
Στράτος Ιωάννου
Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας και Υπεύθυνος Αντιπεριφερειάρχης για την Τουριστική 

Ανάπτυξη της Ηπείρου

Υπηρετώντας την Τουριστική Ανάπτυξη της Ηπείρου



Η Ήπειρος  δεν είναι  μόνο η αγαπημένη μας 

πατρίδα, αλλά ένας μοναδικός, ένας 

ευλογημένος τόπος. 





Πριόνι

Τι είναι όμως αυτό που κάνει την Ήπειρο ξεχωριστή

ως τουριστικό προορισμό;

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου;



Η Ήπειρος είναι ένας Πλήρης Προορισμός με τον 

πλούτο και την ποικιλομορφία μιας ολόκληρης χώρας



Δίπλα-δίπλα, συνυπάρχουν και είναι προσβάσιμα, 

υπέροχα βουνά και λίμνες, ποτάμια και πλατάνια, 

δάση και ελαιώνες, πανέμορφες πόλεις και χωριά, 

σπάνιοι αρχαιολογικοί χώροι και ταυτόχρονα 

εξαίσιες ακρογιαλιές.



Η Ήπειρος μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη μια μεστή εμπειρία,

όσο λίγοι άλλοι τόποι. 



Έχει διατηρήσει αναλλοίωτη φυσική ομορφιά



 Περιβαλλοντική υπεροχή

Χαράδρα Βίκου



 Ασύγκριτη Βιοποικιλότητα

Αμβρακικός, ένας υγροβιότοπος παγκόσμιας αξίας 



 Εδώ βρίσκονται τα καθαρότερα ποτάμια της Ευρώπης



Όμορφες, ιστορικές πόλεις, πρωτεύουσες
Νομών και όχι μόνο που αποτελούν πόλο έλξης
για τους επισκέπτες

Πρέβεζα

Ιωάννινα

Άρτα

Ηγουμενίτσα



Η  Ήπειρος είναι η κοιτίδα μιας πλούσιας 

ελληνικής παράδοσης, η οποία 

παραμένει ανόθευτη και ζωντανή, μέσα 

στη ζωή των ανθρώπων, στους χορούς και 

στη μουσική, στα τοπικά προϊόντα, στην 

εξαίσια γαστρονομία.

 Ζωντανή παράδοση



η Ήπειρος 

Είναι οι αξίες και οι άνθρωποι



Η Ήπειρος έχει αξίες

Παράδοση

Αγνότητα

Παρελθόν και ιστορία



Πιστεύουμε ότι η Ήπειρος έχει εξαιρετικές δυνατότητες 

τουριστικής ανάπτυξης.  



Ποια είναι όμως η στρατηγική που ακολουθούμε ως Περιφέρεια για να
αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει? 



 Για πρώτη φορά, τα τελευταία 6 χρόνια ακολουθούμε μια
ενιαία στρατηγική αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος
της Ηπείρου.

Πριν, γινόταν μόνο αποσπασματική και ετερόκλιτη προβολή της 

Ηπείρου με αποτέλεσμα 

τεράστια απώλεια χρημάτων, 

ασυντόνιστη πολυφωνία χωρίς ένα ενιαίο μήνυμα προς τα έξω.

Ο χειρισμός της τουριστικής προβολής γίνεται πλέον σε επίπεδο 

περιφέρειας 

Προωθούμε την «Ήπειρο» ως τουριστικό προορισμό και brand name 

έχοντας θέσει τις βάσεις για την μακροπρόθεσμη, ορθολογική, 

περιβαλλοντικά εναρμονισμένη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της 

Ηπείρου. 



Οι πυλώνες της στρατηγικής μας για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου είναι:

• Ήπειρος των 4 Εποχών

• Τουριστική Ανάπτυξη Πάντοτε και Παντού

• Περιβάλλον  η προίκα μας

• Εξωστρέφεια

• Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας & δημιουργία ευκαιριών

• Ολιστική Προσέγγιση - Καινοτομία

Για την τουριστική προβολή της προικισμένης Ηπείρου, σχεδιάσαμε εξ αρχής 

μια στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης:

Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε ότι οι προσπάθειές μας 6 χρόνια μετά την 

ανάληψη της ευθύνης για την τουριστική προβολή της Ηπείρου ήδη έχουν φέρει 

καρπούς, ενώ προοιωνίζουν ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τον τουρισμό στον τόπο μας.



Οι προσπάθειες μας, τόσο του Περιφερειάρχη μας κου Αλέξανδρου Καχριμάνη, όσο και οι

δικές μου ως υπεύθυνου αντιπεριφερειάρχη για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου

στρέφονται στο να καταστεί η Ήπειρος προορισμός και για τις 4 εποχές του χρόνου και για

τις 365 ημέρες του χρόνου. Με την ποικιλομορφία και τον πλούτο της, μπορεί να προσφέρει

αυτή την πλήρη εμπειρία, κάθε εποχή του χρόνου και καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα των

επισκεπτών, παρέχοντας δυνατότητες για όλες τις μορφές τουρισμού.

Η Ήπειρος των 4 εποχών



Το Μέτσοβο, Ζαγόρι, η επιβλητική 

χαράδρα του Βίκου, τα Τζουμέρκα,  

κ.α. είναι μοναδικοί προορισμοί που 

μπορούν να γευτούν με τον κατάλληλο 

προγραμματισμό οι επισκέπτες της 

Ηπείρου, όλες τις εποχές του χρόνου. 



 Η ακτογραμμή του Ιονίου από την Πρέβεζα ως την 

Πάργα, τα Σύβοτα και τη Σαγιάδα, είναι πάνω 

από 100 χιλιόμετρα ονειρεμένης παραλίας. 

 Ελάχιστα μέρη στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο 

διαθέτουν τέτοιες ακτές, τόσο ιδανικές για 

κολύμβηση και θαλάσσια σπορ, τόσο αναλλοίωτες 

από την ανθρώπινη παρέμβαση.

 Κοσμοπολίτικες πλαζ διαδέχονται μοναχικά 

ακρογιάλια, η άμμος συναντά το βότσαλο και το 

βαθύ γαλάζιο του Ιονίου εναλλάσσεται το πράσινο 

του κοραλλιού.

Κορυφαίος Καλοκαιρινός προορισμός



Κορυφαίος προορισμός για πολιτιστικό τουρισμό

Στην Ήπειρο υπάρχουν ακέραια ίχνη της παλαιολιθικής 

εποχής, της Ελληνικής αρχαιότητας, της Ρωμαϊκής και 

Βυζαντινής περιόδου, της Οθωμανικής περιόδου, της 

Ενετοκρατίας αλλά και της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας.



Τα Αρχαιολογικά Μουσεία της  

Ηπείρου έχουν ξεχωριστό 

ενδιαφέρον. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Αρχαιολογικό Μουσείο Πρέβεζας



Κορυφαίος προορισμός για τουρισμό περιπέτειας

Η Ήπειρος, με τα σπάνια ποτάμια της, την 

αναλλοίωτη φύση της, τα δάση και τις 

θάλασσες, αποτελεί ιδανικό τόπο για τους 

λάτρεις της περιπέτειας, και ιδιαιτέρως όσων 

δραστηριοτήτων συνδέονται με τη φύση. 



Άραχθος, Βοιδομάτης Αώος, Αχέροντας

Ιδανικά μέρη για Rafting, Πεζοπορία, 

Πεζοπορία σε ποτάμι, Αναρρίχηση, Κανώ, 

Ποδήλατο βουνού Ιππασία, κα

Λίμνες: Ιωαννίνων, Ζηρού

Ιππασία στην ύπαιθρο

Ο Άραχθος προσφέρει μια από τις καλύτερες 

διαδρομές Rafting. 

Κωπηλασία με kayak στο Βοϊδομάτη, μια 

καταπράσινη διαδρομή στο φαράγγι ως τη 

γέφυρα της Κλειδωνιάς. 

Ο Αώος προσφέρεται για extreme καταβάσεις 

rafting που μένουν αξέχαστες.  

Πεζοπορία στο Μαυροβούνι Μετσόβου με τις 

Δρακόλιμνες Φλέγγες. 





Κορυφαίος προορισμός για θρησκευτικό τουρισμό



Η θρησκευτικότητα των 

κατοίκων διαφύλαξε  

σπουδαία μοναστήρια και 

εκκλησίες στο πέρασμα των 

αιώνων.



Μονή Κηπίνας

Ορισμένα από τα πιο αξιόλογα 

μοναστήρια και εκκλησίες της 

Ελλάδας βρίσκονται στην Ήπειρο.



Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 

της Μολυβοσκέπαστης, Κόνιτσα

Αγ. Βησσαρίωνας, Φιλιππιάδα

Μονή Γηρομερίου Θεσπρωτία

Ιερά Μονή Κάτω Παναγιάς

Άρτα Μονή Αγ. Δημητρίου Κυψέλης 

Πρέβεζας

Μονή Σωσίνου Παρακαλάμου



Βυζαντινή  Άρτα



Κορυφαίος προορισμός για γαστρονομικό τουρισμό



Η καλή γαστρονομία βασίζεται στα καλά τοπικά προϊόντα.



Το εξαιρετικό λάδι που παράγει η 

Ήπειρος, έχοντας μάλιστα και ποικιλίες 

ελιάς με ένδειξη ΠΟΠ.

Τα φρέσκα ψάρια από το Ιόνιο και τον Αμβρακικό.

Το περίφημο αυγοτάραχο της Πρέβεζας 

Κέφαλος πετάλι

Σαρδέλα

Κουτσομούρα

Γάμπαρη



Τα τυριά και τα αλλαντικά της Ηπείρου είναι περίφημα και συμπυκνώνουν αιώνες 

ενασχόλησης των Ηπειρωτών με την κτηνοτροφία.

Τα εξαιρετικά κρασιά της Ηπείρου



Η Ηπειρώτικη αλευρόπιτα και γενικά όλες 

οι πίτες της Ηπείρου

Τα περίφημα Γιαννιώτικα μπακλαβαδάκια Τα Γλυκά του κουταλιού

Τα μοναδικής νοστιμιάς κρεατικά



Λύχνος

Είδατε πόσος πλούτος υπάρχει συγκεντρωμένος στην Ήπειρο, όλα
αυτά συγκεντρωμένα δεν υπάρχουν σε άλλες Περιφέρειες και πολλές
φορές δεν υπάρχουν ούτε σε μια χώρα, οπότε πολύ εύκολα η Ήπειρος
μπορεί να αποτελέσει προορισμό και για τις 365 ημέρες του χρόνου.



Τουριστική Ανάπτυξη Πάντοτε και Παντού



Διασπορά της Τουριστικής ανάπτυξης στο ΧΡΟΝΟ

1. Μαζικός τουρισμός: 

 Καλοκαίρι με τον ήλιο και τη θάλασσα

 Χειμώνα με το βουνό και το χιόνι

Προωθούμε την ποιοτική ενίσχυση του μαζικού τουρισμού: βασική

δεξαμενή επισκεπτών στην Ήπειρο.

2. Προωθούμε θεματικές μορφές τουρισμού: διεύρυνση της τουριστικής 

περιόδου στη διάρκεια ολόκληρου του έτους.



Προωθούμε την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη την
επικράτεια της Ηπείρου.

 Για να αποτελέσει η Ήπειρος στο σύνολό της, σε κάθε σημείο
της πόλο έλξης και όχι μόνο σημειακά, (όπως η Πάργα, τα Ιωάννινα, το 

Μέτσοβο)

 ώστε να διασπαρεί το αναπτυξιακό και  οικονομικό όφελος σε ολόκληρη την 

επικράτειά της.

Διασπορά της Τουριστικής ανάπτυξης στο ΧΩΡΟ

Ζαγόρι



Προωθούμε  μορφές τουριστικής ανάπτυξης, που -όχι 

απλώς «δεν επιβαρύνουν» το περιβάλλον,- αλλά 

επενδύουν στην διαφύλαξη του περιβάλλοντος 

Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

Περιβάλλον  η προίκα μας



Μέτσοβο

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

 Οργανώσαμε εξ αρχής μια εκστρατεία οργανωμένης προβολής σε όλα τα μέσα 

 Ενισχύουμε διαρκώς την παρουσία της Ηπείρου στο internet και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης

 Διοργανώνουμε διαρκώς ταξίδια γνωριμίας (familiarization trips) για  

δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες και εξασφαλίζουμε τεράστια 

δημοσιότητα με ελάχιστο ή καθόλου κόστος

 Μιλάμε και προβάλλουμε την Ήπειρο ως προορισμό σε κάθε εμφάνιση στα 

MME

Παρορμούμενοι :

- από την πεποίθηση ότι η Ήπειρος είναι ένας ιδεώδης τόπος διακοπών και  

επίσκεψης όλο το χρόνο

- από τη διαπίστωση ότι η Ήπειρος είναι ακόμη, λιγότερο γνωστός προορισμός στα 

κοινά του εξωτερικού ή δεν είναι ψηλά στη λίστα των επιλογών αυτού που θα 

επισκεφτεί την Ελλάδα

- από το δεδομένο ότι μόνο το 1,76 του συνολικού εθνκού εισοδήματος από τον 

τουρισμό έρχεται στην Ήπειρο,





Φροντίζουμε τους
καλεσμένους που
έρχονται στο μεγάλο
μας σπίτι, την
Ήπειρο.
Τους επιφυλάσσουμε 

ό,τι καλύτερο!

Ηπειρώτικη Φιλοξενία



Αξιοποιούμε:

 Κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης:

ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικούς πόρους

 Είμαστε οι πρώτοι που αντιληφθήκαμε το πνεύμα και  αξιοποιήσαμε 

την δυνατότητα της ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) 

προτείνοντας και κερδίζοντας χρηματοδότηση για την Πολιτιστική 

Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου με 39 εκ ευρώ

Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας

Αξιοποιούμε:

 Κάθε ευκαιρία επαφής :

Βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο φιλοξενίας και τις τουριστικές υπηρεσίες 

Διοργανώνουμε ταξίδια γνωριμίας (familiarization trips) για δημοσιογράφους 

και τουριστικούς πράκτορες και εξασφαλίζουμε τεράστια δημοσιότητα με  

ελάχιστο ή καθόλου κόστος

Βράχος



Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ολιστικής αναπτυξιακής προσέγγισης 

με καινοτομικό χαρακτήρα είναι η

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πιστεύουμε ότι κάθε σύγχρονη αναπτυξιακή στρατηγική όπως σε 

όλους τους τομείς, έτσι και στον τουρισμό πρέπει να αρθρώνεται σε 

πολλά επίπεδα και να λαμβάνει υπόψιν της ένα πλήθος 

παραγόντων.

Να έχει, δηλαδή, ολιστικό χαρακτήρα. 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ





Μια νέα τουριστική πρόταση που

δημιουργήσαμε αξιοποιώντας τον 

υπάρχοντα μνημειακό μας πλούτο, 

δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο και 

επώνυμο προϊόν πολιτιστικού 

τουρισμού, ζωντανεύοντας τα αρχαία 

θέατρα (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, 

Αμβρακία και Γίτανα), δηλαδή:    

• Αποκαθιστώντας και αναδεικνύοντας  

τους σημαντικότερους 

αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου

• Φτιάχνοντας τις υποδομές που θα 

συνδέουν τους αρχαιολογικούς 

χώρους (οδικό δίκτυο που ναι μεν θα 

συνδέει τους χώρους μεταξύ τους, 

αλλά θα τους συνδέει και με τις πύλες 

εισόδου της Ηπείρου)



• Οργανώνοντας μία συγκροτημένη  

«βιωματική» εξερεύνηση στους χώρους 

αυτούς.

• Συνδέοντας την Τοπική παραγωγή, τα 

τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία

• Δημιουργώντας τοπικό σύμφωνο 

ποιότητας «Αρχαία Θέατρα Ηπείρου» 

μεταξύ επιχειρήσεων του τουριστικού 

και του αγροδιατροφικού τομέα και 

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα 

των συμμετεχόντων επιχειρήσεων

• Συνδέοντας την τεχνολογία με την 

εμπειρία της επίσκεψης (ψηφιακές 

ξεναγήσεις, εφαρμογή τεχνολογικών 

καινοτομιών)



Δωδώνη

 Επαινέθηκε ως πρότυπη ενέργεια 

από τον ευρωπαίο επίτροπο και 

προεντάχθηκε με προϋπολογισμό 39 

εκ. 

 Είναι το πιο καινοτόμο 

πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης 

που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην 

Ελλάδα.

Η Πολιτιστική Διαδρομή στα
αρχαία θέατρα της Ηπείρου



Μια γιορτή συνεργασίας Υπουργείου Τουρισμού, Πολιτισμού, Περιφέρειας 

Ηπείρου, Εφορειών αρχαιοτήτων, Δήμων, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΤΕΙ  Ηπείρου, 

με Διάζωμα, Επαγγελματίες τουρισμού, παραγωγούς τοπικών προϊόντων, 

πολιτιστικούς συλλόγους και κυρίως τους πολίτες.

Αρχαία Κασσώπη



Η Περιφέρεια έχοντας στο ΠΕΠ

συνολικό προϋπολογισμό περίπου

300.000.000 ευρώ έχει δεσμεύσει για

την Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία

Θέατρα της Ηπείρου περίπου 39.000.000

ευρώ.

Ψηλά στην προτεραιοποίησή μας στον

προϋπολογισμό της Περιφέρειας  Πάνω
από το 10% από το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-

2020 δεσμεύτηκε γι’ αυτό το σκοπό.

Νικόπολη



Αφού προηγουμένως, έγινε συστηματική προετοιμασία-επένδυση πόρων
από τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας, πριν καν εξασφαλιστεί η 

χρηματοδότηση ώστε να ανοίξουν οι πόρτες για τη χρηματοδότηση των 

έργων

Αμβρακία



Αρχαία Γιτάνη Θεσπρωτίας

Σε μια περίοδο με αυξημένες ανάγκες και προβλήματα και με εξαιρετικά 

μειωμένο προϋπολογισμό, κρίναμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στον πολιτισμό 

και στον τουρισμό για ένα καλύτερο μέλλον και υποσχόμαστε μια μοναδική 

εμπειρία συντιθέμενη από αρχαιολογία και ιστορία, ηπειρώτικη παράδοση και 

γαστρονομία σε κάθε επισκέπτη που θα επιλέξει τις «διαδρομές» ως μια αφορμή 

για να γνωρίσει τον τόπο μας.



Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ΔΙΑΖΩΜΑ και ιδιαίτερα τον 

πρόεδρο του κο Σταύρο Μπένο για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη στο 

συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς και όλους τους Ηπειρώτες, οι οποίοι αγκάλιασαν 

το έργο και βοηθάει ο καθένας με το δικό του τρόπο.



Εργαζόμαστε ταυτόχρονα σε όλους τους «άλλους» τομείς που σχετίζονται άμεσα με 

τον τουρισμό, ώστε η επίλυση του ενός να συμβάλλει στην υποβοήθηση του άλλου.

Πχ Υποδομές: Έχουμε κάνει τεράστια βήματα στη βελτίωση της «συγκοινωνιακής 

σύνδεσης της Ηπείρου» Πλέον η Ήπειρος, δεν διατρέχεται απλώς από ένα 

σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, αλλά με την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού ο 

χρόνος πρόσβασης στην Ήπειρο ελαχιστοποιείται, από κάθε γωνιά της Ελλάδας 

και το εξωτερικό.

Βέβαια οι υποδομές, δεν ήταν το κύριο πρόβλημα στην τουριστική ανάπτυξη της 

Ηπείρου.



Κινούμενοι λοιπόν σε αυτούς τους 

άξονες:

Υλοποιήσαμε πρόγραμμα
επικοινωνιακής προβολής της
Ηπείρου ως brand name  με 

προϋπολογισμό περί το  

1.000.000 σε  όλα τα μέσα, σε μια 

αντίξοη οικονομική συγκυρία, 

αυξάνοντας αισθητά την 

αναγνωρισιμότητα  της Ηπείρου 

στο εξωτερικό και την 

ελκυστικότητά της ως προορισμού 

στο εσωτερικό και ετοιμάζουμε
μέσα στο χρόνο προβολή
1.500.000 ευρώ για τα επόμενα
χρόνια!



1. Συμμετείχαμε δυναμικά σε εκθέσεις στο 

εξωτερικό και το εσωτερικό με γνώμονα 

πάντα τις αγορές στόχους και το τι θέλουν 

οι αγορές, 

με την πραγματοποίηση θεματικών    

παράλληλων εκδηλώσεων π.χ.:

«Αθλητικές Δραστηριότητες στον Ορεινό Όγκο»

«Προτάσεις για Εκδρομές Επιβατών  

Κρουαζιέρας»

«Τα Πέτρινα Γεφύρια της Ηπείρου» «Βυζαντινές 

Εκκλησίες στην Ηπειρο» κ.α

και B2B εκδηλώσεων για να επέλθουν άμεσες 

συμφωνίες με τους επαγγελματίες.



ΣτοκχόλμηΜόσχα

ΝτουμπάιΑθήνα



2. Πραγματοποιήσαμε ταξίδια εξοικείωσης
(familiarization trip) 2 κατηγοριών (γενικής 

γνωριμίας και θεματικών) για: 

(α) τουριστικούς δημοσιογράφους

(β) tour operators / travel agents –

διακινητές τουριστών

(γ) bloggers – διαμορφωτές γνώμης



3. Αξιοποιήσαμε το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με 

άξονες

• την ένταξη του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου στο διάλογο ο οποίος 

πραγματοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα

• τη διαμόρφωση της βέλτιστης εμπειρίας για το χρήστη

• τη διασύνδεση με φορείς ενδιαφέροντος και διαμορφωτές κοινής γνώμης

4. Αναβαθμίσαμε και αναδείξαμε το τουριστικό Portal της Περιφέρειας, ως 

κεντρικό εργαλείο της προώθησης του Τουριστικού Προϊόντος της Ηπείρου



5.  Προχωρήσαμε στην παραγωγή προωθητικού υλικού (τηλεοπτικό spot, 

6 Ταινίες θεματικού τουρισμού, 6 Ραδιοφωνικά spot, δημιουργία και 

εκπομπή, 16σελιδο έντυπο, 64σέλιδο έντυπο, τουριστικός οδηγός, 

αφίσες κ.α)

6.  Διάχυση στα ΜΜΕ (εκτός Διαδικτύου)

7.  Σχεδιασμός – Δημιουργία Αναμνηστικών προϊόντων
8.  Συνδυαστικές προωθητικές εκστρατείες – δράσεις
9.  Δράσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων



Στιγμιότυπα από το τηλεοπτικό spot της Περιφέρειας Ηπείρου











Επιλέξαμε θεματική Προβολή 

της Ηπείρου, καθώς ενισχύει 

την ανάδειξη πτυχών του 

τουριστικού προϊόντος και 

βοηθάει στην διασπορά του 

τουριστικού ενδιαφέροντος σε 

πολλά σημεία της επικράτειάς 

της.

 Ήπειρος της Φύσης
 Ήπειρος της περιπέτειας
 Ήπειρος του πολιτισμού
 Ήπειρος του Ήλιου

και της θάλασσας
 Ήπειρος της Γεύσης
 Ήπειρος της θρησκείας

Θεματικά Έντυπα της Ηπείρου



Ήπειρος της θάλασσας και του ήλιου



Ήπειρος της φύσης



Ήπειρος της περιπέτειας



Ήπειρος του πολιτισμού



Ήπειρος της θρησκείας



Ήπειρος της γεύσης



Όσον αφορά τα αποτελέσματα των ενεργειών μας τα μηνύματα είναι 

πολύ θετικά  

Τζουμέρκα



 Η Ήπειρος είναι μια από τις πιο γρήγορα 

αναπτυσσόμενες  στον τουρισμό 

περιφέρειες 

 Αποτελεί για αυτούς που γνωρίζουν ένα 

πολύτιμο μυστικό, στο οποίο 

παραμένουν πιστοί, και για 

αυτούς που δεν τη γνωρίζουν μια 

αναπάντεχη έκπληξη. 
Σαρακίνικο



• Αυξήθηκε κατά πολύ η δημοσιότητα γύρω από την  Ήπειρο τόσο σε ελληνικά  

αλλά κυρίως σε ξένα ΜΜΕ

• Αυξήθηκαν αισθητά οι κρατήσεις και οι πληρότητες.

• Αυξήθηκε η διασπορά του τουριστικού ρεύματος στο χρόνο (καλοκαίρι, 

χειμώνας, άνοιξη, φθινόπωρο) και στο χώρο (στην επικράτεια της Ηπείρου)



Πετύχαμε να βρισκόμαστε στην 1η θέση στην κατηγορία στην ικανοποίηση 

επισκεπτών ξεπερνώντας παραδοσιακά τουριστικές περιοχές « (Global Review Index).

Πρωταθλητές» στέφονται τα ξενοδοχεία της Ηπείρου στον Δείκτη Ικανοποίησης
Πελατών, στο σύνολο των ελληνικών ξενοδοχείων, το πρώτο τρίμηνο του 2016, με το
εντυπωσιακό ποσοστό 89,4% και ακολουθούν οι Κυκλάδες με το επίσης
εντυπωσιακό 88,6%.

Πηγή  ΣΕΤΕ intelligence, ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ



Η Ήπειρος είναι πλέον εύκολα προσβάσιμη:

• Με αεροπλάνο: δύο διεθνή αεροδρόμια 

του Ακτίου  & των Ιωαννίνων

• Με πλοίο: Από το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας

& από Πρέβεζα: με κρουαζιερόπλοιο, ή σκάφος

• Με αυτοκίνητο

 Με ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο από Αθήνα, Θεσσαλονίκη 

και κάθε σημείο της Ελλάδας



• Αυξήθηκε θεαματικά ο αριθμός πτήσεων προς την  Ήπειρο και ο αριθμός των 

χωρών προέλευσης

• Η Εγνατία δημιούργησε ρεύμα επισκεπτών από την Β. Ελλάδα.

• Η ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού και των κάθετων αξόνων, της Ολυμπίας και της 

Αμβρακίας θα φέρουν στην Ήπειρο ακόμη περισσότερο κόσμο.



Στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας-
Ακτίου, για το 2016 υπάρχει μια 

αύξηση στις αφίξεις και αναχωρήσεις 

των επιβατών διεθνών πτήσεων της 

τάξης του 20,3%.

Με βάση τα στοιχεία της
ΥΠΑ η αύξηση αυτή που έχουμε είναι
υπερδιπλάσια της μέσης αύξησης της
Ελλάδας (9,9%), κάτι που δείχνει ότι
η αύξηση αυτή δεν είναι συνέπεια
της γενικότερης αύξησης, αλλά
αποτέλεσμα της δυνατής προβολής
και όλων των άλλων που σας
προανέφερα. Η επιτυχία εκτός από 

τις πτήσεις από καινούριες χώρες 

είναι οι επιπλέον πτήσεις από
υφιστάμενες χώρες, από διαφορετικά 

αεροδρόμια που καλύπτουν άλλες 

αγορές.

Π.Χ η Αγγλία εκτός από τη σύνδεση 

με το Λονδίνο το 2017, θα συνδέσει το 

Άκτιο με το Μάντσεστερ, ή η Ελβετία, 

η οποία εκτός από τη Βέρνη 

προσθέτει και άλλη πτήση από άλλο 

αεροδρόμιο.



Για το 2017: μεγαλύτερη αύξηση 

των αφίξεων τόσο από καινούριες
αγορές, όσο και από υφιστάμενες 

χώρες, από διαφορετικά αεροδρόμια, 

που όμως καλύπτουν άλλες αγορές. 

Άνοιξε η αγορά του Ισραήλ με 79 

πτήσεις, έναντι 10 πτήσεων το 2016, 

διπλασιάζονται οι πτήσεις από Κύπρο, 

Ιταλία και Ελβετία, θα έρθουν 100 

επιπλέον πτήσεις από το Ηνωμένο 

Βασίλειο και γενικά υπάρχει μεγάλη 

αύξηση των πτήσεων από όλες τις 

Σκανδιναβικές χώρες και όχι μόνο.

Επιπλέον σύμφωνα με τα στοιχεία του 

ΣΕΤΕ το αεροδρόμιο του Ακτίου έχει 

την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση 

αεροπορικών θέσεων  στην Ελλάδα για 

το μήνα Ιούλιο, η οποία ανέρχεται σε 

ποσοστό +23,2%.

Όλα αυτά έχουν γίνει χωρίς να έχουν 

δημιουργηθεί νέες τουριστικές μονάδες 

οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν 

τουρισμό στην περιοχή, αλλά μόνο με 

τις προσπάθειες προβολής της 

Περιφέρειας και των επιχειρηματιών του 

κλάδου.



Εστιάζω στο αεροδρόμιο γιατί από 

τα αεροδρόμια έχουμε μετρήσιμα 

στοιχεία

Μεγάλη αύξηση είχαμε και στο οδικό τουρισμό, σε 

συνέχεια των 4 μεγάλων εκδηλώσεων που διοργανώσαμε 

στα Τίρανα, στα Σκόπια, στη Ρώμη και στο Βουκουρέστι,

στις οποίες παρουσιάσαμε σε βάθος το τουριστικό μας 

προϊόν και τον γαστρονομικό μας πλούτο. 



Επιπλέον, στην προσπάθεια αναβάθμισης του αεροδρομίου των Ιωαννίνων 

προσγειώνονται, μετά από πολλά χρόνια και μετά από πολλές δυσκολίες, πτήσεις 

charter από Κοπεγχάγη.



Βέβαια το μείζον δεν είναι να πετύχουμε αύξηση αφίξεων, αλλά η αύξηση αυτή να 

συνοδεύεται με αύξηση εσόδων.



Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αύξησης από το 1.7 % που είχαμε
στην κατανομή των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2016



Παρόλο που έχουν γίνει πολλά βήματα για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου 

και υπάρχουν απτά αποτελέσματα, έχουμε ακόμη πολύ δουλειά.

Με σωστές κινήσεις και συνεργασία της Περιφέρειας με τους Φορείς του τουρισμού  

θα δημιουργηθούν οι ιδανικές προϋποθέσεις για να αναδειχτεί η τεράστια αξία του 

τόπου μας.  

Πάργα



Σας καλώ όλους να βοηθήσετε στην ανάπτυξη της Ηπείρου κινητοποιώντας 

δυνάμεις από το εξωτερικό και προβάλλοντας και προωθώντας την Ήπειρο μας 

τουριστικά.

Αν όλοι συμβάλλουμε με τον τρόπο μας, προοιωνίζεται ένα λαμπρό μέλλον για την 

ανάπτυξη της Ηπείρου.


