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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν αποτελεί παραδοτέο του Υποέργου 5 «SETE INTELLIGENCE – Μηχανισμός 

διάγνωσης βασικών χαρακτηριστικών ταξιδιωτικής συμπεριφοράς εισερχόμενου & 

εξερχόμενου τουρισμού & διάχυση προς αξιοποίησή τους από τις επιχειρήσεις του 

τουριστικού τομέα», που υλοποιείται από το ΙΝΣΕΤΕ με αυτεπιστασία στο πλαίσιο 

της οριζόντιας Πράξης «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ» 

(mis 485414), βάσει Α.Π. ΕΞ 000055-22/09/2014 σχετικής Απόφασης Υλοποίησης 

με ίδια μέσα. 

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί Σχέδιο του 1ου Μέρους του Παραδοτέου Π.5.1.02.05 

«Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Πελοποννήσου», το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο της 

Ενέργειας 5.1 «Επεξεργασία στοιχείων βασικών χαρακτηριστικών ταξιδιωτικής 

συμπεριφοράς εισερχόμενου & εξερχόμενου τουρισμού και διαμόρφωση προτάσεων 

ανάπτυξης τουριστικού προϊόντος» του Υποέργου 5. 

Το περιεχόμενο του παρόντος Παραδοτέου αφορά στη διαγνωστική ανάλυση του 

τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα περιλαμβάνει: 

 Ανάλυση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιφέρειας και του 

φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας. 

 Ανάλυση των βασικών υποδομών μεταφορών. 

 Ανάλυση των υποδομών υγείας. 

 Τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας. 

 Ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών στοιχείων. 

 Ανάλυση της αγοράς εργασίας. 

 Βασικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. 

Για την ανάλυση του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

συλλέχτηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Στοιχεία από την απογραφή πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ. 

 Στοιχεία μακροοικονομικών δεικτών από την ΕΛΣΤΑΤ. 
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 Στοιχεία για την αγορά εργασίας από την Eurostat. 

 Στοιχεία για τις υποδομές υγείας από την ΕΛΣΤΑΤ και το Υπουργείο Υγείας.  

 Στοιχεία για την κίνηση και το προφίλ των τουριστών από την εταιρία IPK 

International. 

 Ποιοτικά χαρακτηριστικά-δείκτες για τον Ελληνικό τουρισμό από την εταιρία 

ReviewPro. 

 Στοιχεία για τις Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας) και τον ΔΑΑ (Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών). 

 Γεωμορφολογικά στοιχεία και στοιχεία για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

από το Σχέδιο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 2014-2020, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια και το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

 Στοιχεία για τον πρωτογενή-δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και για το 

τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου (2012). 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

1.1. Γεωμορφολογικά στοιχεία – Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

Χάρτης 1: Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί το νοτιότερο χερσαίο άκρο της Ευρώπης και 

καλύπτει το 11,7% (15.490km²) της συνολικής έκτασης της χώρας. Καταλαμβάνει 

ένα μέρος του βορείου τμήματος, ολόκληρο το νοτιοανατολικό και ένα μέρος του 

δυτικού τμήματος του συνόλου της Πελοποννήσου και συνορεύει δυτικά με την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και βορειοανατολικά με την Περιφέρεια Αττικής.  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί το έντονο 

ανάγλυφο του εδάφους της, ανάγλυφο που διαφοροποιείται τόσο μεταξύ των 

ενοτήτων όσο και εσωτερικά σε κάθε μια από αυτές. Συνολικά στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου κυριαρχούν οι ορεινοί όγκοι που αποτελούν το 50,1% της συνολικής 

έκτασης οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και φυσικό σύνορο μεταξύ των 

ενοτήτων (π.χ. Ταΰγετος για Μεσσηνία και Λακωνία). Παράλληλα το 19,9% της 

έκτασης της είναι πεδινό (και το 30% ημιορεινό), και εκτείνεται κυρίως στις περιοχές 

εγγύς των θαλάσσιων κόλπων, όπου σχηματίζονται αρκετές πεδιάδες. Ωστόσο, παρά 

το μικρό ποσοστό των πεδινών εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει μερικές από τις πιο 
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εύφορες περιοχές της χώρας, όπως ο Αργολικός κάμπος και ο κάμπος της Κορινθίας. 

Επιπρόσθετα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει μεγάλο μήκος ακτογραμμής σε 

σχέση με άλλες Περιφέρειες της χώρας. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου χωρίζεται σε 5 Ενότητες. 

Η Π.Ε. Αργολίδος, είναι ενότητα της Ανατολικής Πελοποννήσου και βρέχεται στα 

νότια από τον Αργολικό Κόλπο και στα ανατολικά από τον Σαρωνικό κόλπο. 

Συνορεύει με τις ενότητες Κορινθίας στα βόρεια και Αρκαδίας στα δυτικά και νότια. 

Η έκταση της είναι 2.154km2 και ο πληθυσμός της είναι 97.044 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 

2011). Πρωτεύουσα της είναι το Ναύπλιο.   

Η ενότητα Αργολίδας συνδυάζει ορεινές και πεδινές εκτάσεις. Ειδικότερα το 57,49% 

των εκτάσεων της είναι ορεινές, 23,76% ημιορεινές και 18,75% πεδινές. 

Σημαντικότερα βουνά της ενότητας είναι ο Ολίγυρτος (1.935μ.), το Λύρκειο 

(1.755μ.) και το Δίδυμο (1.113μ.). Στην Αργολίδα συναντάμε μόνο ένα ποταμό τον 

Ίναχο ο οποίος πηγάζει από τα Κτενιά και το Λύρκειο. Παραπόταμοι του είναι ο 

Ξεριάς και ο Αργολικός Κηφισός. Στην Αργολίδα εκτείνεται ο Αργολικός κάμπος, ο 

οποίος φημίζεται για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, άλλες πεδιάδες είναι του 

Κρανιδίου και της Επιδαύρου. Ιδιαίτερη ιστορική σημασία παρουσιάζει η πόλη του 

Άργους, η οποία αποτέλεσε μία εκ των σπουδαιότερων πόλεων-κρατών της 

αρχαιότητας. 

Η Π.Ε. Αρκαδίας συνορεύει με τις ενότητες Αχαΐας στα βόρεια, Κορινθίας στα 

βορειοανατολικά, Αργολίδας στα ανατολικά, Λακωνίας στα νότια, Μεσσηνίας στα 

νοτιοδυτικά και Ηλείας στα δυτικά. Πρωτεύουσα της είναι η πόλη της Τρίπολης και 

ο πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 86.685 κάτοικοι 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 

Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση (4.419km2) και πιο ορεινή ενότητα της Περιφέρειας. 

Το 62,56% είναι ορεινή, το 28,62% ημιορεινή και μόλις το 8,82% πεδινή. 

Σημαντικότερα βουνά της Αρκαδίας είναι: 

 Το Μαίναλο, με υψηλότερη κορυφή τον Προφήτη Ηλία (1.981μ.). Όλη η 

οροσειρά είναι σκεπασμένη από δάση. Διαθέτει ωραίες και πλούσιες κοιλάδες. 

Ψηλότερες κορυφές του είναι η Οστρακίνα (1.981μ.), το Ρουπάκι (1.035μ.), 

τα Ρουδιά (1.320μ.), την Φραντζέτα (1.942μ.) κ.α. 

 Ο Ταΰγετος. Το βόρειο τμήμα του βουνού βρίσκεται στην Ενότητα. Κορυφές 

του είναι η Ελληνίτσα (1.926μ.) και ο Άγιος Γεώργιος (1.297μ.). 

 Ο Πάρνωνας, με ψηλότερες κορυφές του την Άνω Κορομηλιά (1.232μ.), 

Καρακούλα (1.318μ.), Ζαβίτσα (976μ.) και Μεγάλος Κόζακας (1.069μ.). 
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Τα σημαντικότερα ποτάμια της Αρκαδίας είναι:  

 ο Αλφειός που έχει μήκος 88km. Πηγάζει από το οροπέδιο της Τρίπολης και 

στην πορεία του δέχεται παραπόταμους και ρέματα.  

 Ο Λάδωνας, ο οποίος πηγάζει από τον Χελμό και την Σαιτά και  

 Ο Ερύμανθος, οποίος πηγάζει από το όρος Ερύμανθο και είναι φυσικό σύνορο 

μεταξύ της Ενότητας Αχαΐας και Ηλείας. 

Τέλος, στην Αρκαδία συναντούμε δύο Λίμνες, την Τάκκα και την τεχνητή λίμνη του 

Λάδωνα. 

Η Π.Ε. Κορινθίας συνορεύει με τις ενότητες Αργολίδας και Αρκαδίας στα νότια, 

Αχαΐας στα δυτικά, ενώ βόρεια βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο και ανατολικά 

από τον Σαρωνικό. Πρωτεύουσα της είναι η Κόρινθος και ο πληθυσμός της φτάνει 

τους 145.082 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 

Η έκταση της είναι 2.290km2 από τα οποία το 59,19% των εκτάσεων της είναι 

ορεινές, το 22,49% ημιορεινές και το 18,32% πεδινές. Τα σημαντικότερα βουνά 

της Κορινθίας είναι το όρος Κυλλήνη (2.376μ.), τα Όνεια όρη (599μ.), ο 

Ακροκόρινθος (573μ.) και τα Αροάνια (2.341μ.).  Στην Ενότητα ανήκουν οι 

Αλκυονίδες νήσοι καθώς και μερικές ακατοίκητες νησίδες στις ακτές του Σαρωνικού 

κόλπου. Όπως και η Αργολίδα έτσι και η Κόρινθος αποτελούσε μια από τις πιο 

σημαντικές πόλεις-κράτη της αρχαιότητας, γεγονός στο οποίο οφείλεται η ύπαρξη 

πληθώρας ιστορικών και αρχαιολογικών ευρημάτων. 

Η Π.Ε. Λακωνίας συνορεύει με τις ενότητες Αρκαδίας στα βόρεια και Μεσσηνίας 

στα δυτικά. Πρωτεύουσα της είναι η πόλη της Σπάρτης και ο πληθυσμός της είναι 

89.138 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 

Η έκταση της ενότητας είναι 3.636 km2 και αποτελεί την δεύτερη πιο πεδινή περιοχή 

(μετά την ενότητα Μεσσηνίας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η κατανομή των 

εδαφών της έχει ως εξής: 23,71% πεδινές εκτάσεις, 43,49% ημιορεινές και 32,8% 

ορεινές. Τα κυριότερα όρη της Λακωνίας είναι ο Ταΰγετος και ο Πάρνωνας. Αποτελεί 

την νοτιότερη ενότητα της Πελοποννήσου και της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Βρέχεται 

από το Αιγαίο Πέλαγος (Μυρτώο Πέλαγος), το Μεσσηνιακό κόλπο και το Λακωνικό 

κόλπο. Στην Ενότητα ανήκει και το μοναδικό κατοικημένο νησί της Πελοποννήσου, 

η Ελαφόνησος.  

Ιδιαίτερη ιστορική σημασία παρουσιάζει η πόλη της Σπάρτης, μία από τις 

σπουδαιότερες πόλεις-κράτη της αρχαιότητας. Η Ενότητα σφύζει από την ύπαρξη 

σημαντικών ιστορικών, αρχαιολογικών και λατρευτικών χώρων στην επικράτεια της. 
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Η Π.Ε. Μεσσηνίας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, συνορεύει 

με τις ενότητες Ηλείας στα βόρεια, Αρκαδίας στα βορειοανατολικά, Λακωνίας στα 

ανατολικά και βρέχεται στα νότια από τον Μεσσηνιακό κόλπο και στα δυτικά από το 

Ιόνιο Πέλαγος. Πρωτεύουσα της είναι η πόλη της Καλαμάτας και ο πληθυσμός της 

είναι 159.954 κάτοικοι (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). 

Η έκταση της είναι 2.991km2 και αποτελεί την πιο πεδινή ενότητα της Περιφέρειας. 

Στην ενότητα Μεσσηνίας η κατανομή των εδαφών έχει ως εξής: 40,17% ορεινές 

εκτάσεις, 25,94% ημιορεινές και 33,89% πεδινές εκτάσεις. Τα κυριότερα όρη είναι 

ο Ταΰγετος (σύνορα με Λακωνία 2.404μ.) και το Λύκαιο (σύνορα Μεσσηνία-

Αρκαδίας 1.420μ.). Η πεδινή Μεσσηνία, πλούσια σε υπόγεια και επιφανειακά νερά, 

διασχίζεται από πολλά ποτάμια με μεγαλύτερο τον Πάμισο.  

Οι κλιματολογικές συνθήκες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και ποικίλουν 

ανάλογα με το υψόμετρο της κάθε περιοχής.  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα 

της Ελλάδος καθώς και ιδιαιτέρως πλούσια βιοποικιλότητα, τόσο σε χλωρίδα όσο και 

σε πανίδα. Το οικοσύστημα της Περιφέρειας έχει χαρακτηριστεί ως βοτανικός 

παράδεισος με περισσότερα από 260 ενδημικά είδη, εκ των οποίων 44 έχουν 

καταγραφεί ως τοπικά ενδημικά. 

Σημαντική θέση στο φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας καταλαμβάνουν τα 

σπήλαια ιδίως αυτά που είναι επισκέψιμα όπως: 

 Σπήλαιο Κάψιας, Αρκαδία.  

 Σπήλαιο Γλυφάδας Διρού, Λακωνία.  

 Σπήλαιο Αγίου Ανδρέα Καστανιάς, Λακωνία.  

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει σημαντικός αριθμός θεσμοθετημένων 

περιοχών προστασίας. Ειδικότερα, με βάση την υφιστάμενη εθνική και διεθνή 

νομοθεσία καταγράφονται:  

 13 περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Μνημεία της Φύσης σε σύνολο 51 

της επικράτειας με βάση τα προβλεπόμενα από το Ν.Δ. 996/1971, των 

οποίων η διατήρηση κρίθηκε αναγκαία και καθορίσθηκαν μέτρα προστασίας 

τους.  

 2 αισθητικά δάση (Δάσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου Κορινθίας και το Δρυοδάσος 

Μογγοστού Κορινθίας) 

 28 περιοχές Natura 2000 
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 40 τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

Οι υψηλής αξίας και ποιότητας πολιτιστικοί πόροι αποτελούν ένα από τα ισχυρά 

σημεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο παρελθόν η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

διέθετε δύο πόλεις - κοιτίδες του Μυκηναϊκού πολιτισμού (Μυκήνες και Άργος), όπου 

μαζί με τις μεγάλες στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις της Κορίνθου και της 

Σπάρτης και την αρχαία Μεσσήνη, υπήρξαν από τις ηγέτιδες πόλεις-κράτη της 

αρχαιότητας. Ο Μυστράς, βόρεια της Σπάρτης, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα 

θρησκευτικά και διοικητικά κέντρα του Μεσαίωνα, ενώ η Μονεμβάσια αποτέλεσε ένα 

από τα βασικότερα στρατιωτικά και διοικητικά κέντρα της Βενετίας στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Παράλληλα, κατά την Μεσαιωνική Εποχή κτίστηκαν σημαντικά κάστρα, 

στην Κορώνη, την Μεθώνη, την Πύλο κ.ά. 

Παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται οι οικισμοί που έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη 

την εικόνα που είχαν στον παρελθόν καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα. Με 

ευθύνη του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), 830 περίπου οικισμοί έχουν χαρακτηριστεί 

ως παραδοσιακοί οικισμοί.  Στην συνέχεια καταγράφονται οι παραδοσιακοί οικισμοί 

που συναντάμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

Πίνακας 1: Παραδοσιακοί Οικισμοί Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Ενότητα Ονομασία 

Π.Ε. Αργολίδας 

Άργος τμήμα Πόλης 

Καρυά 

Ερμιόνη 

Ναύπλιο 

Π.Ε. Αρκαδίας 

 

Άγιος Ανδρέας 

Άγιος Πέτρος 

Αλωνίσταινα 

Ατσίλοχος 

Βλαχοκερασέα 

Βλαχορράπτης 

Βυτίνα 

Βυζίκι 

Δημητσάνα 

Ζάτουνα 

Ζιγοβίστι 

Δυρράχιο 

Ίσαρης 

Καρδαράς 
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Καρύταινα 

Καστανίτσα 

Κερασιά 

Κοντοβάζαινα 

Κοσμάς 

Κουνουπιά 

Λαγκάδια 

Λάστα 

Λεοντάρι 

Λευκοχώρι 

Μαγούλιανα 

Μελισσόπετρα 

Παράλιον Άστρος 

Παραλογγοί 

Πέρα Μέλανα 

Πιάνα 

Πλάτανος 

Πουλίθρα 

Πραγματευτής 

Πραστός 

Πυργάκι 

Ράδος 

Σαπουνακάικα 

Στεμνίτσα 

Τυρός 

Ροεινό 

Π.Ε. Λακωνίας 

 

Αγερανός 

Άγιος Αθανάσιος 

Άγιος Γεώργιος 

Άγιος Νικόλαος 

Αγριλιά 

Ακρογιάλι 

Άλικα 

Άνω Γερδενίτσα 

Άνω Μπουλαριοί 

Αρεόπολη 

Αρφίγκια 

Αστέριον 

Αχίλειον 

Βάτα 

Βαχός 

Βάθεια 
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Βελούσι 

Γωνέα 

Γεράκι 

Γέρμα 

Διμαρίστικα 

Δροσοπηγή 

Δρυμός 

Έξω Νύμφι 

Έρημος 

Κρυονέρι 

Καινούργια Χώρα 

Καλός 

Καραβάς 

Καρέα 

Καρύνια 

Καρυούπολη 

Κάτω Καρέας 

ΚΑΥΚΙ 

Κελεφά 

ΚΕΡΙΑ 

Κοίτα 

Κορακιάνικα 

Κορογιονιάνικα 

Κότρωνας 

Κουλούμι 

Κουτρέλα 

Κυπάρισσος 

Λάγια 

Λάκκος 

Λουκάδικα 

Μαλλιαρή Συκιά 

Μέζαπος 

Μέσα Χώρα 

Μίνα 

Μονεμβασιά 

Μουντανίστικα 

Νικάνδρι 

Νόμια 

Ολυμπιές 

Ομαλαί 

Οίτυλο 

Οχιά 

Παγκιά 
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Παλαιοχώρα 

Πολεμίτας 

Πάλιρος 

Παχιάνικα 

Πολυάραβος 

Πύργος Δυρού 

Πύρριχος 

Ριγανόχωρα 

Σκαλτσοτιάνικα 

Τριανταφυλλιά 

Τσόπακας 

Φλομοχώρι 

Χαλίκια 

Χαριά 

Χαρούδα 

Χειμάρα 

Π.Ε. Μεσσηνίας 

 

Καρδαμύλη 

Κορώνη 

Μεθώνη 

Πύλος 

Μυστράκι 

Πηγή: Παραδοσιακοί Οικισμοί & Διατηρητέα Κτίρια ΥΠΕΧΩΔΕ http://estia.minenv.gr/ 

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει συνολικά 37 Αρχαιολογικούς Χώρους, 24 

Μουσεία (αρχαιολογικά, βυζαντινά, λαογραφικά, θεματικά μουσεία και συλλογές) 

και 142 Μνημεία (δημόσια κτίρια και οικίες επιφανών προσώπων, με μεγάλη ιστορική 

και αρχιτεκτονική αξία), επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι διαθέτει 4 Μνημεία 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ (Αρχαιολογικοί χώροι 

Επιδαύρου, Μυκηνών, Τίρυνθας και Μυστράς). 
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Πίνακας 2: Κύρια Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνημεία Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Μουσεία Ωράριο Αρχαιολογικοί Χώροι Ωράριο 

Π.Ε. Αργολίδας     

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών* 08:00-20:00 Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών* 08:00-20:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου* 08:00-15:00 Αρχαιολογικός χώρος Τίρυνθας* 08:00-15:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ασκληπιείου  Επιδαύρου* 08:00-20:00 Αρχαιολογικός χώρος Μίδεας* 08:00-15:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους* κλειστό λόγω εργασιών Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Δενδρών* 08:00-15:00 

Λασκαρίδειο Λαογραφικό Μουσείο* 08:30-15:00 Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας* 08:00-15:00 

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 
«Βασίλειος Παπαντωνίου»* 

08:30-15:00 
Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου* 

08:00-20:00 

  Αρχαιολογικός χώρος Άργους  

  Ηραίον Άργους* 08:00-15:00 

  Ακροναυπλία  

  Φρούριο Παλαμηδίου*  08:00-19:00 

  Μπούρτζι  

  Παλαιά Πόλη Ναυπλίου*  
 

  Ακρόπολη Αλιέων* διαρκώς επισκέψιμος 

  Ακρόπολη Καζάρμας* διαρκώς επισκέψιμος 

  Αρχαία Αγορά Άργους* 08:00-15:00 

  Αρχαιολογικός χώρος της Ασίνης*  

Π.Ε. Αρκαδίας    

Μουσείο Τρίπολης  Αρχαιολογικός χώρος Μαντινείας* διαρκώς επισκέψιμος 

Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας* 08:30-15:00 Ιερό Αλέας Αθηνάς Τεγέας  

Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους*  Θέατρο Τεγέας  

Αρχαιολογικό Μουσείο Λυκόσουρας* 08:30-15:00 Αρχαιολογικός χώρος Ορχομενού* 08:30-15:00 

Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας* 08:30-15:00 Αρχαιολογικός χώρος Μεγαλόπολης* 08:30-15:00 
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Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης* 10:00-18:00 Μονή Λουκούς Κυνουρίας  

  Μονή Φιλοσόφου στον Λούσιο  

  Ναός Αγίων Αποστόλων Λεονταρίου  

  Κάστρο Καρύταινας  

  Παλαιά Επισκοπή Τεγέας* διαρκώς επισκέψιμος 

  Καμενίτσα Γορτυνίας* διαρκώς επισκέψιμος 

  Ιερό της Δέσποινας-Λυκόσουρα* 08:30-15:00 

  Κάστρο Παράλιου Άστρους*  

  Καφυές* διαρκώς επισκέψιμος 

  Λύκαιο Όρος*  

  Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος*  

Π.Ε. Κορινθίας        

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου* 08:30-15:00 Αρχαία Κόρινθος* 08:00-19:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας* 08:30-15:00 Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίας  

Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας* 08:00-15:00 Αρχαιολογικός χώρος Νεμέας  

Μουσείο Σικύωνος  Αρχαιολογικός χώρος Σικύωνος* 08:30-15:00 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου* 08:00-19:00 Αρχαιολογικός χώρος Περαχώρας  

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας* 10:00-18:00 Αρχαίος λιμένας Κεγχρεών  

  Αρχαίος λιμένας Λεχαίου*  
 

  Κάστρο Ακροκορίνθου* 08:00-15:00 

  Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού*  

  Ιερό Δήμητρας και Κόρης*  

  Εξαμίλιο τείχος*  

  Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου*  

  Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλών Νησιών*  

  Ιερά Μονή Παναγίας*  
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  Ιερά Μονή Παναγίας του Βράχου*  

  Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία*  

  Ιερό του Διός στη Νεμέα* 08:00-15:00 

Π.Ε. Λακωνίας      

Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης* 08:00-15:00 Αρχαία Ακρόπολη Σπάρτης* διαρκώς επισκέψιμο 

Μουσείο Πύργου Πικουλάκη* 08:00-15:00 Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος  

Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς* 08:00-15:00 Κενοτάφιο Λεωνίδα  

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυστρά*  Αμυκλαίον και Ιερό Απόλλωνος Αμυκλαίου*  

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού* 10:00-18:00 Θολωτός τάφος Βαφειού  

  Αρχαιολογικός Χώρος Γυθείου (Αγορά)*  

  Μενελάειον Σπάρτης* διαρκώς επισκέψιμο 

  Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά* 08:00-20:00 

  Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Μονεμβασιάς*  

  Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Γερακίου* 08:00-15:00 

  Νέα Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων  

  Ναός αγίων Σεργίου και Βάκχου  

  Ναός της Οδηγήτριας*  

  Γέρακας Λακωνίας* διαρκώς επισκέψιμο 

  Πελλάνα Λακωνίας*  

  Επίδαυρος-Λιμηρά* διαρκώς επισκέψιμο 

Π.Ε. Μεσσηνίας    

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας* 08:00-20:00 Αρχαιολογικός χώρος Ανακτόρου Νέστορος  

Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας* 08:00-15:00 Αρχαιολογικός χώρος Μεσσήνης* 08:00-20:00 

Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης* 09:00-16:00 Αρχαιολογικός χώρος Περιστεριάς  

Αντωνοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο*  Αρχαιολογικός χώρος Βοϊδοκοιλιάς   

Μουσείο σιδηροδρόμων Δήμου Καλαμάτας* 08:30-15:00 Αρχαιολογικός χώρος Μάλθης* 08:30-15:00 
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Πύργος Μούρτζινων-Μουσείο* 09:00-16:00 Κάστρα Πύλου* 08:00-15:00 

  Κάστρο Μεθώνης* 08:00-15:00 

  Κάστρο Κορώνης*  

  Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων  

  Κτίριο Πασά στο Φρούριο Πύλου* 08:00-15:00 

  Νιχώρια-Καρποφόρα* διαρκώς επισκέψιμος 

  Άγιος Ονούφριος*  

  Ακοβίτικα* 08:30-14:30 

  Ανδρομονάστηρο*  

  Άνω Πόλη Κυπαρισσίας*  

  Ελληνικά Ανθείας-Αρχαία Θουρία*  08:30-15:00 

  Κάστρο Πηδήματος*  

  Κάστρο Κυπαρισσίας*  

  Κάστρο Ανδρούσας*  

  Ψάρι Τριφυλίας* διαρκώς επισκέψιμος 

  Ναυάγιο «Σαρκοφάγων» στη Σαπιέντζα 
Μεθώνης* 

 

  Ναυάγιο «Κιόνων» στη Σαπιέντζα Μεθώνης*  

  Οικισμός της Καστάνιας*1  

  Οικισμός Μαυρομματίου Ιθώμης*  

Πηγή: http://www.culture.gr/culture/gindex.jsp 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει τον αριθμό των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ανά ενότητα. 

                                                           
1 *Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία που είναι υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. 
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Πίνακας 3: Αριθμός Επισκέψεων στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανά Ενότητα 2014 

Ενότητες Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. Δεκ. Σύνολο 

Μουσεία 

Αργολίδας 731 967 1.252 2.842 3.031 1.479 1.804 2.151 1.796 2.420 1.048 808 20.329 

Αρκαδίας 
 

108 83 135 63 117 52 73 109 74 101 0 81 996 

Κορίνθου 135 102 113 383 474 235 289 341 353 291 0 34 2.750 

Λακωνίας 535 498 1.057 1.743 1.643 1.660 3.072 3.399 1.964 1.801 856 673 18.892 

Μεσσηνίας 573 828 1.719 2.750 2.695 2.073 4.079 6.097 3.323 3.439 2.033 666 30.275 

Σύνολο  2.082 2.478 4.276 7.781 7.960 5.499 9.317 12.097 7.510 8.052 3.937 2.262 73.242 

Αρχαιολογικοί Χώροι 

Αργολίδας 14.409 18.363 58.937 127.380 126.225 109.003 128.503 144.271 124.549 95.624 29.051 21.006 997.321 

Αρκαδίας 17 12 44 43 63 53 34 34 91 62 90 0 543 

Κορίνθου 4.672 4.275 9.087 20.784 25.714 22.978 18.578 18.951 24.181 26.887 8.056 3.393 187.556 

Λακωνίας 1.370 1.550 6.158 15.040 13.613 11.372 15.179 19.552 14.588 11.211 2.814 1.368 113.815 

Μεσσηνίας 801 673 4.732 15.412 7.182 6.850 8.955 12.615 8.956 5.747 2.621 1.053 75.597 

Σύνολο  21.269 24.873 78.958 178.659 172.797 143.406 171.249 195.423 172.365 139.531 42.632 26.820 1.374.832 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίθει από ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων στην επικράτεια της, 

καθιστώντας την μια από τις Περιφέρειες με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην χώρα. Συγκεκριμένα, η επισκεψιμότητα σε Μουσεία της 

Περιφέρειας χαρακτηρίζεται μεσαία με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στις ενότητες Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.  
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Αντίθετα, η επισκεψιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους εμφανίζεται να είναι ανάμεσα στις τρεις υψηλότερες που καταγράφονται στο σύνολο 

της χώρας. Συγκεκριμένα, την υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζει η ενότητα Αργολίδας (Μυκήνες, Τίρυνθα κ.α.) συνεπικουρούμενες από 

τις ενότητες Κορίνθου (Αρχαία Κόρινθος κ.α.), Λακωνίας (Μυστράς, Αρχαία Ακρόπολη Σπάρτης κ.α.) και Μεσσηνίας (Αρχαιολογικός χώρος 

Μεσσήνης κ.α.).  

Η μοναδική ενότητα της Περιφέρειας που εμφανίζει χαμηλή επισκεψιμότητα τόσο στα Μουσεία όσο και στους Αρχαιολογικούς χώρους είναι 

η Αρκαδία. 

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει το φαινόμενο της εποχικότητας, στην επισκεψιμότητα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 

της Περιφέρειας. Από το γράφημα συμπεραίνουμε ότι για την επισκεψιμότητα των Μουσείων δεν εμφανίζεται κάποια εποχικότητα λόγω και 

του μικρού ενδιαφέροντος. Αντίθετα, η επισκεψιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους εμφανίζει έντονο το φαινόμενο της εποχικότητας και 

εντοπίζεται κυρίως τους μήνες Μάρτιο-Σεπτέμβριο. 
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Γράφημα 1: Εποχικότητα επισκέψεων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Π Πελοποννήσου (2014) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Επισκέπτες Μουσείων Επισκέπτες Αρχαιολογικών Χώρων 



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.5: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου   

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 20 

 

1.2. Μεταφορικές υποδομές – Προσπελασιμότητα 

Οδικό δίκτυο και χερσαίες μεταφορές 

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, λόγω 

της έκτασης και του ανάγλυφου του εδάφους της. Το εθνικό δίκτυο εκτείνεται σε 

μήκος 1.250 km., ενώ το επαρχιακό οδικό δίκτυο σε μήκος 4.600 km. περίπου. Στα 

παράλια και στα πεδινά το οδικό δίκτυο παρουσιάζεται περισσότερο ανεπτυγμένο 

από ότι στις ορεινές περιοχές της Περιφέρειας. Οι κυριότεροι οδικοί άξονες που 

απαντώνται στην Περιφέρεια είναι: 

 Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα (αποτελεί τον 

κυριότερο οδικό άξονα της Περιφέρειας ενώνοντας την Καλαμάτα με την 

Τρίπολη και την Κόρινθο και κατ’ επέκταση με την Αθήνα).  

 Κόρινθος-Πάτρα (ΠΑΘΕ, άξονας διεθνούς/Ευρωπαϊκής εμβέλειας, ο οποίος 

ενώνει την Αθήνα με την Κόρινθο και την Πάτρα και βρίσκεται στο βόρειο 

κομμάτι της Περιφέρειας). 

 Καλαμάτα–Κυπαρισσία–Πάτρα‐Ρίο/Αντίρριο (στόχος του οδικού άξονα είναι 

να ενώσει την Καλαμάτα και την Τρίπολη, μέσω Τσακώνας, με την Πάτρα η 

οποία διαθέτει λιμάνι το οποίο συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία).  

Στην αναβάθμιση του βορείου μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει 

συντελέσει καθοριστικό ρόλο η λειτουργία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που 

συνδέει την Αττική με το Κιάτο (ενότητα Κορίνθου).  

Σε αντίθεση με τον Προαστιακό, το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας 

έχει εγκαταλειφθεί. Στο παρελθόν υπήρχε τρένο το οποίο σύνδεε την Αθήνα με την 

Καλαμάτα μέσω Τρίπολης, αλλά η γραμμή αυτή έχει διακοπεί από το 2010 (όπως και 

οι γραμμές Πύργος-Καλαμάτα, Καλαμάτα-Μεσσήνη-ΤΕΙ και Κόρινθος-Τρίπολη-

Ναύπλιο). 
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Λιμάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές 

Τα σημαντικότερα λιμάνια της Περιφέρειας όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές 

είναι τα λιμάνια της Καλαμάτας και του Ναυπλίου. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 

λιμάνι της Καλαμάτας τους καλοκαιρινούς μήνες συνδέει την νότια Ελλάδα και 

συγκεκριμένα με δρομολόγιο προς Κύθηρα και Κρήτη. Επίσης, σημαντική μνεία θα 

πρέπει να γίνει για την αύξηση της κίνησης των κρουαζιερόπλοιων τα τελευταία 

χρόνια στο λιμάνι της Καλαμάτας.  

Χάρτης 2: Κυριότερα λιμάνια Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Τα κυριότερα λιμάνια της Περιφέρειας 

καταγράφονται στον χάρτη: 

1. Λιμάνι Κορίνθου, 

2. Λιμάνι Πόρτο Χέλι, 

3. Λιμάνι Ερμιόνης, 

4. Λιμάνι Κοιλάδας Αργολίδας, 

5. Λιμάνι Ναυπλίου, 

6. Λιμάνι Άστρους, 

7. Λιμάνι Νεάπολης Βοιών, 

8. Λιμάνι Καλαμάτας. 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

Οι σημαντικότερες μαρίνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι της Καλαμάτας 330 

θέσεων, του Ξυλοκάστρου με 220 θέσεις και η μαρίνα της Πύλου που 

κατασκευάστηκε πρόσφατα και διαθέτει 250 θέσεις. 

 

 

 

 

 

http://www.scribblemaps.com/
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Αεροδρόμια και αεροπορικές μεταφορές 

Στην Περιφέρεια καταγράφονται δύο αεροδρόμια. Ένα στρατιωτικό το οποίο εδρεύει 

στην Πρωτεύουσα της Περιφέρειας (Τρίπολη) και ένα πολιτικό με έδρα την 

Καλαμάτα (Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας). Οι αεροπορικές συγκοινωνίες της 

Περιφέρειας όσον αφορά πτήσεις εσωτερικού είναι χαμηλής κλίμακας με μόνη 

ενεργή (μια φορά την εβδομάδα) την σύνδεση με την Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, οι 

πτήσεις εξωτερικού είναι πιο συχνές, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με 

πτήσεις τσάρτερ.  

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες από τοπικούς φορείς 

για την μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης σε πολιτικό, για την 

εξυπηρέτηση χαμηλού κόστους πτήσεων, καθώς επίσης και εκσυγχρονισμού του 

αεροδρομίου της Καλαμάτας με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων τουριστών. 

Χάρτης 3: Αεροδρόμια της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scribblemaps.com/
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1.3. Υποδομές υγείας 

Η παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη στην Περιφέρεια καλύπτεται από τις 

διαθέσιμες υποδομές των είκοσι οκτώ  δημόσιων και ιδιωτικών κλινικών καθώς 

επίσης και από τα τριάντα πέντε κέντρα υγείας που καταγράφονται στην Περιφέρεια 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2011).  

 

Χάρτης 4: Δημόσια Νοσοκομεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Οι νοσοκομειακές υποδομές της 

Περιφέρειας καταγράφονται στον 

χάρτη ως εξής: 

1. Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, 

2. Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, 

3. Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο 

Ναυπλίου, 

4. Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο 

Άργους, 

5. Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο 

Καλαμάτας, 

6. Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο 

Τρίπολης. 

Πηγή: www.scribblemaps.com 

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφεται το 8,9% των 

συνολικών υποδομών υγείας της χώρας και το 6,57% του αριθμού των κλινών, ήτοι 

3.537 (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Όσον αφορά το απασχολούμενο ιατρικό προσωπικό αυτό 

φτάνει τους 2.204 με ποσοστό περίπου 3,2% επί του συνόλου (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 

Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών περίθαλψης/υγείας σε γενικές γραμμές παρουσιάζει 

ελλείψεις, κυρίως στην ύπαιθρο/αγροτικές περιοχές λόγω, χωροθέτησης των 

Κέντρων Υγείας σε σχέση με τη διάρθρωση των ΟΤΑ. Επίσης, παρατηρούνται 

ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παράλληλα με τις ελλείψεις που 

καταγράφονται στις νοσοκομειακές μονάδες της Περιφέρειας στον αριθμό ιατρικών 

ειδικοτήτων, πηγή: ΣΜΠΕ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. 

 

http://www.scribblemaps.com/
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1.4. Δημογραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 

του 2011 ανέρχεται σε 577.903 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ) που αντιστοιχεί στο 5,34% του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας είναι 

37,31 κάτοικοι ανά km² έναντι 81,96 κάτοικοι ανά km² που είναι στο σύνολο της 

χώρας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η πληθυσμιακή διακύμανση της 

Περιφέρειας τα τελευταία 20 χρόνια. 

 

Πίνακας 4: Πληθυσμιακή διακύμανση του πληθυσμού της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας. 

Πληθυσμός Ποσοστιαία εξέλιξη 

 1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 

Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 
574.434 597.622 577.903 4,03% -3,29% 

Σύνολο Χώρας 10.259.900 10.964.020 10.815.197 6,86% -1,36% 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζει 

διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα 1991-2001 ο πληθυσμός της 

Περιφέρειας αυξήθηκε περίπου κατά 4% φτάνοντας τους 597.622 κατοίκους, ενώ 

την περίοδο 2001-2011 παρουσίασε μείωση της τάξης του 3,3% φτάνοντας τους 

577.903 κατοίκους.  

 

Πίνακας 5: Πληθυσμιακή κατανομή και πυκνότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ανά Περιφερειακή Ενότητα 

Περιγραφή 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 
Πυκνότητα μόνιμου 

πληθυσμού ανά τ. Χιλ. 

Περιφέρεια  Πελοποννήσου 577.903 37.31 

Π.Ε. Αργολίδας 97.044 45,05 

Π.Ε. Αρκαδίας 86.685 19,62 

Π.Ε. Κορινθίας  145.082 63,35 

Π.Ε. Λακωνίας 89.138 24,51 

Π.Ε. Μεσσηνίας 159.954 53,48 

Σύνολο Ελλάδας 10.815.197 81,96 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

Οι πιο πολυπληθείς ενότητες της Περιφέρειας  είναι της Μεσσηνίας με 159.954 

κατοίκους και της Κορινθίας με 145.082 κατοίκους. Ενώ η ενότητα με την 
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μεγαλύτερη πληθυσμιακή  πυκνότητα είναι της Κορινθίας με 63,36  κατοίκους/km2 

και ακολουθεί της Μεσσηνίας με 53,48 κατοίκους/km2. 

Η κατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας ανάμεσα στα δύο φύλλα είναι άρρενες 

291.777 (50,5%) και θήλεις 286.126 (49,5%). Παρατηρούμε ότι στο σύνολο της 

Περιφέρειας το σύνολο των αρρένων είναι κατά 5.651 άτομα (0,97%) μεγαλύτερο 

από τις θήλεις, μη ακολουθώντας την γενική τάση σε επίπεδο χώρας η οποία 

εμφανίζει το ποσοστό των Θηλέων στο 51% (5.512.494 κάτοικοι) και των Αρρένων 

στο 49% (5.302.703 κάτοικοι). Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από τις δεκατρείς 

Περιφέρειες της Ελλάδας μόνο τέσσερις εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά αρρένων 

από θηλέων (Στερεάς Ελλάδας 49,3%, Πελοποννήσου 49,5%, Νοτίου Αιγαίου 

49,6% και Βορείου Αιγαίου 49,8%). 

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφέρουμε ότι η μέση ηλικία των μόνιμων κατοίκων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε 44,0 χρόνια που αποτελεί την δεύτερη 

υψηλότερη μετά την Περιφέρεια Ηπείρου 44,2 χρόνια και κατά πολύ υψηλότερη από 

την μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας που είναι τα 41,9 χρόνια. 

Ακόμη, υψηλό ποσοστό επί του πληθυσμού της έχει ηλικία άνω των 64 ετών.   

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων της Περιφέρειας, σύμφωνα με 

την απογραφή του 2011, κατοικούσαν 41.772 πτυχιούχοι 

Πανεπιστημιακών/Πολυτεχνικών και ισότιμων σχολών και 18.520 πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών. Επίσης, καταγράφηκαν 3.118 κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου και 713 κάτοχοι διδακτορικού τίτλου (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistics.gr/demographic-data?inheritRedirect=true
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1.5. Μακροοικονομικά στοιχεία 

Η οικονομία της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το 2004 μέχρι το 2008 παρουσιάζει 

μια σημαντική αύξηση (24,6%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της (ΑΕΠ). Από το 

2009 έως και το 2011, δηλαδή από την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα 

παρατηρούμε μια πτώση του ΑΕΠ (12,3%), ακολουθώντας την συνολική πορεία της 

χώρας και συγκεκριμένα, κατά 0,3% το 2009 (αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας 

1,9%), κατά 6,4% το 2010  (αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας 4,7%) και κατά 

6,3% το 2011 (αντίστοιχο χώρας 8,2%), τα οποία είναι και τα τελευταία τελικά 

στοιχεία σε Περιφερειακό επίπεδο από την ΕΛΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 6: ΑΕΠ Περιφερειών της χώρας 2004-2011 (εκατ. €, τρέχουσες τιμές) 

Περιφέρειες 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 

2004-11 (%) 
Μεταβολή 

2009-11 (%) 

Αττική 90.518 93.503 103.429 111.435 116.093 114.974 110.185 101.335 11,9% -11,9% 

Κεντρική 
Μακεδονία 

26.532 27.175 29.917 32.173 33.465 32.539 30.587 28.401 7% -12,7% 

Κρήτη 9.581 9.779 10.706 11.240 11.770 11.473 10.796 9.827 2,6% -14,3% 

Θεσσαλία 10.366 10.377 11.200 11.708 12.158 11.809 10.975 10.042 -3,1% -15% 

Δυτική Ελλάς 9.469 9.750 10.777 11.172 11.412 10.993 10.769 9.749 3% -11,3% 

Στερεά Ελλάς 9.335 9.728 10.119 10.496 10.861 10.442 9.867 9.099 -2,5% -12,9% 

Πελοπόννησος 8.113 8.430 9.265 9.869 10.110 10.078 9.436 8.838 8,9% -12,3% 

Ανατ. 
Μακεδονία - 
Θράκη 

7.590 7.895 8.176 8.998 9.520 9.273 9.134 8.223 8,3% -11,3% 

Νότιο Αιγαίο 6.270 6.646 7.190 7.672 8.062 7.607 7.220 6.549 4,4% -13,9% 

Δυτική 
Μακεδονία 

4.611 4.735 5.149 5.433 5.490 5.540 5.038 4.583 -0,6% -17,3% 

Ήπειρος 4.413 4.539 4.829 5.040 5.196 5.105 4.974 4.621 4,7% -9,5% 

Ιόνια Νησιά 3.602 3.792 4.033 4.287 4.466 4.195 4.000 3.531 -2% -15,8% 

Βόρειο Αιγαίο 2.613 2.804 3.042 3.307 3.494 3.403 3.230 2.954 13,1% -13,2% 

Σύνολο  
Ελλάδος 

193.013 199.153 217.831 232.831 242.096 237.431 226.210 207.752 7,6% -12,5% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) 
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Πίνακας 7: ΑΕΠ Ενοτήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου 2004-2011 (εκατ. €, τρέχουσες τιμές) 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 
2004-11 

(%) 

Μεταβολή 
2009-11 

(%) 

Π.Ε. Αργολίδας  1.468 1.558 1.738 1.869 1.936 1.916 1.786 1.617 10,1% -15,6% 

Π.Ε. Αρκαδίας   1.480 1.509 1.710 1.778 1.719 1.802 1.667 1.489 0,6% -17,4% 

Π.Ε. Κορινθίας 2.059 2.131 2.289 2.431 2.606 2.494 2.326 2.229 8,3% -10,6% 

Π.Ε. Λακωνίας 1.161 1.145 1.237 1.343 1.353 1.372 1.281 1.207 4% -12% 

Π.Ε. Μεσσηνίας 1.945 2.088 2.291 2.449 2.496 2.493 2.375 2.296 18% -7,9% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) 

Γράφημα 2: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Περιφερειακή ενότητα της Π.Π., (2004-2011) 

Όπως παρατηρούμε από το γράφημα το ΑΕΠ όλων των ενοτήτων 

της Περιφέρειας από το 2004-2008 κινείται ανοδικά, ενώ από το 

2009-2011 καταγράφεται μείωση του ΑΕΠ σε όλες τις ενότητες 

εκτός της Αρκαδίας και της Λακωνίας όπου και το 2009 εμφανίζουν 

αύξηση στο ΑΕΠ τους (4,8% και 1,4% αντίστοιχα) για να 

ακολουθήσει από το 2010 η πτωτική πορεία τους, συνεπακόλουθο 

της πτωτικής εικόνας που εμφανίζει το σύνολο της Περιφέρειας. 

Συγκεκριμένα, την μεγαλύτερη μείωση για τα έτη 2009-2011 

υπέστη η ενότητα Αρκαδίας (17,4%) και Αργολίδας (15,6%), ενώ 

την μικρότερη η ενότητα Μεσσηνίας (7,9%). 

 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου την περίοδο 2009-2011, εμφανίζει το 5ο μικρότερο 

ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ (12,3%), μετά τις Περιφέρειες της Αττικής (11,9%), 

Δυτικής Ελλάδας (11,3%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (11,3%) και Ηπείρου 

(9,5%). Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ εμφανίζει η Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας με ποσοστό 17,3%. 

Η διαχρονική εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου σε συνάρτηση με το ΑΕΠ του συνόλου της Ελλάδας κατά την χρονική 

περίοδο από το 2004-2011 απεικονίζεται στο Γράφημα που ακολουθεί. 

 

Γράφημα 3: Εξέλιξη ΑΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και συνόλου Ελλάδας από 

2004-2011 (σε εκ. €) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Περιφερειακοί Εθνικοί Λογαριασμοί – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Για την αποτίμηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ, χρήσιμη είναι και η αποτύπωσή του σε 

Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης.  Το κατά κεφαλή ΑΕΠ του κάθε κράτους μέλους της 

Ευρωζώνης σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) εξαρτάται από την αύξηση του 

συνολικού ΑΕΠ της σε ευρώ, από τη μεταβολή του πληθυσμού της και από την 

εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του ευρώ σ’ αυτήν. Ο συντελεστής αυτός 

αποτυπώνει το κόστος ενός «καλαθιού» αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε χώρα σε 

ευρώ σε σχέση με το μέσο κόστος του ίδιου καλαθιού στην Ε.Ε. ως συνόλου. Στο 

ακόλουθο Γράφημα, αποτυπώνεται διαχρονικά η εξέλιξη του κατά κεφαλή ΑΕΠ για 

κάθε Περιφέρεια σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης για την περίοδο 2005–2011. 
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Χαρακτηριστική είναι η αυξητική τάση του ΑΕΠ μέχρι το 2008 για όλες τις 

Περιφέρειες (εκτός της Δυτικής Μακεδονίας που εμφανίζει αύξηση και το 2009), 

οπότε και παρατηρείται άμεση πτώση από το 2009 και μετά, υπό την επήρεια των 

συμπτωμάτων της οικονομικής ύφεσης.  

 

Πίνακας 8: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Περιφερειών της χώρας 2005-2011  (σε ΜΑΔ) 

Περιφέρειες 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 12.934 13.365 14.680 15.517 15.121 14.917 13.331 

Κεντρική Μακεδονία 14.210 15.570 16.671 17.289 16.801 15.841 14.771 

Δυτική Μακεδονία 16.209 17.663 18.669 18.913 19.171 17.553 16.006 

Θεσσαλία 13.823 14.881 15.534 16.131 15.691 14.637 13.434 

Ήπειρος 13.105 13.929 14.512 14.936 14.672 14.325 13.307 

Ιόνια Νησιά 18.146 19.227 20.389 21.216 19.946 19.072 16.792 

Δυτική Ελλάδα 13.896 15.380 15.956 16.318 15.763 15.525 14.170 

Στερεά Ελλάδα 17.444 18.090 18.723 19.344 18.572 17.551 16.128 

Πελοπόννησος 14.272 15.652 16.651 17.056 17.018 15.970 14.928 

Αττική 23.435 25.838 27.737 28.824 28.556 27.491 25.480 

Βόρειο Αιγαίο 13.818 15.034 16.378 17.336 16.919 16.079 14.494 

Νότιο Αιγαίο 20.698 22.190 23.456 24.447 22.908 21.643 19.340 

Κρήτη 16.083 17.467 18.192 18.908 18.328 17.210 15.636 

Σύνολο  Ελλάδος 17.953 19.575 20.857 21.642 21.224 20.282 18.677 

Πηγή: Eurostat 2011, Regional Statistics  

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το 2005-2008 

παρουσιάζει αύξηση από 14.272 σε 17.056 (19,5%), σχεδόν ίδια με το σύνολο της 

χώρας πού είναι 20,54%. Από το 2008 και μετά παρατηρείται μείωση στο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας της τάξης του 12,47% (αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο 

χώρας 13,7%). 

Σε σχέση με την Περιφερειακή κατανομή του ΑΕΠ στην Ελλάδα η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου τα έτη 2008 και 2011 παράγει περίπου το 4,3% του συνολικού ΑΕΠ 

της Ελλάδας. Η επίδοση αυτή αποτελεί τη χειρότερη της δεκαετίας και υποδηλώνει 

μείωση του ρόλου και της συμμετοχής της Περιφέρειας στη συνολική οικονομική 

δραστηριότητα της χώρας. 

Στο ακόλουθο γράφημα καταγράφεται από το 2005-2011 διαχρονικά η εξέλιξη του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου σε συνάρτηση με το σύνολο της Χώρας. 
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Γράφημα 4: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του συνόλου 

της χώρας από το 2005-2011  

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Το 2011 από προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

(ΑΠΑ) μειώθηκε κατά 8,68% στο σύνολο της χώρας. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου παρουσίασε την μικρότερη μείωση στην ΑΠΑ (6,88%), ενώ την 

μεγαλύτερη παρουσίασε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (12,23%).  
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Πίνακας 9: Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) ανά Περιφέρεια (σε 

εκ. €, τρέχουσες τιμές) 

Περιφέρειες 2010 2011 Μεταβολή 2010-2011 (%) 

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 8.061 7.216 -10,48% 

Κεντρική Μακεδονία 26.995 24.922 -7,67% 

Δυτική Μακεδονία 4.447 4.021 -9,57% 

Θεσσαλία 9.686 8.812 -9,02% 

Ήπειρος 4.390 4.055 -7,6% 

Ιόνια Νησιά 3.530 3.098 -12,23% 

Δυτική Ελλάδα 9.504 8.555 -9,98% 

Στερεά Ελλάδα 8.708 7.984 -8,31% 

Πελοπόννησος 8.328 7.755 -6,88% 

Αττική 97.245 88.921 -8,55% 

Βόρειο Αιγαίο 2.851 2.592 -9,08% 

Νότιο Αιγαίο 6.372 5.747 -9,8% 

Κρήτη 9.528 8.623 -9,49% 

Σύνολο  Ελλάδος 199.645 182.302 -8,68% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Περιφερειακοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία)  

 

Πρωτογενής τομέας 

 

Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι 

της παραγωγικής διαδικασίας συνεισφέροντας το 8,5% στην ΑΠΑ (ΕΛΣΤΑΤ, 2012) 

και απασχολώντας το 32,3% του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας (ΕΛΣΤΑΤ, 

2014). 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στα εθνικά μεγέθη της γεωργίας είναι σημαντική, 

αφού οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της αντιστοιχούν περίπου στο 10,6% των 
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καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας. Τα βασικότερα γεωργικά προϊόντα που 

παράγονται στην Περιφέρεια είναι τα εσπεριδοειδή (53% της συνολικής παραγωγής 

της χώρας), το ελαιόλαδο (18% της συνολικής παραγωγής της χώρας) και η πατάτα 

(11% της συνολικής παραγωγής της χώρας). Η κτηνοτροφία διαδραματίζει 

δευτερεύοντα ρόλο στην Περιφέρεια, τα κυριότερα προϊόντα που παράγονται είναι 

το μέλι (16% της συνολικής παραγωγής), τα ψάρια εσωτερικών υδάτων (13%), τα 

αυγά (11%), το μαλακό τυρί (9%) και τα μαλλιά προβάτων (8%). 

Ο πολυτεμαχισμός και το μικρό μέγεθος του κλήρου αποτελεί ένα ακόμη 

διαρθρωτικό πρόβλημα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τόσο ο αριθμός όσο και 

η γεωργική γη που καταλαμβάνουν οι εκμεταλλεύσεις διαφόρων μεγεθών της 

Περιφέρειας, ακολουθούν την κατανομή που ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παράγεται σημαντικός αριθμός προϊόντων ΠΟΠ 

(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης), όπως: Ελιές, Ελαιόλαδο, Τυριά, Φρούτα, Λαχανικά, Ξηροί 

Καρποί, Όσπρια και Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης 

(http://www.pelopexpo.com/el/category/products_el/).   

 

Δευτερογενής τομέας 

 

Οι εξελίξεις στον δευτερογενή τομέα της Περιφέρειας θα πρέπει να εξετάζονται 

πάντα σε συνάρτηση με την ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας, η οποία έγκειται στην 

ύπαρξη της βιομηχανικής ζώνης της Αθήνας, η οποία διοικητικά υπάγεται στην 

ενότητα Κορινθίας, όπου είναι εγκαταστημένες βιομηχανικές επιχειρήσεις εθνικής 

σημασίας και εμβέλειας, οι οποίες δεν συνδέονται με την οικονομία της Περιφέρειας, 

όπως είναι διυλιστήρια, μεταλλουργικές βιομηχανίες κ.λπ. Μια δεύτερη ιδιαιτερότητα 

σχετίζεται με την ύπαρξη στη Μεγαλόπολη του δεύτερου σημαντικότερου 

ενεργειακού κέντρου της χώρας. Διαχρονικά η απασχόληση στο δευτερογενή τομέα, 

μετά από μια σημαντική κάμψη τη δεκαετία του ΄90 αυξάνεται αργά τόσο σε 

απόλυτα μεγέθη όσο και σε ποσοστιαία. 

Κυρίαρχη δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια είναι η 

μεταποίηση, η οποία παράγει περίπου το 65% της ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα. Οι 

βασικοί κλάδοι της μεταποίησης είναι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ξύλου και 

των μη μεταλλικών προϊόντων. 
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Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου επίσης έχουν αναπτυχθεί τρεις (3) οργανωμένες 

Βιομηχανικές Περιοχές, αυτές της Τρίπολης (Αρκαδία), του Μελιγαλά και της 

Καλαμάτας (Μεσσηνία). Το ποσοστό των ακαθάριστων επενδύσεων στη μεταποίηση 

στο σύνολο των επενδύσεων της Περιφέρειας είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό για το σύνολο της χώρας. Παράλληλα, μέχρι το 2009 παρατηρείται τάση 

αύξησης των μικρών μεταποιητικών μονάδων και κυρίως των μονάδων στον κλάδο 

των κατασκευών που αντισταθμίζει την μείωση της απασχόλησης από τις μεσαίες και 

μεγάλες μονάδες. 

Συνολικά ο δευτερογενής τομέας της περιφέρειας Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται 

από:  

 την ύπαρξη μεγάλων χωρικών συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων, που 

επηρεάζουν τα συνολικά μεγέθη του τομέα, στη Βιομηχανική ζώνη 

Κορίνθου–Αττικής (επιχειρήσεις εθνικής σημασίας και εμβέλειας) και στο 

ενεργειακό κέντρο της Μεγαλόπολης και στη χαμηλή διασπορά 

δραστηριοτήτων στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας. 

 το χαμηλό μέγεθος των επιχειρήσεων (μέση απασχόληση και κύκλος 

εργασιών) που διακρίνει τις περιοχές χαμηλής χωρικής συγκέντρωσης. 

 σημαντικούς πόρους και δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές (αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκά πάρκα). 

 εξειδίκευση της μεταποίησης στους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων, 

ποτών, ξύλου και μη μεταλλικών ορυκτών. 

 

Τριτογενής τομέας 

 

Ο τριτογενής τομέας στην Περιφέρεια το 2014 απασχολούσε το 55,6% του 

εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας (έναντι 70,7% του τομέα στο σύνολο της 

χώρας) και συνεισφέρει το 70,2% στην ΑΠΑ (ΕΛΣΤΑΤ 2012).  

Βασικές οικονομικές δραστηριότητες του τριτογενή τομέα στην Πελοπόννησο είναι 

η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η εκμίσθωση και οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, η αποθήκευση, οι 

επικοινωνίες, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Οι ως άνω οικονομικές 

δραστηριότητες παράγουν το 65% της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια. 
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Ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων και λοιπών λειτουργιών του τριτογενή τομέα, 

είναι συγκεντρωμένες στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, ενώ οι τουριστικές 

υπηρεσίες παρουσιάζουν χωρική διασπορά. 

Κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια είναι 

ο τουρισμός με την σχετική δραστηριότητα να αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς, 

διατηρώντας ένα χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στην συνολική δραστηριότητα της 

χώρας.   

Η συνεισφορά της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) ανά τομέα παραγωγής 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της φαίνεται από 

το γράφημα 5. 

 

Γράφημα 5: Συμμετοχή των τομέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ΑΠΑ 

(2012) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η συνεισφορά του Πρωτογενή τομέα στην ΑΠΑ είναι 8,5% ποσοστό υψηλότερο 

έναντι του συνόλου της χώρας που φτάνει το 3,69%, ο δευτερογενής τομέας 

συνεισφέρει κατά 21,3% επίσης υψηλότερος έναντι του συνόλου της χώρας 

13,82%, ενώ τέλος την μεγαλύτερη συνεισφορά έχει ο τριτογενής τομέας με 70,2% 

έναντι 82,49% στο σύνολο της χώρας. 
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1.6. Αγορά εργασίας - Απασχόληση 

Ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ηλικίας από 15 

έως 64 ετών) ανέρχεται σε 259.400 κατοίκους για το 2013, σύμφωνα με στοιχεία 

της OECD Regional Database, το οποίο αντιστοιχεί στο 5,22% του συνολικού 

Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού της χώρας. 

Στο Γράφημα 6 που ακολουθεί αποτυπώνεται το συνολικό ποσοστό του Οικονομικά 

Ενεργού Πληθυσμού κάθε Περιφέρειας. 

 

Γράφημα 6: Μερίδιο των Περιφερειών στον ΟΕΠ της χώρας, 2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Ο απασχολούμενος πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπολογίζεται για το 

2013 στους 201.100 απασχολούμενους (77,52%). Στο γράφημα 7, καταγράφεται 

το σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού της Περιφέρειας σε συνάρτηση με 

το σύνολο της χώρας.  
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Γράφημα 7: Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε 

συνάρτηση με το σύνολο της χώρας 2007-2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των απασχολούμενων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου ως προς το σύνολο των απασχολούμενων σε επίπεδο χώρας για τα 

έτη 2007-2013 καταγράφεται στο ακόλουθο γράφημα. 

 

Γράφημα 8: Απασχολούμενοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ως ποσοστό των 

απασχολούμενων στη χώρα, 2007-2013 

 

Πηγή: OECD Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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Στο Γράφημα 9, καταγράφονται οι απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση με το σύνολο της 

χώρας. 

 

Γράφημα 9: Απασχολούμενοι ανά τομέα οικ. δραστηριότητας στην Π.Π. και την 

Χώρα, 2014 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.- Περιφερειακοί Λογαριασμοί – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας φτάνει το 32,3% αρκετά 

υψηλότερο από το σύνολο της χώρας (13,8%), κατατάσσοντας την στην 1η θέση 

μαζί με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντιθέτως ο 

δευτερογενής τομέας εμφανίζει μικρότερο ποσοστό απασχόλησης σε σύγκριση με το 

σύνολο της χώρας (12,1% έναντι 15,5%), ενώ ο τριτογενής τομέας απασχολεί μόλις 

το 55,6% των εργαζομένων της Περιφέρειας αρκετά μικρότερο από το 70,7% της 

χώρας.   

Ο ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας των 

Περιφερειών της Χώρας από το 2008 έως και το 2013. 
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Πίνακας 10: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στις Περιφέρειες της χώρας, 2008-2013 

Περιφέρειες 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Δυτική Μακεδονία 12,5 12,4 15,4 23,1 29,7 31,6 

Κεντρική Μακεδονία 8,4 10,1 13,7 19,7 26,2 30,2 

Αττική 6,7 9,1 12,6 18,0 25,8 28,7 

Δυτική Ελλάδα 9,9 9,7 11,9 17,6 25,6 28,4 

Στερεά Ελλάδα 8,5 10,5 12,5 19,0 27,9 28,2 

Ήπειρος 9,9 11,2 12,6 16,5 22,5 27,4 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 8,8 11,1 14,5 20,2 22,8 26,8 

Θεσσαλία 8,3 9,2 12,1 16,8 22,6 25,4 

Κρήτη 6,4 9,0 12,0 15,8 22,3 24,9 

Βόρειο Αιγαίο 4,7 6,6 9,4 15,0 21,8 22,0 

Πελοπόννησος 7,0 7,9 9,6 13,8 19,2 21,9 

Νότιο Αιγαίο 8,3 12,3 14,6 15,2 15,4 21,3 

Ιόνια Νησιά 8,3 9,5 14,6 14,1 14,7 18,1 

Σύνολο Ελλάδας 7,8 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics 

Η πορεία της ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης και μετά εμφανίζεται αυξητική, ακολουθώντας την γενική τάση 

που επικρατεί στο σύνολο της χώρας. Από τα στοιχεία του πίνακα 10, παρατηρούμε 

ότι τα ποσοστά ανεργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι αισθητά μικρότερα σε 

σύγκριση με τα ποσοστά που εμφανίζονται στο σύνολο της χώρας. Συγκεκριμένα 

για το έτος 2013 η Πελοπόννησος έχει το τρίτο μικρότερο ποσοστό ανεργίας 

(21,9%), μετά τις Περιφέρειες Ιόνιων Νήσων (18,1%) και Νοτίου Αιγαίου (21,3%).  

Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνάρτηση με το σύνολο της χώρας από το 2008-

2013.  
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Γράφημα 10: Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

και την Χώρα (%), 2008-2013 

 

Πηγή: Eurostat 2014 – Regional Statistics – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Συγκεντρωτικά για το χρονικό διάστημα 2008-2013, η ανεργία στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου για άτομα άνω των 15 ετών αυξήθηκε κατά 212,85%, ενώ το 

αντίστοιχο μέσο ποσοστό για το σύνολο της χώρας ανήλθε στο 253%. 
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

2.1. Εισαγωγή 

Για την ελληνική οικονομία, ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης με 

σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην απασχόληση και στις 

επενδύσεις. Συγκεκριμένα,   η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας άμεσα 

και έμμεσα υπολογίζεται στο 20,5% για το 2014. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, 

η εκτεταμένη ακτογραμμή και το φυσικό περιβάλλον είναι ορισμένα από τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την χώρα μας ως έναν από τους 

σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.  

Το προϊόν Ήλιος & Θάλασσα αποτελεί την Ναυαρχίδα της τουριστικής 

δραστηριότητας της χώρας μας, καθώς αποτελεί το 60% του συνόλου των διεθνών 

αφίξεων. Τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα υστερούν σημαντικά τόσο σε αριθμό 

ταξιδιών όσο και σε αριθμό διανυκτερεύσεων και δαπάνης. Εύκολα καταλαβαίνει 

κανείς ότι το συγκεκριμένο προϊόν όπου αναπτύσσεται προσφέρει αυξημένη 

οικονομική δραστηριότητα (αν και εποχική), βοηθώντας τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ 

σε Περιφερειακό επίπεδο, όσο και στην μείωση της ανεργίας.   

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η τουριστική δραστηριότητα φαίνεται να 

αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς, διατηρώντας ένα χαμηλό ποσοστό συμμετοχής 

στην συνολική δραστηριότητα του τριτογενή τομέα, καθώς παρά τη διαρκή σχετική 

αύξηση των αφίξεων στις ξενοδοχειακές μονάδες, η συμμετοχή στις συνολικές 

αφίξεις ανέρχεται διαχρονικά περίπου στο 6% με 7%. 

Το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας επικεντρώνεται κυρίως στο κυρίαρχο Ήλιος 

και Θάλασσα που επικρατεί και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, με μικρότερη 

βέβαια ένταση από την επιθυμητή. Η εκτεταμένη ακτογραμμή (1200km) της και οι 

φυσικές ομορφιές της, προσφέρουν όλες τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του 

συγκεκριμένου προϊόντος. Σημαντική αναφορά, θα πρέπει να γίνει για τις 31 

παραλίες (Ενότητες Αργολίδας 3, Μεσσηνίας 5, Λακωνίας 12 και Κορινθίας 11) οι 

οποίες έχουν βραβευτεί με γαλάζια σημαία.  

Εκτός του κυρίαρχου προϊόντος Ήλιου και Θάλασσας, η Περιφέρεια διαθέτει 

σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης και άλλων εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού όπως: ορεινοί όγκοι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, βιότοπους, 

περιοχές NATURA, πολιτιστική κληρονομιά και μοναστήρια. 
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Στο επίπεδο των ενοτήτων, διαχρονικά σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί της 

Περιφέρειας αποτελούν οι ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας. 

Συνολικά στην Περιφέρεια εντοπίζονται: 

 Περιοχές ώριμης τουριστικής ανάπτυξης (αστικές περιοχές του Ναυπλίου, 

Λουτρακίου και της Καλαμάτας, ορισμένες παραθαλάσσιες περιοχές καθώς 

και περιοχές παραθεριστικής κατοικίας γύρω από τα ημιαστικά κέντρα). 

 Δυναμικές τουριστικά περιοχές σε ορεινές ζώνες (Γορτυνία, Βόρεια 

Μαντινεία). 

 Περιοχές ενταγμένες σε δίκτυα περιήγησης-διημέρευσης-επίσκεψης 

(Μυστράς, Μάνη). 

 Άλλες ορεινές περιοχές όπου κυριαρχεί ο περιηγητικός και φυσιολατρικός 

τουρισμός, που έχει έντονα ποιοτικά χαρακτηριστικά και συγκεντρώνει 

επισκέπτες με ειδικά ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα (περιπατητικός τουρισμός 

Μονοπάτι Μαινάλου https://www.facebook.com/themenalontrail/?fref=ts ). 

 Αναρριχητικός τουρισμός – Αναρριχητικό πάρκο Λεωνιδίου 

https://www.facebook.com/Αναρριχητικό-Πάρκο-Λεωνιδίου-Climbing-

Park-Leonidio-334002000039644/ . 

 Παρά το έντονο ανάγλυφο δεν υπάρχουν υποδομές χιονοδρομικού 

τουρισμού, με εξαίρεση το χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου και το 

χιονοδρομικό κέντρο στην ορεινή Κορινθία. 

Ορειβατική δραστηριότητα αναπτύσσεται σε ορεινούς όγκους της Περιφέρειας, ενώ 

οι δραστηριότητες rafting και kayak που οργανώνονται στους ποταμούς Λούσιο και 

Αλφειό συγκεντρώνουν επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. 

Τέλος, οι μοναδικές οργανωμένες περιοχές ιαματικού τουρισμού εντοπίζονται στο 

Λουτράκι. 

Συνολικά, η τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

χαρακτηρίζεται από δυισμό:  

 Ορεινού–παραθαλάσσιου τουρισμού, που η μεταξύ τους σχέση είναι αδύναμη 

έως ανύπαρκτη, με το πρώτο να κυριαρχεί στην ενδοχώρα και να προσελκύει 

επισκέπτες με ειδικά ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα (περιήγηση, τουρισμός 

εμπειρίας) και το δεύτερο στις περιοχές εγκατάστασης ξενοδοχειακών 

συγκροτημάτων μαζικού τουρισμού (παράλια Κορινθίας και Καλαμάτας).  

https://www.facebook.com/themenalontrail/?fref=ts
https://www.facebook.com/Αναρριχητικό-Πάρκο-Λεωνιδίου-Climbing-Park-Leonidio-334002000039644/
https://www.facebook.com/Αναρριχητικό-Πάρκο-Λεωνιδίου-Climbing-Park-Leonidio-334002000039644/
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 Εσωτερικού τουρισμού και τουρισμού αλλοδαπών, με τον πρώτο να 

κυριαρχεί και τον δεύτερο να κατευθύνεται κυρίως σε περιοχές οργανωμένων 

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών (Καλαμάτα, 

Κόρινθος).  

 Τουρισμού Σαββατοκύριακου και τουρισμού διακοπών, με τον πρώτο να 

κυριαρχεί και να προσελκύει επισκέπτες σε συγκεκριμένους προορισμούς και 

ενδιαφέροντα (Ναύπλιο, αρχαιολογικοί και πολιτιστικοί χώροι, περιήγηση) 

και το δεύτερο να απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες και μεγάλο μερίδιο 

αλλοδαπών. 

Αξίζει να τονίσουμε ότι, από έρευνα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και 

Προβλέψεων (ΙΤΕΠ, 2013), η συνολική απασχόληση στον ξενοδοχειακό κλάδο στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου υπολογίζεται σε 10.284 άτομα τον Αύγουστο του 2013, 

σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2012 όπου 

απασχολούνταν 9.613 άτομα. 
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2.2. Ξενοδοχειακό Δυναμικό 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκεντρώνει το 6,71% του συνολικού ξενοδοχειακού 

δυναμικού της χώρας. Συγκεκριμένα, διαθέτει δυναμικό 651 μονάδων με 38.116 

κλίνες (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2015) η κατανομή των οποίων ανά 

ενότητα γίνεται ως εξής:  

1. Η Π.Ε. Αργολίδας συγκεντρώνει το 22,6% του ξενοδοχειακού δυναμικού της 

Περιφέρειας με 147 μονάδες και δυναμικό 11.440 κλινών. 

2. Η Π.Ε. Αρκαδίας συγκεντρώνει το 16,3% του δυναμικού της Περιφέρειας με 

106 μονάδες και 3.446 κλίνες. 

3. Η Π.Ε. Κορινθίας διαθέτει το 15,8% του συνολικού δυναμικού με 103 

μονάδες και 7.342 κλίνες. 

4. Η Π.Ε. Λακωνίας συγκεντρώνει το 22,4% του συνολικού δυναμικού με 146 

μονάδες και 5.447 κλίνες. Συγκεκριμένα η κατανομή της Ενότητας Λακωνίας 

γίνεται ως εξής: 

 Ελαφόνησος με 7 μονάδες και 171 κλίνες και  

 Η Λακωνία με 139 μονάδες και 5.276 κλίνες.  

5. Τέλος, η Π.Ε. Μεσσηνίας η οποία συγκεντρώνει το 22,9% του συνολικού 

δυναμικού με 149 μονάδες και 10.441 κλίνες. 

Το Γράφημα 11 αποτυπώνει τον καταμερισμό των ξενοδοχειακών μονάδων στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
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Γράφημα 11: Καταμερισμός Ξενοδοχειακών μονάδων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου (%)  

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2015 – Επεξεργασία SETE Intelligence 

Σύμφωνα με στοιχεία από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) για το έτος 

2015, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει τα κάτωθι στοιχεία ξενοδοχειακού 

δυναμικού: 

 

Πίνακας 11: Ξενοδοχειακό Δυναμικό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2015 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

 

5***** 4**** 3*** 2** 1* 
Γενικό 

άθροισμα 

Αργολίδος Μονάδες  7 22 28 63 27 147 

  Δωμάτια 735 1.576 1.557 1.786 293 5.947 

  Κλίνες 1.480 2.976 2.964 3.465 555 11.440 

Αρκαδίας Μονάδες  1 26 36 31 12 106 

  Δωμάτια 8 319 609 624 176 1.736 

  Κλίνες 16 733 1.212 1.149 336 3.446 

Κορινθίας Μονάδες  3 13 31 42 14 103 

  Δωμάτια 722 723 1.127 1.110 165 3.847 

  Κλίνες 1.370 1.367 2.217 2.062 326 7.342 

Λακωνίας Μονάδες  2 28 63 38 8 146 

  Δωμάτια 43 392 1.276 864 101 2.762 

  Κλίνες 82 864 2.486 1.630 214 5.447 

Μεσσηνίας Μονάδες  6 12 47 69 15 149 

  Δωμάτια 1.241 652 1.523 1.562 206 5.184 

  Κλίνες 2.895 1.304 2.895 2.972 375 10.441 

Σύνολο Περιφέρειας 
  
  

Μονάδες  19 101 207 247 77 651 

Δωμάτια 2.749 3.662 6.124 5.992 949 19.476 

Κλίνες 5.843 7.244 11.842 11.367 1.820 38.116 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2015 

23%

16%

16%

22%

23%
Π.Ε. Αργολίδας

Π.Ε. Αρκαδίας

Π.Ε. Κορινθίας

Π.Ε. Λακωνίας

Π.Ε. Μεσσηνίας



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.5: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου   

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 46 

 

Η εξέλιξη του συνόλου των ξενοδοχειακών μονάδων και του αριθμού των κλινών 

τους, για τα έτη 2010 και 2015 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφονται 

στον Πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12: Καταγραφή ξενοδοχειακών μονάδων και κλινών για τα έτη 2010 και 

2015 για την Π Πελοποννήσου 

 
Περιφερειακή 

Ενότητα 

 
Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2015) 

 
Ξενοδοχεία 
και ομοειδή 
καταλύματα 

(2010) 

 
Ποσοστιαία 

Διαφορά 

 
Αριθμός 
κλινών 
(2015) 

 
Αριθμός 
κλινών 
(2010) 

 
Ποσοστιαία 

Διαφορά 

Αργολίδας 147 149 -1% 11.440 12.037 -5% 

Αρκαδίας 106 98 8% 3.446 3.005 15% 

Κορινθίας 103 114 -10% 7.342 8.632 -15% 

Λακωνίας 146 122 20% 5.447 4.578 19% 

Μεσσηνίας 149 133 12% 10.441 9.262 13% 

Σύνολο 
Περιφέρειας 

651 616 6% 38.116 37.514 2% 

Σύνολο Ελλάδας 9.697 9.732 0% 778.372 763.407 2% 

 (%) Δυναμικό 
της Περιφέρειας 

7% 6%  5% 6%  

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010 και 2015 

 

Το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας για το 2015 παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση 6%, αυξάνοντας παράλληλα και το μερίδιο της Περιφέρειας στο 

σύνολο της χώρας από το 6% στο 7%. Σε αντίθεση με την Περιφέρεια, στο σύνολο 

της Ελλάδας παρατηρείται μια μικρή πτώση του αριθμού των ξενοδοχειακών 

μονάδων κατά 0,36% για το 2015 σε σύγκριση με το 2010 (35 ξενοδοχειακές 

μονάδες).  

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ποσοστό των κλινών για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου παρουσιάζει αύξηση 2% για το 2015 σε σύγκριση με το 2010, με ίδιο 

ποσοστό αύξησης να εμφανίζεται και στο σύνολο της χώρας.   

Η εξέλιξη του αριθμού δωματίων για τα ξενοδοχεία της Περιφέρειας ανά ενότητα για 

τα έτη 2010 και 2015 αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα. 
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Γράφημα 12: Εξέλιξη του αριθμού των ξενοδοχειακών δωματίων για τα έτη 2010 

και 2015 της Περιφέρειας Πελοποννήσου      

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010 και 2015 – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Από τα στοιχεία που έχουμε, παρατηρούμε ότι στο σύνολο της Περιφέρειας ο αριθμός 

των ξενοδοχειακών δωματίων εμφανίζει μικρή αύξηση 1,2%. Συγκεκριμένα, ο 

αριθμός των ξενοδοχειακών δωματίων των 5*, 4* και 3* εμφανίζουν σημαντικές 

αυξήσεις 16,%, 10,7% και 4,8% αντίστοιχα. Σε αντίθετη πορεία τα ξενοδοχειακά 

δωμάτια των 1-2* καταγράφουν μείωση 10,3%. Οι διαφοροποιήσεις που 

εμφανίζονται στις επιμέρους κατηγορίες πιθανόν να οφείλεται στην αναβάθμιση των 

τουριστικών καταλυμάτων των μικρότερων κατηγοριών σε μεγαλύτερα.  

Αναλυτικά, οι ενότητες της Περιφέρειας που εμφανίζουν θετική ποσοστιαία 

μεταβολή στον αριθμό των ξενοδοχειακών δωματίων της είναι της Αρκαδίας 

(13,7%), της Λακωνίας (18,4%) και της Μεσσηνίας (12,5%), ενώ οι ενότητες 

Αργολίδας και Κορινθίας εμφανίζουν μειώσεις 5% και 14,9% αντίστοιχα.  
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2.3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέχει το 4,6% του συνόλου των ενοικιαζόμενων 

δωματίων που καταγράφονται στο σύνολο της χώρας (1.138 μονάδες). 

Συγκεκριμένα, διαθέτει 6.738 δωμάτια και 16.214 κλίνες. Η κατανομή των δωματίων 

ανά ενότητα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 Πίνακας 13: Κατανομή ενοικιαζόμενων δωματίων της Π.Π, 2015    

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Π.Π. 
Αριθμός 

Μονάδων 

Αριθμός 

Δωματίων 

Αριθμός 

Κρεβατιών 

Π.Ε. Αργολίδας 269 1.935 4.384 

Π.Ε. Αρκαδίας 203 1.157 2.744 

Π.Ε. Κορινθίας 75 431 1.074 

Π.Ε. Λακωνίας  186 1.153 2.733 

Π.Ε. Μεσσηνίας 405 2.062 5.279 

Σύνολο Περιφέρειας 1.138 6.738 16.214 

Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/el/Statistics/mhtedata/ 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ενοικιαζόμενων 

δωματίων στην Περιφέρεια εντοπίζονται στις ενότητες Μεσσηνίας (35,6%) και 

Αργολίδας (23,6%), ενώ η μικρότερη στην ενότητα Κορινθίας (6,6%).  

 

Γράφημα 13: Καταμερισμός των Ενοικιαζόμενων δωματίων στην Π.Π. ανά 

ενότητα (%) 

 

Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/el/Statistics/mhtedata/ – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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2.4. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει το 6,5% των συνολικών επιπλωμένων 

κατοικιών που καταγράφονται στο σύνολο της χώρας (397 μονάδες). Συγκεκριμένα, 

διαθέτει 1.160 δωμάτια και 4.283 κλίνες. Η κατανομή των επιπλωμένων κατοικιών 

ανά ενότητα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 14: Κατανομή επιπλωμένων κατοικιών της Π.Π., 2015    

Επαύλεις-Τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες Π.Π. 

Αριθμός 
Μονάδων 

Αριθμός 
Δωματίων 

Αριθμός 
Κρεβατιών 

Π.Ε. Αργολίδας 88 171 893 

Π.Ε. Αρκαδίας 34 120 407 

Π.Ε. Κορινθίας 33 74 340 

Π.Ε. Λακωνίας  61 170 674 

Π.Ε. Μεσσηνίας 181 625 1.969 

Σύνολο Περιφέρειας 397 1.160 4.283 

Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/el/Statistics/mhtedata/ 

Σύμφωνα με τον πίνακα παρατηρούμε μεγάλη ανισοκατανομή μεταξύ των επιμέρους 

ενοτήτων με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στην ενότητα Μεσσηνίας 

(46%) και το μικρότερο στις ενότητες Κορινθίας (8%) και Αρκαδίας (9%). 

 

Γράφημα 14: Καταμερισμός τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών-επαύλεις στην 

Π.Π. ανά ενότητα (%) 

 

Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/el/Statistics/mhtedata/ – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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2.5. Τουριστική κίνηση 

Οι αφίξεις μη κατοίκων στη χώρα καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων της 

Τράπεζας της Ελλάδος η οποία περιλαμβάνει αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικό 

και οδικό δίκτυο. Με βάση στοιχεία του ΣΕΤΕ 2014, ο οποίος επεξεργάστηκε στοιχεία 

από την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια, σε ότι αφορά τις τουριστικές αφίξεις στο 

αεροδρόμιο Καλαμάτας για το 2014 καταγράφηκαν 109.107 αφίξεις, αυξημένες 

κατά 88,3% σε σχέση με το 2013 (57.943 αφίξεις).  

Συγκεκριμένα, για το 2013, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκαν 

897.286 αφίξεις σε καταλύματα (Ξενοδοχειακού τύπου και Κάμπινγκ) αυξημένες 

κατά 6,9% σε σχέση με το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία αποτελεί και την τρίτη μικρότερη 

αύξηση μετά τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας με 3,2% και Ηπείρου με 5,7%. Η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέχει το 5,5% του συνολικού ποσοστού αφίξεων της 

χώρας, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση μετά τις Περιφέρειες Κρήτης 18,8%, 

Αττικής 18,7%, Νοτίου Αιγαίου 17,1%, Κεντρικής Μακεδονίας 13,1% και Ιονίων 

Νήσων 7,1% (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται το σύνολο των διεθνών τουριστικών αφίξεων στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας για τα έτη 

2009-2014.  

Πίνακας 15: Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην Π Πελοποννήσου 

Περίοδος Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. Δεκ. Σύνολο %Δ 

2014 4 237 1.344 2.641 8.320 17.440 20.838 20.808 14.900 11.979 9.552 1.044 109.107 88% 

2013 0 2 880 1.934 5.351 10.859 11.986 11.616 10.549 3.985 781 0 57.943 61% 

2012 0 0 53 231 3.905 9.043 8.473 7.954 5.926 363 0 0 35.948 1% 

2011 0 0 0 1.609 5.005 6.759 7.485 7.182 6.667 795 0 0 35.502 7% 

2010 10 0 0 199 5.646 5.586 6.789 7.253 6.020 1.641 0 0 33.144 9% 

2009 0 2 0 515 4.633 5.559 5.667 6.955 4.706 2.235 0 0 30.272  

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια 

 

Γράφημα 15: Σύνολο αεροπορικών αφίξεων για τα έτη 2009-2014 στα αεροδρόμια της Π Πελοποννήσου 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια 
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Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας για τα έτη 2009-2014 καταγράφουν σημαντικές θετικές ετήσιες 

ποσοστιαίες  μεταβολές με αποκορύφωμα τα έτη 2013 (αύξηση 61%) και 2014 (αύξηση 88%). Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημάνουμε 

ότι το σύνολο των διεθνών τουριστικών αφίξεων περίπου το 95% παρατηρείται κυρίως τους μήνες Μάιο-Νοέμβριο, κάτι που επιτείνει το 

φαινόμενο της εποχικότητας που εμφανίζεται και σε πολλές Περιφέρειες της χώρας. 

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει την εποχικότητα των διεθνών τουριστικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Περιφέρειας για τα έτη 

2009-2014. 

 

Γράφημα 16: Εποχικότητα αεροπορικών αφίξεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα έτη 2009-2014 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια 
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2.5.1. Διανυκτερεύσεις  

Η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων από το 2004-2013 σε καταλύματα ξενοδοχειακού 

τύπου και κάμπινγκ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνάρτηση με το σύνολο 

της χώρας καταγράφεται από το ακόλουθο γράφημα. 

 

Γράφημα 17: Εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

2004-2013 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία SETE Intelligence 

 

Η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διακρίνεται από 

αρκετές διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα από το 2004-2013 παρατηρούνται 

αυξομειώσεις σε ετήσια βάση. Αναλυτικά, το 2005 παρατηρούμε μια αύξηση 14,3% 

σε σχέση με το 2004, η οποία ακολουθείται από μείωση 9,8% το 2006. Οι 

αυξομειώσεις συνεχίζονται στην ίδια κλίμακα μέχρι το 2012 οπότε παρατηρείται μια 

σημαντική μείωση στο σύνολο των διανυκτερεύσεων της Περιφέρειας που αγγίζει το 

21,6% η οποία ακολουθείται το 2013 από μια αύξηση 12,8%. Καθοριστικό 

παράγοντα αυτών των διακυμάνσεων αποτελεί η έλλειψη προώθησης του 

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και η οικονομική κρίση που χτύπησε το 

σύνολο της χώρας από το 2009 και μετά. 
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Από τις 2.444.352 διανυκτερεύσεις τουριστών στην Περιφέρεια για το 2013, οι 

2.213.720 αφορούσαν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα (90,6%) ενώ 

οι 230.632 σε κάμπινγκ (9,4%). 
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2.5.2. Πληρότητα  

Το ποσοστό πληρότητας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου έφτασε για το 2013 το 

25,3% από 23,2% το 2012 (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

ποσοστά πληρότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι από τα χαμηλότερα σε 

σχέση με το σύνολο των Περιφερειών, κατατάσσοντας τη στην τρίτη  χαμηλότερη 

θέση μετά τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας 18,7% και Στερεάς Ελλάδας 21,1% 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Στο γράφημα 18, καταγράφονται τα ποσοστά πληρότητας κλινών 

και για τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας. 

 

Γράφημα 28: Πληρότητα κλινών (%) στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κατά 

Περιφέρεια, 2012-2013 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – 2014 – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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2.5.3. Δαπάνες   

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δαπάνες ανά επίσκεψη, οι δαπάνες 

ανά διανυκτέρευση και οι ημέρες διαμονής ανά διοικητική Περιφέρεια της χώρας 

καθώς και η ποσοστιαία απόκλιση αυτών των μεγεθών από τον μέσο όρο της 

επικράτειας. 

 

Πίνακας 26: Δαπάνες ανά επίσκεψη και ανά διανυκτέρευση και ημέρες διαμονής 

στις Περιφέρειες, 2013 

Περιφέρεια 
Δαπάνες ανά 

επίσκεψη 
(€) 

% επί της 
χώρας 

Δαπάνες ανά 
Διανυκτέρευση 

(€) 

% επί της 
χώρας 

Ημέρες 
Διαμονής 

% επί 
της 

χώρας 

Ανατ. Μακεδονία - 

Θράκη 
390,3 -40,26% 55 -24,75% 7,1 -20,61% 

Κεντρική Μακεδονία 336,4 -48,51% 50,6 -30,67% 6,6 -25,73% 

Δυτική Μακεδονία 493,9 -24,41% 42,8 -41,42% 11,5 29,05% 

Ήπειρος 369,9 -43,37% 85 16,33% 4,4 -51,32% 

Θεσσαλία 387,6 -40,67% 50,9 -30,34% 7,6 -14,82% 

Ιόνια Νησιά 659,8 0,99% 69 -5,54% 9,6 6,91% 

Δυτική Ελλάς 380,5 -41,75% 60,1 -17,68% 6,3 -29,24% 

Στερεά Ελλάς 406,7 -37,74% 76,7 4,97% 5,3 -40,69% 

Πελοπόννησος 523,1 -19,92% 60,8 -16,74% 8,6 -3,82% 

Αττική 519,8 -20,43% 84,9 16,28% 6,1 -31,57% 

Βόρειο Αιγαίο 671,9 2,85% 52,6 -28,00% 12,8 42,85% 

Νότιο Αιγαίο 842,9 29,03% 88,2 20,74% 9,6 6,86% 

Κρήτη 801,9 22,75% 81 10,88% 9,9 10,70% 

Σύνολο Επικράτειας 653,3 0,00% 73,1 0,00% 8,9 0,00% 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 
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Η μέση δαπάνη των τουριστών ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια ανήλθε στα 523,1€, 

γεγονός το οποίο την κατατάσσει στην πέμπτη θέση με τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη 

ανά τουρίστα μετά τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου 842,9€, Κρήτης 801,9€, Βορείου 

Αιγαίου 671,9€ και Ιονίων Νήσων 659,8€ και κατά 19,9% χαμηλότερο από τον μέσο 

όρο της χώρας (653,3€). Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δαπάνη των 

τουριστών ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της χώρας. 

 

Γράφημα 19: Δαπάνες ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της χώρας 2014. 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Οι δαπάνες ανά διανυκτέρευση φτάνουν τα 60,8€, κατατάσσοντας την στην 7η θέση 

μετά τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου 88,2€, Ηπείρου 85€, Αττικής 84,9€, Κρήτης 

81€, Στερεάς Ελλάδας 76,7€ και Ιονίων Νήσων 69€ και κατά 16,7% χαμηλότερα 

από το μέσο όρο της χώρας. Στο γράφημα 20 καταγράφονται οι δαπάνες ανά 

διανυκτέρευση στις Περιφέρειες της χώρας. 
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Γράφημα 20: Δαπάνες ανά διανυκτέρευση στις Περιφέρειες της χώρας 2014. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 

 

Τέλος, στις ημέρες διαμονής ανά τουρίστα η Περιφέρεια βρίσκεται στην έκτη θέση 

με 8,6 ημέρες μετά τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (12,8 ημέρες), Δυτικής 

Μακεδονίας (11,5 ημέρες), Κρήτης (9,9 ημέρες), Ιονίων Νήσων (9,6 ημέρες) και 

Νοτίου Αιγαίου (9,6 ημέρες) και κατά 3,8% χαμηλότερα από το μέσο όρο της χώρας, 

το ακόλουθο γράφημα αποτυπώνει το σύνολο των ημερών διαμονής ανά 

Περιφέρεια. 

 

Γράφημα 21: Ημέρες διαμονής ανά Περιφέρεια 2014. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ, 2014 
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2.5.4. Εποχικότητα   

Βασικό χαρακτηριστικό του τουρισμού στη χώρα μας συνολικά είναι η εποχικότητα 

της τουριστικής κίνησης. Η Περιφέρεια, σε σχέση με τις άλλες Περιφέρειες της 

χώρας, παρουσιάζει την έκτη χαμηλότερη εποχικότητα, όπως αποτυπώνεται και στον 

ακόλουθο Πίνακα. Τα στοιχεία βασίζονται σε μελέτη την οποία εκπόνησε το 

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και χρησιμοποιεί τους Δείκτες 

Συγκέντρωσης CR4 και CR6 οι οποίοι μετρούν τον αριθμό των αφίξεων αλλοδαπών 

τουριστών τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο και Μάιο-Οκτώβριο, αντίστοιχα, ως προς 

το σύνολο των σχετικών αφίξεων και τον Συντελεστή Ανισότητας GINI, ο οποίος 

συνήθως χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ανισότητας εισοδήματος. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι μία Περιφέρεια, τόσο πιο 

ίση είναι η κατανομή των αφίξεων στη διάρκεια του έτους. 

Πίνακας 37: Εποχικότητα αφίξεων αλλοδαπών τουριστών, 2013 

Περιφέρεια CR4 CR6 GINI 

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 65,23% 78,27% 38,79% 

Κεντρική Μακεδονία 68,67% 81,89% 43,13% 

Δυτική Μακεδονία 70,20% 84,13% 45,87% 

Ήπειρος 50,15% 66,72% 23,52% 

Θεσσαλία 71,14% 85,04% 47,77% 

Ιόνια Νησιά 84,19% 95,89% 60,48% 

Δυτική Ελλάς 64,24% 82,00% 42,33% 

Στερεά Ελλάς 62,00% 84,02% 42,34% 

Πελοπόννησος 64,97% 82,15% 43,02% 

Αττική 55,36% 74,42% 32,45% 

Βόρειο Αιγαίο 61,84% 84,40% 43,79% 

Νότιο Αιγαίο 76,99% 95,27% 55,81% 

Κρήτη 75,45% 96,19% 54,87% 

Σύνολο Επικράτειας 69,68% 86,50% 45,52% 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (ΞΕΕ, TNS, ICAP/QUANTOS), 2014– Επεξεργασία ΙΤΕΠ 
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Λαμβάνοντας υπόψη και τους τρείς δείκτες (CR4, CR6, GINI), η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου παρουσιάζει την έκτη χαμηλότερη εποχικότητα. Συγκεκριμένα στον 

δείκτη CR4 παρουσιάζει την έκτη χαμηλότερη εποχικότητα μετά τις Περιφέρειες 

Ηπείρου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας. Για τον 

δείκτη CR6 εμφανίζει ξανά την έκτη χαμηλότερη εποχικότητα μετά τις Περιφέρειες 

Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και 

Δυτικής Ελλάδας. Τέλος, για τον δείκτη GINI εμφανίζει επίσης την έκτη χαμηλότερη 

εποχικότητα μετά τις Περιφέρειες Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, Δυτικής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδας. 
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2.6. Φορείς τουρισμού 

Φορείς Δημόσιου Τομέα  

 Υπουργείο Τουρισμού. 

 Ε.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού). 

 Ξ.Ε.Ε. (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος). 

Φορείς Ιδιωτικού Τομέα 

 ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). 

 ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). 

 Marketing Greece. 
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2.7. Μέλη ΣΕΤΕ 

 

Πίνακας 18: Μέλη του ΣΕΤΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Ενότητα  Μέλη ΣΕΤΕ 

Αργολίδας  AMALIA HOTEL NAUPLIA 

 AKS HINITSA BAY HOTEL 

 AKS PORTO HELI HOTEL 

Κορίνθου CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI 

 SPORT TRAVEL LOUTRAKI 

Λακωνίας KINSTERNA HOTEL  

Μεσσηνίας ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΠΟΧΕΣ 

 ELITE CITY RESORT 

 THE WESTIN RESORT, COSTA NAVARINO 

 THE ROMANOS, A LUXURY COLLECTION RESORT  

 

 

2.8. Προφίλ τουριστών 

Στην Ενότητα αυτή παραθέτετε η Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Ποιος είναι ο Πελάτης μας», 

η οποία καταγράφει το προφίλ του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για 

διακοπές Ήλιος & Θάλασσα, Πολιτισμός & Θρησκεία και City Break και η οποία 

επισυνάπτεται στο παράρτημα του έργου.  
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2.9. Αποτύπωση τρέχουσας κατάστασης τουριστικής προσφοράς/ζήτησης της Περιφέρειας 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα κριτήρια αξιολόγησης της σημαντικότητας, της προσφοράς/ζήτησης τουριστικών προϊόντων 

στην Περιφέρεια. 

 

Πίνακας 19: Κριτήρια αξιολόγησης σημαντικότητας 

Κριτήρια Επεξήγηση 

1) Ζήτηση ειδικής μορφής τουρισμού σε τοπικό επίπεδο 
Μερίδα τουριστών που προτιμούν τη συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού, 
πόσο δημοφιλής είναι η ειδική μορφή τουρισμού 

2) Ρυθμός ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 
Τάσεις και προοπτικές τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή τουριστική 
δραστηριότητα 

3) Προσβασιμότητα 
Δυνατότητα πρόσβασης τουριστών στην περιοχή π.χ. αεροπορικές πτήσεις, 
δρομολόγια πλοίων κλπ. 

4) Ετοιμότητα προϊόντος 
Ύπαρξη υφιστάμενης υποδομής/εξοπλισμού η οποία υποστηρίζει τη 
συγκεκριμένη μορφή τουρισμού 

5) Προοπτική συνεισφοράς της ειδικής μορφής τουρισμού 
Δυνατότητα συμμετοχής της ειδικής μορφής τουρισμού στη συνολική ανάπτυξη 
του τουριστικού μίγματος και συνολικά του τουριστικού προϊόντος της 
Περιφέρειας  

6) Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 
Μοναδικά σημεία πώλησης (unique selling points) που διαθέτει ο προορισμός 
σε σχέση με την ειδική μορφή τουρισμού  
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Εξειδίκευση βαθμολογίας κριτηρίων αξιολόγησης σημαντικότητας

Προοπτική συνεισφοράς της ειδικής μορφής τουρισμού

Ετοιμότητα προϊόντος

Ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης τοπικά σε σύγκριση με τον ρυθμό ανάπτυξης του τουρισμού γενικά

> Μ.Ο. Μ.Ο. < Μ.Ο. Ø ή -

Αναλόγως μεγέθους αγοράς τοπικά

* Κατασκευές νέων τουριστικών και μεταφορικών υποδομών σε εξέλιξη  αίρουν τον κορεσμό

1. 12 μήνες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 

2. Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, κυρίως εποχικές ή περιορισμένο δίκτυο

3. Οδικές, ακτοπλοϊκές και περιορισμένες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις 

4. Οδικες, ακτοπλοϊκές και πτήσεις εσωτερικού

2. Ελλείψεις ως προς τις τουριστικές υποδομές ή τα υπάρχοντα καταλύματα δεν καλύπτουν 

όλες τις κατηγορίες 

3. Ελλείψεις ως προς τις τουριστικές υποδομές και τα υπάρχοντα καταλύματα δεν καλύπτουν 

όλες τις κατηγορίες 

1. Ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές και ύπαρξη καταλύματων όλων των κατηγοριών 

4. Περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη

1. Παγκοσμίου φήμης τουριστικός προορισμός 

2. Σημαντικός τουριστικός προορισμός 

3. Τουριστικός προορισμός με μικρή διεθνή αναγνωρισιμότητα

1. Δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων / Δεν υπάρχει κορεσμός*

2. Περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπάρχει κορεσμός* 

4. Περιορισμένες τουριστικές υποδομές εν γένει  

Προσβασιμότητα

4. Τουριστικός προορισμός με μηδενική διεθνή αναγνωρισιμότητα

Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού

Ρυθμός ανάπτυξης συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 

ΧαμηλήΜεσαία ΥψηλήΠολύ υψηλήΖήτηση ειδικής μορφής τουρισμού σε τοπικό επίπεδο

3. Περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων και ύπαρξη κορεσμού
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Με βάση τα κριτήρια του πίνακα 19 καθώς και την εξειδίκευση της βαθμολογίας τους, πραγματοποιείται αξιολόγηση σημαντικότητας της 

μορφής τουρισμού, για κάθε ενότητα ξεχωριστά. Η σημαντικότητα αξιολογείται ποιοτικά και βαθμολογείται σε κλίμακα 1-4, όπου 1, καθόλου 

σημαντικό και 4, εξαιρετικά σημαντικό.  

Πίνακας 20: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Η&Θ στην Π.Π.  

 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου φαίνεται ότι η μεγαλύτερη ζήτηση για διακοπές Ήλιου & Θάλασσας εντοπίζεται στις ενότητες Αργολίδας 

Κορινθίας και Μεσσηνίας, ενώ οι υπόλοιπες ενότητες εμφανίζουν μικρή ζήτηση. Στην δε Μεσσηνία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια 

αυξανόμενη ζήτηση για διακοπές Ήλιου & Θάλασσας στο οποίο συμβάλει θετικά και η ύπαρξη διεθνή αερολιμένα. 

Όσον αφορά την προσφορά για διακοπές Ήλιου & Θάλασσας αυτή φαίνεται να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο για όλες τις ενότητες της 

Περιφέρειας. 
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Πίνακας 21: Αξιολόγηση σημαντικότητας για το προϊόν Π&Θ στην Π.Π.  

 

Η Περιφέρεια λόγω της πολιτιστικής της κληρονομιάς εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον για διακοπές Πολιτισμού και Θρησκείας. Η μεγαλύτερη 

ζήτηση εντοπίζεται στην ενότητα Αργολίδας (Μυκήνες, Τίρυνθα κ.α.) και ακολουθούν οι ενότητες Κορίνθου (Αρχαία Κόρινθος κ.α.), Λακωνίας 

(Μυστράς, Αρχαία Ακρόπολη Σπάρτης κ.α.) και Μεσσηνίας (Αρχαιολογικός χώρος Μεσσήνης κ.α.), ενώ αντίθετα η ενότητα Αρκαδίας 

καταγράφει μικρή ζήτηση. 

Η προσφορά για διακοπές Π&Θ στις ενότητες που εμφανίζουν ζήτηση φαίνεται να βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
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2.10. Εγχώριος ανταγωνισμός 

Στον ακόλουθο πίνακα, γίνεται η αξιολόγηση σημαντικότητας ανά τουριστικό προϊόν και ανά Περιφέρεια στην Ελλάδα. Η σημαντικότητα 

αξιολογείται ποιοτικά και βαθμολογείται σε κλίμακα 1-4, όπου 1, καθόλου σημαντικό και 4, εξαιρετικά σημαντικό.  

Πίνακας 22: Καταγραφή τουριστικών προϊόντων στην Ελλάδα ανά Περιφέρεια 

 

 

 

 

 

Περιφέρεια Η&Θ City Break Π&Θ Κρουαζιέρας Συνεδριακός Ιατρικός Χειμερινός Ιαματικός Γαστρονομικός Θαλάσσιος Αθλητικός 

Αττικής 

Ανατ. Μακ. Θράκης

Βορείου Αιγαίου

Δυτικής Ελλάδας

Δυτικής Μακεδονία

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων 

Κεντρική Μακεδονία

Κρήτης

Νότιο Αιγαίο

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω της  γεωγραφικής της ποικιλομορφίας και των τουριστικών προϊόντων που προσφέρει στους επισκέπτες 

της, ανταγωνίζεται σε Περιφερειακό επίπεδο τις Περιφέρειες: 

- Στερεάς Ελλάδας: πλούσια ιστορία (ευρήματα νεολιθικής περιόδου και μνημεία Κλασσικής και Ελληνιστικής περιόδου), εξερεύνηση μόνο 

οδικώς (μικρή απόσταση από την Αθήνα), γεωμορφολογική ποικιλία που μπορεί να υποστηρίξει πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού 

(χειμερινός: Βελούχι-Αράχοβα-Φτερόλακκα, canoe-kayak στην Χαλκίδα κ.α.) καθώς και τουρισμό Ήλιο & Θάλασσα στις παραλιακές ενότητες 

της Περιφέρειας (Εύβοιας και Φθιώτιδας). 

- Δυτικής Ελλάδας: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει σημαντική τουριστική υποδομή και συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα από 

πλευράς κλίματος και γεωγραφικής θέσης (αρχαιολογικό τρίγωνο Δελφών - Ολυμπίας - Μυκηνών, πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό κάλλος, 

κλπ.). Τα φυσικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, τα σπουδαία αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία και τα γεωφυσικά κάλλη της (ορεινοί 

όγκοι, παραλίες, υδροβιότοποι) καθιστούν την περιοχή ελκυστική τόσο για συμβατικές όσο και για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

- Θεσσαλίας: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διακρίνεται από ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην επικράτεια της όπως το πλούσιο πολιτιστικό 

παρελθόν της (αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, βυζαντινά μνημεία), περιοχές με έντονο εποχικό μαζικό τουρισμό της κυρίαρχης μορφής 

«Ήλιος & Θάλασσα» (νησιά των Σποράδων), περιοχές προσέλκυσης τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος με μεγαλύτερη διασπορά στον χρόνο, 

όπως είναι τα Μετέωρα, περιοχές εξειδικευμένου τουρισμού όπως είναι τα χιονοδρομικά κέντρα (Αγριόλευκες στο Πήλιο, Περτούλι στο Κόζιακα 

και στον Όλυμπο).  

Στο γράφημα που ακολουθεί καταγράφονται οι ποιοτικοί δείκτες (7) αξιολόγησης της ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων της 

Περιφέρειας σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές. 
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Γράφημα 22: Δείκτες Ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων Πελοποννήσου και κύριων ανταγωνιστών για το 2014  

 

Πηγή: ReviewPro, 2014, επεξεργασία SETE-Intelligence 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Global  
Review 
Index™

Σχέση 
Ποιότητας-

Τιμής

Τοποθεσία

Εξυπηρέτηση

Φαγητό 
Ποτό

Δωμάτιο

Καθαριότητα

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΗΛΕΙΑ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (ΜΕΣΣΗΝΙΑ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ)



ΥΠΟΕΡΓΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.5.1.02.5: Μελέτη εξειδίκευσης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά κατηγορία 

προορισμού - Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου   

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σελ. 70 

 

Στο διάγραμμα 22, αποτυπώνονται οι δείκτες ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων που επισκέφτηκαν τις επιμέρους Περιφέρειες. Η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλύεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες προορισμού, Αργολίδα (κύριο/δημοφιλή προορισμό για διακοπές 

Πολιτισμού και Θρησκείας) και Μεσσηνία (προορισμό Ήλιος & Θάλασσα και Πολιτισμό & Θρησκεία). Δείκτης άνω του 80% υποδηλώνει υψηλό 

επίπεδο ικανοποίησης. 

Από τα στοιχεία του διαγράμματος συμπεραίνουμε ότι τόσο η ενότητα Αργολίδας όσο και η ενότητα Μεσσηνίας επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης των πελατών των ξενοδοχείων που την επισκέπτονται, σε σύγκριση με τους κύριους εγχώριους ανταγωνιστές τους.  

Συγκεκριμένα, η ενότητα Αργολίδας καταγράφει τα καλύτερα ποσοστά σε όλους τους δείκτες εκτός του δωματίου (2η καλύτερη) και της 

καθαριότητας (3η καλύτερη), ενώ η ενότητα Μεσσηνίας εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά στους δείκτες δωμάτιο και καθαριότητα, ενώ οι 

υπόλοιποι δείκτες καταγράφουν την 2η και 3η καλύτερη επίδοση.  
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2.11. Διεθνής ανταγωνισμός 

Στον ακόλουθο πίνακα, γίνεται η σύγκριση του εκάστοτε τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές, με 

βάση στοιχεία διεθνών αφίξεων για το 2013 ανά τουριστικό προϊόν και ανά ανταγωνίστρια χώρα. Το σύμβολο  υποδηλώνει ότι η 

ανταγωνίστρια χώρα έχει περισσότερο ανεπτυγμένο το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν από την Ελλάδα, το σύμβολο   ότι έχει λιγότερο 

ανεπτυγμένο το τουριστικό προϊόν και το σύμβολο  ότι η Ελλάδα και η ανταγωνίστρια χώρα έχουν παρεμφερές μέγεθος. 

Η επιλογή των τουριστικών προϊόντων έγινε με βάση την μελέτη «Στρατηγικές ανάπτυξης για τον Ελληνικό τουρισμό», η οποία αξιολόγησε 

ως κύρια προϊόντα τα Η&Θ, Π&Θ, CB, Συνεδριακό, Ιατρικό και Θαλάσσιο, ενώ τα υπόλοιπα (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, γαστρονομικός 

τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, τουρισμός ευεξίας, αθλητικός τουρισμός) θεωρούνται ως υποστηρικτικά στα ήδη υπάρχοντα κύρια 

προϊόντα. 

Πίνακας 23: Καταγραφή τουριστικών προϊόντων της Ελλάδας και των ανταγωνιστών της 

 
Πηγή: IPK International – Επεξεργασία SETE Intelligence 
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2.12. Πρωτοβουλίες-δράσεις ανάπτυξης τουριστικού κλάδου 

Περιφέρειας 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια μια σειρά 

ενεργειών για την βελτίωση της τουριστικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της 

τουριστικής εποχικότητας. Συγκεκριμένα:  

 Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Ναυπλίου: το Φεστιβάλ αποτελεί ένα από τα 

πιο γνωστά στην Ευρώπη και το μοναδικό στο είδος του, στην Πελοπόννησο. 

Το φεστιβάλ προσελκύει κάθε χρόνο στο Ναύπλιο, το φιλόμουσο κοινό όλης 

της Ελλάδας. Το φεστιβάλ αξιοποιώντας όλους τους μνημειώδεις χώρους της 

πόλης - από το επιβλητικό Παλαμήδι μέχρι την ιστορική και φιλόξενη αίθουσα 

του Βουλευτικού - προβάλει το Ναύπλιο μέσα από δέκα διαφορετικές 

συναυλίες πιστές στην παράδοση, την ποιότητα και την ταυτότητα του. Στο 

φεστιβάλ συμμετέχουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

 Rock Festival την παραλία της Καραθώνας στο Ναύπλιο: το φεστιβάλ 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης του 

Ναυπλίου. Το φεστιβάλ προσελκύει πλήθος κόσμου για να ακούσει 

καλλιτέχνες από την ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας και όχι μόνο. 

 Τσακωνικό Φεστιβάλ Μελιτζάνας στο Λεωνίδιο: το φεστιβάλ είναι μια 

πολύχρωμη, πολυεθνική συνεύρεση πολιτισμών, στην πρωτεύουσα της 

Τσακωνιάς. Προσκεκλημένοι καλλιτέχνες και chef μεταφέρουν την 

ατμόσφαιρα των τόπων τους, συνεισφέροντας στην γιορτή με μουσική, χορό, 

πολιτισμό και γεύσεις. Διάσπαρτες εκδηλώσεις απλώνονται στα σοκάκια, στις 

πλατείες και τα πυργόσπιτα του παραδοσιακού γραφικού οικισμού του 

Λεωνιδίου. Αφορμή και οδηγός η περίφημη Π.Ο.Π. τσακώνικη μελιτζάνα 

Λεωνιδίου. 

 Πανελλήνιος διαγωνισμός δημοτικού τραγουδιού στα Λαγκάδια 

Αρκαδίας: αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση στην Γορτυνία, με 

πανελλαδική εμβέλεια. Στόχος του διαγωνισμού είναι να τιμηθεί η πολιτιστική 

μας κληρονομιά και παράλληλα να ενισχυθεί η διάδοση της μουσικής μας 

παράδοσης. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μη επαγγελματίες ερμηνευτές 

δημοτικών τραγουδιών, αλλά και μουσικούς, σολίστες παραδοσιακών 

οργάνων και μουσικά σύνολα. 

 Φεστιβάλ Σαϊνοπούλειου Ιδρύματος Λακωνίας: στο Σαϊνοπούλειο 

ίδρυμα διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι κύκλος πολιτιστικών εκδηλώσεων με 

την επωνυμία «Πολιτιστικό Καλοκαίρι». Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ 
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περιλαμβάνει μοναδικές βραδιές με θεατρικά δρώμενα, συναυλίες, μουσικά 

αφιερώματα και μουσικοχορευτικές παραστάσεις καταξιωμένων καλλιτεχνών 

αλλά και διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες τοπικών φορέων της 

Λακωνίας. 

 Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: μετά τη διεξαγωγή και 

μεγάλη απήχηση που γνώρισε το Πανόραμα Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, 

αναβαθμίστηκε σε Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και 

διοργανώνεται παράλληλα σε άλλες τέσσερις πόλεις: την Τρίπολη, τη 

Σπάρτη, τη Μεγαλόπολη και την Αμαλιάδα. Στο φεστιβάλ προβάλλονται 

ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και άλλες 14 χώρες. Το πλούσιο πρόγραμμα 

του Φεστιβάλ Πελοποννήσου περιλαμβάνει επίσης αφιερώματα σε ξένους 

σκηνοθέτες, διεθνώς προβεβλημένους, οι οποίοι συμμετέχουν με την φυσική 

τους παρουσία αλλά και με τη διεξαγωγή σεμιναρίων, με στόχο να 

αποτελέσουν πόλο έλξης για πολλούς δημιουργούς και σπουδαστές 

κινηματογραφικών σχολών από όλη την Ελλάδα. 

 Διεθνές Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής στο Λουτράκι: το Φεστιβάλ 

ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό του δημόσιου χώρου 

ως ένα μέρος της συλλογικής ζωής. Το Φεστιβάλ πειραματίζεται στο 

σχεδιασμό νέων κεντρικών ιδεών, ικανές να ανασυστήσουν μια 

ισορροπημένη και παραγωγική σύνδεση μεταξύ των υπαρχουσών αστικών 

δομών στα προάστια όπου ο αστικός πληθυσμός έχει αποψιλωθεί. Το 

Φεστιβάλ θα συνοδεύεται από διαλέξεις και ομιλίες που θα 

πραγματοποιούνται από εμπειρογνώμονες, από προβολές και εκπαιδευτικές 

εκδρομές.  

 Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: το Φεστιβάλ ιδρύθηκε την άνοιξη 

του 1995 με αντικείμενο την προώθηση της χορευτικής τέχνης και με άξονες 

την έρευνα, την εκπαίδευση και την καλλιτεχνική δράση και παραγωγή. 

Αναπόσπαστο μέρος του Φεστιβάλ αποτελούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 

χορού, τα εργαστήρια και οι διαλέξεις που απευθύνονται σε σπουδαστές και 

επαγγελματίες του χώρου, ενώ στις παράλληλες δραστηριότητες του 

Φεστιβάλ συμπεριλαμβάνονται οι εκδόσεις και οι παραγωγές video dance. 

Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού χορού, 

αλλά και η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ εγχώριας και 

διεθνούς σκηνής. 

 Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κορινθίας - Πελοποννήσου 

¨Γέφυρες¨: το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει προβολές ταινιών 

μικρού και μεγάλου μήκους και ταινιών τεκμηρίωσης στις καθιερωμένες 
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κατηγορίες ταινιών του φεστιβάλ ¨Ευ αγωνίζεσθαι¨, ¨Αρχαιότητα¨, ¨Εμείς 

Μπορούμε¨. Στο φεστιβάλ προβάλλονται ταινίες μεγάλου μήκους από την 

Ελλάδα και από το εξωτερικό. 

 Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης: το Φεστιβάλ διοργανώνει μια πανδαισία 

μουσικών εκδηλώσεων υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, με σημαντικά 

ονόματα της διεθνούς σκηνής. Στόχος του Φεστιβάλ είναι η ανάπτυξη της 

παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής έκφρασης, τη στήριξη νέων 

ταλαντούχων καλλιτεχνών και την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που 

στοχεύει στη διαφύλαξη και διάδοση της παράδοσης του τόπου και του 

κοινού Ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

 Προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου στην διεθνή έκθεση τουρισμού WTM: στο πλαίσιο της 

WTM Λονδίνο οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου είχαν επαφές 

με εκπροσώπους της British Airways όπου για το 2016 δείχνουν ώριμες οι 

συνθήκες να ξεκινήσουν 2 απευθείας πτήσεις εβδομαδιαίως από Λονδίνο 

προς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται και νέα 

πτήση charter από Σλοβενία μια φορά την εβδομάδα προς το αεροδρόμιο της 

Καλαμάτας από τον ερχόμενο Ιούνιο. Αντίστοιχα έγιναν συναντήσεις 

εργασίας με τον εκπρόσωπο των σημαντικών τουριστικών γραφείων στη 

Σκανδιναβική αγορά Primera Travel Group και Brava που σχεδιάζουν 

ανάπτυξη συνεργασίας στη περιοχή της Μεσσηνίας και του Τολού. Η 

συγκεκριμένη συνεργασία σε συνδυασμό με tour operator εξειδικευμένο στις 

ειδικές μορφές από το Γκέτεμποργκ θα ενισχύσουν σημαντικά την πτήση της 

Aegean από την Σκανδιναβία, μετά την απόφαση σημαντικού ελβετικού 

γραφείου το οποίο διαχρονικά στήριζε την πτήση, να κλείσει το παράρτημα 

της Σκανδιναβίας.  

 Εκδήλωση συνεδρίου της Ένωσης Βρετανών τουριστικών Πρακτόρων 

ATBA: η Πελοπόννησος και συγκεκριμένα η Πύλος επελέγη να φιλοξενήσει 

το συνέδριο που αποτελεί ένα από τα πιο κορυφαία τουριστικά γεγονότα 

παγκοσμίως. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 550 τουριστικοί 

πράκτορες από την Βρετανία, οι οποίοι παρακολούθησαν την έναρξη του 

συνεδρίου απολαμβάνοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαχρονική 

γοητεία της Μεσσηνιακής γης στην φιλόξενη Περιφέρεια της Πελοποννήσου 

και στο κορυφαίο θέρετρο της περιοχής το Costa Navarino.  

 Έκθεση αγροτουρισμού Επιδαύρου. 

 Γιορτή Ψαρά στον Τυρό Αρκαδίας.  
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3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

3.1. SWOT ανάλυση τουριστικού κλάδου Περιφέρειας 

Η ανάλυση SWOT «Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats» (Δυνατά 

Σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές) είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο και 

διαδεδομένο μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στην διάγνωση ενός 

Οργανισμού/Τομέα αναφορικά με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του.  

Στην ανάλυση SWOT  επιχειρείται η διερεύνηση του αντίκτυπου του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος στη λειτουργία και την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα 

στην Περιφέρεια που εξετάζεται, με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών και των 

ελλείψεων, ώστε να διασαφηνιστεί η εικόνα ως προς την δυναμικότητα της και να 

καθοριστούν οι απαραίτητες παρεμβατικές ενέργειες. 

Ως δυνατά σημεία καταγράφονται τα προτερήματα του τουριστικού τομέα της 

Περιφέρειας, τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει, ή να υπερτερεί έναντι του 

ανταγωνισμού κλπ. Δυνατά σημεία είναι, ενδεικτικά: 

 Στρατηγική γεωγραφική θέση (γειτνίαση με την Αθήνα), 

 Ύπαρξη μεγάλων οδικών αξόνων (ΠΑΘΕ, Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα κλπ.) 

που συνδέουν την Περιφέρεια με την Αθήνα, την Πάτρα και τους 

διευρωπαϊκούς άξονες, 

 Ύπαρξη διεθνή αερολιμένα στην Καλαμάτα που υποδέχεται πτήσεις charter, 

 Τακτική σύνδεση του βορείου τμήματος της Περιφέρειας με την Αθήνα μέσω 

Προαστιακού Σιδηρόδρομου (Κιάτο), 

 Ενδιαφέρον ανάγλυφο τοπίο, με συνύπαρξη ορεινών όγκων, πεδινών 

εκτάσεων και ιδιαίτερων ακτών αισθητικής αξίας, 

 Αξιόλογοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι. 

 

Ως αδυναμίες καταγράφονται τα μειονεκτήματα που εντοπίζονται στον τουριστικό 

τομέα της Περιφέρειας και είναι τα εξής: 

 Ποιοτική διαφορά στο οδικό δίκτυο πεδινών και ορεινών περιοχών, 

 Ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές, 

 Έλλειψη αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με άλλες περιοχές της 

χώρας, 

 Ελλείψεις στον χωροταξικό και στον πολεοδομικό σχεδιασμό, 

 Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, 
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 Χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και έλλειψη 

σύνθετων τουριστικών προϊόντων, 

 Χαμηλή ποιότητα τουριστικών υποδομών. 

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Πελοπόννησο είναι: 

 Επέκταση και βελτίωση της λιμενικής υποδομής με κατεύθυνση την αύξηση 

του βαθμού εξυπηρέτησης ακτοπλοΐας και τουρισμού, 

 Αξιοποίηση στρατιωτικού αεροδρομίου Τρίπολης για επιβατικές μεταφορές 

και εκσυγχρονισμός αεροδρομίου Καλαμάτας, 

 Αξιοποίηση του θαλάσσιου άξονα Αδριατικής-Ιονίου-Ανατολικής Μεσογείου 

που προωθείται στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων και δημιουργία 

νότιας πύλης εισόδου από το λιμάνι της Καλαμάτας, 

 Βελτίωση των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών διασυνδέσεων και δημιουργία 

τακτικών δρομολογίων, 

 Δημιουργία διαδρομών μονοπατιών με επιστημονικό και οικολογικό 

ενδιαφέρον για την ανάδειξη και αξιοποίηση τους, 

 Ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών προγραμμάτων για την προώθηση του 

πολιτισμού και της ιστορίας της Περιφέρειας. 

 

Οι κυριότερες απειλές οι οποίες εντοπίζονται στην Περιφέρεια είναι: 

 Αναποτελεσματικό δίκτυο θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, 

 Καθυστέρηση στην κατασκευή του δυτικού άξονα (Ολυμπία Οδός) αλλά και 

στη σύνδεση Κόρινθος - Πάτρα που δυσκολεύει την πρόσβαση στο λιμάνι της 

Πάτρας. 
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3.2. Διαμόρφωση μίγματος τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών  

3.2.1. Δυνατότητες Περιφέρειας 

Η Πελοπόννησος αποτελεί μια Περιφέρεια η οποία συνδυάζει ορεινούς όγκους, τοπία 

ιδιαίτερου φυσικού κάλους, βιότοπους, περιοχές NATURA, εκτεταμένη ακτογραμμή, 

πλούσια πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά. Παρόλο, τον φυσικό και 

πολιτιστικό πλούτο της Περιφέρειας έχει πολύ δρόμο να διανύσει έτσι ώστε να 

καταστήσει το προϊόν της ανταγωνιστικό και ελκυστικό στις διεθνείς αγορές, με το 

μεγαλύτερο πρόβλημα να έγκειται στην αποτελεσματική προώθηση του, παρά τις 

σημαντικές προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια από τοπικούς φορείς και 

Περιφέρεια.   

Τα κυριότερα παραδείγματα που εν δυνάμει μπορούν να αποτελέσουν δυναμικά 

τουριστικά προϊόντα για την Περιφέρεια είναι: 

1. Η ενότητα Αργολίδας ως προορισμός Πολιτισμού και Θρησκείας: το 

προϊόν αυτό αφορά στην πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά (Μυκήνες, 

Τίρυνθα κ.α.) που την έχει καταστήσει την τρίτη μεγαλύτερη σε 

επισκεψιμότητα, μετά την Αττική και την Ρόδο. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στην ενότητα, που σε συνδυασμό με την εγγύτητα της 

με την Αθήνα την έχει καταστήσει πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε 

χρόνο. Εκτός του προαναφερθέντος προϊόντος, στην ενότητα συναντάμε 

εκτεταμένη ακτογραμμή (3 παραλίες βραβευμένες με γαλάζια σημαία) με 

υπέροχες παραλίες που συνδυαστικά με το κύριο προϊόν της ενότητας και 

την κατάλληλη προώθηση τους μπορούν να την καταστήσουν ιδιαιτέρως 

ανταγωνιστική σε σύγκριση με τους κύριους εγχώριους ανταγωνιστές της.   

2. Η ενότητα Μεσσηνίας ως προορισμός Ήλιου και Θάλασσας: το προϊόν 

αυτό αφορά το παραλιακό κομμάτι της ενότητας. Οι υπέροχες παραλίες με 

τα πρασινογάλαζα και τιρκουάζ νερά και τη λευκή άμμο σε συνδυασμό με τις 

ανεπτυγμένες τουριστικές και μεταφορικές υποδομές, έχουν καταστήσει την 

ενότητα τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό τουριστικό πυλώνα της 

Περιφέρειας. Εκτός του προϊόντος Ήλιου και Θάλασσας, η ενότητα διαθέτει 

πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα (Αρχαιολογικός χώρος Μεσσήνης, κάστρα κ.α.) 

το οποίο σε συνδυασμό με το κύριο μπορεί να δημιουργήσει ένα ελκυστικό 

προϊόν. 

3. Η Ενότητα Λακωνίας ως προορισμός Ήλιου & Θάλασσας και 

Πολιτισμού & Θρησκείας: Ένα από τα ωραιότερα αξιοθέατα της χώρας, η 

καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, χτίστηκε πάνω σε ένα βράχο, με 
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μοναδική πρόσβαση από τη στεριά μια στενή λωρίδα γης. Το μικρό Άγιο Όρος 

της Πελοποννήσου στολίζεται από τα ερείπια ναών και τις ερημικές 

εκκλησίες. Επίσης, η καστροπολιτεία του Μυστρά στέκεται επιβλητική στην 

ανατολική πλευρά του Ταΰγετου. Οι εκκλησίες και τα παλάτια σε συνδυασμό 

με τα τείχη που προστάτευαν την πόλη εκείνη την εποχή μεταφέρουν τον 

επισκέπτη σε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Πέρα από το πλούσιο πολιτιστικό 

απόθεμα, η Ενότητα φημίζεται και για τους μικρούς παραδείσους που 

συναντώνται στα όρια της. Ένας τέτοιος παράδεισος είναι η Ελαφόνησος 

ένα μικρό νησάκι στο νότιο άκρο της Λακωνικής χερσονήσου το οποίο έχει 

γίνει ιδιαίτερα γνωστό τα τελευταία χρόνια για διακοπές Ήλιου & Θάλασσας 

τόσο από Έλληνες όσο και από Αλλοδαπούς τουρίστες. 
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3.3. Ρόλος ΣΕΤΕ στην αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού 

της Περιφέρειας 

Εφόσον συμφωνηθεί, ο ΣΕΤΕ/ το ΙΝΣΕΤΕ θα έχει ρόλο Τεχνικού Συμβούλου της 

Περιφέρειας ή άλλης Αρχής που θα διαχειρίζεται το (εκάστοτε) πρόγραμμα δράσης. 

Στα πλαίσια αυτά θα παρέχει τεχνογνωσία για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη 

υλοποίηση του προγράμματος δράσης και, όπου χρειάζεται, θα κάνει εισηγήσεις 

προς την αρμόδια Αρχή. 
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

4.1. Προϋποθέσεις υλοποίησης  

Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής της 

Περιφέρειας είναι: 

1. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας: Το Στρατηγικό και επιχειρησιακό 

πρόγραμμα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα πρέπει να συμπεριλάβει 

στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης ένα 

ευρύ φάσμα από τοπικές ομάδες και ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν 

και θα συμβάλλουν σύμφωνα με τις ικανότητες και αρμοδιότητες που μπορεί 

να διαθέτουν μέσα από τοπικούς φορείς. 

Πιο συγκεκριμένα, ως βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης επισημαίνονται 

οι ακόλουθες: 

 Σύσταση συντονιστικού οργάνου/μηχανισμού για διασπορά 

θεματικών εκδηλώσεων πολιτιστικού-θρησκευτικού ενδιαφέροντος, 

εντός και εκτός της περιόδου αιχμής κοντά σε παράκτιες περιοχές 

όπου διαμένουν τουρίστες Ήλιος & Θάλασσα, χωρίς χρονικές 

επικαλύψεις. 

 Ευαισθητοποίηση και συντονισμός για ανάληψη συλλογικής 

προσπάθειας εκ μέρους των ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων 

εστίασης και αναψυχής αλλά και άλλων επαγγελματιών (τουριστικά 

είδη, εμπορία ρούχων, ενοικίαση αυτοκινήτων κλπ.) στις ενότητες της 

Περιφέρειας για επέκταση του χρόνου λειτουργίας τους πέραν των 

μηνών υψηλής τουριστικής ζήτησης, με παράλληλη αναβάθμιση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών τους την περίοδο εκτός σεζόν. 

 Προσήλωση της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών επιχειρήσεων 

στην ποιότητα καθώς και τήρηση των υποσχέσεων τους προς τους 

τουριστικούς πράκτορες. Είναι σημαντικό για τη συγκεκριμένη 

προσπάθεια να μείνουν ανοικτά πιλοτικά και ορισμένα ξενοδοχεία 4* 

και 5* σε Αργολίδα, Μεσσηνία και Κορινθία, κατά τη διάρκεια του 

Νοεμβρίου. 

 Ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, 

γαστρονομικός, οικοτουρισμός κλπ.), με τη συμμετοχή τοπικών 
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δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και μεμονωμένων 

επαγγελματιών με κατάλληλες δεξιότητες (αρχαιολόγους, 

βοτανολόγους, γεωλόγους, οινοποιούς κλπ.). 

 Καλλιέργεια και προβολή της τουριστικής συνείδησης και φιλοξενίας. 

Καλλιέργεια τουριστικής κουλτούρας και υποστήριξης των 

επαγγελματιών του τουρισμού. 

2. Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο: Η άμβλυνση της εποχικότητας 

επικεντρώνεται σε μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται όλες 

οι κοινωνικές δυνάμεις: κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ο ιδιωτικός τομέας και 

φυσικά η διοίκηση (Κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική). 

Για το σκοπό αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων 

προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του προγράμματος. Η εφαρμογή μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής και η υλοποίηση του προγράμματος δράσης, 

προϋποθέτει την ενεργοποίηση κατάλληλων μηχανισμών και τη δόμηση 

συγκεκριμένων ικανοτήτων/ειδικοτήτων, προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης της σύνθετης αυτής 

προσπάθειας. Οι βασικές υποδομές που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό 

σχεδιασμό και υλοποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας είναι, οι εξής: 

 Σύσταση ενιαίου φορέα, Destination Management 

Organization (DMO), ο οποίος θα αναλάβει το σύνολο της 

διαχείρισης (συντονισμό, οργάνωση και παρακολούθηση του έργου) 

και θα ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή για την πρόοδο του. 

 Σύσταση και ενεργοποίηση Επιτροπής Παρακολούθησης: για 

την υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος και τον 

συντονισμό της τοπικής προσπάθειας. 

 Συντονισμένες προσπάθειες προβολής του τουριστικού 

προϊόντος: Διάθεση πόρων με βάση συγκεκριμένους στόχους, 

σωστό προγραμματισμό και προτεραιοποίηση. 

 Επικοινωνία και συνεργασίες με άλλες Περιφέρειες: κρατικούς 

φορείς, διεθνείς οργανισμούς κλπ. για συλλογική προσπάθεια 

προώθησης του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

 Ισχυρότερες και αποδοτικότερες συνεργασίες μεταξύ των 

φορέων του τουρισμού: για την επίκαιρη και υψηλής ποιότητας 

πληροφόρηση, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. 
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 Ενίσχυση της δραστηριοποίησης και συσπείρωση των 

παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δυνάμεων της 

τοπικής τουριστικής οικονομίας. 

 Δημιουργία δικτύου μεταξύ τοπικών αγροτικών παραγωγών 

και ξενοδοχείων/εστιατορίων για τη χρήση ποιοτικών τοπικά 

παραγόμενων προϊόντων, δημιουργία κλειστής αγοράς βιολογικών 

τοπικών προϊόντων, χρήση τοπικών προϊόντων στη διακόσμηση των 

τουριστικών επιχειρήσεων και στους εξοπλισμούς κλπ. 

 Ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του κοινού, αλλά και 

δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική παροχή έγκυρων και 

έγκαιρων πληροφοριών στους επισκέπτες και εξειδικευμένες 

πληροφορίες.  

3. Συνεργασίες με διαμορφωτές ζήτησης - Πρωτόκολλα συνεργασίας: η 

άμβλυνση της εποχικότητας επικεντρώνεται σε μια συλλογική, αλλά 

συντονισμένη προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται αρχικά όλοι οι τοπικοί 

φορείς, επιχειρήσεις, παράγοντες αλλά και διαμορφωτές της ζήτησης (Tour 

Operators).  

Για αυτό το σκοπό είναι σημαντικό αρχικά να εξασφαλίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία όλων 

των τοπικών δυνάμεων προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του 

προγράμματος. Παράλληλα, απαιτείται δέσμευση από και προς τους Tour 

Operators και τις αεροπορικές εταιρίες, με σημαντικό στοιχείο την τήρηση 

των υποσχέσεων και από τις δύο πλευρές. Η σύνταξη και συν-υπογραφή 

πρωτοκόλλων συνεργασίας για άμβλυνση της εποχικότητας κρίνεται 

απαραίτητη ώστε να τεθούν οι βάσεις της συνεργασίας και να υπάρξει 

δέσμευση από όλα τα μέρη. 

Απαραίτητη είναι επίσης και η ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του 

κοινού, αλλά και η δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική παροχή 

έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών στους διοργανωτές ταξιδιών που 

ειδικεύονται στο Ήλιος & Θάλασσα αλλά και σε ταξιδιωτικούς πράκτορες που 

ειδικεύονται στον θρησκευτικό τουρισμό αλλά και στον τουρισμό 

φύσης/περιηγήσεων/περιπατητικό τουρισμό. 

4. Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης: Κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί και η εγκατάσταση και 

λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης της προόδου των δράσεων 

επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής και της αξιολόγησης και αποτίμησης 

των αποτελεσμάτων. 
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Η επιλογή σωστών δεικτών παρακολούθησης τόσο των αποτελεσμάτων όσο 

και της πορείας υλοποίησης των επιμέρους δράσεων αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας της συγκεκριμένης προσπάθειας. 

5. Εξασφάλιση χρηματοδότησης: η εξασφάλιση της απαιτούμενης 

χρηματοδότησης τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα 

κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής. Απαιτείται 

σωστός προγραμματισμός της διάθεσης των απαιτούμενων κονδυλίων και 

της κατανομής αυτών μεταξύ των διαφορετικών τουριστικών έργων. Η 

εποχικότητα κρίνεται ως πρόβλημα μείζονος σημασίας και χρήζει της 

απαραίτητης προτεραιοποίησης και προσοχής. 

6. Αερομεταφορές - διατήρηση των υπαρχουσών slot: Είναι σημαντικό για 

την επίτευξη των στόχων να διατηρηθούν τα slots, κυρίως αυτά από τις 

κύριες αγορές στόχους όπως είναι η Γερμανία, η Ρωσία, η Αγγλία κλπ. Εδώ 

απαιτείται συζήτηση και συντονισμός με τους tour operators για την 

καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων σε slots, ωράρια, συχνότητα κλπ.  

7. Καινοτομία - Ανταγωνιστικότητα: Απαιτούνται καινοτόμες ιδέες και 

έμφαση στην ανταγωνιστικότητα καθώς και επιχειρηματική φιλοσοφία που 

να διαθέτει προσήλωση στην ποιότητα, τήρηση υποσχέσεων, σημαντικά 

μειωμένες τιμές σε σχέση με τους θερινούς μήνες και σωστό targeting 

αγορών και positioning  των προϊόντων στις ξένες αγορές. 

8. Ο ρόλος του ΣΕΤΕ: ο ρόλος του ΣΕΤΕ είναι βασικός για την επιτυχία του 

συγκεκριμένου προγράμματος. Παρόλο που δεν θα παίξει τον εκτελεστικό 

ρόλο - και δεν θα έχει την πλήρη ευθύνη υλοποίησης του Οδικού Χάρτη, θα 

παίξει ρόλο ενθαρρυντικό και θα επιτηρεί τις εξελίξεις και την πρόοδο των 

δράσεων ως μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, 

κρούοντας όπου χρειαστεί τον κώδωνα του κινδύνου προς την Περιφέρεια 

για την αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής. 

9. Ενίσχυση από την Κεντρική Διοίκηση: είναι πολύ σημαντικό η όλη 

προσπάθεια να έχει την υποστήριξη της Κεντρικής Διοίκησης της χώρας. Μια 

τέτοια υποστήριξη μπορεί να έχει τη μορφή διασφάλισης μιας υγιούς 

οικονομικής και επενδυτικής κατάστασης στην χώρα, την διασφάλιση ενός 

κλίματος ασφάλειας είτε προς τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην 

προσπάθεια είτε και προς τους ίδιους τους επισκέπτες. 

Παράλληλα, απαιτούνται συντονισμένες κεντρικές προσπάθειες προώθησης 

της χώρας ως τουριστικό προορισμό και είναι σημαντικό να υπάρχει κεντρική 

διαχείριση αυτού και να μην λειτουργούν οι διάφοροι φορείς αποσπασματικά. 

Τέλος, το Κράτος μπορεί να συμβάλλει και σε δράσεις που βοηθούν στη 
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μείωση των λειτουργικών εξόδων των εμπλεκόμενων για το συγκεκριμένο 

διάστημα λειτουργίας (περίοδος επιμήκυνσης) με συγκεκριμένα μέτρα, 

φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις.  
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4.2. Εμπλεκόμενοι φορείς 

Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο 

αντιμετώπισης της εποχικότητας του τουρισμού στην Περιφέρεια είναι: 

 Κυβέρνηση (Εθνική, Περιφέρειες), 

 Υπηρεσίες Οικονομικής Ανάπτυξης, 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

 Μεταφορές, 

 Πολιτισμικές, αθλητικές οργανώσεις, 

 Ξενοδοχειακός τομέας, 

 Τομέας εστίασης/ψυχαγωγίας, 

 Ενδιάμεσοι (π.χ. tour operators), 

 Συνεργασίες τοπικών παραγόντων, 

 Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρηματικότητας. 

 

Ο ρόλος του ΣΕΤΕ θα έγκειται στην ευαισθητοποίηση των αρμόδιων και άμεσα 

εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


