
ΛΟΤΣΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑ, Δήμος, ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

 

Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας που συστήθηκε το 1934, προέρχεται από τον 

μετασχηματισμό του πρώην Δήμου Περαχωριτών και περιλαμβάνει σήμερα εκτός 

του Λουτρακίου και της Περαχώρας και τις πρώην Κοινότητες Πισίων και Ισθμίας. 

Έδρα του είναι η πόλη του Λουτρακίου. 

  Η πόλη του Λουτρακίου ονομαστή από την αρχαιότητα για τα ιαματικά της νερά, 

οφείλει το όνομά της στα ιαματικά λουτρά που γίνονταν στις πηγές του και ήταν 

γνωστό από την αρχαιότητα με την ονομασία “Θέρμαι”’. Αργότερα αναγνωρίστηκε 

ως μητροπολιτικό κέντρο της τουριστικής Ελλάδας και φυσικά ως ο πρώτος 

θεραπευτικός σταθμός. 

  Ο Δήμος έχει έκταση 196.870 στρέμματα και πληθυσμό 16.520 κατοίκους περίπου. 

Ο πληθυσμός του Λουτρακίου κατά τη θερινή περίοδο, υπερβαίνει τους 100.000 

κατοίκους. Βασική απασχόληση των κατοίκων είναι ο τουρισμός, ενώ υπάρχει 

παράλληλη ανάπτυξη της ελαφριάς βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και της γεωργίας. Οι 

βιομηχανίες στην περιοχή είναι κυρίως εμφιαλωτήρια του επιτραπέζιου νερού και 

προΰόντων ζαχαροπλαστικής, προΰόντα για τα οποία φημίζεται. 

  Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας είναι ο πιο ανεπτυγμένος τουριστικά δήμος 

του Νομού Κορινθίας, με μεγάλη τουριστική κίνηση σε πανελλήνιο επίπεδο. 
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LOUTRAKI-PERACHORA, Municipality, CORINTHIA 

 

 The Municipality of Loutraki-Perachora, which was established in 1934, stems from 
the restructuring of the former Municipality of Perachorans and today, apart 
from Loutraki and Perachora, it also includes the former Communities of Pisia and 
Isthmia. The town of Loutraki is its administrative centre. 
  The town of Loutraki, known since antiquity for its medicinal water, owes its name 
to the spa baths that operated at its springs and was known during ancient times by 
the name “Thermae”. Later, it was acknowledged as the metropolitan centre of 
touristic Greece and of course, as the first therapeutic centre. 
  The Municipality covers an area of 196,870 km2 and has a population of 
approximately 16,520. During the summer period, the population of Loutraki 
exceeds 100,000. The local inhabitants are mainly occupied in the tourism industry 
and at the same time in the developing light manufacturing industry, craft industry 
and agriculture. The local industries are mostly involved in bottling mineral water 
and making confectionery items, two products for which Loutraki is renowned. 
  The Municipality of Loutraki-Perachora is the most tourist-developed municipality in 
the prefecture of Corinthia, with a very high tourist activity by Greek standards. 
This text is cited Jan 2004 from the Municipality of Loutrakion - Perachoras URL 
below, which contains image. 
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