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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ  

1. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

Βασική αποστολή του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ είναι να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο 

επιχειρησιακού σχεδιασμού, που να συμβάλει στον περιφερειακό διάλογο μέσω 

ολοκληρωμένων προτάσεων αναγκαίων έργων, δράσεων και παρεμβάσεων για τη 

βιώσιμη και μακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

 

Ο Οδικός Χάρτης για τη χρηματοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης της 

Πελοποννήσου φιλοδοξεί να αποτελέσει μια - κατά το δυνατόν - αντικειμενική 

ματιά στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του τουριστικού τομέα στην Περιφέρεια 

και, ταυτόχρονα, μια αναζήτηση τρόπων με τους οποίους τα υφιστάμενα και νέα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της θα αναδειχθούν μέσα από παρεμβάσεις και 

πολιτικές, αξιοποιώντας στο έπακρο τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για την 

προώθηση ενός νέου κύκλου τουριστικής ανάπτυξης. 

 

Η μελέτη του οδικού χάρτη είναι απόλυτα συμβατή με τον υφιστάμενο 

περιφερειακό προγραμματισμό και σχεδιασμό, όπως αυτός παρουσιάζεται μέσα 

από το υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης για την Πελοπόννησο (ΠΠΧΣΑΑ ΠΕΛ), το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, το εγκεκριμένο ΠΕΠ 

Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος 2014-2020, αλλά και των τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιόδου 2014-2020. Αποτελεί ένα πλήρες 

στρατηγικό σχέδιο και πλάνο για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, αλλά και τους 

εμπλεκόμενους φορείς στην τουριστική οικονομία, προκειμένου να προαχθεί ο 

περιφερειακός διάλογος για το βέλτιστο σχεδιασμό και διεκδίκηση πόρων για την 

«τουριστική βιομηχανία» της Πελοποννήσου, ώστε αυτή να συνεχίζει να προσφέρει 

στα εισοδήματα των κατοίκων και στη συνολική ανάπτυξη της περιοχής. 

2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕΛ) παρουσιάζει μια δυναμική διαφοροποιημένης 

τουριστικής ανάπτυξης, ωστόσο απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός των 
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δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών τόσο για την ανάπτυξη των υποδομών, όσο 

και σε επίπεδο προβολής. 

 

Όσον αφορά το οικονομικό προφίλ της Περιφέρειας, σημειώνεται ότι κατά τα έτη 

2008-2009 η περιοχή παρήγαγε το 4,2% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Αντίστοιχα 

το κ.κ. ΑΕΠ της Περιφέρειας για το έτος 2009 ανήλθε στα 20.500 ευρώ, 

σημειώνοντας μείωση κατά 0,97% και κατατάσσοντας την στην έβδομη θέση μεταξύ 

των Περιφερειών της χώρας. Κατά το ίδιο έτος η χώρα παρουσίασε κ.κ. ΑΕΠ της 

τάξης των 16.600 ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,60%. Συμπεραίνεται 

ότι η Περιφέρεια ακολουθεί τις τάσεις οικονομικής ύφεσης της χώρας.  

 

Η οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στηρίζεται κυρίως στην πρωτογενή και 

δευτερευόντως στη δευτερογενή παραγωγή. Ωστόσο, αν και ο τριτογενής τομέας 

δεν είχε μέχρι σήμερα σημαντική παρουσία στην Περιφέρεια, συνεισφέρει 

σημαντικά στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του τριτογενή 

τομέα της χώρας για το έτος 2009 (ποσοστό συμμετοχής 4%), με το μεγαλύτερο 

τμήμα της προστιθέμενης αξίας του να παράγεται στις ΠΕ Μεσσηνίας, Κορινθίας και 

Αργολίδας. Επίσης παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, 

κυρίως όσον αφορά κλάδους όπως οι ειδικές μορφές τουρισμού (πολιτιστικός, 

φυσιολατρικός, αγροτουρισμός κλπ). 

 

Η Πελοπόννησος αποτελεί τουριστικό προορισμό με αναξιοποίητο δυναμικό, το 

οποίο με κατάλληλες παρεμβάσεις: διαμόρφωσης προϊόντος, διατήρησης και 

επαύξησης της «εικόνας», αλλά και συνδυασμένο και αποτελεσματικό σχέδιο 

επικοινωνίας, δύναται να αναπτύξει σημαντικά τα ποσοστά διανυκτερεύσεων, αλλά 

και συνολικότερου ΑΠΑ  στον τουριστικό κλάδο. Η προώθηση της υλοποίησης της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, με έμφαση στον Πολιτισμό και την 

Αγροδιατροφή, με συμπληρωματική έμφαση στο ποιοτικό φυσικό περιβάλλον και 

με την εγγύτητα σε μεγάλες αγορές, δημιουργούν ένα περιβάλλον προοπτικών. 

Ωστόσο, απαιτείται στοχευμένη παρέμβαση και διάθεση των πόρων σε επενδύσεις 

με προστιθέμενη αξία.  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ  

Η «λογική παρέμβασης» του Οδικού Χάρτη περιλαμβάνει το πλαίσιο της 

τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, αναλυόμενη σε τρία επίπεδα: 

- Το πρώτο επίπεδο, αφορά τη διατύπωση και παρουσίαση των πυλώνων – 

αξόνων για την προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της 

τουριστικής ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. 

- Το δεύτερο επίπεδο, αφορά τη διατύπωση των «υπο-αξόνων» ή «κατηγοριών 

παρέμβασης» ως επιμέρους στοχεύσεις ανά άξονα προτεραιότητας. Η ανάλυση 

των αξόνων του πρώτου επιπέδου, σε επιμέρους υποάξονες κρίνεται αναγκαία 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η ιεράρχηση και ανάλυση των βασικών 

προτεραιοτήτων και επιλογών πολιτικής (policy recommendations/priorities). 

- Το τρίτο επίπεδο, αφορά την εξειδίκευση των υποαξόνων (ή μέτρων 

παρέμβασης) σε τύπους δράσεων ή κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών. Στο 

επίπεδο αυτό καταρτίζεται χρηματοδοτικό πλάνο μέσω σχεδίων δράσης, τα 

οποία αναλύουν τον τρόπο επίτευξης των επιλεγμένων πολιτικών του 

προηγούμενου επιπέδου, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και 

παρέχοντας το πλαίσιο και την τεκμηρίωση για τη μόχλευση πόρων μέσω 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η υλοποίηση του εν λόγω σχεδιασμού 

περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

 

Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι ο Οδικός Χάρτης λαμβάνει υπόψη τις βασικές 

κατευθύνσεις για την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων για τη διαμόρφωση και 

προώθηση των τουριστικών προϊόντων της γεωγραφικής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (περιλαμβάνοντας και 2 περιφερειακές ενότητες της διοικητικής 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)  και με τον τρόπο αυτό, η μελέτη επιχειρεί να 

συμβάλει αποφασιστικά και με συγκεκριμένες προτάσεις στον περιφερειακό 

τουριστικό σχεδιασμό και την εξειδίκευση των αναγκαίων έργων προκειμένου να 

επιτευχτεί ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια της περιφέρειας, 

αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όλων των περιοχών και όλων των 

εναλλακτικών προϊόντων που συνθέτουν το τουριστικό σύστημα της περιοχής. 
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4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ 

Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη, το τουριστικό σύστημα της Πελοποννήσου δύναται 

να κινητοποιήσει τη μόχλευση έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που ξεπερνούν τα 

212,3 εκ ευρώ έως το 2020, μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, σε τομείς 

που κατέχουν βασικό ή υποστηρικτικό χαρακτήρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

«ατμομηχανής» της ανάπτυξης, τον τουρισμό. Οι τομείς αυτοί είναι: ιδιωτικές 

τουριστικές υποδομές (ίδρυση, επέκταση, αναβάθμιση), εξασφάλιση ικανού 

επιπέδου δημοσίων υποδομών (με έμφαση στην προσπελασιμότητα και τα δίκτυα 

μεταφορών), την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω «βιώσιμης» 

ανάπτυξης της ενδοχώρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συμπληρωματικότητα 

με τα παραδοσιακά τουριστικά προϊόντα, προώθηση των νέων τεχνολογιών στη 

διαχείριση τουριστικών ροών και προβολής, εκπαίδευση-κατάρτιση εργαζομένων 

στον τουρισμό κ.α. Η επιμέρους κατανομή της δυνατότητας μόχλευσης πόρων τόσο 

από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όσο και τα υπόλοιπα 

προγράμματα (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και ΠΑΑ) παρουσιάζεται στο 

επόμενο διάγραμμα. 
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5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Στη συνέχεια παρατίθενται ανά τουριστικό προϊόν ορισμένα από τα προτεινόμενα 

έργα-δράσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης του Οδικού Χάρτη και 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 

«ΗΛΙΟΣ και ΘΑΛΑΣΣΑ» 

Ενίσχυση της εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων 
υφιστάμενων επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

Ανάπτυξη και προώθηση εκδηλώσεων και φεστιβάλ τις περιόδους 
χαμηλής κίνησης 

Πιστοποίηση Ποιότητας 

Ενίσχυση επενδύσεων για ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις 
τουριστικές επιχειρήσεις 

Ενεργειακή αναβάθμιση ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών 
καταλυμάτων 

Δημιουργία «Πράσινων Ξενοδοχείων» 

Ενίσχυση / υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων στον 
τουρισμό 

Προώθηση στο εξωτερικό του τουριστικού προϊόντος των 
επιχειρήσεων (π.χ. έρευνες αγοράς, συμμετοχή σε εκθέσεις, δίκτυα 
συνεργασίας) 

Λειτουργική αναβάθμιση διαπεριφερειακών και 
ενδοπεριφερειακών συνδέσεων, για να συνδεθούν οι εσωτερικές 
παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα ΔΕΔ – Μ 
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Αναβάθμιση των απαραίτητων χερσαίων υποδομών για την 
προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και αστικής κινητικότητας 

Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων / αυτοαπασχόληση για 
ανέργους στον τουρισμό 

Ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων του ανθρώΠΕΛ ου δυναμικού τους, σύμφωνα με 
πρόγραμμα αναδιοργάνωσης 

Κατάρτιση / απόκτηση εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας, με 
πρακτική άσκηση στις τουριστικές επιχειρήσεις 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

Αναβάθμιση και αποκατάσταση των χώρων φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, με ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους 

Δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς με τον τουρισμό 

 Δράσεις προβολής των πόρων και μέσω δικτύωσης πολιτιστικών 
φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του φυσικού και 
πολιτιστικού πλούτου,                                                                                                  

Ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας για 
ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων και ιστορικών γεγονότων της 
Περιφέρειας 

Δημιουργία και ανάδειξη θεματικών προϊόντων αξιοποιώντας 
ιστορικά/μυθικά πρόσωπα και γεγονότα  (π.χ. Σπάρταθλον, 
Θεματικό bootcamp στην Λακωνία που θα προωθεί τα Σπαρτιάτικο 
τρόπο ζωής) 

«ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

Δράσεις προώθησης/βελτίωσης καταφυγίων και αγκυροβολίων 
τουριστικών σκαφών                                                                              

Ενίσχυση ασφάλειας λιμένων, εργασίες ενίσχυσης της 
λειτουργικότητας λιμένων, βελτίωση επίγειων εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης επιβατών,  και δικτύων εξυπηρέτησης σκαφών 

«CITY BREAK - ΝΑΥΠΛΙΟ, 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΑΤΡΑ» 

Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, ενίσχυση των 
αναπλάσεων και αναβάθμιση της αστικής κινητικότητας  

Δημιουργία πρόσθετων σημείων πληροφόρησης 

Ανάπτυξη θεματικών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένων των 
ανακαινίσεων επιλεγμένων  κτιρίων τοπόσημων και  “facelift” μη 
ελκυστικών τοποθεσιών 

Έναρξη / επέκταση μιας «κάρτας πόλης» με  πληροφορίες σχετικά 
με τις βασικές υπηρεσίες / αξιοθέατα 

Καμπάνιες προώθησης City Break μέσω συγκεκριμένων θεμάτων 

«MICE (ΠΑΤΡΑ, ΝΑΥΠΛΙΟ, 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ)» 

Επιλεκτική αναβάθμιση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και 
συνεδριακών κέντρων  

Βελτίωση του συντονισμού και  ενίσχυση της διακυβέρνησης και της 
διαδικασίας προσφορών για εκδηλώσεις MICE 

Ίδρυση γραφείων συνεδρίων σε επίπεδο πόλης    

Προώθηση του τουρισμού MICE μέσω της κεντρικής πύλης – 
πλατφόρμας που δύναται να αναπτυχθεί από το ΣΕΤΕ και online 
sites  ανά πόλη 

«ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

Ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων κλινικών 

Επέκταση/αναβάθμιση μονάδων ασχολούμενων με 
ενδονοσοκομειακές διαδικασίες 

Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενες ιδιωτικές κλινικές τηλε-
θεραπείας/τηλε-υγείας και εξωνοσοκομειακών κέντρων 
πρωτοβάθμιας υγείας 

Καθιέρωση χρηματοδοτικών κινήτρων για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας 
ηλικιωμένων και χρόνιων παθήσεων 

Ενσωμάτωση του ιατρικού τουρισμού ως ειδικού προϊόντος στο 
πλαίσιο της συνολικής εκστρατείας τουριστικής διαφήμισης-
προβολής  

« AGRO, ECO, GASTRO Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης 
οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους                                             



ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Executive Summary 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 

WELLNESS» 

Δράσεις ευαισθητοποίησης & ενίσχυσης του συστήματος 
παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις  
προστατευόμενες περιοχές και αντιμετώπισης μη συμβατών 
δραστηριοτήτων 

Δράσεις δικτύωσης οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού 
κάλλους (οικότοποι NATURA, περιοχές του ελαιώνα, γεωλογικές 
ιδιαιτερότητες κ.λπ.) στην κατεύθυνση της δημιουργίας 
οικοτουριστικών διαδρομών  

Αναβάθμιση / μετατροπή υφιστάμενης υποδομής (π.χ. «τυπικής» 
διαμονής) σε εξειδικευμένη (π.χ. πράσινη, αγροτουριστική, φιλική 
στο περιβάλλον) 

Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη του ποιοτικού θεματικού 
τουρισμού (γαστρονομικός, οικολογικός, θρησκευτικός, 
καλλιτεχνικός, αθλητικός, ορεινός, χιονοδρομικός)  

Δημιουργία θεματικών διαδρομών (π.χ. Δρόμοι του κρασιού, Η γη 
του Ηρακλή) 

Διαμόρφωση σήματος Πελοποννησιακής κουζίνας  

 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

Βελτίωση/επικαιροποίηση των site & social media  

Στοχευμένες online και έντυπες διαφημίσεις   

Συμμετοχή σε εμπορικές /τουριστικές εκθέσεις (tradefairs – 
roadshows)/ διοργάνωση θεματικών Φεστιβάλ  

Συστήματα Ελέγχου (auditing): ικανοποίηση του πελάτη , απόδοση 
των προϊόντων/ πακέτων, αποτελεσματικότητα ενεργειών marketing 

Αξιοποίηση και κατοχύρωση της εμπειρίας road tripping στην 
Πελοπόννησο μέσα από την παραγωγή νέου υλικού (π.χ. 
οπτικοακουστικού για διάφορες θεματικές και ομάδες στόχου, 
microsite με προτάσεις για διαδρομές και χάρτες) 

Συνεργασία με το Google Creative Lab για την ψηφιακή Interactive 
παρουσίαση Φύσης και Πολιτισμού σε οποιονδήποτε προορισμό της 
Περιφέρειας και ειδικότερα σε Ολυμπία και Επίδαυρο  

 


