~51,2% των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας
• Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζουν η ΠΕ Καρδίτσας (92,0% των διανυκτερεύσεων) και ΠΕ Λάρισας (72,0% των διανυκτερεύσεων). 
• Μικρότερο ποσοστό εμφανίζουν οι ΠΕ Μαγνησίας και Τρικάλων (με ~έξι στις δέκα διανυκτερεύσεις να πραγματοποιούνται από αλλοδαπούς)
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Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018

Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά τύπο επισκέπτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό/ημεδαπό). Αντίστοιχα με τον αριθμό των αφίξεων σε καταλύματα παρατηρείται 
η αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών και η μείωση του αντίστοιχου μεγέθους των ημεδαπών. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Η πληρότητα των κλινών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
παρουσιάζει, όπως είναι αναμενόμενο, από την εποχικότητα 
σειράς μεγεθών τα οποία παρουσιάστηκαν στις 
προηγούμενες ενότητες, έντονη κυκλικότητα με σημαντική 
αύξηση την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών και ιδιαίτερα το 
τετράμηνο Ιούνιο -Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

• Τα ποσοστά πληρότητας την περίοδο Ιούνιος- Σεπτέμβριος για 
το σύνολο της περιόδου εξέτασης υπολογίζεται σε 41,4% ενώ 
συνολικά διατηρείται σε ποσοστά άνω του 40,0%. 

• Τα αντίστοιχα ποσοστά πληρότητας για τις λοιπές 
υποπεριόδους είναι ~20,0% με σταδιακή αύξηση όμως της 
πληρότητας από την διαχρονική αποτύπωση της περιόδου 
2015-2018 όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Ποσοστό πληρότητας Ιούνιος- Σεπτέμβριος 40,0% 41,3% 42,0% 42,2% 41,4%

Ποσοστό πληρότητας Ιανουάριος - Μάιος 21,6% 21,5% 22,9% 23,8% 22,5%

Ποσοστό πληρότητας Οκτώβριος - Δεκέμβριος 20,0% 20,9% 22,4% 24,7% 22,0%

0%

20%

40%

60%

2015 2016 2017 2018

% Πληρότητα Κλινών, Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2015-2018

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. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαμβάνει την 4η χαμηλότερη πληρότητα για το έτος 2018 (10η στην κατάταξη μεταξύ των 
Περιφερειών), ήτοι 32,3% με αναιμική αύξηση κατά μόλις 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2010.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Εξέλιξη διανυκτερεύσεων τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 2014-2019

Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών59,2%                    61,2%                   56,5%                     55,7%                     61,9%                   63,9%

Ελλάδα

Θεσσαλία

• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία η οποία, σωρευτικά 
από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +47,3%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αφού το μέγεθος μειώθηκε από 5,7% το 2014 σε 
4,9% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε χαμηλότερη πρόοδο σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες. 

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών  με το ποσοστό της 
συγκεκριμένης κατηγορίας να αυξάνεται από 46,6% το 2014 σε 55,3% το 2019, περίοδο κατά την οποία οι 
αφίξεις αλλοδαπών σημείωσαν άνοδο από 103 χιλ. σε 180 χιλ. ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις 
ημεδαπών παρουσίασαν αύξηση από 118 χιλ. το 2014 σε 145 χιλ. το 2019.

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία θετική πορεία η οποία, σωρευτικά 
από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +45,0%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε σχέση με το σύνολο της χώρας,  αφού το μέγεθος μειώθηκε από 4,7% το 2014 
σε 4,2% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε αρνητική πορεία σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες.

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών, 
μεταβάλλοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας από 59,2% το 2014 σε 63,9% το 2019, περίοδο κατά 
την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 552 χιλ. σε 866 χιλ. ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι 
αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν αύξηση από 381 χιλ. σε 489 χιλ..
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Εξέλιξη αφίξεων τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 2014-2019

Αφίξεις 
αλλοδαπών

46,6%                   51,6%                   43,1%                        45,3%                     52,0%                 55,3%

Ελλάδα

Θεσσαλία

Αφίξεις σε Καταλύματα| Πλήθος αφίξεων - αριθμός διανυκτερεύσεων σε Ενοικ. Δωμάτια
Η Περιφέρεια ακολουθεί την αυξητική τάση, με μεταβολή αφίξεων κατά +47,3% (+72,4% για το σύνολο της χώρας, 9η στην κατάταξη) 
και διανυκτερεύσεων με κατά +45,04% (+60,57% για το σύνολο της χώρας, 7η στην κατάταξη), εμφανίζοντας μέση προς χαμηλή 
δυναμική συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, ετήσια Δελτία τύπου (αναπροσαρμοσμένα δεδομένα όπου υπήρξαν διαθέσιμα).

Αφίξεις αλλοδαπών Αφίξεις ημεδαπών Αφίξεις Περιφέρειας Αφίξεις σύνολο χώρας
Διανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών

Διανυκτερεύσεις 
ημεδαπών

Διανυκτερεύσεις 
Περιφέρειας

Διανυκτερεύσεις 
σύνολο χώρας
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Αφίξεις σε κάμπινγκ ανά ΠΕ, 2015-2019

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
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Ποσοστό αφίξεων εξωτερικού ανά ΠΕ, 2015-2019 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

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

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων παρουσιάζεται στην ΠΕ Σποράδων που καλύπτει το 55% 
των αφίξεων το 2019 ενώ ακολουθεί η ΠΕ με ποσοστό 30%.

• Το ποσοστό των αλλοδαπών (έναντι των ημεδαπών) που μείνουν σε κάμπινγκ στην 
Περιφέρεια κυμαίνεται περίπου στο 65%, εκτός από το 2016 που εμφάνισε μείωση.  Το 
μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στην ΠΕ Τρικάλων που κάθε χρόνο υπερβαίνει το 90%.

• Το 2019, το ποσοστό των αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της Περιφέρειας έναντι των 
συνολικών αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της χώρας ανήλθε στο 6,4% για τους 
ημεδαπούς παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2015 που βρισκόταν σε 5,4%. Για 
τους αλλοδαπούς το ποσοστό για το 2019 ανήλθε στο 6,0% εμφανίζοντας  οριακή αύξηση 
από το 2015 που είχε διαμορφωθεί στο 5,8%.

5,4% 5,4% 6,1% 5,4%
6,4%

5,8% 5,3%
6,4%

5,5%
6,0%

2015 2016 2017 2018 2019

Ποσοστό αφίξεων στην Περιφέρεια προς τις συνολικές αφίξεις στη χώρα 
(ημεδαποί / αλλοδαποί)

HMEΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα 
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). Παρουσιάζει την 4η υψηλότερη μεταβολή μεταξύ των Περιφερειών για την περίοδο 2015-2019 
(+50,3% σε σχέση με +38,9% για το σύνολο της χώρας) ενώ είναι 6η στην κατάταξη όσον αφορά το πλήθος των αφίξεων.
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Τουρισμός κρουαζιέρας
Σημειώνεται υψηλή μεταβλητότητα την περίοδο 2013-2019, με μείωση της τάξης του -36% όσον αφορά τον αριθμό των επιβατών (σε 
σχέση με -2% μείωση για το σύνολο της χώρας) ενώ η Περιφέρεια εμφανίζεται 8η στην κατάταξη ως προς το μέγεθος.

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020

• Οι αφίξεις επιβατών και κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Θεσσαλίας παρουσιάζουν μία 
σημαντική μεταβλητότητα καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης από 24 χιλ. επιβάτες το 2013 σε 
76 χιλ. το 2015 και σε 15,4 χιλ. το έτος 2019

• Σε σχέση με το 2013 η μεταβολή κινείται από -51,0% για το έτος 2017 έως και +216,5% για 
το έτος 2015 και άρα δεν μπορεί να εξαχθεί συγκεκριμένη τάση στην εξέλιξη του πλήθους 
επιβατών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

• Δεν μπορεί να ειπωθεί το αντίστοιχο συμπέρασμα για τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων 
όπως π.χ. το έτος 2018 οπού υπήρξε άνοδος του αριθμού επιβατών σε σχέση με το 2013 
με μείωση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων

• 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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Εξέλιξη πλήθους επιβατών και κρουαζιερόπλοιων 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2013-2019
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στην Περιφέρεια σε σχέση με το 2013
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Κρουαζιέρα αποτελέσματα
Ο λιμένας Βόλου συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των επιβατών κρουαζιέρας όπως αποτυπώνεται διαγραμματικά.

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020

• Για το έτος 2019 (διάγραμμα) ο λιμένας Βόλου συγκεντρώνει το 62,9% των κρουαζιερόπλοιων και το 81,5% των επιβατών κρουαζιέρας
• Ακολουθεί ο λιμένας Σκιάθου με 22,9% του πλήθους των κρουαζιερόπλοιων και το 11,1% των επιβατών κρουαζιέρας και Σκοπέλου (14,3% κρουαζιερόπλοιων και 7,4% επιβατών)
• Στο λιμένα Βόλου τα κρουαζιερόπλοια εμφανίζουν υψηλότερη δυναμικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. 
• Βάσει των παραπάνω έξι στα δέκα κρουαζιερόπλοια και οκτώ στους δέκα επιβάτες αξιοποιούν το λιμάνι Βόλου, το οποίο διαχρονικά συγκεντρώνει άνω του 85,0% των επιβατών κρουαζιέρας ενώ το λιμάνι 

Σκιάθου συγκεντρώνει ~13,0% (περίοδος 2013-2019)
Συνολικά για την περίοδο 2013-2019 
• Πάνω από οκτώ στους δέκα επιβάτες επιλέγουν το λιμένα Βόλου
• Ένας στους δέκα επιβάτες επιλέγουν το λιμένα Σκιάθου
• Μόλις τρείς στους δέκα επιβάτες επιλέγουν το λιμένα Σκοπέλου
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Ποσοστιαία κατανομή πλήθους επιβατών κρουαζιέρας μεταξύ των λιμένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 2013-2019 Ποσοστιαία κατανομή κρουαζιερόπλοιων και 
επιβατών κρουαζιέρας ανά λιμένα, 2019
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• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η 7η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων (555 
μονάδες για το έτος 2019, 5,6% του συνόλου) και συγκεντρώνει το 4,8% του συνολικού 
αριθμού ξενοδοχείων 5* της χώρας.  

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Θεσσαλίας εντάσσονται στην κατηγορία 2* και 
3* (σωρευτικά συγκεντρώνουν το 60,5% των ξενοδοχείων) ενώ το 26,1% των ξενοδοχειακών 
μονάδων είναι 4* (20,9%) και 5* (5,2%).

• Έξι στα δέκα ξενοδοχεία στην Θεσσαλία είναι ξενοδοχεία 2* και 3*, ενώ τρία στα τέσσερα 
είναι 1* έως 3*.

• Ένα στα πέντε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι 4*ενώ ένα στα είκοσι ξενοδοχεία (5,2%) 
αφορά καταλύματα 5*.
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20,9%
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25,4%

2*
35,1%
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Θεσσαλία, 5,6%

Κατάταξη Ξενοδοχείων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών
Οι τουριστικές μονάδες της Περιφέρειας εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση στις κατηγορίες 2* έως 4* όπου η Περιφέρεια λαμβάνει 
από την 9η (2* και 3*) και 2η (4*) θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας όσον αφορά το ποσοστό των μονάδων αυτών σε σχέση με 
το σύνολο των μονάδων κάθε Περιφέρειας. Στην κατηγορία 5* εμφανίζει το 5ο υψηλότερο ποσοστό μετά την Περιφέρεια Αττικής και 
άρα εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση στις κατηγορίες 4* και 5* σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Στην ΠΕ Μαγνησίας συγκεντρώνεται η 
πλειοψηφία  των ξενοδοχειακών μονάδων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας  (256 ξενοδοχειακές 
μονάδες, 46,1%) και άρα σχεδόν μια στις δύο 
ξενοδοχειακές μονάδες της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας βρίσκεται στην ΠΕ Μαγνησίας.

• Ακολουθεί η ΠΕ Σποράδων με 149 
ξενοδοχειακές μονάδες (26,8%). 

• Η ΠΕ Μαγνησίας εμφανίζει το μεγαλύτερο 
ποσοστό ξενοδοχείων 4* και 5* (32,0% της 
ΠΕ) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Σποράδων (23,5%)

• Το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχείων 4* και 5* 
διαθέτει η ΠΕ Λάρισας (10,2%), ενώ η 
πλειονότητα των ξενοδοχείων της (33,3%) 
κατατάσσεται στην κατηγορία 2*.  

Μαγνησίας
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Τρικάλων
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39,5%
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3,9%

12,1%

32,4%

23,4%

27,3%

4,7%

28,2%

33,3%

28,2%

5,1%

5,1%

Τουριστικές Μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων. 

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

1*

2*

3*

4*

5*
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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 8η στην κατάταξη όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων και 11η στην κατάταξη όσον αφορά την μέση δυναμικότητα του μεγέθους.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει συνολικά 14.753 δωμάτια και 29.193 κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 3,4% & 3,4% αντίστοιχα της συνολικής δυναμικότητας  
των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. 

• Παράλληλα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκεντρώνονται μικρού μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες, με το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 27 δωμάτια, έναντι 43 
δωματίων για το σύνολο της χώρας. 
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Αριθμός δωματίων & μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαφοροποιείται, όπως είναι 
αναμενόμενο, ανάλογα με την κατηγορία τους, με τα ξενοδοχεία 5* να υπερτερούν σε μέγεθος, 
με βάση, τόσο τον μέσο αριθμό των δωματίων (51), όσο και τον μέσο αριθμό των κλινών (105) 
που διαθέτουν.

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

• Συγκεκριμένα ο μ.ό. δυναμικότητας ξενοδοχείων σε δωμάτια για το σύνολο της χώρας είναι 43 
δωμάτια σε σχέση με 27 δωμάτια για το σύνολο της Περιφέρειας.

• Αντίστοιχα, ο μ.ό. κλινών ανά ξενοδοχείο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι 53 κλίνες σε σχέση 
με 86 για το σύνολο της χώρας.
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Μέση δυναμικότητα ξενοδοχείων (Δωμάτια)
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Μέση δυναμικότητα ξενοδοχείων (Κλίνες)

Θεσσαλίας

Ελλάδα

M.O. 
Θεσσαλίας

Μ.Ο. 
Ελλάδας

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Από την σύγκριση της μέσης δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας σε σχέση με το σύνολο της χώρας και τις 
υπόλοιπες Περιφέρειες,  καταλαμβάνει την 11η θέση (3η χαμηλότερη μεταξύ των Περιφερειών) τόσο στην μέση δυναμικότητα 
δωματίων όσο και την μέση δυναμικότητα των κλινών.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ξενοδοχειακές Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

74 1.351 2.751

195 4.350 8.352

141 3.983 7.865

116 3.582 7.187

29 1.487 3.038

555 14.753 29.193

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σύνολο

1*

2*

3*

4*

5*
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• Στην ΠΕ Μαγνησίας συγκεντρώνεται η 
πλειοψηφία  των τουριστικών μονάδων 
ενοικιαζόμενων δωματίων & 
διαμερισμάτων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  (1.330 τουριστικές μονάδες, 
78,6%)

• Ακολουθεί η ΠΕ Λάρισας η οποία 
διαθέτει 224 μονάδες (13,23%), 
συγκριτικά μεγαλύτερης δυναμικότητας  
(μέση δυναμικότητα 7 δωμάτια και 15 
κλίνες) από τις υπόλοιπες ΠΕ. 

• Οι ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας 
συγκεντρώνουν ποσοστό λιγότερο του 
10,0% των ενοικιαζόμενων δωματίων 
της Περιφέρειας

• Στις δύο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 
Κλειδιά) κατατάσσεται το 25,0% των 
τουριστικών  μονάδων της Περιφέρειας, 
με το ποσοστό να είναι μεγαλύτερο στην 
ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας (42,0% και 
41,4%)

• Ο μέσος όρος των δωματίων για το 
σύνολο της Θεσσαλίας είναι 6 δωμάτια 
και 57 κλίνες ανά μονάδα

1.330 224 81 58

8.505

1.604 514 316

20.037

3.410
1.211 722

Μαγνησίας Λάρισας Τρικάλων Καρδίτσας

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

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

12,1%

46,6%

32,8%

8,6%

20,5%

54,5%

22,6%

2,3%

24,6%

60,7%

12,5%

2,2%

16,0%

42,0%

33,3%

8,6%

78,9%

77,7%

78,6%

13,4%

14,7%

13,2%

4,8%

4,7%

4,8%

2,8%

2,9%

3,4%

Μαγνησίας Λάρισας Τρικάλων Καρδίτσας

Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια λαμβάνει την 5η θέση όσον αφορά το ποσοστό μονάδων 1Κ, την 3η θέση σε ποσοστό δωματίων 2Κ ενώ 
λαμβάνει την 9η και 10η θέση αντίστοιχα όσον αφορά το ποσοστό μονάδων 3Κ και 4Κ μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

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
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 καταλαμβάνει την 10η θέση όσον αφορά τον αριθμό των μονάδων και 
την 9η θέση όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων, μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.
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Δυναμικότητα κάμπινγκ σε μονάδες, οικίσκους & θέσεις, 2019

ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει 13 μονάδες καταλύματος τύπου κάμπινγκ με σύνολο 
θέσεων 914. Οι περισσότερες μονάδες δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Μαγνησίας (7 
μονάδες) ενώ ακολουθεί η ΠΕ Τρικάλων με 3 μονάδες. Αντίθετα, στον αριθμό των θέσεων 
πρώτη βρίσκεται η ΠΕ Μαγνησίας με 413 και ακολουθεί η ΠΕ Λάρισας με 296 θέσεις.

• Το 84% των μονάδων αφορούν σε κάμπινγκ 2*. Το ποσοστό συγκριτικά με το σύνολο των 
κάμπινγκ 2* ανέρχεται στο 5,2%. Αντίθετα, υπάρχει μόνο 1 μονάδα 1* . Η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας είναι η μόνη στη χώρα που διαθέτει μονάδα κάμπινγκ που βρίσκεται στην 
κατηγορία 5*.

• Όσο αφορά τον αριθμό των θέσεων, η Περιφέρεια διαθέτει 643 θέσεις σε μονάδες 2* 
(4,7% επί του συνόλου τις χώρας), 196 θέσεις σε μονάδες 1* και 75 θέσεις σε 5* που είναι 
οι μοναδικές στη χώρα.

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει 9 οικίσκους που βρίσκονται στην ΠΕ Τρικάλων.
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (θέσεις) – σύγκριση με χώρα, 2019

Θεσσαλία 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Θεσσαλία/ Χώρα 2019 % Θεσσαλία/ Χώρα 2016
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502 648 3.531

4,4%

3,7%

3,9%

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

Δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος

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

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Εμφανίζονται χαμηλής 
δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων και κλινών (12η θέση) ενώ η Περιφέρεια είναι 5η στην κατάταξη πλήθους 
μονάδων.

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει συνολικά 502 μονάδες, 648 δωμάτια και 3.531 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που αντιστοιχούν στο 4,4% , 3,8% 
και 3,9% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας  των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται χαμηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (12η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 
1,3 δωμάτια, έναντι 1,5 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται χαμηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (12η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 7,0 
κλίνες, έναντι 8 κλινών για το σύνολο της χώρας.  

Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων (μονάδες, 
δωμάτια & κλίνες) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2018
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• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει συνολικά 7.027 καταλύματα, 12.245 υπνοδωμάτια και 32.208 κλίνες, στην κατηγορία 
καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα το 3,9%, 3,7%  και 3,8%  του συνόλου της 
προσφοράς καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για το σύνολο της χώρας.

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, βρίσκεται 7η στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των καταλυμάτων, και 7η 
στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό των υπνοδωματίων και τον αριθμό των κλινών.

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπολογίζεται σε 1,7 υπνοδωμάτια ανά 
κατάλυμα, και βρίσκεται κάτω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 1,8 υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα.

• Αντίστοιχα, όσον αφορά τον μέσο όρο κλινών ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια, υπολογίζεται σε 4,6 κλίνες ανά κατάλυμα και 
βρίσκεται κάτω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα.

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 86,6% αυτόνομες μονάδες, 2,3% σε δωμάτια σε ξενοδοχεία, 10,9 % σε ιδιωτικά δωμάτια και 0,2% σε 
κοινόχρηστα δωμάτια.

Σύγκριση Περιφέρειας με σύνολο χώρας

7.027 12.245 32.208

3,9%

3,7%

3,8%

Καταλύματα Υπνοδωμάτια Κλίνες

86,6%

2,3%
10,9% 0,2%

Αυτόνομο

Δωμάτιο σε 
ξενοδοχείο

Ιδιωτικό δωμάτιο

Κοινόχρηστο 
δωμάτιο

Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα

1,9% 5,6%

42,6%37,8%

12,0%

Ποσοστιαία κατανομή καταλυμάτων

1,9% 5,7%

44,3%36,1%

11,8%

Καρδίτσας Λάρισας Μαγνησίας

Σποράδων Τρικάλων

Ποσοστιαία κατανομή υπνοδωματίων

1,9% 5,7%

44,7%35,4%

12,3%

Ποσοστιαία κατανομή κλινών

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 λαμβάνει την 7η θέση όσον αφορά το πλήθος των καταλυμάτων , την 8η θέση όσον αφορά την δυναμικότητα των 
υπνοδωματίων ανά κατάλυμα και την 9η θέση όσον αφορά την δυναμικότητα κλινών ανά κατάλυμα.

Δυναμικότητα καταλυμάτων υπνοδωματίων και κλινών

Είδος καταλύματος, % επί του συνόλου των καταλυμάτων
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• Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η κατανομή των κλινών μεταξύ βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων είναι σχεδόν αντίστοιχη μεταξύ των
κατηγοριών και συγκεκριμένα, όσον αφορά στις ξενοδοχειακές μονάδες συγκεντρώνουν το 48% των κλινών και οι κλίνες καταλυμάτων βραχυχρόνιας 
μίσθωσης το 52,0%

• Οι ποσοστώσεις για την κατηγορία κλίνες ξενοδοχείων είναι υψηλότερες στην ΠΕ Καρδίτσας.

• Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το 8,0% των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών αφορά σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
• Μικρότερη ποσόστωση εμφανίζει η ΠΕ Καρδίτσας με μόλις 1,0% και υψηλότερη η ΠΕ Σποράδων με ποσοστό 64,4%.

• Σχεδόν μια στις τρείς μονάδες (36,0%) 
βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια 
εμφανίστηκε πριν το 2017.

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο

εξάμηνο του 2019, όπου και εμφανίζονται 
συνολικά το 29,0% των μονάδων βραχυχρόνιας 
μίσθωσης στην πλατφόρμα.

52,0%
24,0%

41,0%
61,0% 51,0% 47,0%

48,0%
76,0%

59,0%
39,0% 49,0% 53,0%

Σύνολο Καρδίτσας Λάρισας Μαγνησίας Σποράδων Τρικάλων

Κλίνες Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Κλίνες Ξενοδοχείων

Ποσοστιαία κατανομή κλινών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και κλινών ξενοδοχείων ανά ΠΕ 

8,0% 1,0% 1,7% 11,2% 64,4% 4,3%

Σύνολο Καρδίτσας Λάρισας Μαγνησίας Σποράδων Τρικάλων

Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό των εξοχικών και δευτερευουσών κατοικιών 36,0%

7,0%

6,0%

9,0%

9,0%

15,0%

14,0%

3,0%

1ο εξάμηνο 2020

2ο εξάμηνο 2019

1ο εξάμηνο 2019

2ο εξάμηνο 2018

1ο εξάμηνο 2018

2ο εξάμηνο 2017

1ο εξάμηνο 2017

πριν το 2017

Πρώτη χρονιά εμφάνισης στην πλατφόρμα 

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

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

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της προσφοράς καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα.
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• Οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Μαγνησίας συγκεντρώνουν μετά το 2015 σχεδόν το σύνολο των επισκεπτών (90,8% το 2019) και ακολουθούν οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Καρδίτσας με 8,3%  
το 2019 και της ΠΕ Λάρισας με 0,9%. Οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Τρικάλων δεν καταγράφουν επισκέψεις μετά το 2017.

• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν καταγραφεί περίπου 140 χιλ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλίας. Το 2016 σημειώθηκε 
ρεκόρ επισκεπτών (21,5 χιλ. επισκέπτες) ενώ το μέγεθος έχει διαμορφωθεί πλησίον των 19 χιλ. επισκεπτών την περίοδο 2017-2019

• Στην ΠΕ Καρδίτσας ο μόνος αρχαιολογικός χώρος αφορά το Κάστρο Φαναρίου Καρδίτσας και για την παρουσία της ΠΕ Τρικάλων την προηγούμενη περίοδο το σπήλαιο Θεόπετρας
• Το σύνολο των εσόδων των αρχαιολογικών χώρων υπολογίζεται σε λιγότερα των €20 χιλ. για κάθε έτος
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Αριθμός επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε χιλ. επισκέπτες, 2010-2019

Καρδίτσα Λάρισα Μαγνησία Τρίκαλα Σύνολο

Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων
Η Περιφέρεια εμφανίζει την υψηλότερη αύξηση στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων με την μεταβολή της Περιόδου 2010-
2019 (+1.647,4%) λόγω του πολύ μικρού μεγέθους (μόλις χίλιες επισκέψεις το έτος 2010) ενώ παρουσιάζει την 2η μικρότερη 
επισκεψιμότητα (12η θέση).

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία της Θεσσαλίας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση από μόλις 7,5 χιλ. το 
2010 σε 70 χιλ. το 2019

• Τα μουσεία της ΠΕ Λάρισας και Μαγνησίας συνεισφέρουν ποσοστά 44,1% και 50,0% των επισκέψεων ενώ το υπολειπόμενο ποσοστό αφορά την ΠΕ Καρδίτσας (η ΠΕ Τρικάλων δεν παρουσιάζει 
καταγραφή επισκεψιμότητας μουσείων την περίοδο εξέτασης)

• Σημαντικότερα μουσεία είναι στην ΠΕ Μαγνησίας το Μουσείο Βόλου και το διαχρονικό μουσείο Λάρισας τα οποία συγκεντρώνουν το 57,5 από τις 69,5 χιλ. το έτος 2019
• Η συνολική εισπραξιμότητα των μουσείων δεν ξεπερνάει τις €25 χιλ. ετησίως 
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Αριθμός επισκεπτών στα Μουσεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε χιλ. επισκέπτες, 2010-2019

Καρδίτσα Λάρισα Μαγνησία Τρίκαλα Θεσσαλία

Επισκεψιμότητα Μουσείων
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των μουσείων στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια εμφανίζει την 2η υψηλότερη μεταβολή 
μεταξύ των Περιφερειών (+827,37%) μετά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενώ βρίσκεται στην 9η θέση μεταξύ των Περιφερειών 
ως προς το μέγεθος.

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 Θεσσαλίας εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις αντίστοιχες στο 
σύνολο της χώρας. Ωστόσο, τα ξενοδοχεία 4 αστέρων της Περιφέρειας παρουσιάζουν υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία από τα 
αντίστοιχα ξενοδοχεία στο σύνολο της χώρας (20 π.μ.), σε αντίθεση με αυτά των 3 αστέρων που εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστό 
λειτουργικής κερδοφορίας (9 π.μ.) σε σχέση με τα αντίστοιχα στο σύνολο της χώρας. 

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση ΙΝΣΕΤΕ

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

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

Περιφέρεια 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 20.503 20.294 5.672

Αττική 54.600 24.139 13.534

Βόρειο Αιγαίο 15.324 10.174 7.149

Δυτική Ελλάδα 32.869 24.854 6.113

Δυτική Μακεδονία 15.324 6.612 5.768

Ήπειρος 19.155 19.381 6.761

Θεσσαλία 19.155 12.303 4.738

Ιόνια Νησιά 27.917 14.343 10.589

Κεντρική Μακεδονία 42.007 18.058 12.741

Κρήτη 37.311 18.816 11.372

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 68.860 31.165 13.016

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32.842 19.129 9.666

Πελοπόννησος 32.869 12.275 8.345

Στερεά Ελλάδα 15.324 10.260 5.986

Σύνολο Ελλάδας 37.401 18.805 9.983

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και δείκτες ξενοδοχείων στην Ελλάδα, 2017

Σύνολο Ελλάδας 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 71.793 108.637 98.669 

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

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

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

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 25.922 8.717 3.659

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 74.922 32.097 20.331

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 66.555 17.221 6.799

Θεσσαλία 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 1.200 3.091 3.845

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 22,99 38,03 18,22

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) - 16,92 – 44% 1,67 – 9%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) - 5,25 – 14% -3,41 – -19%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο - 4.250 2.063

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο - 33.512 16.261

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο - 25.001 6.110

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

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

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Πληρότητα & τιμή δωματίου

Πηγές: Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2019 | Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας & ΙΤΕΠ, Size and performance of the 5 star hotel chains in Greece | GBR Consulting
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ARR, €, 2016-20181

Μέσα στην τριετία 2016-2018, η μέση τιμή ανά δωμάτιο αυξήθηκε από τα €127 το 2016 στα €147 το 2019 (CAGR +5,1%), ενώ το RevPar
παρέμεινε σταθερό στα €48 μεταξύ 2016 και 2018, ενώ το 2019 αυξήθηκε κατά 9,5% στα €52. Στην ίδια περίοδο η πληρότητα των 
ξενοδοχειακών μονάδων κυμάνθηκε από το ~38% μέχρι και 35%

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Σκιάθος

Πηγές: In focus: Chania City, Greece | HVS

RevPar, €, 2016-20181
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1. Βασισμένο σε 11 πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί της Σκιάθου
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Λάρισας Inception Mon I.K.E.
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €2.400.000

2 Βόρειων Σποράδων Mandraki Village
• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 4*
• Κόστος επένδυσης: €1.000.000

3 Βόρειων Σποράδων Dolphin of Skopelos
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 3*
• Κόστος επένδυσης: €1.040.000

4 Βόρειων Σποράδων Former «Plaza Hotel» / BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
• Ανακαίνιση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 3*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην 
Περιφέρεια.



89

Ανάλυση SWOT



90

Ανάλυση SWOT | Δυνατά σημεία (1)

• Η Περιφέρεια διαθέτει ποικιλόμορφα γεωγραφικά χαρακτηριστικά καθώς συνδυάζει την ύπαρξη παραθαλάσσιου ορεινού όγκου, πλούσιων φυσικών, περιβαλλοντικών, λαογραφικών και πολιτιστικών 
πόρων με πρόσβαση στη θάλασσα, εκτεταμένη ακτογραμμή και παραλίες νησιωτικής επικράτειας (Βόρειες Σποράδες) με διακριτή ταυτότητα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλα νησιωτικά 
συμπλέγματα του Αιγαίου, και ενδοχώρας που περιλαμβάνει τον εύφορο Θεσσαλικό Κάμπο, 2 εκ των 6 μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας (Λάρισα, Βόλος), δύο ακόμη πόλεις άνω των 40.000 
κατοίκων (Τρίκαλα, Καρδίτσα) καθώς και αναγνωρίσιμους πολιτιστικούς και θρησκευτικούς πόρους

• Κομβική γεωγραφική θέση καθώς καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και συνδέεται με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα με οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο που ανήκει στο Διευρωπαϊκό 
Οδικό Δίκτυο και με το δυτικό τμήμα της χώρας

• Οργανωμένο και εκτενές δίκτυο συνδεσιμότητας καθώς διαθέτει ανεπτυγμένες υποδομές οδικής (ΕΠΑΘΕ, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) και ακτοπλοϊκής (Λιμένας Βόλου, διεθνούς 
ενδιαφέροντος και μέρος του εκτεταμένου ΔΕΔ-Μ) προσβασιμότητας καθώς και 2 αερολιμένες, Νέα Αγχίαλος Βόλου και Σκιάθος, με τον πρώτο να διαθέτει έναν σύγχρονο αεροσταθμό που εγκαινιάστηκε 
το 2010 και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης ηπειρωτικής περιοχής, και το δεύτερο να αποτελεί πύλη εισόδου για τις Βόρειες Σποράδες η οποία αναβαθμίστηκε σημαντικά ύστερα από την 
παραχώρηση διαχείρισης του Αεροδρομίου στην Fraport, ενώ η τελευταία εμπλέκεται δυναμικά στην προσέλκυση πτήσεων και στην προώθηση των προορισμών όπου έχει παρουσία

• Η Περιφέρεια απολαμβάνει ενεργειακή ασφάλεια λόγω της στρατηγικής της θέσης στην καρδιά της Ελλάδας καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας, κορμό του οποίου αποτελεί το δίκτυο Κέντρων Υπερυψηλής τάσης ( 400kV και 150kV)

• Η Περιφέρεια διαθέτει πλούσιο υδατικό δυναμικό και πλούσια υπόγεια ύδατα λόγω της μορφολογίας του εδάφους
• Η Περιφέρεια συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ στους τέσσερις μεγάλους οικισμούς, ενώ για τους περισσότερους μικρότερους οικισμούς προωθούνται χρηματοδοτούμενα έργα για την 

αναβάθμιση των δικτύων αποχέτευσης και την πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία
• Το σύνολο των στερεών αποβλήτων οδηγείται σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) δεδομένου ότι η Περιφέρεια διαθέτει 7 τέτοιους χώρους
• Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης και με σημαντική αύξηση από το 2013 κατά 16%, έχοντας ανάλογο αποτύπωμα και στην απασχόληση
• Ο Δήμος Βόλου βραβεύτηκε με 12 Γαλάζιες Σημαίες (βρίσκεται στους 10 δήμους της χώρας με τις περισσότερες Γαλάζιες Σημαίες) το 2020 και το σύνολο της Περιφέρειας με 19
• Πλούσιοι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι υψηλής αξίας που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού (π.χ. Οικοτουρισμός, Sports & Activities). Η Θεσσαλία 

διαθέτει ένα πλούσιο ανάγλυφο με εναλλαγές και μεγάλες εκτάσεις που παραμένει ιδιαίτερα φιλική για εξερεύνηση και οργάνωση του τουρισμού περιπέτειας. Ο Δυτικός Όλυμπος, το Πήλιο, τα Άγραφα 
και τα Τζουμέρκα είναι ορεινοί όγκοι που διαθέτουν έντονη βλάστηση και πολλές δυνατότητες περιήγησης. Ταυτόχρονα, η Θεσσαλία διαθέτει πολλά ποτάμια και λίμνες και τον περίφημο θεσσαλικό 
κάμπο. Χωριστή ενότητα αποτελούν οι Σποράδες με τον μοναδικό και αναλλοίωτο θαλάσσιο πλούτο που οδήγησε και στην δημιουργία του θαλάσσιου πάρκου

• Τα νησιά των Σποράδων που είναι γνωστά για τις μοναδικές παραλίες με το ιδιαίτερο χρώμα της θάλασσας αλλά και την έντονη βλάστηση και τη μεγάλη ποικιλία σε δραστηριότητες αναψυχής και 
περιπέτειας όπως π.χ. η πεζοπορία, οι καταδύσεις και οι εκδρομές στο θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου. Το τελευταίο αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου, με άριστες 
καταδυτικές παροχές ενώ πρόσφατα εγκαινιάστηκε το πρώτο Υποβρύχιο Μουσείο της Ελλάδας στη νήσο Περιστέρα, δίπλα από την Αλόννησο

• Πλούσιο απόθεμα πολιτιστικών, ιστορικών, θρησκευτικών και αρχαιολογικών πόρων με εθνική και παγκόσμια αναγνωρισιμότητα (π.χ. μοναστικό σύμπλεγμα των Μετεώρων αναγνωρισμένο ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO, ιστορικές μονές και εκκλησίες, διατηρητέα κτίρια) που μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού. Η Περιφέρεια διαθέτει περισσότερα από 20 μουσεία που περιλαμβάνουν ιστορικά, λαογραφικά, θρησκευτικά και άλλα εκθέματα και αρχαιολογικούς χώρους, ενώ ξεχωριστή θέση στο 
πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής κατέχουν τα φρούρια και οι παραδοσιακοί οικισμοί

Strengths – Δυνατά Σημεία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα...
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• Η Περιφέρεια συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τους χειμερινούς προορισμούς (Πήλιο, Λίμνη Πλαστήρα, ορεινός όγκος Τρικάλων) με τον τουρισμό Ήλιος & Θάλασσα διευρύνοντας σημαντικά την τουριστική 
περίοδο. Το Πήλιο συνιστά έναν προορισμό ευρείας αναγνώρισης, καταγράφοντας μοναδικούς φυσικούς, περιβαλλοντικούς, λαογραφικούς και πολιτιστικούς πόρους που μπορούν να προσφέρουν στον 
επισκέπτη σύνθετες, βιωματικές και θεματικές επιλογές υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής (ιδιαίτερη εμπειρία αποτελεί το «Τρένο του Πηλίου» που συνδέει τα Άνω Λεχώνια με τις Μηλιές)

• Τα Μετέωρα αποτελούν μοναδικό θρησκευτικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας, χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς που μπορεί να προσελκύσει στοχευμένες 
ομάδες τουριστών αλλά και να λειτουργήσει ως κεντρικός άξονας σε μία ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία που θα περιλαμβάνει τον οικοτουρισμό και τη γαστρονομία της περιοχής

• Στο Πήλιο και σε πολύ κοντινή απόσταση από το Βόλο βρίσκεται το Μουσικό Χωριό, μία από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές μουσικές κοινότητες της Ευρώπης που κάθε χρόνο διοργανώνει υψηλής 
αισθητικής μουσικά φεστιβάλ

• Η Περιφέρεια είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και την ανάπτυξη της οικονομίας κατά τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους. Στο έδαφος της διασώζονται πολλά 
μνημεία της αγροτικής παραγωγής και της λαογραφίας όπως πέτρινα γεφύρια, νερόμυλοι, οινοποιεία, κτλ. τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τον κεντρικό άξονα για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, 
και τη δημιουργία περιηγήσεων και διαδρομών Επιπλέον, μπορούν να εμπλουτίσουν τη διαμονή των επισκεπτών με θεματικές βραδιές και εκδρομές σε μέρη που παρουσιάζουν την εξέλιξη της αγροτικής 
παραγωγής

• Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας είναι κατάλληλοι city break προορισμοί καθώς έχουν εδραιώσει ένα φιλικό αστικό περιβάλλον που περιλαμβάνει οργανωμένο δίκτυο αστικής κινητικότητας 
(χρήση ποδήλατου, ικανοποιητικό σύστημα αστικής συγκοινωνίας), μεγάλες πλατείες και ανάδειξη των ποταμών που διασχίζουν τις πόλεις, ενώ διαθέτουν έντονη κουλτούρα φιλοξενίας και περιοχές που 
φημίζονται για τις γαστρονομικές απολαύσεις (μεζεδοπωλεία στο Βόλο, Μανάβικα στα Τρίκαλα). Ταυτόχρονα βρίσκονται πολύ κοντά σε προορισμούς που προσφέρουν εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα 
όπως ο Όλυμπος, τα χιονοδρομικά κέντρα και το Πήλιο

• Η Περιφέρεια διαθέτει 4 αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Κράτος μέσω του Υπουργείου Τουρισμού ιαματικές πηγές φυσικών πόρων
• Γαστρονομικός πλούτος που περιλαμβάνει τα πιάτα της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας αλλά και σημαντικό αριθμό προϊόντων ΠΟΠ (π.χ. γαλοτύρι, αρνάκι Ελασσόνας) και παραδοσιακών προϊόντων που 

αποτελούν ένα ισχυρό συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν καθώς ακολουθούν τις γεωγραφικές αντιθέσεις της περιοχής και περιλαμβάνουν κτηνοτροφικά προϊόντα, πίττες, καρπούς και φρούτα και 
μοναδικά βότανα

• Ο Βόλος προσφέρει μία ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία καθώς αποτελεί το κέντρο των μεζεδοπωλείων και των αντίστοιχων γαστρονομικών παρασκευών όπου οι ξένοι επισκέπτες τα κατατάσσουν στη 
δημοφιλή κατηγορία των «τάπας». Ανάλογη γαστρονομική αξία και ταυτότητα παρουσιάζει το Πήλιο που διαθέτει σημαντικό γαστρονομικό πλούτο και κουλτούρα

• Σχετικά ανεπτυγμένες υποδομές για ορισμένους τύπους Sports & Activities (π.χ. 3 χιονοδρομικά κέντρα, πεζοπορικά μονοπάτια, αναρριχητικά πεδία, εθνικές αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές, ενώ 
το χιονοδρομικό κέντρο στις Αγριόλευκες έχει συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει θέα σε δύο θάλασσες τον Παγασητικό και το Αιγαίο). Επιπλέον, στη Θεσσαλία 
βρίσκονται δύο στάδια με μεγάλη χωρητικότητα και υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν διεθνείς ποδοσφαιρικές και κλασσικού αθλητισμού διοργανώσεις.

• Η Περιφέρεια εμφανίζει υψηλά ποσοστά επισκεψιμότητας από εγχώριους τουρίστες, καθιστώντας την έναν αυθεντικό και αναλλοίωτο προορισμό και δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα για το περιορισμό των 
επιπτώσεων της πανδημίας μέσω του εσωτερικού τουρισμού

• Η μεταβολή της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση για την Περιφέρεια βρίσκεται στη 2η υψηλότερη θέση μεταξύ των Περιφερειών (4,35%), διαμορφώνοντας τη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στα €440,0 
το 2019 (6η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών, συγκαταλεγόμενη με τη δεύτερη ομάδα 4 Περιφερειών με μέση δαπάνη ανά επίσκεψη μεταξύ €400-500) και τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση στα €72,6 (5η

θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, μετά τις ανεπτυγμένες τουριστικά Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Αττική, οι μόνες άνω των €70/διανυκτέρευση)

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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• Ο Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχίαλου (ΚΑΝΑ), αν και βρίσκεται σε κομβική γεωγραφική θέση, δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως σημείο εισόδου/εξόδου της ευρύτερης περιοχής, συνδέεται 
ανεπαρκώς με διεθνείς προορισμούς και παρουσιάζει περιορισμένη και με υψηλή εποχικότητα σύνδεση, έχοντας ως αποτέλεσμα να λειτουργεί με ωράριο

• Ο ΚΑΝΑ κατατάσσεται στην ομάδα αερολιμένων με χαμηλή κίνηση επιβατών (μέχρι 30.000) παρουσιάζοντας  μειωμένη ελκυστικότητα σε δυνητικούς επενδυτές για το μανατζμεντ και έχοντας χάσει την 
επαφή με έναν εκ των κυριότερων αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους (Ryanair) και με σημαντικές αγορές που αυτή εξυπηρετούσε όπως η Ιταλία, κενό που δεν αναπληρώθηκε από καμία άλλη 
εταιρεία που έχει παρουσία στον ΚΑΝΑ.

• Ο ΚΑΝΑ εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένους προορισμούς που συνδέονται με all inlcusinve πακέτα και διεθνείς επισκέπτες μεγάλης (συνταξιούχοι άνω των 60 ετών) και μέσης ηλικίας (40-60 ετών) κυρίως 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, και δεν θεωρείται ως πύλη εισόδου για προορισμούς τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής όπως τα Μετέωρα. Επιπλέον, πολλοί προορισμοί της περιοχής δεν έχουν 
αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν τουριστικό προϊόν, με αποτέλεσμα ο ΚΑΝΑ να μην κεφαλαιοποιεί την δυνητική ακτίνα επιρροής που έχει στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια 
ο ΚΑΝΑ έχει καθηλωθεί σε χαμηλά επίπεδα επιβατικής κίνησης σταθερά από τις αγορές Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Βελγίου, Αυστρίας και Ολλανδίας, ενώ λιγότερο σταθερά αλλά με 
δυναμική παρουσία τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται το Ισραήλ

• Ο λιμένας Βόλου στερείται σύγχρονων υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών κρουαζιέρας

• Υψηλό κόστος μετακίνησης και μη συχνή διασύνδεση με τα νησιά των Βόρειων Σποράδων αλλά και ενδοσυγκοινωνιακά μεταξύ τους, που δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
των πλοίων που εξυπηρετούν την γραμμή και λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλκυση μαζικού τουρισμού

• Το οδικό δίκτυο που οδηγεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κρίνεται ως ανεπαρκές και επικίνδυνο. Ελλείψεις εντοπίζονται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς και στο επίπεδο των σχετικών 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Γενικά, η Περιφέρεια δεν έχει καταφέρει να διασυνδέσει με επιτυχία και χωρίς τριβές τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς που έχει την τύχη να απολαμβάνει, 
υπονομεύοντας την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας 

• Η Περιφέρεια διαθέτει τη χαμηλότερη παραγωγική δυναμικότητα αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα

• Αν και η Περιφέρεια διαθέτει 5 γενικά νοσοκομεία και 20 κέντρα υγείας, παρατηρούνται φαινόμενα υποστελέχωσης και ανεπάρκεια σε κλίνες και νοσοκομειακές παροχές

• Το δεύτερο μικρότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας στους κλάδους φιλοξενίας και εστίασης που συνδέεται με χαμηλή εξειδίκευση (καθώς υπάρχει μεγάλη 
ανακύκλωση εργαζομένων), γεγονός που υπονομεύει την προοπτική αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτή η παρατήρηση που καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι δυναμικά 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στο περιβάλλον εργασίας του τομέα του τουρισμού απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής συνείδησης, υψηλή εξειδίκευση και γνώσεις σε νέους τομείς όπως η π.χ. η 
ψηφιοποίηση και το στοχευμένο μάρκετινγκ, και συναφή επαγγελματική κατάρτιση που απαιτεί χρόνο και δέσμευση για να αποκτηθεί

• Τα αστικά κέντρα αν και διαθέτουν τις βασικές υποδομές και την αισθητική ώστε να αξιοποιηθούν ως city break προορισμοί, είναι επισκέψιμα κυρίως από τον εσωτερικό τουρισμό καθώς δεν διαθέτουν 
κόμβο εισόδου για απευθείας διεθνείς αφίξεις (το αεροδρόμιο της Ν. Αγχίαλου έχει πολύ περιορισμένη κίνηση)

• Ο MICE τουρισμός συναντά περιορισμούς στις υποδομές (καθώς προσφέρουν χωρητικότητα που μπορεί να ανταποκριθεί σε μικρά συνέδρια), στις δυνατότητες πρόσβασης και στην έλλειψη 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου. Πρόσθετη δυσκολία αποτελεί και η έλλειψη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων υψηλής κατηγορίας, ιδίως στο Βόλο, που θα 
μπορούσαν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους ανάγκες

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα...
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• Έλλειψη τουριστικής ταυτότητας και brand name καθώς τοπικές διαιρέσεις και ισχυροί τοπικισμοί εμποδίζουν την ανάπτυξη κοινού οράματος και κοινών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της περιοχής. 
Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης φορέα/φορέων για την διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (DMO)

• Ελλιπής αξιοποίηση και προβολή των διαθέσιμων τουριστικών πόρων και του πολιτιστικού κεφαλαίου που αποτυπώνεται στην έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και στις ελλιπείς 
υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται 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

• Έλλειψη συντονισμένης προβολής των σημείων ενδιαφέροντος της Περιφέρειας καθώς και της κατάλληλης νοοτροπίας για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού. Για την προώθηση των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων αναψυχής και ήπιας άθλησης, και την ανάδειξη των ιδιαίτερων σημείων της Θεσσαλίας (π.χ Μουσικό Χωριό) απαιτείται η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων, της 
τοπικής κοινωνίας και τον δημόσιων φορέων

• Υστέρηση στην ανάπτυξη τουριστικών υποδομών για τον Ναυτικό Τουρισμού (υποδομές αγκυροβολίων, εκσυγχρονισμός και δημιουργία νέων μαρίνων). Αν και το ανάγλυφο επιτρέπει την ανάπτυξη του 
ναυτικού τουρισμού, η Περιφέρεια διαθέτει ελάχιστα λιμάνια τουριστικού ενδιαφέροντος ενώ η συμμετοχή του λιμένα Βόλου στον κλάδο της κρουαζιέρας είναι περιορισμένη (μόλις 27 κρουαζιερόπλοια 
το 2018) και εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις

• Η Περιφέρεια σημείωσε αρνητική μεταβολή στις αφίξεις επισκεπτών από δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ιταλία (Σκιάθος), το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία 

• Η Περιφέρεια εμφανίζει υψηλά ποσοστά επισκεψιμότητας από εγχώριους τουρίστες, γεγονός που την καθιστά περισσότερο ευάλωτη στην οικονομική ανασφάλεια και μεταβλητότητα που επικρατεί στο 
εσωτερικό της χώρας την τελευταία δεκαετία

• Οι διεθνείς επισκέπτες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διαμένουν μικρότερο χρονικό διάστημα, παρόλο που στην Περιφέρεια προσφέρεται διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν. Ενδεικτικό είναι ότι το 2018
η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 6,2 διανυκτερεύσεις έναντι 7,2 διανυκτερεύσεων το 2016, καταγράφοντας την 3η υψηλότερη μείωση.

• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εμφανίζει την υψηλότερη συγκέντρωση διεθνών αεροπορικών αφίξεων μεταξύ των Περιφερειών της χώρας για τους καλοκαιρινούς μήνες, αυξάνοντας τα επίπεδα εποχικότητας 

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

• Η Π.Ε. Μαγνησίας, ειδικά τους θερινούς μήνες, δείχνει αδυναμία στην κάλυψη της ζήτησης σε καταλύματα

• Στις Σποράδες το 64% των δευτερευουσών κατοικιών αξιοποιείται ως καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που δημιουργεί ανασφάλεια ως προς το επίπεδο του παρεχόμενου 
προϊόντος καθώς είναι κατοικίες που δεν προορίζονται για τουριστική εκμετάλλευση και δεν υπόκεινται σε ελέγχους ασφάλειας και ποιότητας ως προς την ιδιότητα τους ως τουριστικά καταλύματα

• Τα ξενοδοχεία 4* παρουσιάζουν πολύ μικρό ΕΒΙΤDA ανά δωμάτιο το 2018 με πτωτική τάση σε σχέση με το 2017, ενώ εμφανίζουν πάρα πολύ υψηλό ποσοστό υποχρεώσεων σε σχέση με τα Ίδια Κεφάλαια

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

…που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν με στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν 
αναγνωριστεί.
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• Ενίσχυση της οδικής προσβασιμότητας του Κρατικού Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου (ΚΑΝΑ) και προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή για την παραχώρηση του Management του Αερολιμένα, στο πλαίσιο 
αξιοποίησης των 23 Περιφερειακών Αεροδρομίων, με στόχο την ενίσχυση και την καθιέρωσή του ως πύλη εισόδου/εξόδου της ευρύτερης περιοχής, τον εκσυγχρονισμό του όποτε και όπου αυτό κριθεί 
απαραίτητο όταν οι ροές επιβατών αυξηθούν, και την ενεργό προώθηση/προβολή των τουριστικών προορισμών της ηπειρωτικής Θεσσαλίας προσελκύοντας πιο δυναμικές ομάδες-στόχους

• Αναβάθμιση της συνδεσιμότητας του Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου με πόλεις ώριμων και ανερχόμενων τουριστικών αγορών μέσω της προσέλκυσης αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους ώστε να 
αναπτύξει το προφίλ της πύλης εισόδου/εξόδου στην ευρύτερη περιοχή, να αξιοποιήσει την ακτίνα επιρροής του σε απόσταση 2 ωρών περιλαμβάνοντας σημαντικούς προορισμούς τουριστικού 
ενδιαφέροντος με απώτερο στόχο να υποστηρίξει τον προσανατολισμό της Θεσσαλίας για ανάδειξή της ως προορισμό τεσσάρων εποχών. Επίσης, ενίσχυση της συνδεσιμότητας του ΚΑΝΑ με τα 
αεροδρόμια Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» ώστε να υπάρχει ο κωδικός πτήσης στα διεθνή αεροδρόμια και να αποτελεί εσωτερική πτήση προς τον προορισμό Θεσσαλία

• Το λιμάνι του Βόλου χαρακτηρίζεται διεθνούς ενδιαφέροντος και ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Συνδέεται με τα νησιά των Βόρειων Σποράδων ενώ υποδέχεται και 
σημαντικό αριθμό κρουαζιερόπλοιων. Η θέση του και οι δυνατότητες σύνδεσης που προσφέρει του επιτρέπουν να αξιοποιηθεί ως home pοrting λιμένας για κρουαζιέρες που κατευθύνονται προς τα 
ανατολικά παράλια της Τουρκίας και το Βόσπορο. Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση προβολής και διαχείρισής του καθώς και των ακτοπλοϊκών συνδέσεων που προσφέρει μπορεί να ενισχύσει την 
προσβασιμότητα στην Π.Ε. Μαγνησίας, ενοποιώντας την τουριστική εμπειρία που προσφέρει η Περιφέρεια και προσελκύοντας πρόσθετες τουριστικές ροές, υπό την προϋπόθεση της ενίσχυσης της 
διασύνδεσης, προώθησης και προβολής των προσφερόμενων στον επισκέπτη τουριστικών προϊόντων και επιλογών (marketing and visibility/awareness raising)

• Προώθηση και υλοποίηση έργων και επενδύσεων που αναμένεται να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας: οδική σύνδεση των παραλίων του ανατολικού Πηλίου με την ΠΕ 
Λάρισας, διασύνδεση των παραλιών της ΠΕ Λάρισας με τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, σύνδεση του λιμένα Σκιάθου με το αεροδρόμιο και βελτίωση του ενδοπεριφερειακού δικτύου που αναπτύσσεται 
εντός της περιοχής του Πήλιου, αναβαθμίζοντας το επίπεδο πολυτροπικότητας των μεταφορών της Περιφέρειας και κινητικότητας των επισκεπτών

• Η δημιουργία υδατοδρομίων στο Βόλο και στα νησιά των Σποράδων και η ανάπτυξη βιώσιμου τοπικού δικτύου
• Στην Περιφέρεια σχεδιάζονται περισσότερα από είκοσι έργα σε βασικές υποδομές που θα αναβαθμίσουν το προφίλ βιωσιμότητας της Περιφέρειας και αφορούν την αντιμετώπιση των υψηλών 

αρδευτικών αναγκών και τη βιώσιμη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού, την κατασκευή τριών μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) (Δυτικής Θεσσαλίας, Μαγνησίας, Λάρισας), την αναβάθμιση 
των βιολογικών σταθμών Βόλου και Αγριάς και την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Λάρισας

• Η αναβάθμιση τουριστικών λιμένων και η ανάπτυξη οργανωμένου δικτύου τους καθώς και ασφαλών αγκυροβολίων για σκάφη αναψυχής μεταξύ Π.Ε. Μαγνησίας και Βόρειων Σποράδων μπορεί να 
αναδείξει την περιοχή σε κέντρο του ναυτικού τουρισμού και να ενοποιήσει τον χώρο μεταξύ του νησιωτικού συμπλέγματος της Θεσσαλίας, Παγασητικού και Ανατολικών Ακτών Πήλιου

• Η αναβάθμιση των λιμένων της Περιφέρειας στις υποδομές κρουαζιέρας και η ανάπτυξη δικτύων και συνεργασίας με τους διεθνείς πράκτορες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό κρουαζιέρας 
μπορούν να αναμορφώσουν τις προοπτικές του προορισμού ως προς το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν

• Σταθερή και δυναμική ανάπτυξη σημαντικών και αναδυόμενων αγορών για το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία)
• Αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για «εναλλακτικά» και αυθεντικά τουριστικά προϊόντα και εμπειρίες που δεν εντάσσονται μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού μαζικού τουρισμού Ήλιος & Θάλασσα και 

παρέχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της τοπικής κουλτούρας και παράδοσης της Περιφέρειας για τη δημιουργία εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων (π.χ. Αγροτουρισμός, 
Οικοτουρισμός, υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και ήπιας άθλησης)

• Η επανατοποθέτηση του διπόλου Βόλος-Πήλιο. Ο Βόλος πρέπει να προβάλει πιο έντονα ότι έχει σταματήσει να αποτελεί έναν transit προορισμό προς το Πήλιο και τις Σποράδες, έχοντας αναβαθμίσει 
σημαντικά την εικόνα του αστικού ιστού. Το Πήλιο πρέπει να αναβαθμίσει το brand του με τις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού (ψηφιοποίηση, αειφορία, βιωσιμότητα, περιβάλλον), να βασιστεί στο Βόλο 
για να κάνει επανεκκίνηση στη βάση των αυθεντικών τοπικών εμπειριών και να «συνδεθεί» με τις Σποράδες, οι οποίες έχουν μεγάλο πλεονέκτημα στις επιλογές που προσφέρουν

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Ο Όλυμπος αποτελεί αναρριχητικό και ορειβατικό προορισμό διεθνούς ενδιαφέροντος που ταυτόχρονα με τη μυθολογική και ιστορική αξία μπορεί να αποτελέσει μοναδικό προορισμό για ξένους 
τουρίστες που αναζητούν εξατομικευμένες και εναλλακτικές τουριστικές εμπειρίες (οικοτουριστικές, υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης, διοργανώσεις άθλησης υπαίθρου διεθνούς εμβέλειας κ.α.) 

• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία. Η ύπαρξη ξενοδοχειακών μονάδων μικρής 
δυναμικότητας σε κλίνες μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να δημιουργηθούν θεματικά καταλύματα που να ενισχύουν την εξατομικευμένη εμπειρία και θα λειτουργούν με διαδικασίες και υποδομές φιλικές 
προς το περιβάλλον προσανατολισμένες στη βιωσιμότητα και την αειφορία, μετατρέποντας τη διαμονή σε βιωματική εμπειρία και φέρνοντας σε επαφή τους επισκέπτες με τον τρόπο ζωής των κατοίκων

• 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 ενιαίου και διαφοροποιημένου brand της περιοχής που θα 
βασίζεται στην αγροτική ιστορία, στον φυσικό πλούτο και την παραγωγή πρώτων υλών και γαστρονομικών εμπειριών που δημιουργεί ο συνδυασμός τους

• Η Θεσσαλία μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στους μεγάλους εδραιωμένους προορισμούς καλύπτοντας την αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών για επιλογή ασφαλών, δευτερευόντων προορισμών 
που δεν εμφανίζουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας ταιριάζουν στους ανεξάρτητους 
ταξιδιώτες, γεγονός που συνάδει με τις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού διεθνώς και προσδίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

• 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 το κοινό του  Silver Economy

• Ανάπτυξη Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (DMO) και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των Συστημάτων Διαχείρισης Προορισμού (DMS) με σκοπό την αναγνώριση και προσέγγιση 
συγκεκριμένων τμημάτων πελατείας / αγορών (π.χ. Millenials / Gen Z) με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, την αποτελεσματικότερη ανάδειξη και προώθηση των τουριστικών προορισμών και προϊόντων 
της Περιφέρειας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. 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), μεταξύ άλλων για κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά προϊόντα
• 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)

• Αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων ξενοδοχειακών υποδομών θα αυξήσουν τη δυναμικότητα και θα στηρίξουν την ελκυστικότητα της περιοχής. Η ύπαρξη πολλών μικρών ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων μπορεί να εξελιχθεί σε πλεονέκτημα της περιοχής εφόσον αναβαθμιστούν σε καταλύματα που παρέχουν θεματικές, καινοτόμες και εξειδικευμένες υπηρεσίες

• Τα ξενοδοχεία 5* και 3* μπορεί να παρουσιάζουν χαμηλό EBITDA ανά δωμάτιο το 2018 αλλά με αυξητική τάση σε σχέση με το 2017, ενώ διαμορφώνουν σχετικά χαμηλό ποσοστό υποχρεώσεων προς Ίδια 
Κεφάλαια βάσει στοιχείων 2018

• Η ίδρυση του Film Office Thessaly για την δυναμική δραστηριοποίηση της Περιφέρειας στην προσέλκυση ξένων και εγχώριων κινηματογραφικών παραγωγών που αυξάνουν την προβολή της

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

• Ισχυρός ανταγωνισμός σε εγχώριο επίπεδο από τους εδραιωμένους γειτονικούς προορισμούς στα τουριστικά προϊόντα City Break, MICE και Γαστρονομικός Tουρισμός που διαθέτουν κόμβους διεθνούς 
πρόσβασης και περισσότερες υποδομές σε καταλύματα (π.χ. Θεσσαλονίκη, που λειτουργεί ως πύλη εισόδου για τη Θεσσαλία συνεπώς έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει τον εισερχόμενο τουρισμό)

• Σημαντική υστέρηση στην προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος που γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές περιοχές. Είναι ενδεικτικό ότι το στρατηγικό πλάνο επεξεργάζεται 
ακόμα την αναβάθμιση των υποστηρικτικών υποδομών και τη φιλική προς τον επισκέπτη λειτουργία (ψηφιοποίηση, ωράριο λειτουργίας που να διευκολύνει την επίσκεψη), ενώ σε ανταγωνιστικές 
περιοχές προωθούνται καινοτόμες και στοχευμένες τεχνικές προώθησης

• Μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως το φράγμα της Μεσοχώρας συναντούν έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και εγείρουν πολιτικές αντιπαραθέσεις

• Οικονομικά προβλήματα και αδυναμίες σε μεγάλους τουριστικούς πράκτορες που δύναται να επιφέρουν οικονομική δυσχέρεια στις τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας λόγω του υψηλού βαθμού 
εξάρτησης του τουριστικού προϊόντος από αυτούς (κυρίως στις ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες) 

• Υψηλή ανάπτυξη προσφοράς ενοικιαζόμενων δωματίων μέσω πλατφορμών όπως π.χ. το Airbnb, τα οποία δεν διαθέτουν πρωτόκολλα ασφαλείας ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν το Ειδικό 
Σήμα Λειτουργίας ή δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, συνιστώντας δυνητική απειλή στην εικόνα του τουριστικού προϊόντος κυρίως των ανεπτυγμένων τουριστικά 
Περιφερειών με την παράλληλη δημιουργία προβλημάτων αλλοίωσης χαρακτήρα των συνοικιών, που ενισχύουν τη δημιουργία αντιτουριστικού ρεύματος

• Περιορισμός της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης

• Διαρθρωτικά προβλήματα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης των εγχώριων τουριστικών επιχειρήσεων

• Υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, το οποίο χαρακτηρίζεται από υπερβολική γραφειοκρατία επιφέροντας μεγάλες καθυστερήσεις σε συνδυασμό με το δαιδαλώδες 
και πολυεπίπεδο νομοθετικό πλαίσιο για την διενέργεια διαγωνισμών και την υλοποίηση έργων (Ν. 4412/2016) που αυξάνουν τον κίνδυνο για μη απορρόφηση των σημαντικών πόρων της νέας ΠΠ 2021-
2027

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

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

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

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

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Η εξέλιξη της πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19) και ενδεχόμενη ανάγκη το τοπικό σύστημα υγείας να ανταποκριθεί σε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων κατά τη θερινή τουριστική περίοδο

• Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορονοϊού (COVID-19) επηρεάζει τις οικονομίες και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, με τις διαφαινόμενες επιπτώσεις και την απειλή μίας νέας οικονομικής 
ύφεσης, να δημιουργούν ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, όπως για παράδειγμα:
−συρρίκνωση αφίξεων και εσόδων
−κλείσιμο μικρών / υπερχρεωμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
−καθυστέρηση στην ανάκαμψη ορισμένων τομέων και τουριστικών προϊόντων όπως π.χ. 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)

Threats – Απειλές

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