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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

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

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

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

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

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

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

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

$ Δολάριο ΗΠΑ

~ Περίπου

£ Λίρα ΗΒ

€  Ευρώ

hm3 Κυβικό εκατόμετρο (1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα)

knots Κόμβοι

xλμ. Χιλιόμετρα

Α/Κ Αυτοκινητόδρομος

ΑμεΑ Άτομα με αναπηρία

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών

δισ. Δισεκατομμύρια

Ε/Γ - Ο/Γ Επιβατηγό/οχηματαγωγό

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΛ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

ΕΞΑΑ Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού

εκατ. Εκατομμύρια

Ενοικ. Δωμάτια Ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΗΒ Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΘΗΣ Θερμοηλεκτρικός σταθμός

Ι.Μ. Ιερά Μονή

κ.α. Και άλλα

κτλ. Και τα λοιπά

Συντομογραφίες Περιγραφή / Επεξήγηση

ΚΥ Κέντρο υγείας

μ. Μέτρα

Μ.Ο. Μέσος όρος

ΟΤΑ Online Travel Agency

Π.Γ.Ν. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

π.χ. Παραδείγματος χάριν

ΠΓΕ Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα

ΠΟΑ Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

ΠΟΠ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

ΠΠΙ Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο

π/υ Προϋπολογισμός

ΣΜΑ Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων

στρ. Στρέμματα

τ.μ. Τετραγωνικά μέτρα

τ.χλμ. Τετραγωνικά χιλιόμετρα

τρισ. Τρισεκατομμύρια

ΤΣΠ Τοπικός σταθμός παραγωγής

ΥΔ Υδατικό Διαμέρισμα

ΥΗΣ Υδροηλεκτρικός σταθμός

χιλ. Χιλιάδες

χλστ. Χιλιοστόμετρα

ΧΥΤΑ Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

ΧΥΤΥ Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
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Προσβασιμότητα
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Διαθέτει μεγάλης έκτασης παράκτιο 
ανάγλυφο όπου είναι διαμορφωμένα πολλά λιμάνια και μαρίνες μικρής εμβέλειας. Μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου ανήκει στο 
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών καθώς από την Περιφέρεια διέρχονται δύο σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι και ένα αεροδρόμιο που 
χρήζει αναβάθμισης ώστε να συμβάλει στη δημιουργία συστήματος συνδυασμένων μεταφορών.

Υποδομές μεταφορών και σημεία πρόσβασης στην Περιφέρεια

• Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Πελοποννήσου 
(Α7), μέρος της Ευρωπαϊκής Οδού 65 (Ε65) 

• Ολυμπία Οδός - Αυτοκινητόδρομος (Α8), 
μέρος της Ευρωπαϊκής Οδού 94 (Ε94)

• Ευρωπαϊκή Οδός 961 (E 961) ή Εθνική Οδός 
(ΕΟ39)

• Αυτοκινητόδρομος 71 (Α71)
• Εθνική Οδός (ΕΟ7)
• Εθνική Οδός (ΕΟ82)
• Εθνική Οδός (ΕΟ86)
• Εθνική Οδός (ΕΟ74)

Οδικό Δίκτυο

• Γραμμή Προαστιακού Αθήνα - Κιάτο 

Προαστιακός Σιδηρόδρομος

1. Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας 
«Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος»

Αεροδρόμια

1. Λιμάνι Άστρους
2. Λιμάνι Γυθείου
3. Λιμάνι της Ελαφονήσου
4. Λιμάνι της Κόστα Ερμιονίδας
5. Λιμάνι Ναυπλίου 
6. Λιμάνι Νεάπολης Βοιών
7. Λιμάνι Κορίνθου
8. Λιμάνι Πόρτο Χέλι
9. Λιμάνι Καλαμάτας
10. Λιμάνι Μεθάνων 

Λιμένες

7

8

5

6

2

3

4

10

1

9
1

ΧΧ Λιμάνι Αεροδρόμιο
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Οδικό Δίκτυο

Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας|Οδικό Δίκτυο & Αεροδρόμια

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019, ΥΠΑ, aerodromo.com, airlines.gr

Η Πελοπόννησος διαθέτει εκτεταμένο οδικό δίκτυο, με το οποίο συνδέεται με την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Διαθέτει δύο 
αυτοκινητόδρομους που αποτελούν τμήμα των  Ευρωπαϊκών Οδών (ΔΕΔ-Μ) και την Εθνική Οδό που καλύπτει σημαντικό κομμάτι του 
δικτύου με μήκος 1.250 χλμ. ενώ το επαρχιακό δίκτυο είναι 4.600 χλμ. 

Αυτοκινητόδρομος 
Κεντρικής 

Πελοποννήσου (Α7)

Αυτοκινητόδρομος (Α8) 
– Ολυμπία Οδός

Εθνική Οδός 39

• Ο Αυτοκινητόδρομος ξεκινά από την Κόρινθο και καταλήγει στην Καλαμάτα με συνολικό μήκος 205 χλμ. Είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού 65. 
• Από το 2000 μέχρι και το 2013 έγιναν σημαντικά έργα αναβάθμισης, με βελτιώσεις των ανισόπεδων κόμβων, κατασκευή νέων σηράγγων και βελτιώσεις των ήδη 

υφιστάμενων. Το 2013 ολοκληρώθηκε το συνολικό μήκος του αυτοκινητόδρομου και το 2016 δόθηκε στην κυκλοφορία  ένα επιπλέον μικρό κομμάτι που αποτελεί 
παράκαμψη της Καλαμάτας. Το τμήμα που υπήρχε πριν την έναρξη του έργου συνέδεε την Κόρινθο με την Τρίπολη και είχε μήκος 82χλμ. Το νέο τμήμα (Τρίπολη – Καλαμάτα) 
έχει μήκος 76χλμ ενώ το τμήμα Λευκτρό – Σπάρτη είναι 46χλμ.

• Ο Αυτοκινητόδρομος Α8 ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία στο σύνολο του 2017. Ενώνει την Αθήνα με την Πάτρα αντικαθιστώντας την παλιά εθνική οδό που 
θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνη. 

• Το συνολικό του μήκος είναι 201,5 χλμ. Διέρχεται από το βόρειο τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς ξεκινά από την Ελευσίνα, διασχίζει την Κόρινθο και καταλήγει 
στην Πάτρα, με τα 120 χλμ. του αυτοκινητόδρομου να βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

• Στο τμήμα από τη Μάνδρα μέχρι την Κόρινθο (64 χλμ.) αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού 94, ενώ από Κόρινθο έως την Πάτρα (120 χλμ.) ανήκει στην Ευρωπαϊκή Οδό 65. 
Ο Αυτοκινητόδρομος περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά έργα όπως σήραγγες και γέφυρες και 29 ανισόπεδους κόμβους.

• Η Εθνική Οδός 39 (ΕΟ39) διασχίζει κάθετα την Πελοπόννησο και ενώνει την Τρίπολη με τη Σπάρτη και το Γύθειο.  Έχει μήκος 100 χλμ. και συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή Οδό 
961 (Ε961).

• Η τουριστική ανάπτυξη της Π.Ε. Μεσσηνίας απαιτεί την αναβάθμιση του οδικού δικτύου ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Η βελτίωση δεν πρέπει να εστιάσει μόνο στις Εθνικές Οδούς αλλά και σε 
επαρχιακούς δρόμους που οδηγούν σε τουριστικούς προορισμούς όπως παραλίες, οικισμούς και κέντρα τουρισμού περιπέτειας.

• Η βελτίωση του οδικού δικτύου στοχεύει στο να αυξήσει το βαθμό ελκυστικότητας της περιοχής καθιστώντας τις οδούς πιο ασφαλείς και μειώνοντας το χρόνο της απόστασης.

• Οι Περιφέρεια διαθέτει πολλούς τουριστικούς προορισμούς που καταλαμβάνουν διαφορετικά μορφολογικά σημεία της όπως ορεινούς όγκους, παραλιακά ανάγλυφα και τουριστικά ανεπτυγμένους 
κόλπους (Κορινθιακός και Αργολικός κόλπος). Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη διασύνδεση αυτών των περιοχών.
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας  | Αεροδρόμια | Λιμένες

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2019, Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών 2019, ΥΠΑ, aerodromo.com, airlines.gr

Η Περιφέρεια διαθέτει πλήθος λιμένων, οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης ώστε να διευκολύνουν την τουριστική προέλευση και την 
ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή σύνδεση. Το σύστημα των αυτοκινητόδρομων σε συνδυασμό τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
μπορεί να αποτελέσει ένα αποδοτικό συνδυασμένο δίκτυο μεταφορών που θα εξασφαλίζει την ασφαλή προσβασιμότητα στους 
τουριστικούς προορισμούς της Περιφέρειας. Επιπλέον, η Περιφέρεια διαθέτει το αεροδρόμιο Καλαμάτας στο οποίο 
πραγματοποιούνται εγχώριες πτήσεις και διεθνείς πτήσεις charter.

Αεροδρόμια

Διεθνής Αερολιμένας 
Καλαμάτας "Καπετάν 

Βασίλης 
Κωνσταντακόπουλος"

• Το Αεροδρόμιο Καλαμάτας είναι το μόνο αεροδρόμιο της Περιφέρειας. Βρίσκεται 9 χλμ. δυτικά της Καλαμάτας και η πρόσβαση είναι εφικτή με ΚΤΕΛ και ταξί. 

• Συνδέεται με απευθείας πτήση με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μία φορά την εβδομάδα. Όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται διεθνείς πτήσεις charter , οι 
οποίες αυξάνονται σημαντικά κατά την θερινή περίοδο ενώ προστίθενται και κάποιες προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις από χώρες όπως η Γερμανία, η Μ. Βρετανία, η 
Αυστρία, η Ιταλία και η Γαλλία. 

• Στο σύνολο τους οι διεθνείς αφίξεις έχουν αυξηθεί πάνω από 75% την τελευταία πενταετία και το 2019 περίπου 153 χιλ. επισκέπτες προσγειώθηκαν στο Αεροδρόμιο

Λιμένες

Λιμάνι Καλαμάτας

Λιμάνι Μεθάνων
• Το Λιμάνι των Μεθάνων βρίσκεται στη βορειανατολική πλευρά της Πελοποννήσου. Συνδέεται καθημερινά με δύο δρομολόγια με το Πειραιά και το ταξίδι διαρκεί 

περίπου δύο ώρες. Επιπλέον συνδέεται καθημερινά με την Αίγινα και τον Πόρο. 

• Το 2019 αποβιβάστηκαν στο λιμάνι των Μεθάνων περίπου 19 χιλ. επισκέπτες

• Το λιμάνι της Καλαμάτας έχει χαρακτηριστεί ως λιμάνι εθνικής σημασίας και ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. 
• Τα έργα αναβάθμισης που απαιτούνται κρίνονται άμεσης προτεραιότητας. Οι υποδομές που διαθέτει καλύπτουν εμπορική και επιβατική κίνηση ενώ 

χρησιμοποιείται από κρουαζιερόπλοια και αλιευτικά. 
• Αν και διαθέτει υποδομή για την ακτοπλοϊκή χρήση τα τελευταία χρόνια δεν αξιοποιείται ως επιβατικός σταθμός και δεν συνδέεται με άλλα λιμάνια για τη 

μεταφορά επιβατών. 

Λιμάνι Νεάπολης

• Το Λιμάνι της Νεάπολης βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Νομού Λακωνίας. Χρησιμοποιείται ως ακτοπλοϊκός σταθμός για τη σύνδεση με τα Κύθηρα και την 
Ελαφόνησο. Δρομολόγια για τα Κύθηρα πραγματοποιούνται δύο φορές την ημέρα κατά τη θερινή περίοδο και η διάρκεια του ταξιδιού είναι 1,5 ώρα. 

• Η κίνηση στη Νεάπολη είναι ιδιαίτερα αυξημένη και το 2019 περίπου 220 χιλ. επισκέπτες αποβιβάστηκαν στο λιμάνι.
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Ανάλυση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Λιμένες

Πηγές: Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών, Επικαιροποίηση 2019, Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018

Η Περιφέρεια διαθέτει πλήθος λιμένων παρόλα αυτά οι λιμενικές εγκαταστάσεις απαιτούν βελτιώσεις ώστε να διευκολύνουν την 
τουριστική προέλευση και την ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή σύνδεση. Το σύστημα των αυτοκινητόδρομων σε συνδυασμό τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις μπορεί να αποτελέσει ένα αποδοτικό συνδυασμένο δίκτυο μεταφορών που θα εξασφαλίζει την ασφαλή 
προσβασιμότητα στους τουριστικούς προορισμούς της Περιφέρειας. 

Λιμάνι Ερμιόνης
• Το λιμάνι Ερμιόνης βρίσκεται νοτιοανατολικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο νομό Αργολίδας.  
• Συνδέεται με την Ύδρα, τις Σπέτσες, το Πόρτο χέλι, τον Πόρο και τον Πειραιά.  Καθημερινά δύο δρομολόγια ξεκινούν από τον Πειραιά με προορισμό την 

Ερμιόνη. Το 2019 15 χιλ. επισκέπτες χρησιμοποίησαν το λιμάνι της Ερμιόνης.

Λιμάνι Ελαφόνησος 
Λακωνίας

• Η Ελαφόνησος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου και συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω του λιμανιού της Πούντας από όπου 
ξεκινούν καθημερινά πλοία για την Ελαφόνησο. 

• Η διάρκεια του ταξιδιού για τη μεταφορά στην Ελαφόνησο διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά, ενώ η απόσταση από την Αθήνα στην Πούντα είναι 320 χλμ. 
μέσω της Εθνικής Οδού Τρίπολης Καλαμάτας. 

• Το λιμάνι της Ελαφονήσου έχει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, το 2019 170 χιλ. επισκέπτες έφτασαν στο νησί αξιοποιώντας την ακτοπλοϊκή σύνδεση.

• Η ανάπτυξη των λιμένων και της θαλάσσιας ζώνης της Περιφέρειας κρίνεται απαραίτητη καθώς θα βελτιώσει τα επίπεδα εξωτερικής και ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας και 
θα ενισχύσει το θαλάσσιο τουρισμό. 

• Η Περιφέρεια διαθέτει πλήθος παράκτιου ανάγλυφου που μπορεί να αξιοποιηθεί ως λιμένες, μαρίνες και αγκυροβόλια και να ενταχθεί στους προορισμούς κρουαζιέρας  
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• Η Κόρινθος είναι αστικό κέντρο που βρίσκεται κοντά στο μητροπολιτικό κέντρο της χώρας, διαθέτει ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα, βιομηχανική δραστηριότητα και ορεινούς 
όγκους με τουριστικό ενδιαφέρον. Το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας χρήζει αναβάθμισης ώστε να διευκολυνθεί η ενδοπεριφερειακή μετακίνηση ενώ δίνεται βάρος 
και στην επέκταση της προαστιακής γραμμής του σιδηροδρομικού δικτύου. Το λιμάνι των Αγ. Θεοδώρων εξυπηρετεί τις βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής ενώ το λιμάνι 
της Κορίνθου, αφού προηγηθούν τα απαραίτητα έργα στις υποδομές, μπορεί να απορροφήσει την ακτοπλοϊκή κίνηση.

Ανάλυση πόλεων και περιοχών της Περιφέρειας που λειτουργούν ως πύλες εισόδου/εξόδου
Παρακάτω αναλύονται οι πύλες εισόδου και εξόδου της Περιφέρειας.

Καλαμάτα

• Η Καλαμάτα θεωρείται δευτερεύον εθνικός πόλος σύμφωνα με το αναθεωρημένο Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο και το σημαντικότερο οικιστικό κέντρο της Περιφέρειας. Βρίσκεται στη 
νοτιοδυτική πλευρά της Πελοποννήσου,  ενώ συγκεντρώνει πολλά χαρακτηριστικά που την 
καθιστούν κόμβο διαπεριφερειακής σύνδεσης, με δυνατότητες ανάπτυξης διεθνών συνδέσεων.

• Το οδικό δίκτυο που διέρχεται από την Καλαμάτα αποτελεί τμήμα διεθνούς/ ευρωπαϊκής 
εμβέλειας (Καλαμάτα – Ρίο/ Αντίρριο) ή εθνικής εμβέλειας (Καλαμάτα – Αθήνα), επιπλέον η 
πόλη διαθέτει λιμένα εθνικής σημασίας που σύμφωνα με την αναθεώρηση του ΠΧΠ1

προορίζεται ως κύρια πύλη εισόδου της Περιφέρειας με διεθνές ενδιαφέρον στους άξονες των 
εμπορευματικών μεταφορών και της προσέλκυσης της τουριστικής κίνησης. Επιπλέον, 
σχεδιάζεται η αναβάθμιση του αεροδρομίου αλλά και των οδικών αξόνων με ταυτόχρονη 
πύκνωση του δικτύου και η αξιοποίηση των σιδηροδρομικών υποδομών.

• Η Καλαμάτα συγκεντρώνει διοικητικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, υποδομές μαζικού 
τουρισμού ενώ στόχος είναι να αναδειχθεί σε κέντρο υποστήριξης θαλάσσιου τουρισμού και να 
αξιοποιηθούν περαιτέρω οι συνδυασμένες μεταφορές ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία 
εμπορευματικού κέντρου. 

Πληθυσμός: Η Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας αριθμεί 62.409  μόνιμους κατοίκους. Στην 
πόλη της Καλαμάτας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 54.100 κάτοικοι.

Εκπαίδευση: Το 16,9% του πληθυσμού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Ποσοστό που αντιστοιχεί στο 17,36% των κατόχων πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ηλικιακή Κατανομή: Το 52,1% των κατοίκων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20-64.

Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: Στο Δήμο Καλαμάτας το 42,59% του πληθυσμού είναι 
οικονομικά ενεργός.

Κλάδος Καταλύματος & Εστίασης: Σε αυτό τον κλάδο της οικονομίας απασχολείται το 
7,63% του συνόλου των εργαζομένων στο Δήμο Καλαμάτας. Ποσοστό που αντιστοιχεί στο 
12,37% των απασχολούμενων σε αυτό τον κλάδο σε όλη την Περιφέρεια.

Προσβασιμότητα – Συνδεσιμότητα Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Άλλες πόλεις

Κόρινθος

Τρίπολη
• Η Τρίπολη, ως δευτερεύων εθνικός πόλος,  έχει τη δυνατότητα, σε συνδυασμό με την Καλαμάτα, να δημιουργήσει έναν περιφερειακό πόλο ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας καθώς 

η κεντρική θέση της πόλης μπορεί να την καταστήσει κόμβο των οδικών αξόνων που διατρέχουν την Περιφέρεια και οδηγούν στα αστικά κέντρα και στις παράκτιες περιοχές της 
Λακωνίας και της Μεσσηνίας που παρουσιάζουν αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον και ανεπτυγμένη αγροτική υποδομή.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2011, μόνιμος πληθυσμός), Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Πελοποννήσου
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Αποτελέσματα χρηματοδοτικής περιόδου Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ)

Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Κατασκευή διπλής ΣΓΥΤ Ελευσίνα - Κόρινθος

Λιμένες
Παρεμβάσεις βελτίωσης και υποδομής λειτουργικότητας στο λιμάνι του Ναυπλίου

Συμβολή Δ΄ & Ε΄ προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ)
Ανάπτυξη συστημάτων ακτοπλοΐας, 
για την συνδεσιμότητα της 
Περιφέρειας

Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων 
σημείων του εθνικού και περιφερειακού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας

Αναβάθμιση διαπεριφερειακών & 
ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της 
Περιφέρειας

Στόχοι ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 

Έργα ενταγμένα στις προγραμματικές περιόδους Δ’ & Ε’

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας.
Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη των υποδομών πρόσβασης της Περιφέρειας

Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος - Κιάτο

Περιβαλλοντική βελτίωση των 
λιμενικών υποδομών

Έργο Π/Υ
ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2014-2020

Π/Υ
Σύνολο Σχόλια

Κατασκευή αυτοκινητόδρομου κεντρικής πελοποννήσου (Τρίπολη – Καλαμάτα) € 296.657.714 - € 296.657.714 Ολοκληρωμένο

Επαρχιακή  οδός Ριζόμυλος – Κορώνη,  τμήμα γέφυρα Τζάνε – έξοδος  Καλαμακίου € 32.028.154 € 32.028.154 Ολοκλήρωση 2021

Βελτίωση εθνικής οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά -Πύλος-Μεθώνη, τμήμα Φιλιατρά –Γαργαλιάνοι € 29.899.900 € 29.899.900 Ολοκλήρωση 2023

Επαρχιακή  οδός Σκούρα – Γεράκι € 9.385.881 € 10.328.067 Ολοκλήρωση 2021

Κανονικοποίηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση € 9.285.120 € 9.285.120 Ολοκλήρωση 2023

Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη € 85.036.400 € 85.036.400 Ολοκλήρωση 2022

Πηγές: Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αναθεώρηση 2019
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Τα αναπτυξιακά σχέδια για την βελτίωση των υποδομών πρόσβασης στοχεύουν στην βελτίωση του οδικού δίκτυο, την αναβάθμιση 
των αεροδρομίων και των λιμένων με σκοπό τη βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών σε ενδοπεριφερειακό & διαπεριφερειακό 
επίπεδο, την βελτίωση συνδέσεων των τουριστικών προορισμών και τη βελτίωση της βιώσιμης αστική κινητικότητας.

Εκσυγχρονισμός λιμενικών εγκαταστάσεων

Ασφαλές οδικό δίκτυο

Σύνδεση εσωτερικών τουριστικών και οικιστικών κέντρων με τις 
πύλες εισόδου/ εξόδου

Στόχοι Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών Οδικό Δίκτυο
 Οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος – Τσάκωνα – Καλαμάτα
 Ολοκλήρωση οδικού άξονα Ε961, Κροκέες – Μονεμβασιά και 

περιοχή Γυθείου
 Κατασκευή τμήματος Εθνικής Οδού 74, Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία, 

παρακάμψεις εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
 Ολοκλήρωση Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα 

και κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη.
 Βελτίωση οδού Ισθμός – Κόρινθος, Κόρινθος – Επίδαυρος - Ερμιόνη
 Αναβάθμιση Ε70 (Ναύπλιο – Επίδαυρος) 
 Αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού Πόρτο Χέλι – Ερμιόνη
 Βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας (δύο τμήματα 

μήκους 5,6 χλμ. και 2,7 χλμ.)
 Αυτοκινητόδρομος Μορέας, Μεσσηνία: Ολοκλήρωση μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αντιπλημμυρικών έργων 
(παρεμβάσεις με κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιπλημμυρική 
θωράκιση συγκεκριμένων περιοχών και προστασία υποδομών, π/υ 
ύψους €79 εκατ.)

Λιμένες
 Έργα αναβάθμισης τους Λιμένες Ναυπλίου, Γυθείου, 

Καλαμάτας και Πύλου για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων.
 Επέκταση και βελτίωση της Μαρίνας Πύλου
 ΣΔΙΤ Μαρίνας Ναυπλίου, Αργολίδα: κατασκευή υποδομών 

θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα Ναυπλίου
 Βελτίωση υποδομών Λιμένων Κορίνθου και Κιάτου.
 Υλοποίηση εμπορικού λιμένα Καλαμάτας σε νέα θέση
 Βελτίωση υποδομών στους βιομηχανικούς λιμένες περιοχής 

Αγ. Θεοδώρων.
 Υποδομές υδατοδρομίων

Αεροδρόμια
 Βελτίωση λειτουργίας του Αεροδρομίου Καλαμάτας. 

(Αναβάθμιση διαδρόμου, κατασκευή πύργου ελέγχου και 
υποστηρικτικού κτιρίου, εκσυγχρονισμός ηλεκτρικού δικτύου, 

 Δυνατότητα χρήσης του Αεροδρομίου Τριπόλεως ως πολιτικό. 
 Ανάπτυξη υποδομών για υδροπλάνα.

Μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια βελτίωσης των υποδομών πρόσβασης

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

Σιδηροδρομικό Δίκτυο
 Επέκταση προαστιακού σιδηρόδρομου (Αθήνα – Κόρινθος, Τρίπολη 

– Καλαμάτα). Τα έργα περιλαμβάνουν κανονικοποίηση γραμμής, 
σηματοδότηση & ηλεκτροκίνηση.

 Κόρινθος - Ναύπλιο-Τρίπολη, Κορινθία-Αργολίδα-Αρκαδία (μελέτη 
για επαναλειτουργία γραμμής Κόρινθος – Ναύπλιο- Τρίπολη)

 Κανονικοποίηση Ηλεκτροκίνηση Ισθμός- Λουτράκι, Κορινθία
 Υλοποίηση σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (Καλαμάτα)
Δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων και 
πεζοδρόμων (9.700 μ. στον αστικό ιστό και 4.500 
μ. στον περιαστικό) που διασχίζουν με δυο 
κλάδους (Ανατοικός-Δυτικός) τον κεντρικό αστικό 
ιστό από βόρεια προς νότια καταλήγοντας στο 
παράλιο τμήμα της και έναν κλάδο 4.350 μ. που 
διατρέχει την πόλη από τα δυτικά προς τα 
ανατολικά στο παράλιο μέτωπο
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Χαρτογράφηση τουριστικών 
προϊόντων 
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει 4 θερμοηλεκτρικούς σταθμούς στη Μεγαλόπολη της ΠΕ Αρκαδίας (3 μονάδες) και στους Άγιους 
Θεοδώρους της ΠΕ Κορινθίας συνολικής ισχύος 1536,6 MW. Επιπλέον, εντός της έκτασης της βρίσκεται ένας υδροηλεκτρικός σταθμός 
στο φράγμα του Λάδωνα, καθώς και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Η Περιφέρεια παρουσιάζει υψηλό βαθμό 
εξάρτησης από την Αττική ενώ συνδέεται στο σύστημα Υπερυψηλής τάσης μέσω του Δυτικού Διαδρόμου Μεγαλόπολη-Πάτρα-Αντίριο.

Βασικές υποδομές | Υποδομές ενέργειας & ηλεκτροδότησης

Πηγές: ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, Protergia, Elpedison, Hellenic Wind Energy Association, ΤΕΡΝΑ, ΤΕΕ

1. Ενδεικτική και όχι εξαντλητική χαρτογράφηση

Βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας1

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί (ΘΗΣ)

1 ΔΕΗ | 2 λιγνιτικές μονάδες (Μεγαλόπολη ΙΙΙ & IV) | Μεγαλόπολη | 600 MW

2 ΔΕΗ | Μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (Μεγαλόπολη V) | Μεγαλόπολη | 500 MW

3 Κόρινθος Power | Μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου | Άγιοι Θεόδωροι | 436,6 MW

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ)

1 Λάδωνα | 2 μονάδες| 70 MW

ΘΗΣ ΥΗΣΧ Χ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

• Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα 
των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας 
της Περιφέρειας είναι 619 MW και 
αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη στον 
Ελλαδικό χώρο (Ιούνιος 2020) αλλά 
παρουσιάζει κορεσμό ως προς την 
ένταξη στο δίκτυο μεταφοράς

• Η ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα αιολικό πάρκο 
στη θέση Λογγαράκια του Δήμου 
Ερμιονίδας στην ΠΕ Αργολίδας ισχύος 
18 MW (8 ανεμογεννήτριες). 

• Τα ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες διαθέτουν ένα 
αιολικό πάρκο στον Αγ. Αθανάσιο της 
Πύλου στην ΠΕ Μεσσηνίας ισχύος 6,8 
MW με 8 ανεμογεννήτριες.

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

Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

• Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάσσεται στο ευρύτερο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας, 
ωστόσο η σύνδεση του γεωγραφικού διαμερίσματος Πελοποννήσου με την Αττική και το δίκτυο της 
Ηπειρωτικής Ελλάδας μέσω 3 γραμμών μεταφοράς 150kV βαρέος τύπου διπλού κυκλώματος (τα 
οποία έχουν μειωμένη ικανότητα σε σχέση με τις γραμμές μεταφοράς 400kV).

• Το έργο της κατασκευής του Ανατολικού Διαδρόμου 400kV Πελοποννήσου αφορά την επέκταση του 
συστήματος 400kV. Βασικός κόμβος του Διαδρόμου είναι το Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κορίνθου, το 
οποίο προβλέπεται να συνδεθεί στο Σύστημα 400kV με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου και τον ΚΥΤ 
Μεγαλόπολης μέσω νέας διπλής γραμμής μεταφοράς 400kV. Το έργο, προϋπολογισμού €110 εκατ., 
συμβασιοποιήθηκε το Μάιο 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2021.

• Τα βασικά οφέλη του έργου αποτελούν η αύξηση της ικανότητας μεταφοράς ηλεκτρισμού προς και 
από την Πελοπόννησο, που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ και θερμικών σταθμών, η βελτίωση 
του περιθωρίου ευστάθειας των τάσεων για το Νότιο Σύστημα και η εξασφάλιση της Περιφέρειας σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών παραγωγής και φορτίου, μειώνοντας της απώλειες, συνδέοντας 
το κέντρο παραγωγής της Μεγαλόπολης με τις περιοχές υψηλού φορτίου (Αττική και Πάτρα) και 
εξασφαλίζοντας την ισοβαρή ανάπτυξη του Νότιου Συστήματος.

1

1

2

3
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Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό υδατικό πλούτο, ενώ υφίσταται και σχεδιασμός για την αναβάθμιση των υποδομών επεξεργασίας 
λυμάτων και αποχέτευσης καθώς και του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης με στόχο την ασφάλεια των καταναλωτών και την 
εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, τα έργα αναβάθμισης προσανατολίζονται σε σύγχρονους βιολογικούς καθαρισμούς 
καθώς και στην ένταξη καινοτομιών ΑΠΕ στα συστήματα ύδρευσης.

Βασικές υποδομές | Υδατικό δυναμικό και υποδομές ύδρευσης & αποχέτευσης

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

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Δυτικής Πελοποννήσου
• Το ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου, με κωδικό EL01 και έκταση 7.235 τ.χλμ., διαθέτει τις λεκάνες απορροής (ΛΑΠ) του Αλφειού (3.810 τ.χλμ.) και του Πάμισου-

Νέδοντος-Νέδα (3.425 τ.χλμ.). Περιλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει τις ΠΕ Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και μικρό τμήμα της Κορινθίας. Οι ετήσιες 
υδατικές ανάγκες φτάνουν τα 106,3 hm3 με το 72,9% αυτών να αφορά την άρδευση (77,5 hm3), το 16,5% τη βιομηχανία (17,6 hm3), το 9,7% την ύδρευση 
(10,3 hm3) και το 0,9% την κτηνοτροφία (0,9 hm3).

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Βόρειας Πελοποννήσου
• Το ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου, με κωδικό EL02 και έκταση 7.397 τ.χλμ., διαθέτει τις ΛΑΠ των Ρεμάτων Παραλίας Βόρ. Πελοποννήσου (3.685 τ.χλμ.), 

Πείρου-Βέργα-Πηνειού (2.423 τ.χλμ.) και Κεφαλονιάς- Ιθάκης-Ζακύνθου (1.289 τ.χλμ.). Περιλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει τις ΠΕ Κορινθίας και μικρό 
τμήμα της Αργολίδας. Οι ετήσιες υδατικές ανάγκες φτάνουν τα 180,6 hm3 με το 78,0% αυτών να αφορά την άρδευση (140,8 hm3), το 1,1% τη βιομηχανία 
(2,0 hm3), το 20,4% την ύδρευση (36,9 hm3) και το 0,5% την κτηνοτροφία (0,9 hm3).

Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Ανατολικής Πελοποννήσου
• Το ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου, με κωδικό EL03 και έκταση 8.422 τ.χλμ., διαθέτει τις ΛΑΠ του Οροπεδίου Τριπόλεως (907 τ.χλμ.), Ρεμάτων Αργολικού 

Κόλπου (5.296 τ.χλμ.) και Ευρώτα (2.239 τ.χλμ.). Περιλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει τις ΠΕ Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και μικρό 
τμήμα της Κορινθίας. Οι ετήσιες υδατικές ανάγκες φτάνουν τα 219,0 hm3 με το 78,1% αυτών να αφορά την άρδευση (171,1 hm3), το 8,6% τη βιομηχανία 
(18,8 hm3), το 12,6% την ύδρευση (27,5 hm3) και το 0,7% την κτηνοτροφία (1,5 hm3).

Βασικά ζητήματα διαχείρισης υδάτων
• ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου, ΥΔ Βόρειας Πελοποννήσου και ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου: Ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση υπόγειων υδάτων λόγω 

υπεράντλησης για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης και άρδευσης που οδηγεί συχνά σε υφαλμίρυνση παράκτιων υδροφορέων, νιτρορρύπανση λόγω της 
εκτεταμένης γεωργίας, υδρομορφολογικές αλλοιώσεις λόγω π.χ. φραγμάτων, προστασία υγροτοπικών οικοσυστημάτων, ρύπανση των υδάτων (π.χ. λόγω 
αστικών / βιομηχανικών αποβλήτων, ιχθυοκαλλιεργειών, διαρροών από ΧΥΤΑ, κτηνοτροφίας, εξορυκτικών δραστηριοτήτων, ναυσιπλοΐας)

• Σημαντικό τμήμα της ΠΕ Κορινθίας (12,9%) περιλαμβάνεται στο ΥΔ Αττικής.
Αστικά λύματα
• Σε ότι αφορά τα αστικά λύματα η Περιφέρεια συμμορφώνεται σε πλήρως με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ στο σύνολο των οικισμών Β προτεραιότητας (5 

οικισμοί), καθώς υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ή / και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).
• Από τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, 10 είναι πλήρως συμμορφωμένοι με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και 21 όχι. Από αυτούς, 7 έχουν ενταγμένα έργα με 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΕΣΠΑ 2014-2020, 2 έχουν ημιτελή έργα, 2 έχουν πλήρη ωριμότητα και 
χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους αλλά θα επιδιωχθεί η μεταφορά τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020, 1 έχει ωριμότητα μελετών και έχει χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, 7 δεν έχουν ούτε ωριμότητα ούτε 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, 1 έχει ολοκληρωμένες υποδομές αλλά δεν έχει υποβάλλει στοιχεία για την ΕΕΛ, 3 έχουν ΕΕΛ με προβλήματα που δεν 
λειτουργούν και 1 διαθέτει ΕΕΛ με μετρήσεις εκροών εκτός προδιαγραφών (Μάρτιος 2019).

Πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης: Δημοτικές Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εξυπηρέτηση οικισμών από δίκτυο αποχέτευσης ή / και ΕΕΛ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)

ΕΕΛ σε συμμόρφωση με την οδηγία 
91/271/ΕΟΚ  

ΕΕΛ σε μη συμμόρφωση με την οδηγία 
91/271/ΕΟΚ  

Οικισμοί με σύννομη ΕΕΛ και σύνδεση κατ’ 
ελάχιστο του 98% του πληθυσμού με αυτή

Οικισμοί χωρίς ΕΕΛ ή χωρίς σύννομη ΕΕΛ ή 
σύνδεση <98% του πληθυσμού με αυτή
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H Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν διαθέτει υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης αστικών αποβλήτων και 
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ιδιαίτερα στις πιο τουριστικές περιοχές και Δήμους της. Με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
Περιφέρειας έχει σχεδιαστεί και αναμένεται η κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων.

Βασικές υποδομές | Υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων και στερεών αποβλήτων

Πηγές: Ειδική Έκθεση 2020: Η Διαχείριση των Αποβλήτων | Συνήγορος του Πολίτη, Περιφερειακό Συνέδριο Πελοποννήσου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020, ypodomes.com, ΕΡΤ
1. Συνήγορος του Πολίτη 2. Ενδεικτική (όχι εξαντλητική) χαρτογράφηση 

• Κανένας από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Περιφέρειας δεν λειτουργεί έως σήμερα λόγω των καθυστερήσεων στη 
χωροθέτηση των απαραίτητων υποδομών. Ο ΧΥΤΑ του Κιάτου είναι κορεσμένος, ενώ ο ΧΥΤΑ στο Ξυλόκαστρο είναι μικρής χωρητικότητας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την διάθεση των απορριμμάτων της Περιφέρειας σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

− Ο Δήμος Τρίπολης μετά το κλείσιμο του ΧΑΔΑ λόγω δικαστικής απόφασης, ανέστειλε της εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στις 11/11/2014, με 
αποτέλεσμα την συσσώρευση απορριμμάτων στην πόλη και την πρόκληση σοβαρής και συστηματικής ρύπανσης του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Έπειτα, ο Δήμος 
χρησιμοποίησε δύο ιδιωτικά ακίνητα ως ΧΑΔΑ.

− Στην ΠΕ Αργολίδας και ιδιαίτερα σε τουριστικές θέσεις, όπως η Ερμιονίδα, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς δεν έχει 
κατασκευαστεί ΧΥΤΑ. Τα απορρίμματα διοχετεύονταν σε ΧΑΔΑ στην Ερμιονίδα.

− Στην ΠΕ Κορινθίας, η καθυστέρηση των έργων του ΠΕΣΔΑ έχει καθυστερήσει την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Επιπλέον, παρά την αποκατάσταση 
ορισμένων ΧΑΔΑ εντός του 2017, επειδή ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου είναι σχεδόν κορεσμένος, υπάρχει κίνδυνος επαναχρησιμοποίησης των ΧΑΔΑ.

• Η Περιφέρεια βρίσκεται υπό άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς λόγω της λειτουργίας ΧΑΔΑ και της ύπαρξης μη αποκατεστημένων ΧΑΔΑ, ενώ οι 
Δήμοι της Περιφέρειας δεν έχουν εφαρμόσει συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων ούτε μέτρα για την αύξηση της ανακύκλωσης και τον 
περιορισμό των απορριμμάτων.

Υφιστάμενες υποδομές 1,2

• Δίκτυα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών με έμφαση στο χαρτί, τα μέταλλα, το πλαστικό, και το γυαλί, δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, 
δίκτυα χωριστής συλλογής ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (όπως απόβλητα έλαια, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών 
στηλών), καθώς και δίκτυο Πράσινων Σημείων ένα ανά Δήμο

• Δημιουργία υποδομών χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών και σχέδιο πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και άμεση αποκατάσταση των ΧΑΔΑ σε όλη την 
Περιφέρεια

• Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του συνόλου των παραγόμενων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)  με  
υλοποίηση: 3 μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) με μηχανική και βιολογική επεξεργασία, 3 (χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων) ΧΥΤΥ για 
την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας και 2 κεντρικών σταθμών μεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ), καθώς και δικτύου ~12 τοπικών ΣΜΑ. 
Η συνολική δυναμικότητα των προβλέπεται σε 200 χιλ. τόνους / έτος σύμμεικτων ΑΣΑ, αλλά η ποσότητα που θα υφίσταται διαχείριση σ’ αυτές αναμένεται 
να μειώνεται με το χρόνο, ως αποτέλεσμα των προηγουμένων δράσεων, με προοπτική να μειωθεί στους 100χιλ. τόνους / έτος. Οι εν λόγω μονάδες 
δύνανται να διαθέτουν και τμήματα μεταβατικής λειτουργίας προς αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών διαχείρισης αποβλήτων, ενώ είναι δυνατή και η 
διαχείριση σ’ αυτές και άλλων ρευμάτων αποβλήτων. Επιπλέον, θα λειτουργήσουν και τοπικές μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 
και παρόμοιων ρευμάτων οργανικών αποβλήτων (π.χ. πράσινα απόβλητα και ιλύες αστικού τύπου), εφόσον οι μονάδες αυτές πληρούν τα απαιτούμενα 
τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και εξασφαλίζουν παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικό κόστος

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ, Φεβρουάριος 2017)2

Μελλοντικά έργα1

Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ

• Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 των 
έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ όπως ΜΕΑ, ΧΥΤΗ, ΣΜΑ και 
εξασφάλιση χρηματοδότησης €58 εκατ. από το πρόγραμμα με 
προθεσμία επιλεξιμότητας το Δεκέμβριο του 2023.

• Το έργο της κατασκευής των 3 ΜΕΑ στην Παλαιοχούνη Αρκαδίας 
(Δήμος Τρίπολης), στη Σκάλα Λακωνίας (Δήμος Ευρώτα) και στην 
Καλλιρρόη Μεσσηνίας (Δήμος Οιχαλίας), καθώς και των 2 ΣΜΑ στη 
Νέα Κίο (Αργολίδα) και το Σπαθοβούνι (Κορινθία) με τη διαδικασία 
σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με Ιδιωτικό Φορέα 
Σύμπραξης την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:
− αναμένεται να περάσει στη φάση υπογραφείς των συμβάσεων 

χρηματοοικονομικού περιεχομένου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 
2020

− έχει εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης 24 μήνες από την έναρξη 
των εργασιών (10 μήνες μετά την παραχώρηση του έργου ο 
ανάδοχος θα αναλάβει προσωρινά τη διαχείριση των 
απορριμμάτων)

− πρόκειται για επένδυση €168 εκατ.
− ενώ στόχος είναι η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης του 

έργου στο ΕΣΠΑ να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2021 
(€66 εκατ.).

Άλλα σχεδιαζόμενα έργα

• Αγωγός Μεταφοράς Νερού - Καλαμάτα, Μεσσηνία (π/υ €11,1 εκατ., 
χρηματοδότηση από το ΠΔΕ)

• Φράγμα Ασωπού, Κορινθία

• Άρδευση από Φράγμα Ανάβαλου, Αργολίδα

• Η/Μ αντλιοστασίων, και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 
πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης –Λατσίδας, Λακωνία
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει 7 δημόσια νοσοκομεία (6 γενικά και 1 παιδιατρικό) και 35 κέντρα υγείας με 85 κλίνες, 136 
ιατρούς και 154 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και 4 ιδιωτικές κλινικές (1 μαιευτική και 3 γενικές) με 354 κλίνες. Επιπλέον, στην 
Περιφέρεια υπάρχουν 3.229 ιατροί. Η Περιφέρεια βρίσκεται χαμηλά σε δυναμικότητα κλινών και σε ιατρικό προσωπικό, κάτω από το 
μέσο όρο της χώρας, αλλά κατέχει καλύτερη θέση σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Βασικές υποδομές | Τομέας υγείας

Γενικό Νοσοκομείο Άργους, κλίνες 140 
Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, κλίνες 300 
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, κλίνες 220
Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, κλίνες 70 
Γενικό Νοσοκομείο Μολάων, κλίνες 60
Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, κλίνες 110
«Ευαγγελίστρια» – Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Τρίπολης, κλίνες 350
Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, 180 κλίνες 

Δημόσια νοσοκομεία1

Κέντρα υγείας

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 6η Υγειονομική Περιφέρεια, data.gov.gr, Υπουργείο Υγείας

Η Περιφέρεια διαθέτει 7 
τοπικές μονάδες υγείας (2 στην
ΠΕ Κορίνθου, 1 στην ΠΕ 
Αρκαδίας, 1 στην ΠΕ Λακωνίας, 
1 στην ΠΕ Μεσσηνίας, 2 στην ΠΕ 
Αργολίδας).

ΠΕ Κορίνθου

ΚΥ Λουτρακίου

Π.Π.Ι. Αγίων Θεοδώρων

ΠΕΔ.Υ. Κορίνθου

ΚΥ Κιάτου

Π.Ι. Βέλου

ΚΥ Ξυλοκάστρου

ΚΥ Γκούρας Κορινθίας

ΚΥ Νεμέας

ΠΕ Αργολίδας

ΚΥ Άργους

ΚΥ Λιγουρίου
Αγροτικό ιατρείο 
Παλαιάς Επιδαύρου
Π.Ι. Διδύμων

ΚΥ Κρανιδίου

ΠΕ Λακωνίας

ΚΥ Βλαχίωτη

ΚΥ Γυθείου

Π.Ι. Καρδαμύλης

ΚΥ Αρεόπολης

ΚΥ Γερολιμένος

ΚΥ Νεάπολης

Π.Π.Ι. Ελαφονήσου

ΠΕ Μεσσηνίας
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• 2 ιδιωτικές κλινικές – 50 κλίνες

− 2 μικτές κλινικές

Ιδιωτικές κλινικές2

• 109 κλίνες

• 143  ιατροί

• 155 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό

• 151 άτομα άλλο προσωπικό

• 234 μηχανήματα

Υποδομές κέντρων υγείας2

• 7 δημόσια νοσοκομεία

− 5 γενικά νοσοκομεία

• 2.187 ιατροί

Δημόσια νοσοκομεία & ιατροί2
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1. Αριθμός κλινών με βάση στοιχεία του data.gov.gr (2017), 2. Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (2018
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Δημόσια νοσοκομεία
Κέντρα υγείας
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Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δραστηριοποιείται το 3,0% των τουριστικών γραφείων της χώρας. Οι ΠΕ Μεσσηνίας και Αργολίδας 
συγκεντρώνουν το 34,1% και το 25,4% των σχετικών επιχειρήσεων, ενώ στις ΠΕ Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας εντοπίζονται το 
21,4%, το 10,4% και το 8,7% αυτών, αντίστοιχα.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Τουριστικά γραφεία

Πηγές: Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων (Τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου 2019)

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφέρεια, αριθμός επιχειρήσεων και % επί του 
συνόλου, 2019

Κατανομή τουριστικών γραφείων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, % επί του συνόλου, 2019
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Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δραστηριοποιείται το 3,6% των επιχειρήσεων ενοικίασης τροχοφόρων (car and bikes) της χώρας. Οι ΠΕ 
Μεσσηνίας και Κορινθίας συγκεντρώνουν το 36,1% και το 34,7% των σχετικών επιχειρήσεων, ενώ στις ΠΕ Αργολίδας, Λακωνίας και 
Αρκαδίας εντοπίζονται το 20,1%, το 7,4% και το 1,7% αυτών, αντίστοιχα.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων

Πηγές: Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων (Τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου 2019)

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφέρεια, αριθμός 
επιχειρήσεων και % επί του συνόλου, 2019

Κατανομή επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και μηχανών ανά Περιφερειακή Ενότητα 
για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, % επί του συνόλου, 2019
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To 2017 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εντοπίζεται το 6,6% των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής (food and beverage 
service activities) της χώρας. Αυτό το ποσοστό την κατατάσσει στην έβδομη θέση πίσω από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας (7,3%) και 
Δυτικής Ελλάδας (6,7%). Σε σχέση με το 2013, ο αριθμός των σχετικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 9,1%.

Λοιπές υποστηρικτικές τουριστικές υποδομές | Επιχειρήσεις εστίασης και κέντρα αναψυχής

Πηγές: Eurostat

Κατανομή επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής ανά Περιφέρεια, αριθμός 
επιχειρήσεων και % επί του συνόλου, 2017

Εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων εστίασης και κέντρων αναψυχής, δείκτης 
ανάπτυξης,  έτος βάσης 2013, τιμή βάσης=100, 2013-2017
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• Οι απασχολούμενοι στον τομέα του Τουρισμού στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου υπολογίζονται σε 20.796 για το έτος 2019, μέγεθος 
κατά 23% μεγαλύτερο του πλήθους των απασχολούμενων στον κλάδο 
κατά το έτος 2010 (σε σχέση με μεταβολή 24% για το σύνολο της 
χώρας).

• Η κατανομή του πλήθους μεταξύ του υποκλάδου των καταλυμάτων και 
των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης είναι 25% και 75% 
αντίστοιχα.

• Οι Άνδρες αποτελούν το 48,2% των απασχολούμενων και οι γυναίκες 
το 51,8% .

• Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αφορά εργαζόμενους 
πλήρους απασχόλησης αφού μόλις το 5% των εργαζομένων ανήκουν 
στην κατηγορία μερικής απασχόλησης.

• Η μέση ηλικία των εργαζομένων αυξήθηκε κατά την περίοδο εξέτασης 
από 37,4 έτη το 2010 σε 40,8 έτη το 2019.

Περιφέρεια Πελοποννήσου– Βασικά χαρακτηριστικά 
Εργατικού Δυναμικού 2019 Πελοποννήσου Σύνολο 

χώρας

Σύνολο απασχολούμενων 20.796 381.856

%Αντρών 48,2% 53,6%

%Γυναικών 51,8% 46,4%

%Πλήρους απασχόλησης 95% 82%

%Μερικής απασχόλησης 5% 18%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 40,8 38,6

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 37,4 38,4

Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 2010 23% 24%

% απασχολούμενων σε Καταλύματα 25% 25%

% απασχολούμενων σε Υπηρεσίες Εστίασης 75% 75%

• Για το έτος 2019 η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι η ομάδα 25-34 ετών 
(26% των εργαζομένων ανήκουν στην συγκεκριμένη ομάδα).

• Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 35-44 (25%) και 45-54 (23%).

• Ένας στους δύο εργαζόμενους (51%) στον κλάδο είναι ηλικίας από 25 έως 44 
ετών.

• Έξι στους δέκα εργαζόμενους (60%) είναι ηλικίας έως 44 ετών.

• Η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων προήλθε από την αύξηση της 
ηλικιακής ομάδας 55+ κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες και την μείωση της ηλικιακής 
ομάδας 15-24 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Επίπεδο εκπαίδευσης 2010 2019

Πρωτοβάθμια 17% 9%

Δευτεροβάθμια - Μεταδευτεροβάθμια 76% 72%

Τριτοβάθμια 7% 17%

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό 0% 1%

Δείκτης εκπαίδευσης 1,9 2,1

Ο δείκτης εκπαίδευσης αφορά ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των ετών εξέτασης, ως σταθμικός μέσος όρος των επιπέδων εκπαίδευσης ο οποίος λαμβάνει ελάχιστη τιμή 1 (το 100% αφορά πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και μέγιστη τιμή 4 (το 100% αφορά επίπεδο Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού)

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων εμφανίζει αύξηση 
κατά την περίοδο εξέτασης, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 8% των 
εργαζομένων με μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την παράλληλη 
αύξηση του μεριδίου των εργαζομένων που αφορά σε τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

• Μετά το έτος 2018 εμφανίζονται εργαζόμενοι στο κλάδο οι οποίοι 
ανήκουν στην τέταρτη και υψηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης.

• Ο δείκτης εκπαίδευσης είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος στη σύγκριση 
των περιφερειών και με θετική τάση μεταβολής

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό
Η επισκόπηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού στην Περιφέρεια (κλάδοι καταλύματος και εστίασης συνολικά) την 
κατατάσσει, το 2019, στην 5η  θέση σε πλήθος εργαζομένων στους παραπάνω κλάδους (5,45% στο σύνολο της χώρας) και τρίτη στις 
Περιφέρειες της ηπειρωτικής Ελλάδας μετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία . Η Περιφέρεια εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό πλήρους απασχόλησης στον κλάδο και κατέχει την 3η θέση στο ποσοστό απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Κατανομή εργαζομένων, ανά ηλικιακή ομάδα, 2019 

Σύγκριση Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με το σύνολο της χώρας
• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει μικρότερο πλήθος απασχολούμενων 

αντρών στον κλάδο σε σχέση με το σύνολο της χώρας (48,2% έναντι 53,6% 
αντίστοιχα) και ανάλογα υψηλότερο μερίδιο όσον αφορά την απασχόληση των 
γυναικών. 

• Εμφανίζει ακόμα υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης (95% έναντι 82% 
για το σύνολο της χώρας).

• Η μέση ηλικία των απασχολούμενων υπολογίζεται στα 40,8 έτη , μεγαλύτερο της 
μέσης ηλικίας για το σύνολο της χώρας με αποτέλεσμα την απόκλιση του 
μεγέθους της Περιφέρειας σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας. 

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων για την Περιφέρεια (δείκτης 2,1) είναι 
αντίστοιχο του συνόλου της χώρας (δείκτης 2,1).
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Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού του κλάδου σε σχέση με τον υπό-κλάδο 
απασχόλησης (κλάδος καταλυμάτων και εστίασης διακριτά). Οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης είναι σχεδόν τριπλάσιοι αλλά 
με  μικρότερη αναλόγια ως προς τον κλάδο των καταλυμάτων συγκριτικά με το μέσο όρο της χώρας.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

Σύνολο
20.796

εργαζόμενοι

Επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού | Χαρακτηριστικά εργατικού δυναμικού στον τουρισμό

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2019

Σύνολο απασχολούμενων 15.572

%Αντρών 52,9%

%Γυναικών 47,1%

%Πλήρους απασχόλησης 94%

%Μερικής απασχόλησης 6%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 40,1

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 36,3
Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το 
έτος 2010 12%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,0

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Καταλύματα

Δραστηριότητες υπηρεσιών καταλυμάτων 2019

Σύνολο απασχολούμενων 5.224

%Αντρών 34,3%

%Γυναικών 65,7%

%Πλήρους απασχόλησης 97%

%Μερικής απασχόλησης 3%

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2019 43,0

Μέση ηλικία απασχολούμενων 2010 42,6
Μεταβολή απασχόλησης σε σχέση με το έτος 
2010 75%

Δείκτης εκπαίδευσης 2,3

• Η κατανομή των εργαζομένων μεταξύ των δύο κατηγοριών απασχόλησης είναι 
ανομοιογενής με τρείς στους τέσσερις εργαζόμενους να αφορά σε δραστηριότητες 
υπηρεσιών εστίασης.

• Το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο στην κατηγορία καταλύματα σε σχέση 
με τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (65,7% έναντι 47,1% αντίστοιχα).

• Η απασχόληση στην κατηγορία καταλύματα μεταβλήθηκε κατά +75% έναντι +12% 
στις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

• Η μέση ηλικία αυξήθηκε και στις δύο εξεταζόμενες κατηγορίες, πάρα ταύτα 
παραμένει υψηλότερη για την κατηγορία καταλύματα (43,0 έτη έναντι 40,1 ετών για 
την κατηγορία υπηρεσιών εστίασης).

Διαφορές χαρακτηριστικών εργατικού δυναμικού μεταξύ των υπό-κλάδων εστίασης
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• Από ποσοστό 55,1% το έτος 2010 το ποσοστό των γυναικών στον κλάδο μειώθηκε σταδιακά 
φτάνοντας το 43,4% το έτος 2017 για να διαμορφωθεί σε 51,8% το έτος 2019. Το μέγεθος 
εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα και άρα  τα δύο φύλλα έχουν σχεδόν αντίστοιχα μερίδια 
όσον αφορά την απασχόληση στην Περιφέρεια.

• Ο αριθμός των εργαζόμενων αντρών αυξήθηκε την περίοδο εξέτασης κατά 32,2% σε σχέση με 
15,5% για την κατηγορία των εργαζόμενων γυναικών (από 9,3 χιλιάδες εργαζόμενες το 2010 
σε 10,8 χιλιάδες το έτος 2019).

• Η πλήρης απασχόληση στον κλάδο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ξεπερνάει την 
πλειοψηφία των ετών το 90% των απασχολούμενων ενώ τα τελευταία έτη (2017-2019) η 
μερική απασχόληση περιορίζεται σε ποσοστά κάτω του 10% (5% για το έτος 2019).

• Το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης εμφανίζει σημαντική αυξητική τάση κατά την περίοδο 
εξέτασης, από 1,9 το έτος 2010 σε 2,1 το έτος 2019. Η αύξηση αυτή οφείλεται πλήρως στην 
αύξηση των απασχολούμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς τα έτη 2017-2019 το 
μερίδιο των εργαζόμενων με δευτεροβάθμια εκπαίδευση μειώνεται σε σχέση με το 2010. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού στον κλάδο (κλάδοι καταλυμάτων και εστίασης 
συνολικά). Η Περιφέρεια αύξησε το δυναμικό της στους κλάδους καταλύματος και εστίασης κατά 1,4% το διάστημα 2010 -2019.

Πηγές: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ

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

44,9% 43,3% 45,0% 49,4% 46,1% 46,3% 52,0% 56,6% 54,9% 48,2%

55,1% 56,7% 55,0% 50,6% 53,9% 53,7% 48,0% 43,4% 45,1% 51,8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Μερίδιο Αντρών Μερίδιο Γυναικών

Αναλογία Αντρών-Γυναικών, 2010-2019

92,2% 93,2% 95,5% 90,8% 86,4% 85,6% 86,8% 89,9% 90,5% 94,6%

7,8% 6,8% 4,5% 9,2% 13,6% 14,4% 13,2% 10,1% 9,5% 5,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Πλήρης Μερική

Αναλογία Πλήρους και Μερικής απασχόλησης, 2010-2019

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

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Δείκτης επιπέδου εκπαίδευσης, 2010-2019
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• ΠΕ Αργολίδας (5): Καραθώνα, Κονδύλι, Πλάκα, Τολό, Πόρτο 
Χέλι/AKS Hinitsa Bay, Παναγίτσα, Ντράσιζα, Λιμανάκια, 
Παραλία Κοράκια, Παραλία Λεπίτσας, Παραλία Νέας 
Επιδαύρου, Παραλία Νησιού, Παραλία Καλαμακίου.

• ΠΕ Αρκαδίας (4): Άγιος Ανδρέας-Μύλος, Ατσίγγανος, Καλλιστώ, 
Ξηροπήγαδο, Πλάκα Λεωνιδίου, Σαμπατίκη, Λιβάδι, Παραλία 
Θιόπαυστου, Παραλία Γκρίζα.

• ΠΕ Κορινθίας (8): Λουτράκι 1, Λουτράκι 2, Πευκάκια-Άγιοι 
Θεόδωροι, Βραχάτι, Κοκκώνι, Πευκιάς, Ξυλόκαστρο-Πευκιάς, 
Συκιά, Παραλία Καλαμιών, Παραλία Σουσακίου, Κιάτο

• ΠΕ Λακωνίας (8): Αρχάγγελος, Μεγάλη Άμμος, Μονεμβασιά, 
Νεάπολη, Πλύτρα-Παχιάμμος, Πορί, Τηγάνια, Σκουτάρι, Βαθύ, 
Καλογριά, Στούπα, Ελαία, Κυανή Ακτή Έλους, Λιμένι.

• ΠΕ Μεσσηνίας (6): Ανατολική Καλαμάτα 1/Ανάσταση, 
Ανατολική Καλαμάτα 2/Τέρμα Ναυαρίνου, Βέργα- Αλμυρός, 
Μικρή Μαντίνεια, Σαλαντή, Αϊ Λαγούδη, Ποράκια, 
Κυπαρισσία, Φοινικούντα, Λούτσα, Λιγονάμμος, Ανεμόμυλος, 
Μακρυνάμμος, Βοϊδοκοιλιά, Παπά/ Λίμνα

Κυριότερες παραλίες

Το 2020, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, βραβεύτηκε με γαλάζια σημαία για 
31 παραλίες. Πιο συγκεκριμένα:
• ΠΕ Αργολίδας (5): Δήμος Ερμιονίδας (1) & Δήμος Ναυπλιέων (4)
• ΠΕ Αρκαδίας (4): Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (4)
• ΠΕ Κορινθίας (8): Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων (3), Δήμος Βέλου-

Βόχας (2), Δήμος Σικυωνίων (1), Δήμος Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης (2)
• ΠΕ Λακωνίας (8): Δήμος Μονεμβασιάς (7), Δήμος Ανατολικής Μάνης (1)
• ΠΕ Μεσσηνίας (6): Δήμος Καλαμάτας (4), Δήμος Μεσσήνης (1), , Δήμος 

Τριφυλίας (1)
Η ΠΕ Κορινθίας και ΠΕ Λακωνίας συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό 
γαλάζιων σημαιών στη Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Γαλάζια σημαία

• Υπάρχει πληθώρα επιλογών διασκέδασης για όλα τα γούστα 
και όλες τις ηλικίες.

− Ουζερί, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, beach bars

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

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

− Θερινοί κινηματογράφοι με ταινίες κυρίως στα αγγλικά.

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

Υπηρεσίες και δραστηριότητες σίτισης και αναψυχής

Η Πελοπόννησος με συνολική έκταση 21.550 τ.χλμ., αντιστοιχεί στο 16,3% της συνολικής έκτασης της χώρας ενώ διαθέτει 1.200 χλμ. 
μήκους ακτογραμμής από τα οποία τα 333,7 χλμ. προσφέρονται για κολύμβηση και για θαλάσσια σπορ, κάτι που συνιστά συγκριτικό 
πλεονέκτημά. Η Περιφέρεια διαθέτει πληθώρα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σίτισης και αναψυχής.

Ήλιος και Θάλασσα | Παραλίες και υπηρεσίες   

Πηγές: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ως Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Πελοποννήσου | ΙΝΣΕΤΕ   
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ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει 3 κύρια λιμάνια (Νεάπολη Βοιών, Ελαφόνησος & Κόστα Ερμιονίδας), με κυρίως επιβατική κίνηση, 
όπως και το Πόρτο Χέλι. Το λιμάνι Ναυπλίου, Καλαμάτας, Γυθείου, Μονεμβασιάς και Πύλου εξυπηρετούν κυρίως τον ελλιμενισμό 
κρουαζιερόπλοιων, τα οποία το 2018 αποτέλεσαν το 5% του συνόλου της χώρας.

Ναυτικός Τουρισμός | Υποδομές, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες

Κρουαζιέρα- Λιμενικές υποδομές Σκάφη αναψυχής (yachting)

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Πελοποννήσου | ΙΝΣΕΤΕ

Αναφορικά με τις λιμενικές υποδομές, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει 3 κύρια λιμάνια, το λιμάνι της Νεάπολης Βοιών, το Λιμάνι της Ελαφονήσου 
και το Λιμάνι της Κόστα Ερμιονίδας, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως την επιβατική κίνηση. 
• Το λιμάνι της Νεάπολης Βοιών (Ενότητα Λακωνίας) εξυπηρετεί κυρίως την ακτοπλοϊκή κίνηση με την Ελαφόνησο και τα Κύθηρα, το λιμάνι της 

Ελαφονήσου εξυπηρετεί κυρίως την ακτοπλοϊκή κίνηση (ferry boat) από την Νεάπολη και την Πούντα και το λιμάνι της Κόστα Ερμιονίδας, το οποίο 
εξυπηρετεί κυρίως την ακτοπλοϊκή κίνηση με το νησί των Σπετσών. 

• Τα υπόλοιπα λιμάνια της Περιφέρειας είναι: 
– Το λιμάνι Πόρτο Χέλι, το οποίο εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή κίνηση με τον Πειραιά, την Ερμιόνη, την Ύδρα, τον Πόρο και τις Σπέτσες, το λιμάνι 

Ερμιόνης, εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή κίνηση με Ύδρα, Πόρο, Σπέτσες και Πόρτο Χέλι, και το λιμάνι Κορίνθου εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες της 
βιομηχανίας και της γεωργίας και χρησιμοποιείται κυρίως από φορτηγά.

– Λιμάνι Ναυπλίου και Καλαμάτας, τα οποία εξυπηρετούν κυρίως τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και κρουαζιερόπλοιων.
– Λιμάνι Γυθείου, Μονεμβασιάς και Πύλου, τα οποία εξυπηρετούν τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων. 
– Λιμάνι Άστρους, εξυπηρετεί κυρίως τον ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών & σκαφών αναψυχής.

Λιμάνι 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Δ% 

Ναύπλιο 54 46 62 94 86 75 39%

Μονεμβασιά 29 39 38 44 39 43 48%

Γύθειο 40 20 23 33 16 18 -55%

Πύλος 13 9 11 5 9 13 0%

Καλαμάτα 6 16 31 28 11 8 33%

Σύνολο 142 130 165 204 161 157 11%

Κρουαζιέρα – Στοιχεία κίνησης
• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υποδέχτηκε το 2018 το 5% των 

κρουαζιερόπλοιων που επισκέφθηκαν τη χώρα. 
• Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο λιμάνι του Ναυπλίου 

(48%) και ακολουθούν τα λιμάνια της Μονεμβασιάς (27%), του 
Γυθείου (11%), της Πύλου (8%) και της Καλαμάτας (5%).

• Το 2018 και στα πέντε λιμάνια της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
κατέπλευσαν 157 κρουαζιερόπλοια με 85.632 επιβάτες. Μόνο το 
λιμάνι του Ναυπλίου, που το 2018 κατείχε την 11η θέση 
πανελλαδικά σε αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, το επισκέφθηκαν 
57.894 επιβάτες

• Τα πέντε λιμάνια της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ναύπλιο, 
Καλαμάτα, Μονεμβασιά, Γύθειο και Πύλος) υποδέχονται μικρά 
κυρίως κρουαζιερόπλοια λόγω της έλλειψης υποδομών.

Στη Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχουν 
συνολικά 7 καταφύγια τουριστικών σκαφών, με 
συνολικά 504 θέσεις ελλιμενισμού:
• ΠΕ Αργολίδας: 4
• ΠΕ Λακωνίας: 3

Καταφύγια Τουριστικών Σκαφών

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχουν 
συνολικά 7 μαρίνες, με 1.909 θέσεις 
ελλιμενισμού:
• ΠΕ Αργολίδας: 

– Ερμιόνη (199 θέσεις)
– Ναύπλιο (440 θέσεις)

• ΠΕ Κορίνθου
– Λουτράκι (700 θέσεις) 
– Ξυλόκαστρο (220 θέσεις)

• ΠΕ Λακωνίας: 
– Μονεμβασιά (110 θέσεις)

• ΠΕ Μεσσηνίας
– Καλαμάτα (250 θέσεις)
– Πύλος ( 220 θέσεις)

Μαρίνες

Διαχρονική εξέλιξη αφίξεων κρουαζιερόπλοιων, 2013-2018
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, η πλειοψηφία των οποίων να 
συγκεντρώνονται στη ΠΕ Αργολίδας με το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το Μπούρτζι, το Παλαμήδι, τον Αρχαιολογικό Χώρο Μυκηνών 
καθώς και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου και Επιδαύρου να αποτελούν γνωστούς πολιτιστικούς χώρους.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Εγκαταστάσεις & επισκέψιμοι χώροι (1)

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Πελοποννήσου | ΙΝΣΕΤΕ

• ΠΕ Κορινθίας (6): Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας, Μουσείο Σικύωνος, Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

• ΠΕ Αργολίδας (6): Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ασκληπιείου Επιδαύρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, Λασκαρίδειο Λαογραφικό 
Μουσείο, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου»

• ΠΕ Αρκαδίας (6): Μουσείο Τρίπολης, Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας, Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους, Αρχαιολογικό Μουσείο Λυκόσουρας, Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας, Υπαίρθιο Μουσείο 
Υδροκίνησης

• ΠΕ Λακωνίας(5): Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, Μουσείο Πύργου Πικουλάκη, Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς, Αρχαιολογικό Μουσείο Μυστρά, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού
• ΠΕ Μεσσηνίας (6): Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας, Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης, Αντωνοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο σιδηροδρόμων Δήμου Καλαμάτας, 

Πύργος Μούρτζινων-Μουσείο

Μουσεία

• ΠΕ Κορινθίας (17): Αρχαία Κόρινθος, Αρχαιολογικός χώρος Ίσθμιας, Αρχαιολογικός χώρος Νεμέας, Αρχαιολογικός χώρος Σικύωνος, Αρχαιολογικός χώρος Περαχώρας, Αρχαίος λιμένας 8 Αρχαίος λιμένας 
Λεχαίου, Κάστρο Ακροκορίνθου, Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού, Ιερό Δήμητρας και Κόρης, Εξαμίλιο τείχος, Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου, Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλών Νησιών, Ιερά Μονή Παναγίας, Ιερά 
Μονή Παναγίας του Βράχου, Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία, Ιερό του Διός στη Νεμέα

• ΠΕ Αργολίδας (16): Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών, Αρχαιολογικός χώρος Τίρυνθας, Αρχαιολογικός χώρος Μίδεας, Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Δενδρών, Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας, Αρχαιολογικός 
χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου, Αρχαιολογικός χώρος Άργους, Ηραίον Άργους, Ακροναυπλία, Φρούριο Παλαμηδίου, Μπούρτζι, Αρχαιολογικός χώρος της Ασίνης, Παλαιά πόλη Ναυπλίου, Ακρόπολη 
Αλιέων, Ακρόπολη Καζάρμας, Αρχαία Αγορά Άργους

• ΠΕ Αρκαδίας (16): Αρχαιολογικός χώρος Μαντινείας, Ιερό Αλέας Αθηνάς Τεγέας, Θέατρο Τεγέας, Αρχαιολογικός χώρος Ορχομενού, Αρχαιολογικός χώρος Μεγαλόπολης, Μονή Λουκούς Κυνουρίας, Μονή 
Φιλοσόφου στον Λούσιο, Ναός Αγίων Αποστόλων Λεονταρίου, Κάστρο Καρύταινας, Παλαιά Επισκοπή Τεγέας, Καμενίτσα Γορτυνίας, Ιερό της Δέσποινας – Λυκόσουρα, Κάστρο Παράλιου Άστρους, 
Καφυές, Λύκαιο Όρος, Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος

• ΠΕ Λακωνίας (16): Αρχαία Ακρόπολη Σπάρτης, Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος, Κενοτάφιο Λεωνίδα, Αμυκλαίον και Ιερό Απόλλωνος Αμυκλαίου, Θολωτός τάφος Βαφειού, Αρχαιολογικός χώρος Γυθείου (Αγορά), 
Μενελάειον Σπάρτης, Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά, Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Μονεμβασιάς, Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Γερακίου, Ιερά Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, Ναός Αγίων 
Σεργίου και Βάκχου, Ναός της Οδηγήτριας, Γέρακας Λακωνίας, Πελλάνα Λακωνίας, Επίδαυρος- Λιμηρά

• ΠΕ Μεσσηνίας (21): Αρχαιολογικός χώρος Νέστορος, Αρχαιολογικός χώρος Μεσσήνης, Αρχαιολογικός χώρος Περιστεριάς, Αρχαιολογικός χώρος Βοϊδοκοιλιάς, Αρχαιολογικός χώρος Μάλθης, Κάστρα 
Πύλου, Κάστρο Μεθώνης, Κάστρο Κορώνης, Οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων, Κτίριο Πασά στο Φρούριο Πύλου, Νιχώρια-Καρποφόρια, Άγιος Ονούφριος, Ακοβίτικα, Ανδρομονάστηρο, Άνω Πόλη 
Κυπαρισσίας, Ελληνικά Ανθείας – Αρχαία Θουρία, Κάστρο Πηδήματος, Κάστρο Κυπαρισσίας, Κάστρο Ανδρούσας, Ψάρι Τριφυλίας, Ναυάγιο “Σαρκοφάγων” στη Σαπιέντζα Μεθώνης

Αρχαιολογικοί 
χώροι
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Επίσης, η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό–θρησκευτικό κεφάλαιο σε φρούρια, παραδοσιακούς οικισμούς και θρησκευτικά 
μνημεία που αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών.

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

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διασώζονται πλήθος οχυρωματικών κατασκευών όπως το Φρούριο του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο, το οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων, τα κάστρα της Καρύταινας, του 
Παράλιου Άστρους, της Ακροκορίνθου, της Πύλου, της Κορώνης, Μεθώνης, του Πηδήματος, της Κυπαρισσίας, η βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά κ.α. 
• Παλαμήδι: Κάστρο που βρίσκεται σε λόφο ύψους 216 μέτρων, πάνω από την πόλη του Ναυπλίου με θέα τον Αργολικό κόλπο. Κατασκευάστηκε επί Ενετών 1711-1714. Είναι εξαιρετικό δείγμα 

φρουριακής αρχιτεκτονικής, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή.  Είναι προσβάσιμο μέσω της σκάλας από την πόλη ή μέσω αυτοκινητόδρομου που φτάνει μέχρι την είσοδό του.
• Μπούρτζι: Ενετικό φρούριο του 1473. σήμα κατατεθέν του Ναυπλίου, κτισμένο στο νησί των Αγίων Θεοδώρων. 
• Ακροκόρινθος: Οχυρωμένη ακρόπολη της αρχαίας και μεσαιωνικής Κορίνθου. Εξαιρετικό δείγμα φρουριακής αρχιτεκτονικής με τρεις οχυρωματικούς περιβόλους και προμαχώνες, διακοπτόμενους από 

πύργους και πύλες. Η κατασκευή του άρχισε τον 7ο αιώνα π.Χ. Τα δομικά στοιχεία και οι επανειλημμένες επισκευές είναι εμφανείς και μαρτυρούν την ιστορία του κάστρου
• Φρούριο Μεθώνης: Επιβλητικό φρούριο, το οποίο λόγω της στρατηγικής του θέσης παρουσίαζε ενδιαφέρον από την εποχή του Ομήρου. Γνώρισε ιδιαίτερη ακμή επί Ενετοκρατίας τον 13-15 αιώνα, ενώ 

μέχρι σήμερα διατηρούνται προμαχώνες, πύλες, τείχη, ερείπια οικοδομημάτων και πάνω σε μικρή νησίδα ένας πύργος
• Κάστρο Κορώνης: Ενετικό κάστρο σε στρατηγική θέση, από την οποία ήταν δυνατός ο έλεγχος των θαλασσινών περασμάτων. Σώζονται πολλά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα οικίες, ναοί κτλ. 
• Κάστρο Πύλου: Κτίστηκε το 1573 από τους Τούρκους, πέρασε στα χέρια των Ενετών και των αδελφών Ορλώφ το 1770.
• Κάστρο Μονεμβασιάς: Αρχαία καστροπολιτεία, γνωστή στην αρχαιότητα με το όνομα «Άκρα Μινώα», που άκμασε στα Βυζαντινά χρόνια. Περικλείει  τέσσερις εγκαταλελειμμένους οικισμούς με 

σπουδαίες μεταβυζαντινές εκκλησίες, οικίες και παλάτια
• Κάστρο Γεράκι: Φράγκικο κάστρο του 13ου αιώνα, κτισμένο πάνω σε παλαιότερη μυκηναϊκή ακρόπολη. Σήμερα αποτελεί υπαίθριο Βυζαντινό μουσείο, με είκοσι βυζαντινές εκκλησιές που 

χρονολογούνται από το 12ο έως τον 15ο αιώνα και φανερώνουν τη διάταξη του μεσαιωνικού οικισμού, με σοκάκια, πέτρινα αρχοντικά, χαλάσματα, εκκλησίες και θολωτές αυλόπορτες.
• Κάστρο Πασσαβά: Ερειπωμένο κάστρο που έκτισαν οι Φράγκοι για να ελέγξουν τη Μάνη. Προσεγγίζεται με πεζοπορία από την περιοχή της Κλεισούρας. Στο εσωτερικό του σώζεται ο ερειπωμένος 

στρατώνας, η δεξαμενή και το τζαμί, οι δύο πύλες του καθώς και τα απομεινάρια των Φράγκικων πύργων και προμαχώνων.

Φρούρια/ Κάστρα

Οι παραδοσιακοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ιδιαίτερα της Μάνης και των ορεινών χωριών της Αρκαδίας, αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών. Συγκεκριμένα, διαθέτει 149 παραδοσιακούς  
χαρακτηρισμένους από το ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) ως παραδοσιακοί. Η ΠΕ Λακωνίας διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό παραδοσιακών οικισμών (90), ακολουθούμενη από την ΠΕ 
Αρκαδίας (50) την ΠΕ Μεσσηνίας (5) και ΠΕ Αργολίδας (4).

Παραδοσιακοί 
Οικισμοί

• Το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου στηρίζεται και στον θρησκευτικό τουρισμό. Αναρίθμητοι βυζαντινοί ναοί και ιστορικά μοναστήρια χτισμένα μέσα σε γραφικούς οικισμούς, 
εναρμονισμένα σε σύγχρονες πόλεις ή σκαρφαλωμένα σε απόκρημνα βράχια μαρτυρούν έναν τόπο με πλούσια ιστορία και παράδοση και αποδεικνύουν ότι του τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου στηρίζεται και στον θρησκευτικό τουρισμό. Καταγράφονται επισκέψεις σε ετήσια βάση σε θρησκευτικά μνημεία της Περιφέρειας, ιδιαίτερα τις καστροπολιτείες του Μυστρά και της 
Μονεμβασιάς, τα μοναστήρια της Αρκαδίας, τα βυζαντινά μνημεία της Μάνης, τις εκκλησίες του Ναυπλίου καθώς και επισκέψεις για προσκύνημα, όπως  στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος 
στην Καλαμάτα.

• Ιερές Μονές: Ανδρομονάστηρο, Ιερά Μονή Βουλκάνου, Ιερά Μονή Λουκούς, Ιερά Μονή Παναγίας Ελώνης, Ιερά Μονή Βροντοχίου, Ιερά Μονή Αρείας, Ιερά Μονή Ζερμπίτσης, Ιερά Μονή Γαρδικίου, Ιερά 
Μονή Μαρδακίου, Ιερά Μονή Μελέ, Ιερά Μονή Δημιόβης, Ιερά Μονή Παντανάσσης, Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου, Ιερά Μονή Περιβλέπτου, Ιερά Μονή Παμμέγιστων Ταξιαρχών Πολίχνης, Ιερά Μονή 
Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαλεβής, Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, Ιερά Μονή Φανερωμένης Δρυάλου

• Παλαιοχριστιανικά & Βυζαντινά Μνημεία UNESCO: Ιερά Μονή Βροντοχίου, Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου,  Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας, Ιερά Μονή Παντανάσσης, Ιερά Μονή Περιβλέπτου,Ι. Ν. Αγίας Σοφία
• Μεγάλα Προσκυνήματα & άλλα Θρησκευτικά Μνημεία: Ι. Ν. Αποστόλου Παύλου, Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Τρυπητής

Θρησκευτικά 
μνημεία

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Πελοποννήσου | ΙΝΣΕΤΕ, Χαρτοφυλάκιο Τουριστικών Προϊόντων, Περιφέρεια Πελοποννήσου (2015-2020) | ΙΝΣΕΤΕ, Πελοπόννησος | Ιστότοπος Καστρολόγος (kastra.eu)
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• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λαμβάνουν χώρα μερικές από τις πιο αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις της χώρας, με διεθνή ακτινοβολία. Το πιο δημοφιλές με παγκόσμια ακτινοβολία Φεστιβάλ
• είναι της «Επιδαύρου» που διοργανώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.  
• Πολλές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται όλη τη διάρκεια του χρόνου, ορισμένες από τις οποίες έχουν και διεθνή προβολή, όπως το φεστιβάλ χορού Καλαμάτας, το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ 

Πελοποννήσου, το φεστιβάλ μουσικής Ναυπλίου, το φεστιβάλ αρχιτεκτονικής Λουτρακίου κ.α

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός | Λοιπά μνημεία, δραστηριότητες και υπηρεσίες
Σημαντικά διατηρητέα κτίρια και πολιτιστικές διαδρομές/ εκδηλώσεις συμπληρώνουν το πολιτιστικό/θρησκευτικό προϊόν που 
προσφέρει η Πελοπόννησος.

• Σημαντικά μνημεία / διατηρητέα κτίρια που συγκεντρώνονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-άμεσα συνυφασμένα με το ιστορικό της παρελθόν:
− ΠΕ Αργολίδας: Αρχοντικό Δημήτριου Τσώκρη, Αρχοντικό Κωνσταντοπούλου, Κτίριο Πολεμικού Μουσείου Ναυπλίου
− ΠΕ Αρκαδίας: Βίλα Τουρκοβασίλη, Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης, Ιερατική Σχολή Τρίπολης, Μαλλιαροπούλειο Δημοτικό Θέατρο, Μαντζούνειο Μέγαρο, Οικία Καρυωτάκη, Οικία Συναδινού
− ΠΕ Κορινθίας: Κτήριο Σιδηροδρομικού Σταθμού Δερβενίου
− ΠΕ Λακωνίας: Αγροτική Τράπεζα Σπάρτης, Δημαρχείο Γυθείου, Δημαρχείο Σπάρτης, Δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης, Οικία Λιναρδάκη (Σπάρτη), Οικία Λιούνη, Παρθεναγωγείο Γυθείου, 

Στρατιωτική Λέσχη Σπάρτη

Διατηρητέα κτίρια

• Σημαντική πολιτιστική διαδρομή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ στοιχείων από τον πολιτισμό, την κοινωνική δομή, το φυσικό περιβάλλον και τις 
συνήθειες του τόπου αποτελεί και η «Πολιτιστική Διαδρομή “Μορέας”: Ένα ταξίδι από τις αρχαίες στις σύγχρονες πόλεις», για την οποία  έχει γίνει ο αρχικός σχεδιασμός. Συγκεκριμένα, το Σωματείο 
«ΔΙΑΖΩΜΑ» προτείνει τη δημιουργία διαδρομής, με άξονα τις  οκτώ ιστορικές πόλεις, Κόρινθος, Άργος, Νεμέα, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Σπάρτη, Μεσσήνη, Καλαμάτα και Πύλος.

Πολιτιστικές 
διαδρομές & 
ξεναγήσεις

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Πελοποννήσου | ΙΝΣΕΤΕ, Χαρτοφυλάκιο Τουριστικών Προϊόντων, Περιφέρεια Πελοποννήσου (2015-2020) | ΙΝΣΕΤΕ, Διάζωμα 

H Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει πλήθος αναγνωρισμένων αγροτικών μνημείων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
• Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τεσσάρων ανεμόμυλων στο Κρανίδι.
• Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού ελαιοτριβείου της Κοινότητας Tουρκαλέκα Nομού Αρκαδίας
• Χαρακτηρισμός ελαιοτριβείου ιδιοκτ. Μπουλμέτη - Γκίζα, οικισμού Αίπειας κοιν. Άνθειας, Ν. Μεσσηνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
• Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (2) πηγαδιών και (3) αλωνιών στον οικισμό Πτέρης Κοινότητας Αυλώνας Νομού Μεσσηνίας.
• Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του νερόμυλου στη θέση "Μύλο" της Κοινότητας Βαλτεσίνικου Ν. Αρκαδίας ιδιοκτησίας Δ. Παπαγεωργίου.
• Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού ελαιοτριβείου στον Οικισμό Δροσοπηγή Γυθείου Ν. Λακωνίας, ιδ. Π. Βαγιακάκου
• Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού ελαιοτριβείου ιδιοκτ. Χριστόδουλου Φραγκούλη στο Αρχοντικό Αβιάς του Ν. Μεσσηνίας με τον εξοπλισμό του.
• Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του νερόμυλου ιδιοκτησίας Σπ. Καραμπάτου στην κοινότητα Νέδουσα του Δήμου Καλαμάτας.
• Κήρυξη Παλαιού Μύλου ιδιοκτησίας Γιαννόπουλου, δ.δ. Νεοχωρίου, δήμου Μελιγαλά, επαρχίας Μεσσηνίας, Ν. Μεσσηνίας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.

Αγροτικά–
λαογραφικά μνημεία
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Η πόλης του Ναυπλίου αποτελεί city break προορισμό, και διαθέτει ποικίλες επιλογές διασκέδασης και αναψυχής, πλήθος μουσείων, 
μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος στον αστικό ιστός της, ενώ βρίσκεται και σε κοντινή απόσταση με την Αθήνα.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Ναύπλιο

Πηγές: Χαρτοφυλάκιο Τουριστικών Προϊόντων, Περιφέρεια Πελοποννήσου (2015-2020) | ΙΝΣΕΤΕ, Ναύπλιο | Visit Greece

• Αυξημένη δραστηριότητα υπάρχει γύρω από την πλατεία Συντάγματος, με καταστήματα κυρίως ρούχων και τοπικών προϊόντων.
Αγορά

(Shopping)

• Η Παλιά Πόλη χαρακτηρίζεται από τα πλακόστρωτα στενά, τις βουκαμβίλιες, τις αυλές των κομψών νεοκλασικών και των καλοδιατηρημένων αρχοντικών και τις τούρκικες κρήνες.
• Η Πλατεία Συντάγματος είναι γεμάτη από μνημεία και ιστορικά κτήρια, με τα δύο τούρκικα τζαμιά να ξεχωρίζουν, το Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα σπάνιας αξίας της Προϊστορικής και Μυκηναϊκής 

περιόδου και τη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ κοντά, με κατεύθυνση προς τη σύγχρονη πόλη, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, γνωστό σημείο από τη δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας 
Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς και ο ναός του Αγίου Γεωργίου με σημαντικές εικόνες και τοιχογραφίες, όπως το αντίγραφο του «Μυστικού Δείπνου» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

• Ο Γύρος της Αρβανιτιάς είναι ένας περιφερειακός πλακόστρωτος πεζόδρομος με θέα τον Αργολικό κόλπο με την εκκλησία Santa Maria del la Grotta, η οποία αποτελεί δημοφιλή προορισμό προσκυνητών.
• Συνεχίζοντας την περιήγησή σε χώρους ιστορικής μνήμης, 999 σκαλοπάτια οδηγούν στο ιστορικό Κάστρο του Παλαμηδιού, το οποίο βρίσκεται 216 μ. πάνω από την πόλη, το οποίο αποτελεί και τόπο 

καταδίκης σε θάνατο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε ένα από τα σκοτεινά κελιά του. Την καλύτερη θέα σε όλη τη θάλασσα του Αργολικού και τη μυκηναϊκή πεδιάδα χαρίζει το ιστορικό εκκλησάκι του 
Αγίου Ανδρέα χτισμένο στην κορυφή του φρουρίου από τους Ενετούς κατακτητές.

• Στις παρυφές του Παλαμηδιού, στεφανώνοντας την Παλιά Πόλη, απλώνεται η χερσόνησος της Ακροναυπλίας γνωστή (τούρκικη ονομασία: Ιτς Καλέ), η οποία είναι χτισμένη από τα προϊστορικά χρόνια και 
αποτελείται εδαφολογικά από τρία επίπεδα στα οποία αναπτύσσεται ένα σύστημα τριών ανεξάρτητων κάστρων.

• Το Φουγάρο είναι ένας ιστορικός βιομηχανικός χώρος, που αποτελεί ορόσημο για την ευρύτερη περιοχή, καθώς παλαιότερα στέγαζε τις εγκαταστάσεις της κονσερβοποιίας Ανθός, ενώ τώρα έχει 
μετατραπεί σε τόπο Δημιουργίας και Έκφρασης, με τη βιβλιοθήκη Τέχνης και Ανθρωπιστικών Σπουδών, εκθεσιακούς και συναυλιακούς χώρους και εργαστήριο τεχνών για μικρούς και μεγάλους.

• Σημείο αναφοράς όμως του Ναυπλίου αποτελεί το φρούριο Μπούρτζι χτισμένο πάνω στο νησάκι των Αγίων Θεοδώρων, το οποίο επί Ενετών, ενωνόταν με την Ακροναυπλία με μια τεράστια αλυσίδα 
προσφέροντας προστασία στην πόλη από τα εχθρικά πλοία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1860, το Μπούρτζι ήταν τόπος διαμονής των δημίων που εκτελούσαν τους θανατοποινίτες του Παλαμηδιού. 

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Στο Ναύπλιο υπάρχουν αρκετά café-bars τα οποία ενδείκνυνται για νυχτερινή διασκέδαση και βρίσκονται κυρίως στην πλατεία Συντάγματος και την παραλιακή οδό.Διασκέδαση

• Φεστιβάλ Ναυπλίου: Διοργανώνεται στο τέλος Ιουνίου κάθε χρόνο από το 1992 υπό την αιγίδα του Δήμου. Περιλαμβάνει μουσικές βραδιές σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως στο Βουλευτικό, το 
Παλαμήδι, την πλατεία Αγίου Γεωργίου και αλλού. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και έχει τιμηθεί με το βραβείο του καλύτερου φεστιβάλ από την Ένωση Ελλήνων Μουσικών Κριτικών, ενώ έχει διαφημιστεί σε 
πολλά εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ. Ο θεσμός αυτός στηρίζεται από πολλές πρεσβείες, κυρίως από την Ευρώπη, καθώς επίσης και από άλλες χώρες του κόσμου. 

• Αναπλιώτικο καρναβάλι: Πληθώρα εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τη ζωντάνια και τη διασκέδαση της πόλης του Ναυπλίου

Εκδηλώσεις-
Φεστιβάλ
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Αντίστοιχα, η Καλαμάτα συγκεντρώνει αξιοθέατα, δραστηριότητες και σημαντικές εκδηλώσεις που δύνανται να ενισχύσουν την 
ανάπτυξη του city break τουρισμού και να αυξήσουν την επισκεψιμότητα σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.

City Break | Εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, δραστηριότητες: Καλαμάτα

Πηγές: Πελοπόννησος | Επίσημη Τουριστική Πύλη Ελλάδας, Μεσσηνία | Τerrabook

• Οδός Αριστομένους: Ήταν ο πρώτος δρόμος που κατασκευάστηκε (1871) για να συνδέσει την τότε πόλη με την Παραλία. Έκτοτε, παραμένει κεντρικός άξονας και σημείο αναφοράς στην Καλαμάτα. Κατά 
μήκος του υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, η πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β΄, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Αγορά
(Shopping)

• Σημείο αναφοράς της πόλης είναι το θρυλικό «κάστρο της Ιζαμπώ» που ζωντανεύει κάθε καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού. Το Κάστρο με την πανοραμική θέα είναι χτισμένο στη 
θέση της ακρόπολης των Φαρών. Κατασκευάστηκε τον 13ο αι. από τον Γουλιέλμο Βιλλαρδουϊνο και υπέστη μεταγενέστερες προσθήκες και μετατροπές από τους Ενετούς και Τούρκους. Στους πρόποδες του 
κάστρου βρίσκεται ο ναός του Αγ. Ιωάννου ο οποίος χρονολογείται στους μεταβυζαντινούς χρόνους.

• Πανέμορφη είναι η Παλαιά Πόλη, αγαπημένος τόπος συνάντησης των νέων, καθώς εδώ συγκεντρώνεται μεγάλο κομμάτι της νυχτερινής ζωής με τον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής (1873), την πολιούχο 
εκκλησία της Καλαμάτας, τη Μονή Καλογραιών (12ου αι.) με το περίφημο εργαστήρι μεταξοϋφαντουργίας και τη βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων (13ου αι.). Η εκκλησία αυτή τυγχάνει ιδιαίτερης 
ιστορικής αξίας καθώς εδώ τελέστηκε η πρώτη δοξολογία της απελευθερωμένης Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821.

• Το Δημαρχείο, την Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής, το Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα που χρονολογούνται από την εποχή του 
χαλκού έως τους ρωμαϊκούς χρόνους, το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο με παραδοσιακά αντικείμενα, τοπικές ενδυμασίες και κειμήλια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το δημοτικό θέατρο και 
το Πάρκο Σιδηροδρόμων όπου εκτίθενται παλιές μηχανές και σιδηροδρομικά βαγόνια.

• Σημείο συνάντησης και περιπάτου κατοίκων και επισκεπτών είναι η ευρύχωρη κεντρική πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, με το πεζοδρομημένο τμήμα της κεντρικής οδού Αριστομένους, όπου λειτουργούν 
πολλά εμπορικά καταστήματα και καφέ. Δυτικά από την πλατεία, αναπτύσσεται η συνοικία γύρω από τον γραφικό σιδηροδρομικό σταθμό, με δίκτυο πεζοδρόμων, μικρά καφέ-μπαρ και ταβέρνες.

• Ένα από τα χαρίσματα της Καλαμάτας, είναι η τεράστια οργανωμένη παραλία 4 χλμ με ήσυχα πεντακάθαρα νερά που της χαρίζουν κάθε χρόνο τη γαλάζια σημαία. Το παραλιακό μέτωπο εκτείνεται κατά 
μήκος της λεωφόρου Ναυαρίνου και αποτελεί ένα από τα ομορφότερα σημεία της πόλης για βόλτα, ποδηλατάδα και φυσικά δροσερές βουτιές.

• Στη δυτική παραλία βρίσκεται η μαρίνα της πόλης με πολλές τουριστικές εγκαταστάσεις, καφέ και εστιατόρια.

Περίπατος στην 
πόλη, αξιοθέατα & 

δραστηριότητες

• Η Παλιά Πόλη με τα στενά της δρομάκια είναι γεμάτη καφέ – μπαρ , όπως άλλωστε και η Παραλία της Καλαμάτας, για πιο καλοκαιρινές αποδράσεις. Στον πεζόδρομο της οδού Ιατροπούλου  υπάρχουν 
κέντρα διασκέδασης  για διασκέδαση έως το πρωί. Τα μεγάλα κλαμπ στη Μεσσηνία, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, συγκεντρώνονται στην παραλία της Βέργας.Διασκέδαση

• Κάστρο Καλαμάτας: Στο νότιο άκρο του Κάστρου της Καλαμάτας έχει κατασκευαστεί μικρό θέατρο, ~700 θέσεων, που στο χώρο του φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές 
συναυλίες, χορευτικές εκδηλώσεις, καθώς και οι παραστάσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις/φεστιβάλ Καλαμάτας:
– Η αναβίωση του εντυπωσιακού εθίμου του «σαϊτοπόλεμου» το Πάσχα, τη βραδιά της Ανάστασης (Δυτική Παραλία Καλαμάτας-Παλιά Σφαγεία).
– Πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες στο αμφιθέατρο του Κάστρου, το καλοκαίρι.
– Η αναπαράσταση του «βλάχικου γάμου», που διαδραματίζεται στην περιοχή της Μεθώνης.
– Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι και ξεπερνά τα σύνορα της χώρας συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον χορευτών από όλο τον κόσμο
– Για τους φίλους της νεανικής Street Art, διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι ένα μοναδικό τριήμερο με δρώμενα στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και άλλους χώρους μέσα στην πόλη.
– Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
– Η γιορτή των Ανθεστηρίων, το Μάιο, περιλαμβάνει την παρέλαση ανθοστολισμένων αρμάτων στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετέχουν και οι μαθητές

Θέατρα –
Παραστάσεις–

Φεστιβάλ
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Η ΠΕ Μεσσηνίας τα τελευταία χρόνια συμμετέχει δυναμικά στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων. Η ευκολία πρόσβασης 
από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, οι υφιστάμενες συνεδριακές υποδομές και η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά υποστηρίζουν 
δυναμικά την αυξανόμενη ζήτηση για το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν.

MICE | Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας | Συνεδριακά κέντρα

Πηγές: Kalamata Convention & Visitors Bureau

• Το συνεδριακό κέντρο Elite 
Blue Conference Centre 
αποτελεί μέρος του 
συγκροτήματος Elite City 
Resort στην Καλαμάτα.

• Το Elite Blue Conference 
Centre είναι εγκατεστημένο 
σε ξεχωριστό χώρο, ακριβώς 
απέναντι από το κεντρικό 
κτίριο του Elite City Hotel και 
αποτελείται από 8 
συνεδριακές αίθουσες, 
διασυνδεδεμένες μεταξύ 
τους, οι οποίες μπορούν να 
εξυπηρετήσουν από 20 έως 
1500 άτομα, σε χώρους 
συνολικής επιφάνειας 5000 
τ.μ.. 

• Πρόκειται για μοντέρνους 
και ανακαινισμένους 
χώρους, που 
προσαρμόζονται χωροταξικά 
ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες, και είναι 
εξοπλισμένοι με σύγχρονες 
τεχνολογικές εγκαταστάσεις. 

• Στους χώρους του μπορούν 
να διεξαχθούν οιουδήποτε 
είδους συνεδριακές 
καλύψεις.

1. «Elite Blue Center», Καλαμάτα

Αίθουσα τ.μ. Χωρητικότητα

Cruise Hall 1.000 700

Royal Cruise Hall A 380 260

Royal Cruise Hall B 230 160

Royal Cruise Hall C 110 80

Royal Cruise Hall D 290 200

Royal Cruise Hall A+B 610 420

Royal Cruise Hall A+C 500 340

Royal Cruise Hall A+B+C 730 500

Royal Cruise Hall A+C+D 600 540

Voyager Hall 230 400

Voyager Hall A 140 140

Voyager Hall A+ B 220 230

Voyager Hall B 80 90

• Για συναντήσεις και χώρους 
συνεδρίων είναι το 
πολυλειτουργικό House of 
Events στο Navarino Dunes.

• Εξαιρετικά σχεδιασμένο, με 
εγκαταστάσεις επικοινωνίας και 
έκθεσης, εκτείνεται σε συνολική 
έκταση ~5.000 τ.μ. και μπορεί να 
φιλοξενήσει έως 1.700 άτομα.

• Προσφέρει υψηλής ποιότητας 
συνεδριακές εγκαταστάσεις, με  
το The Great Hall, 11 αίθουσες 
συσκέψεων που κυμαίνονται 
από 50 τ.μ. έως 200 τ.μ., καθώς 
και ένα ευρύχωρο αίθριο με 
υπαίθριο χώρο στο περιβάλλον 
της Αγοράς.

• Το συνεδριακό κέντρο έχει 
σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει 
τις πιο απαιτητικές εκδηλώσεις, 
από συναντήσεις, συνέδρια και 
συμπόσια, μέχρι εμπορικές 
εκθέσεις και παρουσιάσεις 
προϊόντων, συμπ. ιδιωτικών και 
κοινωνικών εκδηλώσεων, οι 
οποίες απαιτούν τεχνολογία 
αιχμής και άψογη εξυπηρέτηση. 

2.«House of Events» Navarino Dunes, Κάτω Γιάλοβα/Πύλος

Αίθουσα τ.μ. Χωρητικότητα
(theater style)

Τhe Great Hall 1.329 1.700
The Great Hall-
Orion & Cosmos 560 700

Ballroom 4 176 220
Ballroom 2 197 250
Idea 111 140
Idea A 62 80
Idea 2 48 60
Logic 87 110
Strategy 50 65
Meter 50 65
Theory 113 150
Synergy 113 150
Character 81 110
History 193 250
Astronomy 85 110
Ethos 173 220
Dialog 135 170
Ethos 89 110
Atrium A 298 380
Patio 1 90 110
Patio 2 112 140
Patio 2 34 40

The Great Hall-Upper Foyer 1.139 1.500

The Great Hall-Foyer 1 818 1.100

3. Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας
• Αμφιθέατρο με εξώστη & συνολική δυναμικότητα 400 άτομα.
• Επιφάνεια αμφιθεάτρου 380 τ.μ. και εξώστη 100 τ.μ..
• Προσφέρεται για συνεδριάσεις με αμφιθεατρική διαρρύθμιση
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και χώρος για διερμηνεία 
4. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
• 1 αίθουσα 230 τ.μ. με δυναμικότητα 120 άτομα
• Προσφέρεται για συνεδριάσεις με αμφιθεατρική διαρρύθμιση
• Υποδομή για διερμηνεία και δυνατότητα καταγραφής ομιλιών
5. Φρούριο Πύλου (Νιόκαστρο)
• 1 αίθουσα 91 τ.μ. με δυναμικότητα ~80 άτομα
• Προσφέρεται για συνεδριάσεις με σχολική διαρρύθμιση σχολική
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός

Ανεξάρτητες συνεδριακές αίθουσες 

12 3
45
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MICE | Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας | Υπηρεσίες / ξενοδοχεία

1. Classical e-Filoxenia Hotel
• 7 αίθουσες προς ενοικίαση
• Εξωτερικοί χώροι: 4
• Αίθουσες για συνεδριάσεις/δεξιώσεις
• Διαρρύθμισης καθισμάτων: Σχολική & θεατρική
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός, υποδομή για διερμηνεία & καταγραφή ομιλιών
• Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Παραλία της Καλαμάτας και διαθέτει πολλές 

δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο (SPA, αθλήματα κτλ.)

3. Elite City Hotel
• 4 αίθουσες προς ενοικίαση
• Δυναμικότητα:10-50 άτομα
• Επιφάνεια κάθε αίθουσας:25-70 τ.μ.
• Αίθουσες για συνεδριάσεις 
• Διαρρύθμιση καθισμάτων: Σχολική, θεατρική
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
• Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στην παραλία στο Elite Blue Center και στα Elite Villas

2. Akti Taygetos 
• 2 αίθουσες προς ενοικίαση

– ELEA 1: 200 τ.μ.
– ELEA 2: 90 τ.μ.
– Foyer: 30 τ.μ.

• Δυναμικότητα: 100-300 άτομα
• Διαρρύθμισης καθισμάτων: αμφιθεατρική, σχολική, θεατρική
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός & υποδομή για διερμηνεία 
• Μικρή απόσταση από παραλία
• O συνεδριακός χώρος βρίσκεται εντός του κεντρικού κτηρίου

4. Horizon Blu
• 2 αίθουσες προς ενοικίαση στο υπόγειο του κτηρίου
• Δυναμικότητα: 120-300 άτομα 

– Αίθουσα 1: 350 τ.μ.
– Αίθουσα 2: 140 τ.μ.

• Αίθουσες για συνεδριάσεις & δεξιώσεις
• Διαρρύθμιση καθισμάτων: Θεατρική
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
• Βρίσκεται στην Παραλία της Καλαμάτας σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Πόλης

6. Messinian Bay
• 2 αίθουσες προς ενοικίαση
• Δυναμικότητα: 150-200 άτομα
• Επιφάνεια κάθε αίθουσας: 150 τ.μ.
• Αίθουσες για συνεδριάσεις & δεξιώσεις
• Διαρρύθμιση καθισμάτων: Αμφιθεατρική, σχολική & θεατρική
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός, υποδομή για διερμηνεία & καταγραφή ομιλιών

7. Natura Club Hotel
• 1 αίθουσα προς ενοικίαση
• Δυναμικότητα: 150 άτομα
• Επιφάνεια κάθε αίθουσας: 220 τ.μ.
• Αίθουσες για συνεδριάσεις & δεξιώσεις
• Διαρρύθμιση καθισμάτων: Σχολική & θεατρική
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
• Κοντινή απόσταση από την παραλία & τους Καταρράκτες Νέδα

5. Eleκtra Hotel & Spa
• 2 αίθουσες προς ενοικίαση
• Δυναμικότητα: 80 άτομα
• Επιφάνεια κάθε αίθουσας: 40-90 τ.μ.
• Αίθουσες για συνεδριάσεις & δεξιώσεις
• Διαρρύθμιση καθισμάτων: Σχολική & θεατρική
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
• Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Παραλία της Καλαμάτας σε μικρή απόσταση από το κέντρο

8. Messina Resort Hotel
• 1 αίθουσα προς ενοικίαση 
• Δυναμικότητα: 120 άτομα
• Επιφάνεια: 800 τ.μ. 
• Αίθουσες για cocktails & ημερίδες & συνεντεύξεις τύπου
• Διαρρύθμιση καθισμάτων: Σχολική & θεατρική
• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
• Αίθουσα σε κεντρικό κτήριο του συγκροτήματος
• Διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης.

Επιπλέον, οι συνεδριακές υποδομές και υπηρεσίες στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που προσφέρει η ΠΕ Μεσσηνίας, έχουν ενισχύσει 
σημαντικά την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, μέρος των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω.

1

2

3
4

5

6

7
8

Συμπληρωματικές υπηρεσίες

• Εκτός των συνεδριακών υποδομών, για την επιτυχημένη διεξαγωγή ενός 
συνεδρίου, κρίνονται απαραίτητες ορισμένες συμπληρωματικές 
υπηρεσίες, όπως οι εταιρείες Catering, εταιρείες εξοπλισμού για 
εκδηλώσεις, οπτικό-ακουστικός & ηλεκτρικός εξοπλισμός καθώς και 
διερμηνείς και τυπογραφεία. 

• Στην ΠΕ Μεσσηνίας οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται σε 
Καλαμάτα, Μεσσήνη, Γαργαλιάνους και Κυπαρισσία, τοποθεσίες δηλαδή 
εκεί που συγκεντρώνονται περισσότερο συνεδριακές εγκαταστάσεις

Πηγές: Kalamata Convention & Visitors Bureau
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει ορισμένες πρότυπες μονάδες αγροτουρισμού, αναγνωρισμένες από το Σύνδεσμο Ενώσεων 
Αγροτουρισμού Ελλάδας, όπως την πρότυπη μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών «Snail Farm», καθώς και αναγνωρισμένους ξενώνες, 
δραστηριότητες, καταλύματα και επιχειρήσεις.

Αγροτουρισμός

Πηγές: Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας

Πρότυπη μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών «SNAIL 
FARM»
• Στο Κρυονέρι του Νομού Κορινθίας, η οικογένεια 

Δήμου δημιούργησε μία από τις πρώτες μονάδες 
εκτροφής σαλιγκαριών που λειτούργησαν στην 
Ελλάδα, οι οποίοι παράγουνς παράλληλα σταφύλι 
σουλτανίνα, Κορινθιακή σταφίδα, παρθένο 
ελαιόλαδο και μέλι ελάτης.

• Σε ένα ιδιόκτητο αγρόκτημα 10στρ. σε υψόμετρο 
800 μ. και με θέα τον Κορινθιακό Κόλπο και το όρος 
Κυλλήνη, στον δρόμο που οδηγεί στο 
Αστεροσκοπείο Κρυονερίου, βρίσκεται η φάρμα 
της οικογένειας.

• Το γένος το οποίο εκτρέφεται στη φάρμα 
ονομάζεται επιστημονικά Helix Aspersa Maxima και 
είναι αυτό που σερβίρεται στα ακριβά εστιατόρια 
της Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας.

Ενδεικτικά καταλύματα, δραστηριότητες & επιχειρήσεις:
• BRAF - Ορεινές Εναλλακτικές Περιηγήσεις
• Ξενώνας ΕΥ ΖΗΝ, Μαινάλια Villas, Πασιθέα - Ορεινά Σαλέ, Παραδοσιακός Ξενώνας Προσέληνος, Ξενώνας Ελισσών
• Παραδοσιακό Οινοποιείο - Κτήμα Καλογρη, Οινοποιία Πέππα, Οινομαγειρείο «Το Χάνι της Κανδύλας» κ.α.

Ξενώνας «Ελιές»
• Η Καρδαμύλη απέχει 38 χλμ. από την πόλη της Καλαμάτας, κτισμένη στις παρυφές του 

Ταΰγετου κάτω από τον οχυρό λόφο με την αρχαία ακρόπολη. Ο ξενώνας «Ελιές» βρίσκεται 
1 χλμ. από τον οικισμό της Καρδαμύλης και είναι κτισμένος σε ένα μοναδικό τόπο 28 
στρεμμάτων. 
Στην περιοχή, ο επισκέπτης παράλληλα μπορεί:
– να επισκεφθεί το Μουσείο στην Πάνω Καρδαμύλη -μέρος του «Δικτύου Μουσείων 

Μάνης».
– να επισκεφθεί τους διάσπαρτους παραδοσιακούς οικισμούς στις παρυφές του 

Ταΰγετου.
– να περπατήσει τα φαράγγια καθώς και επίσης και τα αμέτρητα σηματοδοτημένα 

καλντερίμια της ευρύτερης περιοχής της Μάνης.
– να επισκεφθεί τα ιστορικά Μοναστήρια του 17ου αιώνα
– να οδηγήσει ως το νοτιότερο άκρο της Ηπειρωτικής Ελλάδας, το ακρωτήρι Ταίναρο, και 

να γνωρίσει το άγριο τοπίο της Μάνης.
• Οι κάτοικοι της Καρδαμύλης τον ονομάζουν «Ελαιώνα» και είναι χαρακτηριστικό δείγμα του 

φυσικού περιβάλλοντος της Μάνης. Η οροσειρά του Ταϋγέτου αγναντεύει τη θάλασσα και η 
λιτότητα της Μανιάτικης αρχιτεκτονικής συνθέτουν το τοπίο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται 
το εστιατόριο και ο ξενώνας «Ελιές». 

• Η γεωμετρία των κτιρίων λιτή προσπαθεί να ακολουθήσει την μικροκλίμακα που επιβάλλει η 
Αρχιτεκτονική κληρονομιά συμπληρώνοντας το έργο της φύσης. Η πέτρα που αποτελεί και 
το βασικό χαρακτηριστικό των προσόψεων είναι ίδιο χρώμα με τα βουνά. 

• Ο ξενώνας αποτελείται από 10 κατοικίες και 1 εστιατόριο με θέα στον ελαιώνα και διώροφες 
με θέα τον Ταΰγετο και το Μεσσηνιακό κόλπο. Οι κατοικίες παρέχουν στον επισκέπτη 
κουζίνα για προετοιμασία φαγητού, ενώ εξυπηρετεί τους φιλοξενούμενους με δυνατότητα 
πρωινού στον κήπο του εστιατορίου κάτω από τις ελιές.

Αγροκτήματα του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας Καταλύματα του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας

Βιοκαλλιέργεια ελαιόλαδου «Ελισσών» 

• Η οικογενειακή επιχείρηση βιοκαλλιέργειας ελαιόλαδου 
χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, σε ένα ελαιώνα με εμβαδόν 
40.000 τ.μ., ο οποίος αποτελείται από 700 ελαιόδεντρα που 
παράγουν άριστης ποιότητας ελιές τύπου «μεγαρίτικη» και 
«μανάκι». Η θέση του ελαιώνα, σε υψόμετρο 350 μέτρων και 
απόσταση 20 χλμ. από τη θάλασσα, το εύφορο έδαφος και η 
φυσική καλλιέργεια αποτελούν ιδανικές συνθήκες για την 
παραγωγή ενός άριστου προϊόντος.

• Τα ελαιόδεντρα είναι «ξερικά», δηλαδή δεν ποτίζονται τεχνητά και 
ακολουθούν το φυσικό κύκλο παραγωγής των δένδρων, χωρίς 
τεχνητές παρεμβάσεις για αύξηση της παραγωγής και χωρίς 
σπατάλη των υδάτινων πόρων.

• Με το κατάλληλο κλάδεμα τα ελαιόδεντρα αντιμετωπίζουν 
εύκολα την ξηρασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και αντέχουν 
στις αρρώστιες. Έχει αποδειχτεί ότι το βιολογικό ελαιόλαδο και 
ιδιαίτερα αυτό που προέρχεται από ξερική καλλιέργεια είναι 
πλουσιότερο σε άρωμα, γεύση και θρεπτική αξία.
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει μια από τις πρώτες ξενοδοχειακές αγροτουριστικές μονάδες της Ελλάδας στην περιοχή της 
Μονεμβασιάς, που επιτρέπει στους ταξιδιώτες να λάβουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, ανάλογα με την περίοδο της επίσκεψης 
όπως το μάζεμα των ελιών, ο τρύγος και  συλλογή του μελιού. 

Αγροτουρισμός

Πηγές: Κινστερνα – Αγροτουριστική ξενοδοχειακή μονάδα στην Μονεμβασιά

Φιλοσοφία
Το ξενοδοχείο Κινστερνα βρίσκεται στην Μονεμβασιά, 322χλμ. από την Αθήνα, σε μια έκταση μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων. Το κτήμα 
μέσα φιλοξενεί διαφορά είδη καλλιεργήσιμων προϊόντων, και  διαθέτει 50 δωμάτια. Είναι από τα πρώτα αγροτουριστικά ξενοδοχεία στην 
Ελλάδα, καθώς παρέχει την δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να μάθουν όλες τις διαδικασίες παραγωγής πρώτων υλών. Επιπλέον ως 
ένδειξη της συμμετοχής τους, μπορούν να αγοράσουν και να φυτέψουν ένα δένδρο ελιάς το οποίο θα τους ανήκει για πάντα. 

Τρύγος, λιάσιμο και πάτημα σταφυλιών (μέσα Αυγούστου έως μέσα Σεπτεμβρίου)
Το ξενοδοχείο περιβάλλεται από 20 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Ο επισκέπτης μπορεί να πάρει μέρος στο στον τρύγο των αμπελιών που 
βρίσκονται στο λόφο ακριβώς απέναντι από το αρχοντικό. Μετά τη συγκομιδή ακολουθεί το παραδοσιακό ‘λιάσιμο’ συγκεκριμένων ποικιλιών, που 
γίνεται με το άπλωμα των σταφυλιών στις λιάστρες, πάνω δηλαδή σε ειδικές επιφάνειες. Το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών γίνεται με γυμνά 
πόδια, όπως τα παλαιά χρόνια, στο ‘ληνό’ (πατητήρι), ενώ παράλληλα ψήνεται χωριάτικο ψωμί στον πέτρινο ξυλόφουρνο και γίνεται επίδειξη 
παρασκευής παραδοσιακής μουσταλευριάς.

Παραγωγή τσίπουρου (επιλεγμένα Σαββατοκύριακα από μέσα Οκτωβρίου έως τέλη Δεκεμβρίου)
Σαράντα ημέρες περίπου μετά το πάτημα των σταφυλιών, ξεκινάει η παραγωγή τσίπουρου, που είναι ιδανικό συνοδευτικό για μικρές 
γευστικές εκπλήξεις και φρέσκο ζυμωτό ψωμί. Η διαδικασία παραγωγής τσίπουρου πραγματοποιείται στον οθωμανικό άμβυκα του 1890.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν μαζί τους ένα μπουκάλι με το τσίπουρο που φτιάξανε.

Μάζεμα ελιών και παραγωγή ελαιόλαδου (τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Ιανουαρίου)
Η παραγωγή ελαιόλαδου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γεωργικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Οι επισκέπτες, πηγαίνουν στον ελαιώνα όπου 
γίνεται η συγκομιδή, ενώ ο γεωπόνος τους εξηγεί τον τρόπο συλλογής των ελιών και τους βοηθάει να μαζέψουν και οι ίδιοι με τα χέρια ή τα χτένια και 
τις λανάρες. Οι ελιές συνθλίβονται στον παλιό πέτρινο μύλο (λιοτρίβι) με παραδοσιακές μεθόδους για την παραγωγή του αγουρέλαιου. Όσοι το 
επιθυμούν, έχουν την ευκαιρία να παρασκευάσουν βρώσιμες ελιές.

Παρακολουθήστε τον τρύγο μελιού από τις κυψέλες του Kinsterna (αρχή καλοκαιριού και φθινοπώρου)
Συνήθως στις αρχές του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, οι επισκέπτες έχουν την σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 
παραδοσιακή διαδικασία του «τρύγου μελιού» εντός του εστιατορίου “Mouries” από τον μελισσουργό του καταλύματος. 
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη 
προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού-Οικοτουρισμού, με αναγνωρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους καθώς και ένα από τα 
σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας με πλούσια βιοποικιλότητα σε χλωρίδα και πανίδα.

Οικοτουρισμός | Τοπία, χλωρίδα και πανίδα

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Πελοποννήσου | INΣΕΤΕ, Πανίδα & Χλωρίδα | Real Peloponnese, Πανίδα & Χλωρίδα | Peloponnisos Search

• 13 περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως Μνημεία της Φύσης σε σύνολο 51 της επικράτειας με βάση τα προβλεπόμενα από το Ν.Δ. 996/1971, και καθορίσθηκαν μέτρα προστασίας τους.
• 2 αισθητικά δάση (Δάσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου Κορινθίας και το Δρυοδάσος Μογγοστού Κορινθίας),
• 28 περιοχές Natura 2000,
• 40 τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

Τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους

Χλωρίδα
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.
• Ψηλά βουνά, φαράγγια, κοιλάδες, πεδιάδες, δάση, θαμνότοποι, φρύγανα και ελαιώνες συνθέτουν ένα πολυποίκιλο δίκτυο βιότοπων, που μετατρέπουν την Πελοπόννησο σ’ ένα  βοτανικό παράδεισο. 

– Δάση: Απαντώνται στις ορεινές περιοχές,  λόγω μεγαλύτερων επιπέδων ετήσιας βροχόπτωσης. Πιο συνηθισμένα είναι τα δάση κωνοφόρων στο Μαίναλο και Κυλλήνη ενώ σε μικρότερη έκταση 
συναντώνται διάφορα είδη καστανιάς και δρυός (αριά, πουρνάρι και βελανιδιά)  καθώς και πλατάνια, κέδρους και ιτιές, κοντά σε ποτάμια κ.α

– Θάμνοι: Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιοχής καλύπτεται από διάφορα είδη θάμνων με κυριότερους τη κουμαριά, την αγριοκουμαριά, το σχίνο, το σπάρτο το ρείκι, τη πικροδάφνη και τη μυρτιά 
στις πιο υγρές περιοχές, και  τα διάφορα φρύγανα (θυμάρι αφάνα) στις περιοχές με πολύ χαμηλή ετήσια βροχόπτωση και υψηλές θερμοκρασίες κατά τους θερινούς μήνες. Σημαντικές εκτάσεις 
καλύπτουν επίσης οι ασφόδελοι, οι αγριελιές και τα καλάμια με τα τελευταία να απαντώνται κυρίως κοντά σε νερά (λίμνες, ποτάμια, έλη κα).

– Καλλιεργούμενα φυτά: Το μεγαλύτερο κομμάτι της περιοχής καλλιεργείται με δημητριακά (κυρίως σιτάρι και κριθάρι), ψυχανθή (βίκος, μηδική και τριφύλλι) και ελαιόδεντρα ενώ σε μικρότερη έκταση 
καλλιεργούνται αμπέλια (ζώνες ΟΠΑΠ Νεμέας και Μαντινείας) εσπεριδοειδή, μηλιές, καρυδιές  και διάφορα κηπευτικά.

Πανίδα
• Το Δάσος Στροφιλιά μαζί με τη λιμνοθάλασσα, αποτελεί ένα σημαντικό ζωντανό οικοσύστημα, που έχει χαρακτηριστεί καταφύγιο άγριας ζωής και φιλοξενεί πολλά άγρια είδη. Στο δάσος απαντώνται 

πολλά είδη πτηνών, ερπετών και μικρών θηλαστικών, οι πληθυσμοί των ζώων ωστόσο φθίνουν λόγω της υπερβόσκησης, που περιορίζει την τροφή των φυτοφάγων, των οποίων η πληθυσμιακή ελάττωση  
σημαίνει λιγότερα θηράματα για τα σαρκοφάγα. 

• Το Δάσος Πάρνωνας αποτελεί το μεγαλύτερο ορεινό όγκο της Πελοποννήσου και εκτείνεται σε δύο νομούς καταλαμβάνοντας έκταση 2 εκατομμυρίων στρεμμάτων: το νομό Αρκαδίας και το νομό 
Λακωνίας. Οι δήμοι στους οποίους ανήκει είναι οι Δήμοι Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας στην Αρκαδία και Μονεμβασιάς στη Λακωνία. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα τεράστιας οικολογικής αξίας. 
Αναφορικά με την πλούσια πανίδα της περιοχής, η ποικιλομορφία των θηλαστικών είναι χαρακτηριστική της Πελοποννήσου (δεν υπάρχουν μεγάλα σαρκοφάγα) και απαντώνται τα συνηθισμένα είδη 
(λαγός, αλεπού, ασβός, κουνάβι, νυφίτσα, τσακάλι, τρωκτικά, νυχτερίδες, σκαντζόχοιροι), ενώ η ορνιθοπανίδα  είναι ιδιαιτέρως πλούσια και μερικά μόνο από τα είδη που απαντώνται εκεί είναι: 
παπαδίτσα, τσοπανάκος, τσίχλα, κοτσύφι, σπουργίτι, χελιδόνι, κουρούνα. Εξαιτίας της βιοποικιλότητας, η περιοχή είναι προστατευμένη με διαβαθμίσεις στην κατά τόπους προστασία του περιβάλλοντος, 
ενώ κάποια σημεία του βουνού είναι και ανάμεσα στις ΣΠΠΕ (Σημαντικές Περιοχές Πτηνών Ελλάδας). Για παράδειγμα, η συστάδα δενδρόκεδρου δίπλα στη Μονή Μαλεβής, η οποία προστατεύεται με 
κρατικό διάταγμα ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης. Πολλές περιοχές του Πάρνωνα περιλαμβάνονται στη συνθήκη Natura 2000, ενώ άλλες είναι χαρακτηρισμένες “Καταφύγια άγριας ζωής”.

Χλωρίδα & πανίδα
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Οικοτουρισμός | Θεματικό Πάρκο Μεγαλόπολης
Το πρωτότυπο θεματικό πάρκο περιπέτειας, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, πρόκειται για ένα έργο της τάξης των €30-40 εκατομμυρίων, 
ενώ προβλέπεται να ανοίξουν 600 θέσεις εργασίας. Το πλάνο της επένδυσης έχει στόχο την ανάδειξη της περιοχής, της ελληνικής 
ιστορίας, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και την περιπέτεια.

Πηγές: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας | Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών

Πλάνο και τοποθεσία κέντρου
• Το θεματικό πάρκο χωρίς το φυσικό τοπίο, θα 

χρειαστεί περίπου 30 στρέμματα.
• Δεν έχει προσδιορισθεί ακόμα η ακριβής τοποθεσία 

του, καθώς η περιοχή είναι πλούσιου φυσικού 
κάλους.

• Το πλάνο ανάπτυξης, σε συνδυασμό της εύρεσης 
επενδυτή και αδειοδότησης χρειάζεται περίπου 2 
χρόνια.

• Η κατασκευή υπολογίζεται να διαρκέσει 2 χρόνια, 
με την λειτουργεία να προγραμματίζεται για το 
2025.

Λοιπά χαρακτηριστικά

Για την επίσπευση και υλοποίηση του πλάνου 
κατασκευής θα πρέπει το έργο να:
• Εξασφαλίσει επιδότηση από την ΕΕ ή και την 

Ελλάδα
• Να δοθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους αναφορικά 

με τα επιτόκια και το σχέδιο αποπληρωμών
• Ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων μελετών 

σχετικά με το πάρκο
• Φοροελαφρύνσεις για τα πρώτα χρόνια μέχρι την 

έναρξη εργασιών

Πλάνο επίσπευσης

Θεματικό πάρκο & επένδυση

• Το πλάνο προβλέπει μια επένδυση της τάξεως των 
€30-40 εκατομμυρίων

• Υπολογίζεται πως χρειάζεται μια έκταση των 400 
στρεμμάτων

• Ετησίως μέσος όρος επισκεπτών από 400 χιλιάδες 
έως 11 εκατομμύρια

• Μέσος όρος δαπάνης ανά επισκέπτη €27
• Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών €5-9 εκατομμύρια

• Προσέλκυση τοπικών και διεθνών επενδύσεων λόγο 
της αυξημένης τουριστικής κίνησης. 

• Μείωση της ανεργίας στην τοπική Περιφέρεια
• Δημιουργία ενός αειφόρου οικοσυστήματος, μέσω 

την έμμεση απασχόληση των κατοίκων
• Το πάρκο θα προσπαθήσει να προστατεύσει και να 

αναδείξει τον φυσικό πλούτο της περιοχής. 
• Ανάδειξη της κουλτούρας και της ιστορίας της 

περιοχής που δημιουργεί έδαφος για περαιτέρω 
επενδύσεις 

• Προσφορά ψυχαγωγίας των μόνιμων κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής

Προτερήματα

Εργατικό δυναμικό

• Κατά την κατασκευή του πάρκου, υπολογίζονται 
πως θα αξιοποιηθούν 300 άτομα.

• Για την λειτουργεία του κέντρου υπολογίζονται 
240 άμεσες θέσεις εργασίας και 60 έμμεσες.

• Εύρεση τοπικού ή διεθνή επενδυτή. Πιθανές 
συνεργασίες με: Disney, universal Studios, Lego, Six 
Flags κ.α.

• Εξασφάλιση της απαιτούμενης έκτασης γης και 
έκδοση ανάλογων αδειών από το κράτος.

• Επιτυχή μεταβίβαση της γης στον νέο ιδιοκτήτη. 
• Πιθανή δημιουργία συνεργασίας ΣΔΙΤ.
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ΠΕ Κορινθίας:
• Σημαντική θέση στην οινική ιστορία της Ελλάδας, 

ιδιαίτερα η περιοχή της Νεμέας, όπου 
καλλιεργούνται ορισμένα από τα καλύτερα 
ελληνικά κρασιά, όπως το Αγιωργίτικο (Π.Ο.Π.)., 
ελληνικές ποικιλίες όπως το Σαββατιανό, ο 
Ροδίτης, Αλεπού και Ασπρούδα και διεθνείς 
ποικιλίες όπως το Chardonnay, το Sauvignon 
Blanc, το Calbernet Sauvignon και το Meriot.

• Στην Κορινθία υπάρχουν πολλοί ελαιώνες με 
κύρια τη ποικιλία Μανάκι, από την οποία 
παράγεται αγνό ελαιόλαδο.

• Το πιο φημισμένο προϊόν της Κορίνθου γνωστό 
από την αρχαία Ελλάδα είναι η σταφίδα.

• Πορτοκαλιές, λεμονιές, βερικοκιές, καστανιές, 
καρυδιές και συκιές ευδοκιμούν στην περιοχή, οι 
καρποί των οποίων γίνονται γλυκά του κουταλιού, 
μαρμελάδες ή λικέρ.

• Ανωτέρας ποιότητας κρέατα και γαλακτοκομικά 
από τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα ελευθέρας 
βοσκής στην ορεινή Κορινθία, όπως η φέτα 
Ζήρειας Π.Ο.Π. με τη χαρακτηριστική αλμυρή και 
πικάντικη γεύση.

• Παραδοσιακά πιάτα/συνταγές της Κορινθίας:
– Αγριογούρουνο με κυδώνι, μπακαλιάρος πλακί 

με Κορινθιακή σταφίδα, ταλιατέλες Νεμέας με 
Καλκάνι, καρκασόπιτα, πρασόπιτα με σταφίδα 
& κεφαλοτύρι, κόκορας με σπιτικές χυλοπίτες, 
βετούλι γάστρας, βραστό βεργάδι, ζυγούρι, 
παϊδάκια χοντρά στα κάρβουνα, χοιρινό σαλμί, 
χοιρινό σαλμί με κόκκινο κρασί και πλούσια 
σάλτσα με ψιλοκοπανισμένα καρύδια

– Καρυδόπιτα και μπακλαβάς με σταφίδες, γλυκά 
κουταλιού κ.ά.

– Στην ορεινή Κορινθία και συγκεκριμένα στην 
εύφορη κοιλάδα του Φενεού καλλιεργούνται 
όσπρια, όπως τα φασόλια, φακές και ρεβίθια.

ΠΕ Λακωνίας
• Το ελαιόλαδο ανώτερης ποιότητας με σπάνιο 

άρωμα διατίθεται στην ελληνική, ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια αγορά με επιτυχία, με τις τοπικές 
ποικιλίες Κορωνέικη, Αθηνολιά, Κουτσουρελιά 

• Τα πορτοκάλια της Λακωνίας εξάγονται σε όλο τον 
κόσμο και φημίζονται για την ποιότητα τους.

• Στα αμπέλια της Λακωνίας, παράγονται αρκετές 
ποικιλίες κρασιών, με διακρίσεις στην εγχώρια και 
παγκόσμια αγορά, με γνωστές ποικιλίες 
Κυδωνίτσα, Μονεμβασιά, Πετρουλιάνος., 
Γλυκερήθρα κ.ά. και γηγενείς ποικιλίες της 
Λακωνίας όπως η Λευκή Κυδωνίτσα, ο Λευκός 
Οίνος (Π.Ο.Π.), η Μονεμβασία-Μalvasia κ.α. 

• Φέτα μυζήθρα, γραβιέρα, τυρί από κατσικίσιο και 
προβατίσιο γάλα και το τυρί σφέλα (Π.Ο.Π.)

• Μέλι αρίστης ποιότητας με εσπεριδοειδή, πεύκα, 
θυμάρι, ρείκι, φασκομηλιά, θρούμπι και τεύκριο 
να του προσδίδουν ιδιαίτερο άρωμα.

• Τα αρωματικά βότανα από τον Ταΰγετο και τον 
Πάρνωνα πρωταγωνιστούν στη γαστρονομική 
ταυτότητα της ΠΕ Λακωνίας.

• Τα φραγκόσυκα στην Μάνη είναι φρούτα ενός 
κακτοειδούς, με τα οποία παρασκευάζονται 
τοπικές μαρμελάδες.

• Παραδοσιακές συνταγές της Λακωνίας: 
– Παστό χοιρινό-καπνιστό με αρωματικά φυτά
– Καπνιστό λουκάνικο της Μάνης με πορτοκάλι
– Κρασάτη καπνιστή μπριζόλα με καρυκεύματα 

• Παραδοσιακά πιάτα είναι η τσαΐτια, οι γκόγλες, η 
χιουροσπάλα, ο κοκκινιστός κόκορας κρασάτος, οι 
γίγαντες στο φούρνο με σύγκλινο, ο καγιανάς, το 
ζυμωμένο ψωμί από σταρένιο και κριθαρένιο 
αλεύρι, τα νηστίσιμα κουλούρια με γλυκάνισο, το 
γλυκό κουταλιού λαλαγγάδια.

ΠΕ Αρκαδίας:
• Τα μήλα Τριπόλεως, γνωστά και ως «Πιλάφα 

ντελίσιους», είναι σπάνια ελληνική ποικιλία που 
καλλιεργείται στην Τρίπολη σε υψόμετρο 600μ., 
με πλούσιο άρωμα και υψηλή διατροφική αξία 
και αποτελεί Προστατευόμενο Προϊόν (Π.Ο.Π.). 

• Επίσης, δημοφιλή προϊόντα της Αρκαδίας είναι τα 
κεράσια και τα βύσσινα της Μάκρης, οι χρυσές 
πατάτες του κάμπου της Τεγέας, τα κάστανα της 
Σκυρίδας και των Δολιανών.

• Η τσακώνικη μελιτζάνα (Π.Ο.Π.), η οποία 
καλλιεργείται στην Τσακωνιά με την 
χαρακτηριστική γλυκιά γεύση και σχήμα λόγω του 
μικροκλίματος με παραδοσιακό τρόπο. 

• Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γιαούρτι και 
η περίφημη γραβιέρα Τριπόλεως, η φέτα, η 
μυζήθρα, ο τραχανάς, οι χυλοπίτες και άλλα 
τοπικά ζυμαρικά αποτελούν παραδοσιακά 
προϊόντα της Αρκαδίας.

• Το κρασί της Μαντινείας (Π.Ο.Π.), γνωστό από την 
αρχαιότητα με διακρίσεις στο εξωτερικό έχει 
λεπτή γεύση και έντονη οξύτητα.

• Τα γλυκά της Αρκαδίας με τα κεράσια, τα 
κυδώνια, τα κάστανα δίνουν γλυκά κουταλιού και 
τα παραδοσιακά γλυκά του ταψιού, όπως οι 
σβίγκοι με μέλι/κανέλλα, η γαλατόπιτα, οι 
εργολάβοι, η μουσταλευριά κ.ά.

• Κάθε χωριό της Αρκαδίας έχει τη δική του 
γαστρονομική παράδοση, όπως ο καγιανάς, η 
ψητή γουρνοπούλα, το κοκορέτσι, το αρνί, το 
κατσίκι και ο κόκορας μακαρονάδα, το λαγότο, το 
χοιρινό με δαμάσκηνα, η μπαζίνα, οι τσακώνικες 
μελιτζάνες, το σπληνάντερο και η πηχτή.

ΠΕ Αργολίδας
• Το λάδι της Αργολίδας είναι δημοφιλές σε όλο 

τον κόσμο, εξαιρετικής ποιότητας με μοναδικό 
χρώμα και γεύση

• Μεταξύ των κηπευτικών προϊόντων της 
Αργολίδας, ξεχωρίζει η αγκινάρα Ιρίων, με 
ιδιαίτερη γεύση και διατροφική αξία. 

• Ο αμπελώνας της Αργολίδας χαρακτηρίζεται 
ιδανικός λόγω του ήπιου κλίματος, με τα σκήπτρα 
στην παραγωγή κρασιού να κρατά το Αγιωργίτικο, 
ενώ άλλες ποικιλίες είναι το Αθήρι, το Λαγόθρι, η 
Μαλαγούζια, το Μοσχοφίλερο, ο Ροδίτης το 
Καμπερνέ Ασπούδες κ.α.

• Σημαντικό μέρος της διατροφής των κατοίκων 
είναι το κρέας από κοπάδια αιγοπροβάτων και τα 
αρίστης ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα, 
γνωστά πέρα από τα σύνορα της χώρας, όπως η 
πικάντικη φέτα, η βουτυρωμένη γραβιέρα, η 
κεφαλογραβιέρα, το γιαούρτι σε τσανάκες κ.ά. 

• Με σεβασμό στην παράδοση γίνονται ζυμαρικά 
από αγνά προϊόντα, όπως χυλοπίτες, τραχανάς, 
γλυκός και ξινός κ.ά.

• Η ελεύθερη αλιεία προσφέρει φρέσκα ψάρια, 
όπως σαρδέλα, γαύρο, μαρίδα, τσιπούρα, 
σαφρίδια, σκουμπριά, μουρμούρια.

• Παραδοσιακές συνταγές της ΠΕ Αργολίδας:
– Γίδα βραστή, λεμονάτος κόκορας, γουρνοπούλα 

ψητή, χοιρινό στη χόβολη, τηγανιά με κομμάτια 
κρέατος και ρίγανη, χοιρινό με πρασοσέλινο, 
κοτόσουπες, πίτες χειροποίητες γεμιστές με 
εποχιακά λαχανικά, ζυμωτό ψωμί, γκιόσα, 
κοντοσούβλι, ψαρόσουπα, τυρολάγανο, 
πουμέκι, μπριάμ, τουρλού

– Γλυκά του ταψιού και του κουταλιού.

ΠΕ Μεσσηνίας:
• Το μεσσηνιακό ελαιόλαδο, με τρεις ποικιλίες 

(Κορωνέικη, Ματσολιά και Μαυρουλιά) και οι 
ελιές Καλαμών παγκοσμίως γνωστά για τη γεύση 
και τη ποιότητα τους.

• Η Μεσσηνία φημίζεται για τα σύκα 
• Μεσσηνιακό παστέλι με μέλι και σουσάμι
• Η Μεσσηνία είναι σημαντικός αμπελόκαμπος από 

την αρχαιότητα και συνεχίζει την παράδοση με 
εξαίσια σταφύλια από τα οποία παράγονται 
κρασιά άριστης ποιότητας, κυρίως λευκός 
Ροδίτης, Φιλέρι και Ασσύρτικο. Από σταφύλι και 
σταφίδα παράγεται εξαιρετικής ποιότητας ξύδι, 
το οποίο εξάγεται χύμα ή συσκευασμένο. 

• Εκλεκτά τυριά παράγονται με γάλατα της 
περιοχής, με τη σφέλα να αποτελεί Π.Ο.Π., από 
κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα λευκού χρώματος, 
αλμυρής και πικάντικης γεύσης. 

• Το ήπιο κλίμα και η ύπαρξη μελισσοκομικών 
φυτών αποτελούν, εχέγγυα για την παραγωγή 
αρίστης ποιότητας μελιού στην Μεσσηνία.

• Παραδοσιακά πιάτα/συνταγές της Μεσσηνίας: 
– Χοιρινό παστό με πορτοκάλι-καπνισμένο σε 

καπνό ελιάς, θυμαριού, πορτοκαλιάς και 
κυπαρισσιού.

– Τοπικά λουκάνικα με άρωμα από φλούδα 
πορτοκαλιού ή καπνισμένα με φασκόμηλο.  

– Λιόπιτα με μεσσηνιακή ελιά.
– Βραστή γίδα, στιφάδο, βλαστάρια, γαλατσίδες 

με παστό και γάλα, τραχανάς, καγιανάς, ψωμί 
με ελιές ή σταφίδα, παραδοσιακά ζυμαρικά, 
κυδωνόπαστο, μουσταλευριά, πετούλα, 
καλαματιανός καπαμάς, ψητή γουρνοπούλα .

– Αφράτες δίπλες με μέλι, μελόπιτες, μαρμελάδες 
και τοπικά γλυκά κουταλιού (κυδωνόπαστο).

Οι πρώτες ύλες και τα αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας Πελοποννήσου θέτουν τις βάσεις της γαστρονομικής ταυτότητας της 
Πελοποννήσου, με ξεχωριστά αναγνωρίσιμα προϊόντα όπως το ελαιόλαδο της Μεσσηνίας, το κρασί της Νεμέας, οι παραδοσιακές 
συνταγές της Αργολίδας (πχ. τυρολάγανο, πουμέκι), της Λακωνίας (πχ. καπνιστό λουκάνικο Μάνης, γκόγλες) και τα μήλα της Αρκαδίας.

Γαστρονομικός Tουρισμός

Πηγές: Πελοπόννησος | Γαστροτουρισμός 

Τοπικά προϊόντα & τοπική κουζίνα
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Το μικρόκλιμα και η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους σε αρκετές από τις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, ευνοεί το 
γαστρονομικό τουρισμό με διάφορες ποικιλίες παραδοσιακών ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων. Επιπλέον, τα ταξίδια γευσιγνωσίας λόγω των 
παραδοσιακών φαγητών είναι πόλος έλξης για τους ταξιδιώτες. 

Γαστρονομικός Tουρισμός |Ταξίδια γευσιγνωσίας, πιστοποιήσεις & προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ

Πηγές: Get your guide | Φαγητό και ταξίδια γευσιγνωσίας στην Πελοπόννησο, Χρυσοί Σκούφοι | Top Notch 2020, Γενική ∆ιεύθυνση Τροφίμων | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΠΕ Μεσσηνία
• Καλαμάτα - Ταξίδι στις ρίζες των 

ελιών
• Μικρή περιήγησή στο κάστρο της 

Ανδρούσας του 13ου αιώνα, στην 
καρδιά της Μεσσηνίας, ξενάγηση 
στις ελιές και τις μυθικές ιστορίες 
των ελαιόδεντρων του κάστρου. 

• Στη συνέχεια επίσκεψη στον 
ελαιώνα με τα αιώνια ελαιόδεντρα. 

• Στο κέντρο του Androusa Village, 
επίσκεψη σε ένα μοναδικό 
ελαιοτριβείο και μύλο, που 
βρίσκεται εκεί για περισσότερα από 
120 χρόνια. 

• Στη συνέχεια, ο επισκέπτης μπορεί 
να λάβει μέρος σε μια γευσιγνωσία, 
όπου ένα τραπέζι φαγητού είναι 
γεμάτο με τα ειδικά ποτήρια 
γευσιγνωσίας μπλε ελαιόλαδου 
έτοιμα για δοκιμή. Κάποια από αυτά 
είναι: το εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο της ποικιλίας 
«Κορωνέικη» με τα οργανοληπτικά 
του χαρακτηριστικά., το «Μανάκι», 
«Χαλκιδικής», και το «Μαυροελιά». 

• Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
διαφόρων ποικιλιών συνδυάζεται με 
παραδοσιακές συνταγές, όπως 
φρούτα, γκουρμέ μικρά πιάτα, 
καθώς και τζατζίκι, ελιές καλαμάτας, 
πάστα ελιάς, λαλάγια, πάστα 
(καπνιστό ζαμπόν) και τοπικά τυριά. 

ΠΕ Μεσσηνία: 
• Flame

– Βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο Costa Navarino στην τοποθεσία «The Dunes Clubhouse».
– Σε ένα σημείο, με οπτική πρόσβαση στις ατελείωτες πράσινες εκτάσεις του γκολφ, ο σεφ 

Κυριάκος Πλευρίτης αξιοποιεί τις καλές πρώτες ύλες και δημιουργεί σύγχρονα πιάτα. Το μενού 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο κρέας, τόσο ψητό όσο και μαγειρευτό, όπως το πολύ καλό αρνί 
μπούτι με τραχανότο, τυρί μετσοβόνε, πουρέ καπνιστής μελιτζάνας και πρόβειο γιαούρτι.

• Kooc Taverna Secrets
– Βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο Costa Navarino στην τοποθεσία «Agora»
– O διακεκριμένος σεφ Χρύσανθος Καραμολέγκος χρησιμοποιεί υλικά από μικρούς παραγωγούς 

και αναβαθμίζει συνταγές της ελληνικής και όχι μόνο κουζίνας. Φημισμένα πιάτα είναι: οι 
γεμιστές σαρδέλες με ελιά, κουκουνάρι και εσπεριδοειδή, η παραδοσιακή γαλοπούλα με 
πατάτες, πιπεριές, μαντζουράνα και πορτοκάλι, δίνουν γευστικές εμπειρίες.

• ΠΕ Λακωνίας: Κροκεές (ΠΟΠ), Πετρίνα (ΠΟΠ), Φοινίκι (ΠΟΠ), Λακωνία (ΠΓΕ), Φέτα (ΠΟΠ), Σφέλα 
(ΠΟΠ)

• ΠΕ Αργολίδας: Κρανίδι (ΠΟΠ), Λυγουριό Ασκληπιείου (ΠΟΠ), Αγκινάρα Ιριών (ΠΓΕ), Φέτα (ΠΟΠ),
• ΠΕ Μεσσηνίας: Ελιά Καλαμάτας, Λάδι Καλαμάτας (ΠΟΠ), Φέτα (ΠΟΠ), Σφέλα (ΠΟΠ)
• ΠΕ Αρκαδίας: Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου (ΠΟΠ), Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (ΠΟΠ), 

Φέτα (ΠΟΠ), Μέλι ελάτης Μαινάλου Βανίλια (ΠΟΠ)
• ΠΕ Κορινθίας: Φασόλια Βανίλιες Φενεού (ΠΓΕ), Φάβα Φενεού (ΠΓΕ), Φέτα (ΠΟΠ)

Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ1

Ταξίδια Γευσιγνωσίας 
ΠΕ Αρκαδία
• Γορτυνία – Παραδοσιακά 

μαθήματα τοπικής κουζίνας
• Ξενάγηση στο εργαστήριο, 

συμπεριλαμβανομένης της 
παραδοσιακής περιοχής 
προετοιμασίας φαγητού, του 
μουσείου μαγειρικών σκευών και 
της βιβλιοθήκης. 

• Ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει τα 
παλιά βιβλία μαγειρικής και να δει 
σπάνιες φωτογραφίες του 19ου 
αιώνα στη βιβλιοθήκη ή να πάρει 
μια γεύση της ζωής του χωριού πίσω 
στη δεκαετία του 1900 στο μουσείο. 

• Ο επισκέπτης μπορεί να διαλέξει 
φρέσκα λαχανικά από τον κήπο και 
να συμμετάσχει σε μαθήματα 
μαγειρικής με τη Ρίτα, μια τοπική 
μαγείρισσα.

• Στο εστιατόριο ο επισκέπτης μπορεί 
να γευτεί τοπικά προϊόντα από το 
εργαστήριο και άλλους τοπικούς 
παραγωγούς. 

ΠΕ Αργολίδα
• Ναύπλιο - 3ωρο περπάτημα και 

γαστρονομικό ταξίδι
• Η διαδρομή ξεκινά από την είσοδο 

της πόλης με μια περιήγηση στα 
γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου με τα 
νεοκλασικά αρχοντικά και τα 
βενετσιάνικα μπαλκόνια. 

• Η πρώτη στάση γευσιγνωσίας είναι 
ένα παραδοσιακό παντοπωλείο με 
τοπικές ποικιλίες τυριών και 
λουκάνικων. 

• Στη συνέχεια, με κατεύθυνση προς 
την Πλατεία Συντάγματος, την καρδιά 
της πόλης, σε ένα από τα πολλά 
καφενεία της, ο επισκέπτης  θα γευτεί 
τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ και 
θα μάθει περισσότερα για αυτήν την 
ιστορική πλατεία και τα γύρω κτίρια. 

• Η ξενάγηση συνεχίζει στη γειτονιά 
"Γιαλός" με τοπικές ποικιλίες 
κρασιών, ούζο και τσίπουρο σε ένα 
κελάρι, ενώ ο ιδιοκτήτης σας 
αφηγείται την τέχνη του κρασιού. 

• Η γαστρονομική εκδρομή τελειώνει 
σε ένα πατσατζίδικο και το ελληνικό 
παγωτό που διαθέτει. Από εκεί ο 
επισκέπτης μπορεί να περπατήσει στο 
παλιό λιμάνι του Ναυπλίου, το 
ενετικό φρούριο του Μπούρτζι και να 
μάθει περισσότερα για την ιστορική 
του ύπαρξη κατά τη διάρκεια των 
αιώνων.

Εστιατόρια (2) με «Top Notch»
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Το πρόγραμμα «Δρόμοι του κρασιού της Πελοποννήσου» είναι μια από τις πρωτοπόρες δράσεις της «Οίνοι Πελοποννήσου», μέσα από 
την οργάνωση διαδρομών κρασιού στις ΠΕ της Πελοποννήσου, με επισκέψεις στα οινοποιεία της περιοχής, με σκοπό την προώθηση 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Γαστρονομικός Tουρισμός & οινοτουρισμός).

Γαστρονομικός Tουρισμός | Διαδρομές κρασιού

Πηγές: Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου | Wines of Greece

ΠΕ Αρκαδίας 
• Στην περιοχή της Αρκαδίας βρίσκεται ο αμπελώνας Μαντινείας από τους οποίους παράγεται ο οίνος ΠΟΠ Μαντινεία που αποτελείται από την ποικιλία Μοσχοφίλερο 

και νοτιοανατολικά από ένα άλλο πολυποικιλιακό. Καθιστώντας την πλέον πιο δημοφιλής διαδρομή μεταξύ των λευκών οίνων της Ελλάδας. 
• Η Αρκαδία είναι κυρίως ένας χειμερινός προορισμός με διάφορες δραστηριότητες. Στο κέντρο οι επισκέπτες μπορούν να δουν την αρχαία Μαντινεία και το 

αρχαιολογικό μουσείο της Τρίπολης. Στην συνέχεια στην Δημητσάνα μπορεί κανείς να δει την παλαιά και νέα μονή Φιλοσόφου και στην Στεμνίτσα το λαογραφικό 
μουσείο. Στη δυτική πλευρά της Γορτυνίας υπάρχει το χιονοδρομικό κέντρο Μαίναλου, ενώ στο νότιο τμήμα τα ενδιαφέροντα είναι ο αρχαιολογικός χώρος Επισκοπής, 
το αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης και το αρχαιολογικό μουσείο Λυκόσουρας, το Λύκαιο όρος και τα μνημεία του. Αντιθέτως, στην ανατολική πλευρά της Αρκαδίας 
διατρέχει το βουνό Πάρνωνας με το οικολογικό πάρκο που συνεχίζεται νότια στην περιοχή της Λακωνίας.

ΠΕ Λακωνίας
• Η Λακωνία, στην οποία και καταλήγει το οινοτουριστικό ταξίδι Αρκαδίας-Λακωνίας, είναι η περιοχή που γεννήθηκε η ιστορία του μαλβαζία οίνου, την οποία επιδιώκει 

να ξαναζωντανέψει ο οίνος ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia, που θεσπίστηκε το 2010 και επίκεντρο της ζώνης του είναι η μοναδική Μονεμβασιά και η Καστροπολιτεία της. 
• Ο αμπελώνας της Λακωνίας παράγει επίσης τους οίνους ΠΓΕ Λακωνία.
• Στην περιοχή της Σπάρτης οι επισκέπτες θα δουν το Μεναλάειο, το αρχαιολογικό μουσείο Σπάρτης, το μουσείο ελιάς & λαδιού Σπάρτης, τον Μυστρά και το μουσείο του 

και τον αρχαιολογικό χώρο Αμυκλών. Στο δυτικό τμήμα της Λακωνίας, τη Μάνη υπάρχουν πολλά κάστρα και πύργοι και το σπήλαιο Δυρού.
ΠΕ Κορινθίας
• Στο βορειοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου, στην Κορινθία, βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς αμπελώνες της Ελλάδας, ο αμπελώνας της Νεμέας που 

παράγει τους οίνους ΠΟΠ Νεμέα, από την ερυθρή ποικιλία Αγιωργίτικο.
• Η σχέση Νεμέα - Aγιωργίτικο είναι από τις πλέον δημοφιλείς και αγαπητές μεταξύ των καταναλωτών. Πολύ ενδιαφέρον για όσους κάνουν οινοτουρισμό σε Κορινθία-

Αργολίδα είναι ότι ο αμπελώνας της Νεμέας περιβάλλει τον χώρο της αρχαίας Νεμέας και το πολύ ενδιαφέρον μουσείο του.
• Σε κοντινές αποστάσεις γύρω από τη Νεμέα υπάρχουν πολλά μνημεία και ενδιαφέροντα, όπως η αρχαία Κόρινθος και το μουσείο της, το ιστορικό και λαογραφικό 

μουσείο Κορίνθου η αρχαία Σικυών, η Ακροκόρινθος, το αρχαιολογικό μουσείο Ισθμίας και το μουσείο περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Ακόμα κι αν η περιοχή της Νεμέας 
δεν έχει τις καλύτερες τουριστικές υποδομές, οι ταξιδευτές μπορούν να βρουν λύσεις σε κοντινές αποστάσεις στο δημοφιλές θέρετρο του Λουτρακίου, στην ορεινή 
Κορινθία και βέβαια στο Ναύπλιο, από το οποίο έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν στην περιοχή της Αργολίδας. 

ΠΕ Αργολίδας
• Η Αργολίδα, στην οποία παράγονται οι οίνοι ΠΓΕ Αργολίδα, είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός και έχει πολλούς και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους όπως ο 

αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών και το μουσείο του, ο αρχαιολογικός χώρος Τίρυνθας, το Ασκληπιείο Επιδαύρου με το περίφημο θέατρο στο οποίο γίνονται 
παραστάσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και το μουσείο, ο αρχαιολογικός χώρος Μιδέας, το Ηραίο και το αρχαίο θέατρο Άργους στο οποίο επίσης 
γίνονται παραστάσεις. Στο πανέμορφο Ναύπλιο οι επισκέπτες θα δουν, μεταξύ άλλων, το Παλαμήδι, το Μπούρτζι και το αρχαιολογικό μουσείο Ναυπλίου.

ΠΕ Μεσσηνίας
• Στην περιοχή της Μεσσηνίας βρίσκεται η παραγωγή του ΠΓΕ Μεσσηνίας. 
• Η Μεσσηνία είναι συνεχώς αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός και στα ενδιαφέροντα της περιλαμβάνονται η Χριστιανούπολη, το μυκηναϊκό ανάκτορο Νέστορα 

Άνω Εγκλιανού, η Πύλος με τη Βοϊδοκοιλιά και το Νιόκαστρο, το κάστρο της Μεθώνης, η αρχαία Μεσσήνη και το μικρό μουσείο της, η αρχαία Θουρία, η Καλαμάτα και 
το αρχαιολογικό μουσείο Μεσσηνίας και η περιοχή της δυτικής Μάνης.

Διαδρομές κρασιού Οινοποιείο Περιοχή ΠΕ

Η Διαδρομή Κρασιού της Αρκαδίας
• Οινοποιία

Μποσινάκης Στενό Αρκαδίας

Αρκαδίας• Οινοποιείο Καλογρή Κάψας
• Οινοποιείο Τρούπη Μηλιά Τριπόλεως
• Κτήμα Σπυροπούλου Μαντινεία
Η Διαδρομή Κρασιού της  Λακωνίας
• Κτήμα

Θεοδωρακάκου Σπάρτη

Λακωνίας
• Οινοποιείο Τσιμπίδη Γράμμουσα
• Βιολογικός 

αμπελώνας Δούκα Ζάρακα

• Αμπελώνες
Γιαννόπουλου Ποταμιά

Η Διαδρομή Κρασιού της  Κορινθίας
• Κτήμα Σκούρα Άργος

Κορινθίας

• Κτήμα Σ. Ορφανού
Κόρινθος• Οινοποιείο Γιαννίκος

• Οινοποιία Μπούμπα
• Οινοποιείο

Παπαργυρίου Κιάτο
• Οινοποιΐα Sevino
Η Διαδρομή Κρασιού της Αργολίδας
• Οινοποιείο Φράγκος 

Σπύρος Μαλαντρένι

Αργολίδας• Οινοποιείο Magavali Σκοτεινή
• Οινοποιείο

Κωρωνιώτη Πανόραμα

Η Διαδρομή Κρασιού της Μεσσηνίας
• Τσώλης 

Οινοποιητηκή
Μουζάκι 
Τριφυλίας

Μεσσηνίας• Οινοποιία Ψαρούλη Βασιλάδα
• Κτήμα

Παναγιωτοπούλου Γαργαλιανού

Επισκέψιμα Οινοποιεία Περιφέρειας
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Το Ελληνικό Κράτος μέσω της Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού έχει προβεί για το 
2019 στην αναγνώριση 2 Ιαματικών Φυσικών Πόρων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη του 
τουρισμού ευεξίας.

Τουρισμός Ευεξίας

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Πελοποννήσου | INΣΕΤΕ,  Ιαματικές Πηγές | Σελίδες Ιστορίας και Επιστήμης 

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

ΠΕ Κορινθίας:
• Ιαματική πηγή Ωραίας Ελένης
– Τα Λουτρά Ωραίας Ελένης βρίσκονται στη νότια πλευρά του αρχαίου λιμένα της Κορίνθου Κεχρέες. Η στενή περιοχή των λουτρών, εξαίρετου φυσικού κάλλους, ήταν στην αρχαιότητα το λιμάνι της αρχαίας 

κωμόπολης «Σολύγεια» όπου κατά την παράδοση λουζόταν η Ωραία Ελένη Βασίλισσα της Σπάρτης.
– Το νερό της πηγής που αναβλύζει σε τρία σημεία στην βάση ενός βράχου, δίπλα στην θάλασσα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κορινθία, είναι μια πηγή γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων στην περιοχή, που η 

ντόπιοι γνώριζαν την αξία της, αλλά δεν είχε αναγνωριστεί ως ιαματική.
– Οι επισκέπτες στα Λουτρά Ωραίας Ελένης είναι ήδη πολλοί και αναμένεται να πολλαπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια με την αξιοποίηση των πηγών, που δήλωσε πως επιθυμεί ο Δήμος Κορινθίων, στην Περιφέρεια 

του οποίου υπάγονται, δεδομένου ότι είναι πολύ κοντά στην Αττική και σε μια περιοχή τουριστικά διαρκώς αναπτυσσόμενη.
– Ο φυσικός πόρος «νερό Λουτρών Ωραίας Ελένης», έχει θερμοκρασία 20,1

ο
C, η παροχή νερού των πηγών είναι 100 κυβικά ανά ώρα και ο φυσικός πόρος χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως υπερτονικό, 

χλωριονατριούχο, ασβεστούχο, οξυανθρακικό, στροντιούχο, βρωμιούχο, βοριούχο, αλκαλικό, υπόθερμο ιαματικό νερό.
– Tο νερό των πηγών μπορεί να χρησιμοποιείται για λουτροθεραπεία και ενδείκνυται για νοσήματα μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, για νοσήματα περιφερικού αγγειακού συστήματος, καθώς και για 

δερματικές και γυναικολογικές παθήσεις. Ταυτόχρονα το νερό των ιαματικών πηγών αντενδείκνυται για μεταδοτικά νοσήματα, συστηματικά και κακοήθη νοσήματα και για ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια
• Ιαματική πηγή Λουτρακίου Περαχώρας
– Το κοσμοπολίτικο Λουτράκι βρίσκεται δυτικά του Ισθμού και η ανάπτυξή του σαν λουτρόπολη οφείλεται κυρίως στις θερμές του πηγές. Τα ιαματικά νερά περιέχουν χλωριούχο νάτριο και είναι ιδανικά για 

παθήσεις των νεφρών, του στομαχιού, αλλά και για αρθριτικές και νευραλγικές παθήσεις. Ακόμη και το πόσιμο νερό που βγαίνει από τα πηγάδια της περιοχής έχει μεγάλη σημασία για την υγεία και γι' αυτό το 
λόγο εμφιαλώνεται και κυκλοφορεί στην αγορά. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες οφείλονται κυρίως στη μικρή ποσότητα μαγνησίου που περιέχει. 

– Με την αρχαία ονομασία «Θέρµαι», από την προστάτιδα των ιαματικών νερών Θερµία Αρτέµιδα, το Λουτράκι θεωρούνταν πάντα ιαματική πόλη.
– Oι ιαματικές πηγές αναβλύζουν από πολλά σημεία της παραλιακής περιοχής σε έκταση περίπου 750 μέτρων Πρόκειται για φυσικές πηγές στους πρόποδες των Γερανείων που αναβλύζουν από μεγάλο βάθος εδώ 

και χιλιάδες χρόνια. Στη διάρκεια της διαδρομής του το νερό φιλτράρεται από τα πετρώματα που συναντά στην πορεία του και εμπλουτίζεται με σπάνια μέταλλα και ιχνοστοιχεία 
– Τα Λουτρά Πολυτελείας του μεσοπολέμου επεκτάθηκαν και ανακαινίσθηκαν υιοθετώντας το προφίλ ενός σύγχρονου και πολυτελούς Spa, το οποίο περιλαμβάνει 3 εσωτερικές πισίνες, 1 εξωτερική, Σάουνα, 

ατμόλουτρα, γυμναστήριο, ινστιτούτο Αισθητικής, ατομικούς χώρους ειδικών θεραπειών, bar και εστιατόριο.
– Στο υδροθεραπευτήριο του Λουτρακίου o επισκέπτης μπορεί να απολαύσει όλο το χρόνο ένα πρόγραμμα υγείας και ομορφιάς. Το υδρομασάζ με ιαματικό νερό αναζωογονεί τους μυς, συσφίγγει το δέρμα και 

τροφοδοτεί τον οργανισμό με πολύτιμα ιχνοστοιχεία ή να επιλέξει κάποιο πρόγραμμα ποσιθεραπείας με ιαματικό νερό, καθώς είναι ολιγομεταλλικό, ελαφρύ και με μοναδικές ιαματικές και θεραπευτικές ιδιότητες.
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Η Περιφέρεια διαθέτει 451 δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες το ~45% είναι γήπεδα ποδοσφαίρου, το 18% είναι 
γήπεδα basket και το 13% γήπεδα 5Χ5. Σε επίπεδο ΠΕ, η Μεσσηνία διαθέτει το 26%, η Λακωνία το 22%, και ακολουθούν Κορινθία, 
Αργολίδα και Αρκαδία με 21%, 18% και 14% αντίστοιχα.

Sports & Activities | Δημοτικές εγκαταστάσεις & υποδομές

Πηγές: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανάλυση Deloitte

Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις ΠE
Αργολίδος

ΠΕ 
Αρκαδίας

ΠΕ 
Κορινθίας

ΠΕ 
Λακωνίας

ΠΕ 
Μεσσηνίας Σύνολο % 

συνόλου

Δημοτικά αθλητικά κέντρα 7 7 0 4 2 20 4%

Δημοτικά γήπεδά 0 0 0 0 1 1 0%

Γυμναστήρια 4 4 9 6 4 27 6%

Στάδια 0 0 10 7 5 22 5%

Γήπεδά 5Χ5 8 17 9 9 15 58 13%

Γήπεδα 7Χ7 1 0 0 0 0 1 0%

Γήπεδα volley 1 0 1 2 3 7 2%

Γήπεδα basket 7 10 11 20 31 79 18%

Ανοιχτά κολυμβητήρια 0 0 1 0 0 1 0%

Κλειστά κολυμβητήρια 0 0 2 1 2 5 1%

Γήπεδα basket /volley 0 0 2 0 0 2 0%

Γήπεδα ποδοσφαίρου 44 23 41 46 47 201 45%

Γήπεδα tennis 8 1 8 2 6 25 6%

Σκοπευτήρια 0 1 0 0 0 1 0%

Στίβος 1 0 0 0 0 1 0%

Σύνολο 81 63 94 97 116 451

% 18% 14% 21% 22% 26%
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Στην ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας και ΠΕ Μεσσηνίας συγκεντρώνονται οι περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες αναφορικά με τα 
αναρριχητικά πεδία, τα ορειβατικά καταφύγια, την πεζοπορία και γενικότερα για το χειμερινό αθλητισμό σε χιονοδρομικά κέντρα. 
Καταδυτικά κέντρα και δραστηριότητες όπως kayak-rafting συγκεντρώνονται στη ΠΕ Μεσσηνίας και ΠΕ Αρκαδίας αντίστοιχα.

Sports & Activities | Αναρριχητικά πεδία, πεζοπορία & χειμερινός αθλητισμός

Πηγές: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας & προσαρμογής στον τουριστικό τομέα, Περιφέρεια Πελοποννήσου | INΣΕΤΕ  

• ΠΕ Κορινθίας: Πίσια-Καταφύγιο-Πίντιζα-Ράχη Κουκουνάρι-
Φανερωμένη, Όσιος Ποτάπιος-Πίντιζα, Οροπέδιο Ζήρειας-
Κορυφή Ζήρειας, Χαράδρα Φλαμπουρίτσα και σπήλαιο 
Ερμή, Στενό-Κορυφή Ζήρειας-Οροπέδι-Λίμνη Δασίου-Άνω 
Τρίκαλα, Μυκηναϊκό μονοπάτι

• ΠΕ Αργολίδας: Αρχαίος Μυκηναϊκός δρόμος Μυκηνών-
Πρόσυμνας

• ΠΕ Αρκαδίας: Λεβίδι-Καταφύγιο Μαινάλου-Ροεινό, Ελάτη-
Ξεροβούνι-Ράδου, Αλωνίσταινα-Λεβίδι, Βυτίνα-Βλαχέρνα, 
Μονοπάτι Μαινάλου, Καστάνιτσα-κορυφή Μεγάλη 
Τούρλα, Κρεμαστή-Κυπαρίσσι, Κυπαρίσσι-Παλιοχώρα-Αγ. 
Βαρβάρα-Μπαμπάλα, Ζιγοβίστι-Δημητσάνα-Φαράγγι 
Λούσιου-Αρχαία Γόρτυνα, Ζιγοβίστι-Ελάτη-Βυτίνα

• ΠΕ Λακωνίας: Κοκκινόγεια-ακρωτήριο Ταίναρο, Έξω Νύφι-
Παναγία Κουρνού-Κιόνια-Θρόκαλου-Μελούπι (1.192μ.), 
Δρυμός-Παλιοχώρι-Θρόκαλου-Μελούπι (1.192μ.), Τμήμα 
του Ε4 από το καταφύγιο του Αναβρυτή, Πηγή 
Μαγγανιάρης-καταφύγιο-Χαλασμένο βουνό-Ρίντομο-
Γαιτσές, Καταφύγιο Ταϋγέτου-Πενταυλοί-Κουμουστά-
Μονή Γόλας, Γεωργίτσι-Καστόρι, Τσίντζινα-Μονή Αγίων 
Αναργύρων, Τσίντζινα-Κελί-Ποτίστρες

• ΠΕ Μεσσηνίας: Βέργα-κορυφή Καλάθιου Όρους-Προφήτης 
Ηλίας, Ταΰγετος-Ρέμα Μύλοι (Κοσκάρακα-Άβουρος),  
Φαράγγι Νούπαντης, Βόρειο- Πηγαδιώτικό γεφύρι-
Πηγάδια- Άβουρο, Ταΰγετος (Βρύση Μαγγανιάρη-
Καταφύγιο-Προφήτης Ηλίας), Καρδαμύλη κυκλική 
διαδρομή, Βοϊδοκοιλιά-Σπηλιά Νέστορα- Κάστρο 
Ναυαρίνου κυκλική διαδρομή.

Πεζοπορία / trekkingΑναρριχητικά πεδία

• ΠΕ Κορινθίας:
– Αναρριχητικό πεδίο Χούνη Κορινθίας, στο στενό φαράγγι 

της Χούνης, με βαθμό δυσκολίας διαδρομών VI-VII
– Αναρριχητικό πεδίο Σολωμός, νότια της Κορίνθου, κοντά 

στο ομώνυμο χωριό, με βαθμό δυσκολίας διαδρομών V-VIII
• ΠΕ Αργολίδας: 
– Αναρριχητικό πεδίο Δίδυμα βρίσκεται στο δρόμο προς 

Κρανίδι και Πόρτο Χέλι, στην κορυφή του βουνού σε 
υψόμετρο 1.100μ. με βαθμό δυσκολίας διαδρόμων 4b-8a

• ΠΕ Αρκαδίας:
– Αναρριχητικό πάρκο Λεωνιδίου, κοντά στην ομώνυμη 

κωμόπολη, διαθέτει πάνω από 1.000 διαδρομές με 
διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας.

• ΠΕ Μεσσηνίας:
– Αναρριχητικό πεδίο Νεδούσα, βρίσκεται κοντά στο 

ομώνυμο χωριό, διαθέτει 50 διαδρομές με βαθμό 
δυσκολίας 5b-8a+/8b.

– Αναρριχητικό πεδίο Στάνη Λαγκάδας, βρίσκεται πολύ κοντά 
στο καταφύγιο Λαγκάδας στον επαρχιακό δρόμο Σπάρτης-
Καλαμάτας, με βαθμό δυσκολίας διαδρομών έως 6c

– Αναρριχητικό πεδίο Τουρλίτσα Λαγκάδας βρίσκεται κοντά 
στο καταφύγιο Λαγκάδας στον επαρχιακό δρόμο Σπάρτης-
Καλαμάτας, με βαθμό δυσκολίας διαδρομών έως 6a-6c

– Αναρριχητικό πεδίο Αλώνι Λαγκάδας βρίσκεται κοντά στο 
καταφύγιο Λαγκάδας στον επαρχιακό δρόμο Σπάρτης-
Καλαμάτας, με βαθμό δυσκολίας διαδρομών έως 5a-7b

– Αναρριχητικό πεδίο Πέτσανες Λαγκάδας βρίσκεται κοντά 
στο καταφύγιο Λαγκάδας στον επαρχιακό δρόμο Σπάρτης-
Καλαμάτας, με βαθμό δυσκολίας διαδρομών έως 5c-8a

• ΠΕ Μεσσηνίας: 2 καταδυτικά πάρκα που αφορούν 
ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Πύλου 

– Το 1ο πάρκο οριοθετείται στον ενάλιο αρχαιολογικό 
χώρο της Μεθώνης, όπου σε μικρό βάθος βρίσκονται 
τα ρωμαϊκά ναυάγια με τους κίονες από το 
περιστύλιο του ναού του Ηρώδη και οι γλυπτές 
σαρκοφάγοι της Τροίας από τιτανιούχο λίθο. 

– Το δεύτερο καταδυτικό πάρκο βρίσκεται στον όρμο 
του Ναυαρίνου και περιλαμβάνει το σύγχρονο 
ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Irene Serenade» που 
βυθίστηκε σε βάθος 50μ. το 1978 και το κατάστρωμα 
του βρίσκεται σε βάθος 25μ. 

Καταδύσεις

• ΠΕ Αρκαδίας:
– Ο Λούσιος ποταμός προσφέρεται για δραστηριότητες 

εναλλακτικού τουρισμού όπως το Rafting και το 
Canoe-Kayak. Σημείο εκκίνησης το γεφύρι του 
Ατσίχολγλου κοντά στην Καρύταινα με τελικό 
προορισμό την συμβολή του ποταμού με τον Αλφειό. 
Η εκκίνηση για τις διαδρομές Rafting είναι η γέφυρα 
του Λούσιου 5 χλμ. από την Καρύταινα με τελικό 
προορισμό την γέφυρα του «Κούκου» στον Αλφειό.

– Ο Λάδωνας ποταμός προσφέρεται για Canoe-Kayak 
και Rafting για αρχάριους και πιο έμπειρους, με 
σημείο εκκίνησης το χωριό Δάφνη Αχαΐας.

– Επίσης, η τεχνητή λίμνη του Λάδωνα προσφέρει την 
δυνατότητα για Canoe-Kayak & Rafting.

Kayak-Rafting 

Ορειβατικά καταφύγια 

• ΠΕ Κορινθίας:
– Καταφύγιο Ζήρειας Β (Δ. Λουκίσας), βρίσκεται σε υψόμετρο 

1.680μ. στην τοποθεσία Πόρτες του Όρους Ζήρεια και 
μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 άτομα.

• ΠΕ Αρκαδίας
– Καταφύγιο Μαινάλου «Πάνος Αλεξόπουλος», το καταφύγιο 

βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου, στο οροπέδιο της 
Οστρακίνας της Ενότητας Αρκαδίας σε υψόμετρο 1.569μ. 
και μπορεί να φιλοξενήσει έως 34 άτομα.

• ΠΕ Λακωνίας:
– Καταφύγιο Πάρνωνα, το καταφύγιο βρίσκεται στη θέση 

Αρνόμουσγα, πάνω από το χωριό Βαμβακού Λακωνίας σε 
υψόμετρο 1.423μ. και μπορεί να φιλοξενήσει 24 άτομα.

– Καταφύγιο Ταϋγέτου, το καταφύγιο βρίσκεται στη θέση 
Βαρβάρα του όρους Ταϋγέτου της Ενότητας Λακωνίας σε 
υψόμετρο 1.550μ. και μπορεί να φιλοξενήσει έως 24 άτομα

Χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου 
• Βρίσκεται στην ΠΕ Αρκαδίας στο οροπέδιο της Οστρακίνας 

σε υψόμετρο 1.600μ., κάτω από την υψηλότερη κορυφή 
του Μαινάλου (1.981μ.). 

• Απέχει 162χλμ. από την Αθήνα, 120χλμ. από την Καλαμάτα 
και 30 χλμ. από την Τρίπολη. 

• Το χιονοδρομικό διαθέτει 3 αναβατήρες και 7 πίστες (1 
μαύρη, 3 κόκκινες, 2 μπλε και 1 πράσινη)

Χειμερινός αθλητισμός
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Θαλάσσιες και υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες προσφέρονται επίσης σε διάφορες περιοχές της ΠΕ Μεσσηνίας, καθώς ακόμη και 
σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την προώθηση του Sports & Activities στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.

Sports & Activities | Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες & εκδηλώσεις

Πηγές: Sports & Activities στη Μεσσηνία | Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Μυθική Πελοπόννησος,  Έρευνα Deloitte-Remaco 

Τοξοβολία στο Πολυλίμνιο Μεσσηνίας

SUP/ Snorkeling και ποδηλασία στη Βοϊδοκοιλιά, η οποία βρίσκεται βόρεια της Πύλου, στις ακτές του Ιονίου, και εφάπτεται με τη 
λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας 

SUP/Snorkeling στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας

Ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino: 
• Ιδανικός προορισμό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν διακοπές και αθλητισμό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με θαλάσσια  αθλήματα, 

surfing και καταδύσεις, πλήρως εξοπλισμένο και οργανωμένο αθλητικό κέντρο για μπάσκετ, βόλεϊ και μπόουλινγκ, αθλήματα ρακέτας, όπως 
τένις και μίνι τένις για παιδιά, padel, squash, badminton, επιτραπέζιο τένις και speedminton.

• Στο συγκρότημα βρίσκονται επίσης τα 2 πρώτα signature golf 18-οπών, «The Dunes Course» και «The Bay Course», τα οποία διαχειρίζεται η 
Troon Golf, η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης πολυτελών γηπέδων γκολφ.

• Μέσα στο 2021 αναμένεται να λειτουργήσουν 2 νέα γήπεδα golf (Navarino Hills), τα οποία θα ενισχύσουν τη θέση της Μεσσηνίας ανάμεσα 
στους κορυφαίους προορισμούς golf στον κόσμο.

Το παραλιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα της Καλαμάτας, Elite City Resort, προσφέρει στον επισκέπτη πλήρως εξοπλισμένες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, όπως κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών, γήπεδα tennis και basket.

Το Sunrise village Beach Hotel στο Πεταλίδι Μεσσηνίας, παρέχει στον επισκέπτη αθλητικές δραστηριότητες όπως θαλάσσια σπορ, πισίνα και 
γήπεδα tennis.

Το Langley Buca Beach Resort, στην παραλία Ανάληψη της Μεσσηνίας, διαθέτει εξοπλισμένο κέντρο θαλάσσιων σπορ, γήπεδα tennis και 
εκπαιδευτές.

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας «Ποσειδών» και ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος «Αίολος» διαθέτουν σύγχρονες ναυταθλητικές εγκαταστάσεις.

Το Εθνικό Στάδιο Μεσσήνης στην Καλαμάτα βρίσκεται στην άκρη της πόλης και είναι το κέντρο όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων της 
πρωτεύουσας της Μεσσηνίας, αλλά και όλου του νομού. Φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή μίτινγκ στίβου που γίνεται κάθε χρόνο 
στην Ελλάδα, τα «Παπαφλέσσεια». Το στάδιο χτίστηκε το 1976, το 2001 μπήκαν προβολείς και το 2007 τοποθετήθηκαν πλαστικά καθίσματα 
στις κερκίδες, ενώ έχει συνολική χωρητικότητα 4.500 ατόμων.

Αθλητικές εγκαταστάσεις & δραστηριότητες1

1. Ενδεικτική και όχι πλήρης χαρτογράφηση αθλητικών εκδηλώσεων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
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ΠΕ Μεσσηνίας

• Πελοποννησιακοί Αγώνες Ιππασίας-Υπερπήδησης, όπου λαμβάνουν μέρος αθλητές από ιππικούς ομίλους της Πελοποννήσου και αποτελούν θεσμό για την Καλαμάτα.

• Ετήσιο Tennis Summer Camp από τον όμιλο αντισφαίρισης Καλαμάτας

• Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Jet Ski, το οποίο διοργανώνεται από το 2013 στο προλιμένα Καλαμάτας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Όμιλο Jet Sport και άλλους αθλητικούς φορείς 
με στόχο την προώθηση του θαλάσσιου μηχανοκίνητου αθλητισμού στην περιοχή.

• Ανοιχτός Αγώνας Θάλασσας «Μανιατάκειο Cup», στο θαλάσσιο κόλπο μεταξύ Καλαμάτας και Κορώνης διεξάγεται από το 2010 ο διήμερος αγώνας ανοιχτής θάλασσας από τον 
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Νοτίου Ελλάδος και το Μανιατάκειο Ίδρυμα.

• Τα «Παπαφλέσσεια» είναι μια διεθνής συνάντηση στίβου και  αποτελούν αθλητικό θεσμό με διεθνή χαρακτήρα και πραγματοποιούνται από το 1996 σε ετήσια βάση στην 
Καλαμάτα.

• Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης φιλοξενείται κάθε Σεπτέμβριο από το 2011 στην Καλαμάτα όπου συμμετέχουν 200 αθλητές από 35 χώρες. Η διεξαγωγή του 
πρωταθλήματος θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα, ενώ τη διοργάνωση έχει αναλάβει το «FreedivingClubGreece» σε συνεργασία με 
τοπικούς φορείς της πόλης. 

• Three Level Power ή Τρίαθλος διεξάγεται από το 2011 το Σεπτέμβρη, στην περιοχή της Καλαμάτας και της ευρύτερης Περιφέρειας του Ν. Μεσσηνίας με συμμετοχές πάνω από 
120 αθλητών από την Ελλάδα. 

• Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής «Kalamata Cup», στην οποία συμμετέχουν αθλητές από όλο τον κόσμο και διεξάγεται στην Καλαμάτα εδώ και 21 χρόνια κάθε Απρίλιο 
ενώ στην Καλαμάτα διοργανώνεται από το 1995 το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού

• Το Costa Navarino διοργανώνει από το 2015, το Messinia Pro-Am, όπου κορυφαίοι επαγγελματίες παίκτες, διασημότητες και ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο έχουν την ευκαιρία 
να συμμετάσχουν στα βραβευμένα γήπεδα γκολφ, το The Dunes Course και το The Bay Course και διαγωνίζονται για ένα χρηματικό έπαθλο. Οι συμμετέχοντες μπορούν 
παράλληλα να απολαύσουν το ήπιο κλίμα της περιοχής, το παρθένο μεσογειακό τοπίο και να παίξουν γκολφ με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος.

• Navarino Challenge: Εκδήλωση που προωθεί τον Sports & Activities από το 2013, προωθώντας το μήνυμα του Ολυμπισμού, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μετάλλια, ενώ 
Ολυμπιονίκες τρέχουν, κολυμπάνε, αθλούνται δίπλα σε ερασιτέχνες αθλητές. Με πάνω από 2.500 συμμετοχές, με 28 δραστηριότητες σε σχεδόν 48 ώρες, με τεράστια συμμετοχή 
οικογενειών, πάνω από 1.500 παιδιά, το Navarino Challenge δικαίως υπερηφανεύεται για το νέο κύμα Sports & Activities που έφερε στη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο και την 
Ελλάδα.

ΠΕ Αρκαδίας • Το Σπάρταθλον αποτελεί ένα διεθνή υπερμαραθώνιο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Αθλητές από όλο τον κόσμο με αφετηρία το 
Ηρώδειο διανύουν 246 χλμ. μέχρι τον τερματισμό της διαδρομής στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη.

ΠΕ Αργολίδας • Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης με την ονομασία «Επίδαυρος» στα νερά της Νέας Επιδαύρου και του Αργοσαρωνικού.

Αντίστοιχα, οι αθλητικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας, κυρίως στη ΠΕ Μεσσηνίας, αποτελούν θεσμό και κατορθώνουν να προωθήσουν 
όχι μόνο το αθλητικό πνεύμα αλλά και τον εναλλακτικό-Sports & Activities στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Sports & Activities | Λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες & εκδηλώσεις

Πηγές: Sports & Activities στη Μεσσηνία | Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Sports & Activities | Εναλλακτικός Τουρισμός στη Μεσσηνία, Εκδηλώσεις | Μυθική Πελοπόννησος,  Έρευνα Deloitte-Remaco

1. Ενδεικτική και όχι πλήρης χαρτογράφηση αθλητικών εκδηλώσεων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

Αθλητικές εκδηλώσεις1
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Επισκόπηση ζήτησης & προσφοράς 
για το τουριστικό προϊόν
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Ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) στην Έρευνα Συνόρων καταγράφεται ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.

• Οι επισκέψεις αλλοδαπών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν σημειώσει ασθενή άνοδο την περίοδο εξέτασης, από 843 χιλιάδες το 2016 σε 899 χιλιάδες επισκέψεις το 2019, μια άνοδο της τάξης του +6,6%.
• Εξετάζοντας την ετήσια μεταβολή αυτή παραμένει θετική την περίοδο 2018 και 2019, με σημαντική μείωση για την περίοδο 2017. Συνολικά το μέγεθος δεν εμφανίζει κάποια σημαντική ανοδική τάση στον αριθμό 

των επισκέψεων ενώ η συνολική πορεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως στάσιμη μεταξύ 850 και 900 χιλιάδων επισκεπτών κατ’ έτος.
• Σε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης σημαντικότερη συνεισφορά εμφανίζουν οι επισκέπτες από την Γερμανία, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο το 12,31% του συνόλου των επισκέψεων για την περίοδο εξέτασης και 

οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ένας στους δέκα επισκέπτες στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου προέρχεται από την Γερμανία. Μόνο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό επισκεπτών 
από τη Γερμανία

• Ακολουθούν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο το 10,4% την περίοδο εξέτασης και το 11,7% το 2019, κατόπιν οι επισκέπτες από την Γαλλία και τέλος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σύνολο 
των επισκεπτών από τις παραπάνω χώρες συγκεντρώνουν ποσοστό μόλις 39,0% κατά μέσο όρο με την συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των επισκεπτών να προέρχεται από την κατηγορία Λοιπές Χώρες. Η 
πτώση επισκεπτών του 2017 (-13,8%) προέρχεται κυρίως από τη μείωση του αριθμού των επισκεπτών από την συγκεκριμένη κατηγορία από 530,8 χιλ. το 2016 σε 445,1 χιλ. το 2017.
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Κατανομή επισκέψεων αλλοδαπών, ανά χώρα προέλευσης , 2016-2019  

Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Αριθμός και χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η αυξητική τάση του πλήθους των επισκέψεων στην Περιφέρεια την περίοδο 2016-2019  και η κατανομή των 
επισκεπτών ανά χώρα προέλευσης. Η Περιφέρεια κατατάσσεται στην 7η θέση την περίοδο 2016-2018 και στην 8η  το 2019 (2,45% στο 
σύνολο της χώρας) . Η πλειοψηφία των τουριστών προέρχονται από τη Γερμανία αλλά αντιστοιχούν μόνο στο 2,5% του συνόλου των 
Γερμανών τουριστών που επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Εισερχόμενος τουρισμός | Επισκέψεις | Τάσεις ανά χώρα προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της δυναμικής εξέλιξης των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης και ιδιαίτερα των κυριότερων αγορών 
(Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία).

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

• Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη σελίδα τέσσερις στους δέκα επισκέπτες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προέρχεται από την Γερμανία, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία,  τόσο για το 2019 
όσο και για το σύνολο του διαστήματος εξέτασης.

• Όσον αφορά την δυναμικότητα στην διαχρονική εξέλιξη επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην υψηλότερη θέση βρίσκεται η Γερμανία (+42,0%) από 82,0 χιλιάδες το 2016 σε 116,5 χιλιάδες το 
2019 ακολουθώντας συνεχώς ανοδική πορεία.

• Ακολουθεί η Γαλλία (+32,0%) και οι ΗΠΑ (+31,6%), ενώ οι επισκέπτες και από τις δύο αυτές χώρες εμφανίζουν σχετικά ανοδική πορεία για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.
• Αρνητική μεταβολή εμφανίζει το Ηνωμένο Βασίλειο (-37,3%). Ο αριθμός των επισκεπτών από την χώρα αυτή μειώθηκε από 91,4 χιλιάδες το 2016 στις 57,3 χιλιάδες το 2019 ενώ οι επισκέπτες από τις 

Λοιπές χώρες εμφάνισαν μικρή αύξηση κατά 2,0%.
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• Από τις εξεταζόμενες χώρες υψηλότερη θετική δυναμική εμφανίζουν οι ΗΠΑ 
με αύξηση των διανυκτερεύσεων κατά 60,1% η οποία συνάδει και με την 
άνοδο του αριθμού των επισκέψεων από την συγκεκριμένη χώρα. Ακολουθούν 
οι διανυκτερεύσεις επισκεπτών από την Γαλλία (+54,2%) και την Γερμανία 
(+12,5%).

• Σημαντική μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων εμφανίζει το Ηνωμένο 
Βασίλειο με μείωση κατά 27,0% από 608 χιλιάδες διανυκτερεύσεις το 2016 σε 
444 χιλιάδες διανυκτερεύσεις το 2019.

• Η διανυκτερεύσεις της κατηγορίας Λοιπές χώρες εμφανίζουν ασθενή αύξηση 
κατά +7,6% από 3,4 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2016 σε 3,6 
εκατομμύρια το 2019.

• Από τα δεδομένα των διανυκτερεύσεων ως προς τον αριθμό των επισκέψεων 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι 
αναλογικά με εκείνα του αριθμού των επισκέψεων ανά χώρα προέλευσης. 
Συγκεκριμένα οι επισκέπτες από την Γερμανία καταλαμβάνουν ποσοστό 16,0% 
των διανυκτερεύσεων ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ με 10,6% για το σύνολο της 
περιόδου 2016-2019. Ακολουθεί η Γαλλία με 9,5% και το  Ηνωμένο Βασίλειο 
με μερίδιο 7,8%. 

• Αποτέλεσμα των μεταβολών μεταξύ των ετών 2016-2019 είναι η αύξηση του 
ποσοστού διανυκτερεύσεων που αντιστοιχεί στις ΗΠΑ και την Γαλλία και η 
διατήρηση του ποσοστού διανυκτερεύσεων που αντιστοιχούν σε Γερμανούς 
επισκέπτες.
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Ποσοστό διανυκτερεύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Διανυκτερεύσεις | Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή του αριθμού διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 7,2 διανυκτερεύσεις για το έτος 
2019 όσον αφορά το σύνολο των επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από 6,8 
διανυκτερεύσεις το 2016 (αύξηση της τάξης του 5,3%) ενώ η συνολική πορεία του μεγέθους 
συνοδεύεται από την ασθενή άνοδο του αριθμού επισκέψεων καθ’ όλα αυτά τα έτη. Ως γενικό 
συμπέρασμα για την συμπεριφορά και την τάση της τουριστικής οικονομίας στην Πελοπόννησο 
φαίνεται να προκύπτει ότι αυξάνεται ελαφρά ο αριθμός των επισκεπτών ενώ παράλληλα 
αυξάνεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων / της μέσης διάρκειας παραμονής αυτών (σε σχέση με 
το έτος 2016).

• Η ασθενής αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής αφορά οριζόντια το σύνολο σχεδόν των 
χωρών με εξαίρεση τους επισκέπτες από την Γερμανία όπου η μέση διανυκτέρευση μειώνεται 
από 10,8 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,6 διανυκτερεύσεις το 2019.

• Υψηλότερη δυναμική εμφανίζουν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ με αύξηση κατά +21,7% από 5,8 
διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη σε 7,0 το 2019.

• Τέλος, οι Λοιπές χώρες εμφάνισαν και αυτές ασθενή αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων 
κατά 5,5% από 6,4 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη το 2015 σε 6,8 διανυκτερεύσεις το 2019.
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Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2016-2019

21,7%
16,8% 16,4%

5,5%

-20,8%

ΗΠΑ Γαλλία Ην. Βασίλειο Λοιπές Γερμανία

Ποσοστιαία μεταβολή Μέσης Διάρκειας Παραμονής, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Μέση Διάρκεια Παραμονής | Σύνολο Περιφ. και κύριες χώρες προέλευσης
Η Μέση Διάρκεια Παραμονής ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια έχει αυξηθεί κατά την περίοδο 2016-2019 κατά 5,3% διαμορφώνοντας τη 
μέση διαμονή στις 7,2 διανυκτερεύσεις και κατατάσσοντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου πέμπτη στη μεταβολή της Μέσης Διάρκειας 
Παραμονής ανά Περιφέρεια και με διαφορετική τάση από το σύνολο της χώρας που σημείωσε μείωση κατά 5,45%.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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Μέση δαπάνη ανά επίσκεψη. € - Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2016-2019

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΕ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρατηρείται ανοδική τάση των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια αν και εμφανίζει οριακή μείωση ως ποσοστό επί των 
συνολικών δαπανών των επισκεπτών. Η Περιφέρεια κατατάσσεται έβδομη  σε επισκέψεις αλλοδαπών και έκτη σε επίπεδο δαπανών, με 
εξαίρεση το 2019 που είχε την έβδομη θέση. 

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

• Το σύνολο των εισπράξεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει ξεκάθαρη ανοδική τάση την 
περίοδο 2016-2019 με συνολική μεταβολή ίση με +28,9%.

• Ταυτόχρονα, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη παρουσιάζει αύξηση, από 383,7€ το 2016 σε 464,0€ το 2019 
ενώ παράλληλα αυξάνεται και η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση από 56,2€ το 2016 σε 64,5€το 2019 
(+14,8%).

• Φαίνεται ως πρώτο συμπέρασμα και σε συνδυασμό με την αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής, ότι 
οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διαμένουν σχετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
ξοδεύοντας παράλληλα περισσότερα χρήματα. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την ασθενή αύξηση του 
αριθμού των επισκέψεων αιτιολογούν την συνολική αύξηση των εισπράξεων από 323,5 εκατ. € το 2016 
σε 416,9 εκατ. € το 2018. 

• Ανά χώρα προέλευσης και σε συμφωνία με την ανάλυση που προηγήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των 
εσόδων προέρχεται από την Γερμανία ενώ ακολουθεί σε ίδιο επίπεδο η Γαλλία και οι ΗΠΑ. Για το 2019, 
το 37,2% των εσόδων προέρχονται από αυτές τις τρείς χώρες ενώ το 55,3% των εσόδων προέρχονται 
από την κατηγορία Λοιπές χώρες.

• Μείωση του μεριδίου εμφάνισε το Ηνωμένο Βασίλειο από 11,5% το 2016 σε 7,5% το 2019.
• Στις συνολικές δαπάνες των Γερμανών επισκεπτών το 7,5% πραγματοποιείται στην Περιφέρεια, 

ποσοστό που είναι ίδιο με Περιφέρειες με παρόμοιο τουριστικό προϊόν όπως η Θεσσαλία και η Δυτική 
Ελλάδα



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 51Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

30,0%

15,9% 15,7% 14,3%

-7,0%
Γαλλία Ην. Βασίλειο Λοιπές Γερμανία ΗΠΑ

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση- ποσοστιαία μεταβολή, 2016-2019

100,5%

48,9%

28,5% 24,5%

-15,4%

Γαλλία ΗΠΑ Γερμανία Λοιπές Ην. Βασίλειο

Ποσοστιαία μεταβολή εισπράξεων  ανά χώρα προέλευσης, 2016-2019 

56,2 €

58,9 €

62,8 €
64,5 €

2016 2017 2018 2019

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε € - Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εισερχόμενος Τουρισμός | Εισπράξεις και ΜΔΔ| Σύνολο Περιφέρειας και κύριες χώρες προέλευσης
Παρακάτω παρουσιάζεται η τάση των δαπανών των επισκεπτών στην Περιφέρεια ανά χώρα προέλευσης καθώς και η μέση δαπάνη ανά 
διανυκτέρευση που παρουσιάζει ανοδική πορεία κατά την περίοδο 2016 – 2019 αλλά παραμένει μικρότερη από άλλες ηπειρωτικές 
Περιφέρειες όπως η Θεσσαλία και η Ήπειρος.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

• Εξετάζοντας την δυναμικότητα των εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης μέσω της συνολικής 
μεταβολής της περιόδου 2016-2019 η πλειοψηφία των χωρών (πλην των ΗΠΑ) εμφανίζουν 
σημαντικές αυξήσεις στο συγκεκριμένο μέγεθος.

• Η Γαλλία εμφανίζει την υψηλότερη μεταβολή με διπλασιασμό των εισπράξεων από 26,7 εκατ. 
€ το 2016 σε 52,3 εκατ. € το 2019.

• Ακολουθούν οι ΗΠΑ (+48,9%) και η Γερμανία (+28,5%) ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο 
παρουσιάζει μείωση εσόδων κατά -15,4%.

• Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη αυξάνεται μεταξύ των ετών 2016 και 2019 (από 383,7€ σε 
464,0€) με θετική μεταβολή από όλες τις κατηγορίες επισκεπτών πλην των επισκεπτών από 
την Γερμανία (-9,5%) ενώ την μεγαλύτερη αύξηση δαπανών ανά επίσκεψη εμφανίζουν οι 
Γάλλοι επισκέπτες (+51,9%) από 450,4€ το 2016 σε 683,9€ το 2019, δαπάνη ανά επίσκεψη 
η οποία αποτελεί και το μεγαλύτερο μέγεθος μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 14,8% την περίοδο εξέτασης με αύξηση 
όλων των χωρών εκτός των επισκεπτών από τις ΗΠΑ με μείωση -7,0% από 59,9€ το 2016  
ανά διανυκτέρευση σε 55,67€ το 2019. Την μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισαν οι επισκέπτες 
από την Γαλλία από 64,6€ το 2016 σε 84,0€ το 2019 (+30,0%).
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• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου αφορούν το αεροδρόμιο Καλαμάτας και έχουν εμφανίσει εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με το 2010. Σε απόλυτα 
μεγέθη από 33 χιλιάδες επισκέπτες το 2010 ο αριθμός αυξήθηκε σε 153 χιλιάδες το 2019 (+362,7%) ενώ η πορεία μπορεί να θεωρηθεί ξεκάθαρα ανοδική (με εξαίρεση μια μείωση κατά -20,4% το έτος 
2015). Ο μέσος όρος των θετικών μεταβολών φτάνει το 27,4% σε σχέση με μια μόνο αρνητική μεταβολή κατά 20,4% , επιβεβαιώνοντας την σταθερότητα της ανοδικής πορείας του μεγέθους.
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο Καλαμάτας (Πελοποννήσου), 2010-2019

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις | Αριθμός και εποχικότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το σύνολο της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό πτήσεων charter από το εξωτερικό. Με δεδομένη την αύξηση των 
αλλοδαπών επισκεπτών και την τουριστική ανάπτυξη της Π.Ε Μεσσηνίας καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό αεροδρόμιο 
της Περιφέρειας κρίνεται ότι ένα στρατηγικό πλάνο αναβάθμισης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των αφίξεων.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Από την αποτύπωση των αφίξεων ανά χώρα προέλευσης για το αεροδρόμιο Καλαμάτας, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων μια στις δύο αεροπορικές αφίξεις αφορούν την 
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ ακολουθεί η Γαλλία (9,8% για το έτος 2019).
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Ποσοστιαία κατανομή διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας ανά χώρα προέλευσης, 2010-2019 

Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις | Κατανομή ανά χώρα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της αυξητικής τάσης των διεθνών αεροπορικών αφίξεων ανά χώρα προέλευσης. Ενδεικτικό των 
δεδομένων είναι η υπερίσχυση των αφίξεων από το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που στο σύνολο των επισκέψεων οι Γερμανοί κατέχουν 
την πλειοψηφία. Διαφαίνεται ότι οι Γερμανοί επισκέπτες επιλέγουν άλλο τρόπο πρόσβασης στην Περιφέρεια. 

Πηγές: Eurostat 2020, [avia_painac], Passengers carried (arrival)
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• Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις επιβατών στο αεροδρόμιο της 
Καλαμάτας εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με υψηλότερη 
συγκέντρωση τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα για το έτος 2019 
πραγματοποιήθηκαν άνω των 118 χιλιάδων αφίξεων τους μήνες Ιούλιο 
έως Σεπτέμβριο και λιγότερες από 300 αφίξεις τους μήνες Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο.

• Η περίοδος Ιούνιος-Σεπτέμβριος του έτους 2019 συγκέντρωσε το 77,1% 
των συνολικών διεθνών αφίξεων και άρα σχεδόν οκτώ στις δέκα αφίξεις 
ετησίως πραγματοποιούνται στο ένα τρίτο της διάρκειας του έτους .

• Η περίοδος Μάιος – Οκτώβριος του έτους 2019 συγκέντρωσε το 94,4% 
των συνολικών διεθνών αφίξεων και άρα πάνω από εννιά στις δέκα 
αφίξεις ετησίως πραγματοποιούνται στο ένα δεύτερο του έτους.

• Η Περιφέρεια εμφανίζει καλύτερη κατανομή αφίξεων την περίοδο 
Μάιος – Οκτώβριος σε σχέση με άλλες ηπειρωτικές περιοχές

Δείκτης Συγκέντρωσης CR4: 77,1%

Δείκτης Συγκέντρωσης CR6: 94,4%

Συντελεστής Ανισότητας Gini: 54,6%
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Εποχικότητα διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμια της Περιφέρειας, 2019

0,0%    0,2%       1,2%     3,6%     11,0%      18,2%    19,3%   21,3%      18,3%     6,3%     0,7%     0,0%

Εποχικότητα διεθνών αεροπορικών αφίξεων στα αεροδρόμια της Πελοποννήσου
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση διεθνών αεροπορικών αφίξεων τους μήνες Ιούνιος έως Σεπτέμβριος. 
Παρόλα αυτά, εμφανίζει μικρότερη συγκέντρωση από άλλες Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας όπως η Δυτική Ελλάδα και η Θεσσαλία

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο της 
Πελοποννήσου παρουσιάζει αυξητική τάση κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο ενώ από την διαγραμματική αποτύπωση 
προκύπτει ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των ετών εξέτασης 
αφορά κυρίως στην αύξηση των διεθνών αφίξεων την περίοδο 
Ιούνιος – Σεπτέμβριος εκάστου έτους καθώς τρείς στις 
τέσσερις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις (75,77%) 
πραγματοποιούνται την συγκεκριμένη περίοδο.

• Η αυξητική τάση του αριθμού των διεθνών αεροπορικών 
αφίξεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση που πραγματοποιήθηκε την περίοδο των 
καλοκαιρινών μηνών.

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

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 77,83% 87,34% 67,61% 75,31% 75,11% 77,11% 75,77%

CR6 99,37% 99,21% 86,35% 93,85% 93,64% 94,36% 93,43%

Gini 57,68% 63,22% 47,67% 54,22% 53,63% 54,55% 53,52%
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Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά έτος και ανά μήνα σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου

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

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αφίξεις εσωτερικού στους αερολιμένες της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου εμφανίζουν έντονη 
κυκλικότητα χωρίς όμως να εμφανίζουν συγκεκριμένη 
τάση καθώς το μέγεθος μεταβάλλεται καθ’ όλη την 
περίοδο εξέτασης ενώ συνολικά μεταξύ των ετών 2010 
και 2019 εμφανίζεται μείωση κατά 17,6%

• Η μεταβαλλόμενη αυτή πορεία συνοδεύεται από
σημαντική εποχικότητα με αύξηση του αριθμού των
αφίξεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

• Σε απόλυτα μεγέθη, οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού,
από 14,6 χιλιάδες το 2010 έφτασαν τις 12 χιλιάδες το 2019
ενώ έλαβαν τιμές από 6,7 χιλιάδες αφίξεις το 2016 έως
15,8 χιλιάδες το 2017

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 63,36% 60,80% 49,57% 38,01% 56,36% 50,26% 56,52%

CR6 81,17% 75,12% 66,54% 54,51% 69,89% 66,61% 71,84%

Gini 39,33% 36,42% 25,96% 15,58% 28,31% 35,85% 29,75%
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Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού, ανά έτος και ανά μήνα

Διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας των αφίξεων εσωτερικού στην Πελοποννήσου
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της εποχικότητας των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού την περίοδο 2010-2019 στα αεροδρόμια 
της Πελοποννήσου. Οι πτήσεις εσωτερικού εμφανίζουν μικρότερη εποχικότητα.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Ο αριθμός των αποβιβασθέντων στα τρία μεγάλα λιμάνια της Πελοποννήσου (Νεάπολης, Ελαφονήσου και Κόστα Ερμιονίδας) για την περίοδο 2013-2019 εμφανίζουν αυξητική 
τάση ενώ η συνολική θετική μεταβολή υπολογίζεται σε +34,9%. Το λιμάνι της Νεάπολης συγκέντρωσε το 43,7% των αποβιβασθέντων την περίοδο εξέτασης ενώ ακολουθεί το 
λιμάνι της Ελαφονήσου (31,8%) και το Κόστα Ερμιονίδας (17,4%). Τα τρία αυτά λιμάνια συγκεντρώνουν το 93,0% των αποβιβασθέντων για το σύνολο της περιόδου 2013-2019 
και το 94,76% για το έτος 2019. Ο αριθμός των αποβιβασθέντων την τριετία 2017-2019 κινείται μεταξύ 450 και 500 χιλιάδων αποβιβασθέντων κατ’ έτος.

• Από την αποτύπωση των λιμένων Ελαφονήσου και Νεάπολης προκύπτει η εποχικότητα και η υψηλότερη συγκέντρωση των αποβιβασθέντων κατά το Γ’ τρίμηνο του έτους.
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Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας, 2015-2019

3,9%

17,4%

1,8%

1,0%

31,8%

0,1%

43,7%

0,2%

Ερμιόνη 

Κόστα Ερμιονίδας

Πόρτο Χέλι

Γύθειο

Ελαφόνησος

Μονεμβασιά

Νεάπολη 

Καλαμάτα

Κατανομή αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας, 2013-2019

Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της τάσης των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και κατανομή ανά λιμένα. Οι αφίξεις στα λιμάνια της 
Περιφέρειας αποτελούν μόλις το 1,4% των αφίξεων στο σύνολο των λιμανιών, ποσοστό που έχει μεταβληθεί ελάχιστα κατά την περίοδο 
2013-2019. Τα λιμάνια της Νεάπολης και της Ελαφονήσου συγκεντρώνουν το 75,5% της κίνησης στα λιμάνια της Περιφέρειας

Πηγές: Eurostat, [mar_pa_aa], Thousand Passengers, Inwards /ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020 / ΕΛΣΤΑΤ Διακινηθέντες επιβάτες κατά ακτοπλοϊκή γραμμή ανά τρίμηνο
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Εποχικότητα αφίξεων
Αριθμός αποβιβασθέντων ακτοπλοΐας στα λιμάνια Ελαφονήσου και Νεάπολης ανά τρίμηνο του 2019 • Εντονότερη εποχικότητα παρουσιάζουν οι αποβιβάσεις στο λιμάνι της Νεάπολης 

Λακωνίας, με την απόκλιση του γ’ τριμήνου 2019 από το πρώτο να ανέρχεται στις 
68,0 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη διαφορά στο λιμάνι Ελαφονήσου 
υπολογίζεται στις 66,7 ποσοστιαίες μονάδες.

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

• Οκτώ στους δέκα αποβιβασθέντες (ποσοστό 80,9% για το έτος 2019 και 75,6% για 
την περίοδο 2013-2019) αφορά αποβιβάσεις στα λιμάνια Ελαφονήσου και 
Νεάπολης Λακωνίας.

• Η εποχικότητα ως προς τον αριθμό των ακτοπλοϊκών αφίξεων διατηρείται καθ’ 
όλη την περίοδο εξέτασης. 
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Αφίξεις στους λιμένες της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ι Εποχικότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα των αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας και η κατανομή τους ανά λιμένα.

Πηγές: Eurostat, [mar_pa_qm_el], Thousand passengers, Inwards
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Εξέλιξη αφίξεων τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα, 2010-2018 

Αφίξεις 
αλλοδαπών

29,6%              32,1%           30,1%           29,2%              34,5%               34,8%               35,4%              41,0%              45,0%

Ελλάδα

Πελοποννήσου

Αφίξεις σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα | Πλήθος αφίξεων
Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της αυξητικής τάσης των αφίξεων σε καταλύματα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκέντρωσε 
το 2018 το 5,2% των συνολικών αφίξεων στη χώρα βρισκόμενη στην 6η θέση στην κατάταξη των Περιφερειών.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat Arrivals at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_arn2] (Hotels and Similar Accommodation)

• Οι αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και 
λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία 
ασθενή ανοδική πορεία μετά το 2012 η 
οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 2018, 
αγγίζει το +9,5%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του 
μεριδίου των συνολικών αφίξεων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με το 
σύνολο της χώρας, τα τελευταία χρόνια, 
αφού το μέγεθος μειώθηκε από 6,6% το 
2010 σε 5,2% το 2018.

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων 
αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των 
ημεδαπών, αυξάνοντας το ποσοστό της 
συγκεκριμένης κατηγορίας από 29,6% το 
2010 σε 45,0% το 2018, περίοδο κατά την 
οποία οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 
310 χιλιάδες σε 514 χιλιάδες ενώ το ίδιο 
χρονικό διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών 
μειώθηκαν από 735 χιλιάδες σε 628 χιλιάδες.

Αφίξεις αλλοδαπών Αφίξεις ημεδαπών Αφίξεις Περιφέρειας Αφίξεις σύνολο χώρας
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• Το 2018, το μεγαλύτερο μέρος των αφίξεων σε καταλύματα το 
συγκεντρώνει η ΠΕ Αργολίδος (31,6%) με σχεδόν μια στις τρείς 
αφίξεις σε καταλύματα να αφορούν την συγκεκριμένη 
Περιφερειακή Ενότητα. Ακολουθεί η ΠΕ Κορινθίας (28,8%) και 
Μεσσηνίας (21,1%) ενώ οι τρείς αυτές ΠΕ συγκεντρώνουν οκτώ 
στις δέκα αφίξεις σε καταλύματα στην Περιφέρεια.

• Υψηλότερη δυναμική κατά την περίοδο εξέτασης (2010-2018) 
εμφανίζει η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας με την αύξηση των 
αφίξεων από 128 χιλιάδες το 2010 σε 155 χιλιάδες το 2018 λόγω 
της εκρηκτικής αύξησης των αλλοδαπών επισκεπτών (+113,1%) ενώ 
οι αντίστοιχες αφίξεις ημεδαπών παρέμειναν οριακά στάσιμες με 
μεταβολή -2,6% πλησίον των 100 χιλιάδων αφίξεων.

• Ακολουθεί η ΠΕ Μεσσηνίας με αύξηση των αφίξεων σε 
καταλύματα κατά +18,6% με την αύξηση της κατηγορίας των 
αλλοδαπών τουριστών κατά +137,4% (από 35 χιλιάδες το 2010 σε 
83 χιλιάδες το 2018) και την στάσιμα πορεία του αριθμού των 
ημεδαπών (-6,3%).

• Η ΠΕ Κορινθίας εμφανίζει εκρηκτική αύξηση των αλλοδαπών κατά 
+132,0% από 81 χιλιάδες το 2010 σε 188 χιλιάδες το 2018 ενώ η 
ΠΕ Αργολίδος εμφάνισε ασθενή αύξηση κατά +5,4%.

• Αρνητική μεταβολή είχε μόνο η ΠΕ Αρκαδίας η οποίας οφείλεται 
στην μείωση του αριθμού των ημεδαπών αφίξεων κατά -28,6% 
ενώ η παράλληλη αύξηση των αλλοδαπών αφίξεων κατά +17,2% 
δεν αρκούσε για αντιστρέψει την αρνητική μεταβολή.

31,6% 28,8% 21,1% 13,6% 5,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Κατανομή αφίξεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018

20,8% 18,6%

11,7%

5,4%

-24,6%

Λακωνίας Μεσσηνίας Κορινθίας Αργολίδος Αρκαδίας

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

Αφίξεις σε Καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Στις 
τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις χαμηλότερη από το ποσοστό αύξησης στο σύνολο της χώρας ενώ 
η Αρκαδία βρίσκεται στις 20 Π.Ε που παρουσίασαν μείωση στις αφίξεις στο διάστημα 2010 – 2018.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν το έτος 2018 το ~45,0% των τουριστών οι οποίοι φτάνουν στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα του νησιού έναντι του 29,6% το 2010.
• Το υψηλότερο ποσοστό ημεδαπών τουριστών εμφανίζουν η ΠΕ Αρκαδίας (86,7% των αφίξεων, σχεδόν εννιά στις δέκα αφίξεις σε καταλύματα αφορούν ημεδαπούς) και ακολουθούν οι ΠΕ 

Μεσσηνίας και Λακωνίας. Μικρότερα ποσοστά εμφανίζουν οι ΠΕ Αργολίδος (μισές αφίξεις για διανυκτέρευση αφορούν ημεδαπούς) και ΠΕ Κορινθίας (43,0% των αφίξεων σε καταλύματα).
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Κατανομή αφίξεων αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών 
σε ξενοδοχεία, 2018

Κορινθίας
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Λακωνίας

Μεσσηνίας
Αρκαδίας

Αφίξεις σε καταλύματα | Κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αφίξεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπά καταλύματα ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό / ημεδαπό). Στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων παρουσιάζεται σημαντική αύξηση στις αφίξεις των 
αλλοδαπών αποτυπώνοντας τη δυναμική της περιοχής. Συνολικά, στην Περιφέρεια οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν κατά 66,7% το 
διάστημα 2010 – 2018.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

Ημεδαποί επί του συνόλου
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• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 2012, η οποία, σωρευτικά από το 2010 έως το 
2018, αγγίζει το 26,4% το οποίο υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης πορείας των διανυκτερεύσεων για το σύνολο της χώρας (+38,2%).

• Αρνητική είναι η συνολική τάση του μεριδίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα, το οποίο από 3,8% το 2010 ανήλθε σε 3,4% το 
2018 διατηρούμενο στα επίπεδα μεταξύ 3,2% και 3,5% την τριετία 2015-2018.

• Το 2018, η μερίδα του λέοντος στις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία στην Περιφέρεια αντιστοιχούσε στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος, με 34,6% και άρα μια στις τρείς 
διανυκτερεύσεις να πραγματοποιείται στην συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα. 
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Κατανομή διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία στις ΠΕ, 2018
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020, Eurostat, Nights spent at tourist accommodation establishments by NUTS 2 regions [tour_occ_nin2] (Hotels and similar accommodation)

Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα όπου η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται κατά την περίοδο 2010 - 2018 στην 6η θέση στην κατάταξη των περιφερειών με ποσοστό αύξησης 
3,45%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 26,4%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό του συνόλου της χώρας
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• Οι αλλοδαποί τουρίστες αντιστοιχούν στο 54,8% περίπου των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας.
• Το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία εμφανίζει η ΠΕ Αρκαδίας (83,3%) ενώ ακολουθούν οι ΠΕ Λακωνίας (65,3%) και Μεσσηνίας (49,1%). Μικρότερο 

ποσοστό ημεδαπών εμφανίζουν οι ΠΕ Αργολίδας (40,0%) και Κορινθίας (35,0%).
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Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχεία 
και λοιπά καταλύματα, 2010-2018
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Κατανομή διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών 
τουριστών σε ξενοδοχεία, 2018
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αριθμός διανυκτερεύσεων ανά τύπο επισκέπτη
Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση της αυξητικής τάσης του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και τύπο επισκέπτη (αλλοδαπό/ημεδαπό). Το ποσοστό των αλλοδαπών τουριστών έχει αυξηθεί κατά 20% και η 
Πελοπόννησος κατατάσσεται όγδοη μεταξύ των περιφερειών ενώ το 10% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών 
πραγματοποιείται στην Πελοπόννησο.

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Business Intelligence, Απρίλιος 2020

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

• Τα ποσοστά πληρότητας κλινών βάσει των διαθέσιμων δεδομένων για την 
περίοδο Ιούνιος έως Σεπτέμβριος εκάστου έτους φαίνεται να αυξάνονται την 
περίοδο εξέτασης από 42,8% το 2015 σε 52,2% το 2018.

• Σημαντική αύξηση εμφανίζεται και στις υπόλοιπες δυο εξεταζόμενες 
υποπεριόδους με αύξηση πληρότητας κατά τρείς ποσοστιαίες μονάδες για την 
περίοδο Ιανουάριος έως Μάιος και κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες για 
την περίοδο Οκτώβριος- Δεκέμβριος.

Δείκτης εποχικότητας 2015 2016 2017 2018 2015-2018

Ποσοστό πληρότητας Ιούνιος-
Σεπτέμβριος 42,8% 43,0% 51,3% 52,2% 47,3%

Ποσοστό πληρότητας Ιανουάριος -
Μάιος 17,2% 16,3% 17,7% 20,8% 18,0%

Ποσοστό πληρότητας Οκτώβριος -
Δεκέμβριος 13,2% 16,3% 15,3% 17,4% 15,6%
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Αφίξεις σε καταλύματα | Πληρότητα σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Παρακάτω παρουσιάζεται η αποτύπωση της πληρότητας κλινών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα της Περιφέρειας. Το 2018 η 
πληρότητα στην Περιφέρεια ανήλθε στο 33,6% κατατάσσοντας την 9η  στην κατάταξη του ποσοστού πληρότητας των περιφερειών. Η 
Περιφέρεια σημείωσε αύξηση στην πληρότητα κατά 2,8% το διάστημα 2010 – 2018 που αποτέλεσε την τέταρτη υψηλότερη αύξηση.
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Αφίξεις σε καταλύματα | Αφίξεις & αριθμός διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
Παρακάτω παρουσιάζεται η τάση των αφίξεων και του αριθμού διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αν και ο αριθμός των 
αφίξεων έχει αυξηθεί το διάστημα 2014 – 2019 (+55,6%) και το 2019 αποτέλεσε το 5,6% των αφίξεων της χώρας, η Περιφέρεια 
βρίσκεται διαχρονικά στην έκτη θέση. Όσο αφορά τις διανυκτερεύσεις, η Περιφέρεια βρίσκεται στην 8η  θέση με ποσοστό 3,18%. Οι
αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν κατά 98%.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, ετήσια Δελτία τύπου (αναπροσαρμοσμένα δεδομένα όπου υπήρξαν διαθέσιμα). Σημειώνεται ότι ως πηγή δεδομένων τα αντίστοιχα στοιχεία της Eurostat δεν εμφανίζονται επικαιροποιημένα για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου εξέτασης

• Οι αφίξεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία συνολικά ανοδική πορεία η οποία, σωρευτικά 
από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +55,6%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών αφίξεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αφού το μέγεθος μειώθηκε από 6,20% το 2014 σε 
5,60% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε χαμηλότερη άνοδο σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες της 
χώρας

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των αφίξεων αλλοδαπών σε σχέση με τις αφίξεις των ημεδαπών  με το ποσοστό της 
συγκεκριμένης κατηγορίας να αυξάνεται από 38,6% το 2014 σε 49,3% το 2019, περίοδο κατά την οποία οι 
αφίξεις αλλοδαπών σημείωσαν άνοδο από 93 χιλιάδες σε 184 χιλιάδες ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι αφίξεις 
ημεδαπών παρουσίασαν αύξηση από 147 χιλιάδες το 2014 σε 190 χιλιάδες το 2019.

• Οι διανυκτερεύσεις τουριστών σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσιάζουν μία θετική πορεία η οποία, σωρευτικά 
από το 2014 έως το 2019, αγγίζει το +14,3%.

• Αρνητική εμφανίζεται η μεταβολή του μεριδίου των συνολικών διανυκτερεύσεων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με το σύνολο της χώρας,  αφού το μέγεθος μειώθηκε από 4,47% το 2014 σε 
3,18% το 2019, και άρα η Περιφέρεια σημείωσε χαμηλότερη πορεία σε σχέση με τις λοιπές Περιφέρειες της 
χώρας

• Αύξηση εμφάνισε το μερίδιο των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών, 
μεταβάλλοντας το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας από 42,4% το 2014 σε 53,8% το 2019, περίοδο κατά 
την οποία οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών αυξήθηκαν από 382 χιλιάδες σε 553 χιλιάδες ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα οι αφίξεις ημεδαπών εμφάνισαν μείωση από 517 χιλιάδες σε 474 χιλιάδες.
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Αφίξεις σε κάμπινγκ ανά ΠΕ, 2015-2019

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζεται ιδιαίτερα δημοφιλής στις αφίξεις σε κάμπινγκ. Η αύξηση 
στους διαμένοντες σε μονάδες κάμπινγκ για την περίοδο 2015 – 2019 ανέρχεται στο 37%. 

• Ο υψηλότερος αριθμός αφίξεων παρουσιάζεται στην ΠΕ Λακωνίας που καλύπτει σχεδόν το 35% 
των αφίξεων το 2019, ενώ ακολουθεί η Μεσσηνία με 27,6% και τελευταία είναι η Αρκαδία με 
ποσοστό 8% που ταυτόχρονα όμως έχει τριπλασιάσει τις αυξήσεις κατά την πενταετία 2015 – 2019.

• Το ποσοστό των αλλοδαπών (έναντι των ημεδαπών) που μείνουν σε κάμπινγκ έχει αυξηθεί από το 
58% το 2015 στο 61,6% το 2019, παραμένοντας ένα από τα χαμηλότερα στη χώρα. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό καταγράφεται στην Αρκαδία που σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των αφίξεων 
δείχνει μία ιδιαίτερη δυναμική.

• Το 2019, το ποσοστό των αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ της Περιφέρειας έναντι των συνολικών 
αφίξεων σε καταλύματα κάμπινγκ στη χώρα ανήλθε στο 21% για τους ημεδαπούς, ένα από τα 
υψηλότερα συγκριτικά με τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Για τους αλλοδαπούς το ποσοστό για το 2019 
ανήλθε στο 17,3 % μένοντας σταθερό κατά την περίοδο 2015 - 2019
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Ποσοστό αφίξεων εξωτερικού ανά ΠΕ, 2015-2019

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων σε μονάδες κάμπινγκ ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά χώρα 
προέλευσης (ημεδαποί / αλλοδαποί). Το 2019, το 18,6% των αφίξεων σε κάμπινγκ πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
ποσοστό που την κατατάσσει δεύτερη σε αφίξεις στο σύνολο των περιφερειών, θέση που κατέχει σε όλη την διάρκεια της περιόδου 
2015 – 2019.

Αφίξεις σε καταλύματα | Αφίξεις σε μονάδες κάμπινγκ
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• Οι αφίξεις επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Πελοποννήσου παρουσιάζουν μία σημαντική 
μεταβλητότητα καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης από 91 χιλιάδες επιβάτες το 2013 σε 65 χιλιάδες το 
2019.

• Σε σχέση με το 2013 η μεταβολή κινείται από -40,8% για το έτος 2017 έως και +19,5% για το έτος 2015 
και άρα δεν μπορεί να εξαχθεί συγκεκριμένη τάση στην εξέλιξη του πλήθους επιβατών στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, παρότι εμφανίζεται ανοδική εξέλιξη την τελευταία διετία.

• Δεν μπορεί να ειπωθεί το αντίστοιχο συμπέρασμα για τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων καθώς 
ακολουθούν μια στάσιμη πορεία με το ελάχιστο της περιόδου να εμφανίζεται το έτος 2014 (130 
κρουαζιερόπλοια).

• Το 2019, το 4,7% των κρουαζιερόπλοιων ελλιμενίστηκαν σε λιμάνια της Περιφέρειας, ποσοστό που 
αντιστοιχεί στο 1,2% των επιβατών κρουαζιέρας

• Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  το πλήθος των αφίξεων επιβατών δεν σχετίζεται μόνο με τον αριθμό 
των κρουαζιερόπλοιων, αλλά και με τη  δυναμικότητα των πλοίων τα οποία φτάνουν στα λιμάνια της 
Περιφέρειας.
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-8,5%

16,2%

43,7%

13,4% 10,6%

28,2%

2013-2014 2013-2015 2013-2016 2013-2017 2013-2018 2013-2019

Ποσοστιαία μεταβολή πλήθους αριθμού κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, σε σχέση με το έτος 2013

Τουρισμός κρουαζιέρας
Η Περιφέρεια βρίσκεται σταθερά στην 6η θέση σε αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και επιβατών, και στην 3η θέση στις Περιφέρειες της 
ηπειρωτικής χώρας με την Αττική και τη Δυτική Ελλάδα να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά.

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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Ποσοστιαία κατανομή πλήθους επιβατών κρουαζιέρας μεταξύ των λιμένων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, 2013-2019

• Για το έτος 2019, οι λιμένες Ναυπλίου, Μονεμβασίας και 
Γυθείου συγκεντρώνουν το 89,0% των Κρουαζιερόπλοιων 
και το 83,3% των επιβατών.

• Ο λιμένας Ναυπλίου συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό 
αφίξεων Κρουαζιερόπλοιων (48,4%) και επιβατών (53,1%). 

• Την μικρότερη συμμετοχή στον τουρισμό Κρουαζιέρας 
εμφανίζει ο λιμένας της Πύλου με 4,9% των 
κρουαζιερόπλοιων και μόλις 2,5% των επιβατών.

• Διαχρονικά δεν προκύπτει συγκεκριμένη κατανομή όσον 
αφορά τους λιμένες της Περιφέρειας και τον αριθμό των 
επιβατών κρουαζιέρας.

• Την περίοδο 2017-2019 ο λιμένας Ναυπλίου 
συγκεντρώνει πάνω από το ήμισυ των επιβατών 
κρουαζιέρας φτάνοντας το 67,6% το έτος 2018.

• Ο λιμένας Γυθείου το 2013 συγκέντρωνε το 53,1% των 
επιβατών κρουαζιέρας και το 2019 το ποσοστό αυτό 
μειώθηκε σε 14,8%.

• Ο λιμένας Μονεμβασιάς συγκεντρώνει σταθερά την 
περίοδο 2017-2019 ποσοστό μεταξύ 10% και 15% των 
επιβατών κρουαζιέρας.
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Κρουαζιερόπλοια

Επιβάτες

Κρουαζιέρα αποτελέσματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των επιβατών και των κρουαζιερόπλοιών ανά λιμένα.

Πηγές: Ένωση Λιμένων Ελλάδας, 2020
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• Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 4η θέση στις κατηγορίες μονάδων  4* και 3*, στην 7η 
θέση στην κατηγορία 5*, στην 8η στην κατηγορία 1*  και στις μονάδες 2* 
κατατάσσεται δέκατη

• Η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων της Πελοποννήσου εντάσσονται στην 
κατηγορία δύο και τριών αστέρων (σωρευτικά συγκεντρώνουν το 66,6% των 
ξενοδοχείων) ενώ το 23,8% των ξενοδοχειακών μονάδων είναι τεσσάρων (19,6%) και 
πέντε αστέρων(4,2%).

• Δύο στα τρία ξενοδοχεία στην Πελοπόννησο είναι ξενοδοχεία δύο και τριών αστέρων, 
ενώ πάνω τρία στα τέσσερα ξενοδοχεία είναι από ενός έως τριών αστέρων.

• Ένα στα τέσσερα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια είναι τεσσάρων αστέρων και πέντε 
αστέρων.
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Κατάταξη ξενοδοχείων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκόπηση των τουριστικών μονάδων της Περιφέρειας, η σύγκρισή τους με το σύνολο της χώρας και η  
κατανομή τους ανά κατηγορία αστέρων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η 5η Περιφέρεια της χώρας σε αριθμό ξενοδοχείων (685 
μονάδες για το έτος 2019, 6,9% του συνόλου) 

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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Τουριστικές μονάδες | Αριθμός μονάδων, δωματίων και κλινών ανά Περιφερειακή Ενότητα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία αστέρων. Η Π.Ε 
Λακωνίας συγκεντρώνει την πλειοψηφία των τουριστικών μονάδων. 

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

• Τρείς Περιφερειακές Ενότητες 
εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 
ξενοδοχειακών μονάδων στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Συγκεκριμένα 1η έρχεται η ΠΕ Λακωνίας 
(25,4% των μονάδων, 174 μονάδες) με 
μια στις τέσσερις μονάδες στην 
Περιφέρεια να βρίσκεται στην 
συγκεκριμένη ΠΕ

• Ακολουθεί η ΠΕ Μεσσηνίας με 158 
ξενοδοχειακές μονάδες (23,1%). 

• Η ΠΕ Αργολίδας διαθέτει το 1/5 περίπου 
των ξενοδοχείων της Περιφέρειας.

• Το μικρότερο ποσοστό ξενοδοχείων 4* & 
5* διαθέτει η ΠΕ Κορινθίας(14,2%), ενώ 
η πλειονότητα των ξενοδοχείων της 
(39,2%) κατατάσσεται στην κατηγορία 3*

• Το μεγαλύτερο ποσοστό ξενοδοχείων 4* 
& 5* διαθέτει η ΠΕ Λακωνίας (31,6%) 
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3*
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• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει συνολικά 19.853 δωμάτια και 39.384  κλίνες στις ξενοδοχειακές της μονάδες, που αντιστοιχούν στο 4,6% & 4,6% αντίστοιχα της συνολικής 
δυναμικότητας  των  ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. Παράλληλα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκεντρώνονται μικρού μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες, με το μέσο 
μέγεθος των ξενοδοχείων της να ανέρχεται σε 29 δωμάτια, έναντι 43 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 
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Αριθμός δωματίων & μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων ανά Περιφέρεια, 2019

Τουριστικές μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της χώρας όσον αφορά τον 
αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 6η θέση καθώς διαθέτει το 4,6%  
σε δωμάτια και κλίνες, ενώ βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο στο μέσο μέγεθος ξενοδοχείων, ειδικότερα στην 1* κατηγορία.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας
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• Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαφοροποιείται, 
όπως είναι αναμενόμενο, ανάλογα με την κατηγορία τους, με τα ξενοδοχεία 5* να 
υπερτερούν σε μέγεθος, με βάση, τόσο τον μέσο αριθμό των δωματίων (86), όσο και τον 
μέσο αριθμό των κλινών (189) που διαθέτουν.

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται κάτω από τον Μ.Ο. του συνόλου της χώρας τόσο 
στην Μέση δυναμικότητα δωματίων ανά ξενοδοχειακή μονάδα όσο και στην μέση 
δυναμικότητα κλινών.

• Συγκεκριμένα ο μέσος όρος δυναμικότητας ξενοδοχείων σε δωμάτια για το σύνολο της 
χώρας είναι 43 δωμάτια σε σχέση με 29 δωμάτια για το σύνολο της Περιφέρειας.

• Αντίστοιχα ο μέσος όρος κλινών ανά ξενοδοχείο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 57 
κλίνες σε σχέση με 86 για το σύνολο της χώρας. 

13 22 27 35

102

19 27 37

72

147

29

43

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1* 2* 3* 4* 5*

Μέση δυναμικότητα ξενοδοχείων (δωμάτια)

25 43 54 70

217

37 50 72
144

305

57
86

0

50

100

150

200

250

300

350

1* 2* 3* 4* 5*

Μέση δυναμικότητα ξενοδοχείων (κλίνες)

Πελοποννήσου

Ελλάδα

M.O. Πελοποννήσου

Μ.Ο. Ελλάδας

Τουριστικές Μονάδες | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
Παρακάτω παρουσιάζεται η σύγκριση της μέσης δυναμικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της Περιφέρειας με αυτές στο σύνολο της 
χώρας ανά κατηγορία αστέρων. Η Περιφέρεια διαθέτει χαμηλότερη μέση δυναμικότητα σε σχέση με αυτή της χώρας τόσο σε δωμάτια 
όσο και σε κλίνες καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

1*

2*

3*

4*

5*

Ξενοδοχειακές Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

66 850 1.650

218 4.902 9.311

238 6.406 12.733

134 4.746 9.403

29 2.949 6.287

685 19.853 39.384Σύνολο

Περιφέρεια 
Πελοπονννήσου
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• Στην ΠΕ Μεσσηνίας συγκεντρώνεται ο 
μεγαλύτερος αριθμός τουριστικών μονάδων 
ενοικιαζόμενων δωματίων & διαμερισμάτων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (420 τουριστικές 
μονάδες, 32,8%) έχοντας παράλληλα την 
μικρότερη δυναμικότητα με 5 δωμάτια και 13 
κλίνες ανά μονάδα.

• Ακολουθεί η ΠΕ Αργολίδας η οποία διαθέτει 
299 μονάδες (23,3%) και έχοντας την 
υψηλότερη δυναμικότητα στο σύνολο της 
Περιφέρειας με 7 δωμάτια και 17 κλίνες ανά 
μονάδα.

• Η ΠΕ Λακωνίας διαθέτει το 1/5 περίπου των 
τουριστικών μονάδων ενοικιαζόμενων 
δωματίων της Περιφέρειας, ενώ το αντίστοιχο 
δυναμικό της  ΠΕ Αρκαδίας αποτελεί το 16,6% 
του συνόλου της Περιφέρειας.

• Στις δύο ανώτερες κατηγορίες (3 & 4 Κλειδιά) 
κατατάσσεται το 37,2% των τουριστικών  
μονάδων της Περιφέρειας, με το αντίστοιχο 
ποσοστό να είναι μεγαλύτερο στην ΠΕ 
Αργολίδας (56,5%) και Λακωνίας (48,3%).

• Ο μέσος όρος των δωματίων για το σύνολο της 
Πελοποννήσου είναι 6 δωμάτια και 15 κλίνες 
ανά μονάδα.

5
7 7
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13
17 16

14 14

6 Δωμάτια6

15  Κλίνες

Μεσσηνίας Αργολίδας Λακωνίας Αρκαδίας Κορίνθου

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

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες Μ.Ο. Δωμάτια Μ.Ο. Κλίνες Μ.Ο. Πελοποννήσου Μ.Ο. Πελοποννήσου
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27,9%

32,8%

26,5%

27,9%

23,3%

21,8%

22,2%

20,4%
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15,6%

16,6%

6,6%

6,4%

6,9%

Μεσσηνίας Αργολίδας Λακωνίας Αρκαδίας Κορίνθου
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47%

9%

10%

42%

43%

6%

Τουριστικές μονάδες | Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά κατηγορία 
κλειδιών. Η Περιφέρεια βρίσκεται στην 7η θέση όσο αφορά τον αριθμό των μονάδων (4,6% επί του συνόλου της χώρας) και των κλινών 
και στην 8η στα δωμάτια. Η πλειοψηφία των δωματίων που διαθέτει είναι 2Κ (47,5%) Η Π.Ε. Μεσσηνίας εμφανίζει την υψηλότερη 
δυναμικότητα.

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μονάδες

Δωμάτια

Κλίνες
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Δυναμικότητα κάμπινγκ σε μονάδες, οικίσκους & θέσεις, 2019

ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΙΚΙΣΚΟΙ

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει 56 μονάδες καταλύματος τύπου κάμπινγκ με σύνολο θέσεων 
4.131, σημειώνοντας πολύ υψηλή δυναμικότητα. Οι περισσότερες μονάδες δραστηριοποιούνται 
στην ΠΕ Αργολίδας (21 μονάδες), αν και κατατάσσεται τρίτη στον αριθμό των αφίξεων, ενώ 
ακολουθεί η ΠΕ Μεσσηνίας με 16 μονάδες και Λακωνίας με 9. Η κατανομή στον αριθμό των θέσεων 
διαμορφώνεται, με 1.191 θέσεις στη Μεσσηνία, 1.257 στην Αργολίδα και 926 στη Λακωνία. 

• Το 80% των μονάδων αφορούν σε κάμπινγκ 2*. Υπάρχουν δύο μονάδες 1* και εννιά μονάδες 3*. Η 
Περιφέρεια δεν διαθέτει μονάδες με 4* και 5*, ενώ το 2016 διέθετε μία μονάδα 4*.

• Όσο αφορά στον αριθμό των θέσεων η  Περιφέρεια διαθέτει 2.999 θέσεις σε μονάδες 2* (21,8% 
επί του συνόλου τις χώρας) και 1.001 θέσεις σε μονάδες 3* (26,1% επί του συνόλου τις χώρας το 
2019) 

• Η Περιφέρεια διαθέτει 27 οικίσκους σε μονάδες 2* (4,2% επί του συνόλου το 2019 και 5,6% το 
2016) και 17 οικίσκους σε μονάδες 3* (6,3% επί του συνόλου το 2019 και 8,5% το 2016)
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Δυναμικότητα ανά κατηγορία κάμπινγκ (θέσεις) – σύγκριση με χώρα

Πελοπόννησος 2019 Σύνολο Χώρας 2019 % Πελοπόννησος/ Χώρα 2019 % Πελοπόννησος/ Χώρα 2016

Πηγές: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των μονάδων κάμπινγκ (οικίσκοι και θέσεις) στην Περιφέρεια και η σύγκρισή της με το 
σύνολο της χώρας για την περίοδο 2016 – 2019. Η Περιφέρεια παρουσιάζει υψηλή δυναμικότητα σε κάμπινγκ που την κατατάσσει στην 
2η θέση σε μονάδες και θέσεις και στην 6η σε οικίσκους. Το 37,5% των μονάδων βρίσκεται στην Π.Ε. Αργολίδας.

Τουριστικές μονάδες | Κάμπινγκ 
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Σύγκριση Περιφέρειας με σύνολο χώρας όσον αφορά τον αριθμό δωματίων, κλινών και το μέσο μέγεθος μονάδων
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Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, ανά Περιφέρεια, 2018

652
1.384

6.125

5,7%

8,0%

6,7%

0,00 %

1,00 %

2,00 %

3,00 %

4,00 %

5,00 %

6,00 %

7,00 %

8,00 %

9,00 %

0

1.00 0

2.00 0

3.00 0

4.00 0

5.00 0

6.00 0

7.00 0

Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

Δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων | Αριθμός δωματίων και μέσο μέγεθος

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ, Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού για το έτος 2018

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει συνολικά 652 μονάδες, 1.384 δωμάτια και 6.125 κλίνες στην κατηγορία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων, που αντιστοιχούν στο 5,7% , 
8,0% και 6,7% αντίστοιχα, της συνολικής δυναμικότητας  των μονάδων της χώρας.

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται υψηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των δωματίων (6η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 2,1 
δωμάτια, έναντι 1,5 δωματίων για το σύνολο της χώρας. 

• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται υψηλής δυναμικότητας μονάδες ως προς τον αριθμό των κλινών (5η στην κατάταξη μεταξύ των Περιφερειών), με το μέσο μέγεθος της να ανέρχεται σε 9,4 
κλίνες, έναντι 8 κλινών για το σύνολο της χώρας.  

Παρακάτω παρουσιάζεται η δυναμικότητα των επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια κατατάσσεται 
στην 4η θέση σε δυναμικό επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων. Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια διατηρεί μονάδες με δυναμικότητα
υψηλότερη από το μέσο όρο της χώρας.

Δυναμικότητα μονάδων υπνοδωματίων και 
κλινών, 2018
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Ποσοστιαία κατανομή καταλυμάτων
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Ποσοστιαία κατανομή υπνοδωματίων

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

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

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει στην κατηγορία καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, συνολικά 11.597 
Καταλύματα, 21.805 Υπνοδωμάτια και 57.096 Κλίνες, τα οποία αποτελούν αντίστοιχα το 6,5% , 6,6%  και το 6,7%  του συνόλου 
της προσφοράς καταλυμάτων αντίστοιχης κατηγορίας για το σύνολο της χώρας.

• Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας η Περιφέρεια (συνολικά) βρίσκεται στην 6η θέση στην κατάταξη στο σύνολο 
των κατηγοριών (καταλύματα, υπνοδωμάτια και κλίνες).

• Όσον αφορά τον μέσο όρο υπνοδωματίων ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπολογίζεται σε 1,9 
υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα και βρίσκεται άνω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 1,8 υπνοδωμάτια ανά κατάλυμα.

• Αντίστοιχα όσον αφορά τον μέσο όρο κλινών ανά κατάλυμα, για την Περιφέρεια , υπολογίζεται σε 4,9 κλίνες ανά κατάλυμα και 
βρίσκεται άνω του μέσου όρου για το σύνολο της χώρας, ήτοι 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα.

• Τα καταλύματα αναλύονται σε 91,9% αυτόνομες μονάδες , 1,1% δωμάτια σε ξενοδοχεία, 6,8% σε Ιδιωτικά δωμάτια και 0,1%  
σε Κοινόχρηστα δωμάτια.

Κατανομή ανά Περιφερειακή ΕνότηταΣύγκριση Περιφέρειας με σύνολο χώρας – Πελοποννήσου 

Παρακάτω παρουσιάζεται η προσφορά καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια  
εμφανίζει ήπια διαθεσιμότητα σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης με ποσοστό 6,5% ως προς το σύνολο της χώρας. Όσο αφορά τη 
μέση δυναμικότητα ανά κατάλυμα η Περιφέρεια διαθέτει 4,8 κλίνες ανά κατάλυμα υπερβαίνοντας το μέσο όρο της χώρας.



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 77Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

59,0% 56,0% 63,0% 60,0% 51,0%
64,0%

41,0% 44,0% 37,0% 40,0% 49,0%
36,0%

Σύνολο Αργολίδας Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας
Κλίνες Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Κλίνες Ξενοδοχείων

Ποσοστιαία κατανομή κλινών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και 
κλινών ξενοδοχείων ανά Περιφερειακή Ενότητα

7,8%

17,8%

4,1% 4,9%
6,3%

11,4%

Σύνολο Αργολίδας Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας

Καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως ποσοστό των εξοχικών και 
δευτερευουσών κατοικιών

Καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης – συγκριτικά μεγέθη

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

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η 
κατανομή των κλινών μεταξύ 
βραχυχρόνιας μίσθωσης και 
ξενοδοχείων αφορά κυρίως στις 
κλίνες καταλυμάτων βραχυχρόνιας 
μίσθωσης οι οποίες αφορούν το  
59,0% ενώ τα ξενοδοχεία αφορούν 
στο 41,0% των κλινών.

• Οι ποσοστώσεις για την κατηγορία 
κλίνες ξενοδοχείων είναι 
υψηλότερες στην ΠΕ Λακωνίας 
(51,0%).

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 
7,8% των εξοχικών και 
δευτερευουσών κατοικιών αφορά σε 
καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

• Υψηλότερη ποσόστωση εμφανίζει η 
ΠΕ Αργολίδας (17,8%) και μικρότερη η 
ΠΕ Αρκαδίας (4,1%).

• Πάνω από μια στις τρείς μονάδες (35%) βραχυχρόνιας 
μίσθωσης στην Περιφέρεια εμφανίστηκε πριν το έτος 
2017.

• Το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται το 1ο εξάμηνο του 
έτους 2019 όπου και εμφανίζονται συνολικά το 15% 
των μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην 
πλατφόρμα. 
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Πρώτη χρονιά εμφάνισης στην πλατφόρμα 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή της προσφοράς καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά Περιφερειακή 
Ενότητα. Η Π.Ε. Μεσσηνίας διαθέτει τις περισσότερες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης ως αναλογία προς τις κλίνες ξενοδοχείων.
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• Από το 2010 έως το 2019, βάσει των διαθέσιμων 
δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έχουν καταγραφεί περίπου 
12,9 εκατ. επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους 
της Πελοποννήσου. Το 2019 σημειώθηκε ρεκόρ 
επισκεπτών (1,9 εκατ. επισκέπτες), μια αύξηση κατά 
168,2% σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο το 2010.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ Αργολίδας 
συγκεντρώνουν διαχρονικά το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον των επισκεπτών (67,4% το 2019) και 
ακολουθούν οι αρχαιολογικοί χώροι της ΠΕ 
Κορινθίας με 13,3% και της ΠΕ Μεσσηνίας με 11,5%.

• Σε αυτήν την εντυπωσιακή αύξηση στην 
επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της 
Πελοποννήσου ηγείται η ΠΕ Μεσσηνίας (+843,2%), 
από 23,5 χιλιάδες επισκέπτες το 2010 σε 222 
χιλιάδες επισκέπτες το 2019 και ακολουθεί η ΠΕ 
Αργολίδας (+149,5%) από 519 χιλιάδες επισκέπτες το 
2010 σε 1,3 εκατ. το 2019.

• Συνολικά όλες οι ΠΕ διπλασίασαν τουλάχιστον τον 
αριθμό των επισκεπτών τους το 2019 σε σχέση με 
το 2010.
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Αριθμός Επισκεπτών στους Αρχαιολογικούς Χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
σε χιλιάδες, 2010-2019

Αργολίδας Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας Σύνολο

Επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η Περιφέρεια το 
2019 ήταν τρίτη σε αριθμό επισκεπτών καθώς οι 1,92 εκατ. επισκέπτες που καταγράφηκαν αντιστοιχούν στο 14,1% των επισκέψεων 
στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Ταυτόχρονα, σημείωσε σημαντική αύξηση επισκεπτών κατά 168,2%, υψηλότερη από το μέσο 
όρο της χώρας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Τέσσερις αρχαιολογικοί χώροι στην Περιφέρεια συγκεντρώνουν το 80,0% της επισκεψιμότητας ενώ σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει σημαντικό πλήθος 
αρχαιολογικών χώρων σημαντικής επίσης επισκεψιμότητας. Την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα την εμφανίζει ο Αρχαιολογικός χώρος της Επιδαύρου (536 χιλιάδες επισκέπτες το 
2019) ενώ πλησίον βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών. Δεσπόζουσα ακόμα θέση έχουν το Φρούριο Παλαμηδίου (ΠΕ Αργολίδας) και η Αρχαία Κόρινθος (ΠΕ 
Κορινθίας).

• Για το 2019 η Επίδαυρος συγκεντρώνει το 27,9% της επισκεψιμότητας, οι Μυκήνες το 26,2% ενώ 12,0% και 11,1% εμφανίζουν το Φρούριο Παλαμηδίου και η Αρχαία Κόρινθος 
αντίστοιχα.
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Αριθμός επισκεπτών στους τέσσερις σημαντικότερους αρχ. χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  χιλιάδες, 2010-2019

Επίδαυρος Μυκήνες & Θησαυρός Ατρέα Φρούριο Παλαμηδίου Αρχαία Κόρινθος

Σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια. Δημοφιλέστερος
αρχαιολογικός χώρος με βάση την επισκεψιμότητα, καθώς συγκεντρώνει το 3,92% των επισκεπτών της χώρας και βρίσκεται στην 4η
θέση στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων είναι η Επίδαυρος, ενώ στην 6η θέση βρίσκονται οι Μυκήνες.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανά μήνα, 2010-2019

Εποχικότητα αρχαιολογικών χώρων (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας. 
Παρατηρείται εποχικότητα κατά την περίοδο Ιούνιος – Σεπτέμβριος όπου το 2019, συγκεντρώθηκε το 45,9% των επισκεπτών.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

• Εξετάζοντας τα μηνιαία δεδομένα επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων της Πελοποννήσου ο 
μήνας Απρίλιος συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό επισκέψεων (περισσότεροι από 250 χιλιάδες 
επισκέψεις το 2019, 14,0% του συνόλου των επισκέψεων του έτους και 14% για την περίοδο 2010-
2019) ενώ ακολουθούν οι μήνες Απρίλιος και Μάιος.

• Πάρα ταύτα υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο εμφανίζει ο μήνας Μάρτιος με 
εξαπλασιασμό του μεγέθους από 23 χιλιάδες το 2010 σε 135 χιλιάδες το 2019 και ακολουθούν οι 
μήνες Απρίλιος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Οι μήνες Μάιος και Αύγουστος εμφανίζουν επίσης 
εντυπωσιακή μεταβολή με υπερδιπλασιασμό του αριθμού των επισκεπτών το 2019 σε σχέση με το 
2010.
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• Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει η 
συγκέντρωση των επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-
Σεπτέμβριος για το συνολικό διάστημα εξέτασης αλλά 
και η αύξηση της συγκέντρωσης για τους μήνες Απρίλιο 
και Μάιο. Πάρα ταύτα ποσοστό κοντά στο 50,0% των 
επισκέψεων πραγματοποιείται την περίοδο Ιούνιος έως 
Σεπτέμβριος για το σύνολο της περιόδου 2010-2019.

• Για την περίοδο από Απρίλιο και Μάιο το 2019 
συγκεντρώνεται το 26,6% των επισκέψεων σε σχέση με 
23,1% το 2010.

• Η πορεία του συντελεστή Gini μαρτυρά την μειωμένη 
εποχικότητα η οποία είναι ένδειξη της μικρότερης 
εξάρτησης της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών 
χώρων από τους καλοκαιρινούς μήνες.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 54,7% 51,9% 50,2% 47,3% 46,1% 45,9% 48,7%

CR6 80,1% 74,6% 72,9% 68,2% 70,6% 69,7% 71,8%

Gini 36,26% 32,31% 31,59% 31,47% 31,18% 30,14% 31,25%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Πελοποννήσου
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας. 
Εμφανίζεται υψηλή εποχικότητα, ιδιαίτερα για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο, αν και παρατηρείται σημαντική μείωση του βαθμού 
εποχικότητας κατά το διάστημα 2010 – 2019 ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών εμφανίζεται τον Απρίλιο.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Οι εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας, σε 
αντιστοιχία με τον αριθμό των επισκεπτών εμφάνισαν σημαντική 
αύξηση μετά το έτος 2013. Συγκεκριμένα από 3,6 εκατ. € το 2013 
υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 10,5 εκατ.€ το 2019

• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επισκεπτών στους 
αρχαιολογικούς χώρους των ΠΕ Μεσσηνίας (+401,59%), Λακωνίας 
(+285,6%) , Αργολίδας (+187,51%),  και Κορινθίας (+132,48%) ενώ 
ελάχιστη συνεισφορά έχει η ΠΕ Αρκαδίας

• Το 72,1% των εσόδων για το 2019 προήλθε από την ΠΕ Αργολίδας 
και ακολουθεί η ΠΕ Κορινθίας (12,07%) ενώ μικρότερη 
συνεισφορά εμφανίζει η ΠΕ Αρκαδίας με 0,01% των εσόδων 
(αφορούν τον αρχαιολογικό χώρο  ναού Αλέας Αθηνάς).

• Για το σύνολο της περιόδου εξέτασης επτά στα δέκα € των 
εισπράξεων από αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας 
προέρχονται από την ΠΕ Αργολίδας.

Εισπράξεις των αρχαιολογικών χώρων της Πελοποννήσου
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια 
συγκέντρωσε € 10,5 εκατ. βρισκόμενη στην 4η θέση. Ταυτόχρονα, σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 194,5% στις εισπράξεις, πολύ 
υψηλότερη από το μέσο όρο της χώρας. Το μεγαλύτερο ποσοστό εισπράξεων εντός της Περιφέρειας βρίσκεται διαχρονικά στην Π.Ε. 
Αργολίδας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας μουσείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά την περίοδο 2010-2019, οι επισκέπτες στα μουσεία της Πελοποννήσου παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 
της τάξης του με τον αριθμό επισκεπτών ανά έτος να αυξάνεται κατά 148%, από 41,3 χιλιάδες το 2010 σε 102,6 χιλιάδες το 2019.

• Σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε στους Αρχαιολογικούς χώρους, όσον αφορά τα Μουσεία της Περιφέρειας πραγματοποιείται μια πιο ομοιόμορφη κατανομή της 
επισκεψιμότητας μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην πρώτη θέση εμφανίζει η ΠΕ Μεσσηνίας με 38,5% των επισκέψεων σε μουσεία της Περιφέρειας ενώ ακολουθεί η 
ΠΕ Αργολίδας (30,1%),  και η ΠΕ Λακωνίας (21,5%) για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.
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Αριθμός επισκεπτών στα μουσεία της Πελοποννήσου, χιλιάδες, 2010-2019

Αργολίδας Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας Πελοπόννησος

Επισκεψιμότητα μουσείων
Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκεψιμότητα των μουσείων στην Περιφέρεια. Η Πελοπόννησος κατατάσσεται όγδοη σε επισκεψιμότητα 
των μουσείων ενώ σημείωσε μικρή άνοδο σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες που ανήλθε στο 38% την περίοδο 2013 – 2019.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Για το 2019 την υψηλότερη επισκεψιμότητα μεταξύ των μουσείων της Περιφέρειας εμφανίζει το Μουσείο Ναυπλίου (27,0% του συνόλου για το έτος 2019) και το Μουσείο 
Μεσσηνίας στην Καλαμάτα (15,6% του συνόλου για το έτος 2019).

• Όσον αφορά την σύγκριση της επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζουν οι αρχαιολογικοί χώροι συγκριτικά, ενώ η 
Περιφέρεια περιλαμβάνει πλήθος μουσείων και άρα δεν παρατηρείται συγκεκριμένα υψηλή συγκέντρωσε σε ορισμένα από αυτά.
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Αριθμός επισκεπτών (χιλιάδες) στα σημαντικότερα Μουσεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ναυπλίου Μουσείο Μεσσηνίας (Καλαμάτα)

Σημαντικότερα Μουσεία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Παρακάτω παρουσιάζεται η αύξηση της επισκεψιμότητας των σημαντικότερων μουσείων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Από την διαχρονική εξέλιξη της εποχικότητας μεταξύ των ετών 2010 και 2019 προκύπτει η επιβεβαίωση της 
αυξητικής τάσης των επισκέψεων σε μουσεία της Περιφέρειας ενώ προκύπτει η υψηλή κυκλικότητα του 
μεγέθους με την υψηλή συγκέντρωση της κατά τους μήνες Αύγουστο, Μάιο και Απρίλιο

• Υψηλότερη επισκεψιμότητα εμφανίζει ο Μήνας Αύγουστος (15,0% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης) 
ενώ ακολουθεί ο Μάιος και ο Απρίλιος(13,0% και 11,0% αντίστοιχα).

• Πάρα ταύτα υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή την περίοδο εμφανίζει ο Μήνας Δεκέμβριος (με λιγότερους 
από 715 επισκέπτες το 2010 και πλησίον των 4 χιλιάδων επισκεπτών το 2019) ενώ ακολουθεί ο Απρίλιος, ο 
Νοέμβριος και ο Μάρτιος. Σημαντική θετική ποσοστιαία μεταβολή εμφανίζει και ο μήνας Αύγουστος 
(+110,1%) από 6,3 χιλιάδες το 2010 σε 13 χιλιάδες το 2019.
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Ποσοστιαία Κατανομή αριθμού επισκέψεων στα μουσεία της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, ανά μήνα, 2015-2019

450,8%

299,0% 259,4%
217,7% 199,8%

133,4% 115,0% 113,5% 110,1% 96,6% 92,9%
39,1%

Ποσοστιαία μεταβολή επισκεψιμότητας μουσείων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανά 
μήνα,  2010-2019

Εποχικότητα μουσείων (ως προς την επισκεψιμότητα)
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων στο σύνολο των μουσείων της Περιφέρειας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020



© 2020 Deloitte Central Mediterranean & REMACO Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 86Παραδοτέο 3 (Π3): Ανάλυση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα ανά τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικό προϊόν (enabler) ανά Περιφέρεια (13x), ανάλυση SWOT

• Από την ανάλυση των δεδομένων επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 
εποχικότητας στα δεδομένα με συγκέντρωση του 45,3% των 
επισκεπτών την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος για το συνολικό 
διάστημα εξέτασης. Βάσει αυτού, σχεδόν οι μισές επισκέψεις σε 
μουσεία στην Περιφέρεια πραγματοποιούνται την συγκεκριμένη 
περίοδο.

• Για την περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο το μέγεθος 
διαμορφώνεται σε 67,7% για το σύνολο της περιόδου εξέτασης 
ενώ παρατηρείται μείωση καθώς το 2010 τρείς στις τέσσερις 
επισκέψεις πραγματοποιούνταν σε αυτήν την περίοδο ενώ για το 
2019 το μέγεθος διαμορφώθηκε σε λιγότερες από οκτώ στις δέκα.

• Η μείωση της εποχικότητας επιβεβαιώνεται και από τον 
υπολογισμό του συντελεστή Gini ενώ η μειωμένη εποχικότητα σε 
σχέση με εκείνη που παρουσιάζεται στον αριθμό των αφίξεων 
μαρτυρεί ότι η επισκεψιμότητα των μουσείων διατηρεί υψηλή 
ελκυστικότητα πέρα της καλοκαιρινής περιόδου.

Δείκτης εποχικότητας 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2010-2019

CR4 51,3% 45,8% 47,0% 42,6% 42,8% 42,1% 45,3%

CR6 73,4% 66,0% 68,8% 65,0% 65,8% 65,8% 67,7%

Gini 29,11% 26,13% 27,91% 23,14% 26,67% 25,76% 26,26%
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Εποχικότητα αριθμού επισκέψεων στα μουσεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εποχικότητα στην επισκεψιμότητα των μουσείων της Πελοποννήσου
Παρακάτω παρουσιάζεται η εποχικότητα του αριθμού των επισκέψεων των μουσείων αλλά και η μείωση αυτής κατά την περίοδο 
εξέτασης.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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• Οι εισπράξεις των μουσείων της Περιφέρειας εμφανίζουν αυξητική τάση μετά το 2013, από 80,4 € χιλ.  το 2013 σε 160 € χιλ. το 2019(+98,4% σε σχέση με το έτος 2010).
• Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων στα Μουσεία Αργολίδας (+134,3% σε σχέση με το 2013 από 27€ χιλιάδες σε 63,6€ χιλιάδες και της ΠΕ Μεσσηνίας 

(+100,6% από 32 € χιλ. το 2013 σε 64,6€ χιλ. το 2019).
• Σχετικά στάσιμα έμειναν τα έσοδα από μουσεία της ΠΕ Λακωνίας με αύξηση μόλις κατά 19,2% από 18€ χιλ. το 2013 σε 22€ χιλ. το 2019.
• Το 80% των εισπράξεων των μουσείων της Περιφέρειας προέρχονται από τις ΠΕ Αργολίδας και Μεσσηνίας (39,9% και 40,5% αντίστοιχα για το έτος 2019) και μαζί με την 

ΠΕ Λακωνία το ποσό φτάνει πάνω από 90% των εισπράξεων.
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Εισπράξεις μουσείων Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2013-2019
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Αργολίδας Μεσσηνίας Λακωνίας Αρκαδίας Κορινθίας

Ποσοστιαία κατανομή εισπράξεων μουσείων ανά ΠΕ, 2013-2019

Εισπράξεις μουσείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Παρακάτω παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των εισπράξεων των μουσείων της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια κατατάσσεται όγδοη σε 
εισπραξιμότητα των μουσείων ενώ σημειώθηκε σημαντική αύξηση το διάστημα 2013 – 2019 αλλά χαμηλότερη από τη μέση αύξηση της 
χώρας.

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, 2020
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Παρακάτω παρουσιάζονται ο κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο και το EBITDA (ΚΠΤΦΑ) ανά δωμάτιο για τα τις ξενοδοχειακές μονάδες 5,4 
και 3 αστέρων για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (1)

Πηγές: Ανάλυση Deloitte, Infobank Hellastat, S&P Capital IQ, Γ.Ε.Μη

Κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2018-2017

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17.147 18.159 7.600 19.954 17.347 8.438 

Αττική 59.105 26.086 17.303 50.723 22.972 15.350 

Βόρειο Αιγαίο 19.197 10.867 9.186 17.550 10.684 8.368 

Δυτική Ελλάδα 30.165 24.330 9.535 21.728 20.858 7.303 

Δυτική Μακεδονία N/A 11.037 N/A N/A 11.211 N/A 

Ήπειρος 21.876 21.275 9.018 19.078 20.161 8.927 

Θεσσαλία 24.607 21.247 9.929 27.322 20.964 8.728 

Ιόνια Νησιά 26.584 17.587 14.958 22.084 15.017 11.992 

Κεντρική Μακεδονία 37.942 20.286 14.481 33.003 19.423 12.855 

Κρήτη 38.463 25.048 12.789 37.416 22.255 13.110 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 87.244 36.315 19.108 87.171 33.273 16.676 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 31.828 22.475 10.575 28.984 21.342 9.306 

Πελοπόννησος 32.310 14.017 11.607 31.132 13.514 11.404 

Στερεά Ελλάδα 24.045 15.976 12.900 21.827 14.576 9.743 

Σύνολο Ελλάδας 43.983 23.176 13.251 41.963 21.351 11.769 

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) ανά δωμάτιο ανά κατηγορία αστέρων, € ανά δωμάτιο, 2018-2017

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2.772 4.764 2.010 6.941 4.326 2.734 

Αττική 16.862 7.591 5.023 13.179 6.550 3.353 

Βόρειο Αιγαίο 5.685 937 1.101 5.550 2.365 1.416 

Δυτική Ελλάδα 15.830 3.321 2.924 6.252 2.907 2.074 

Δυτική Μακεδονία N/A 4.754 N/A N/A 1.120 N/A 

Ήπειρος 4.750 7.423 1.444 3.054 7.432 1.618 

Θεσσαλία 6.137 4.124 3.628 4.871 6.361 2.551 

Ιόνια Νησιά 8.569 6.392 4.295 6.527 5.000 3.737 

Κεντρική Μακεδονία 10.160 4.699 3.299 7.846 5.116 3.246 

Κρήτη 10.110 4.400 2.623 11.576 2.505 3.387 

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 35.425 13.155 4.965 35.627 13.077 2.583 

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 10.379 6.238 2.516 9.790 5.813 2.011 

Πελοπόννησος 14.196 2.615 2.842 13.854 1.819 2.581 

Στερεά Ελλάδα 6.114 3.492 959 4.951 2.390 63 

Σύνολο Ελλάδας 14.281 6.291 3.313 13.476 5.655 2.832 

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Παρακάτω παρουσιάζονται το EBITDA ως ποσοστό του κύκλου εργασιών και ο δείκτης συνόλου υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια για 
τις ξενοδοχειακές μονάδες 5,4 και 3 αστέρων για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση Deloitte (2)

EBITDA (ΚΠΤΦΑ) % κύκλου εργασιών ανά κατηγορία αστέρων, %, 2018-2017 Σύνολο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια ανά κατηγορία αστέρων, %, 2018-2017

Πηγές: Ανάλυση Deloitte, Infobank Hellastat, S&P Capital IQ, Γ.Ε.Μη

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 17% 27% 27% 35% 26% 33%

Αττική 27% 26% 31% 25% 26% 24%

Βόρειο Αιγαίο 23% 11% 7% 24% 21% 9%

Δυτική Ελλάδα 49% 14% 29% 31% 14% 25%

Δυτική Μακεδονία N/A 21% N/A N/A 8% N/A

Ήπειρος 22% 32% 16% 16% 32% 18%

Θεσσαλία 23% 23% 31% 22% 26% 24%

Ιόνια Νησιά 33% 35% 26% 31% 33% 32%

Κεντρική Μακεδονία 26% 22% 20% 21% 25% 25%

Κρήτη 23% 21% 21% 29% 17% 24%

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 37% 33% 22% 37% 32% 17%

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32% 27% 23% 33% 27% 21%

Πελοπόννησος 38% 18% 30% 37% 15% 30%

Στερεά Ελλάδα 22% 24% 2% 19% 22% 3%

Σύνολο Ελλάδας 27% 26% 23% 29% 26% 23%

Περιφέρεια

2018 2017

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

5
αστέρων

4 
αστέρων

3 
αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 308% 123% 25% 226% 79% 25%

Αττική 77% 78% 383% 89% 77% 500%

Βόρειο Αιγαίο 28% 21% 81% 27% 28% 63%

Δυτική Ελλάδα 456% 128% 90% 654% 111% 71%

Δυτική Μακεδονία N/A 183% N/A N/A 195% N/A

Ήπειρος 66% 70% 860% 65% 65% 227%

Θεσσαλία 12% 208% 30% 19% 216% 27%

Ιόνια Νησιά 96% 82% 106% 114% 78% 313%

Κεντρική Μακεδονία 196% 66% 46% 416% 145% 48%

Κρήτη 290% 244% 346% 229% 122% 231%

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 69% 151% 76% 77% 127% 63%

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 170% 215% 267% 171% 224% 224%

Πελοπόννησος 368% 233% 101% 250% 163% 102%

Στερεά Ελλάδα 251% 762% 26% 227% 517% 32%

Σύνολο Ελλάδας 178% 177% 166% 195% 147% 194%

Σημείωση: Η ανάλυση των οικονομικών δεικτών απόδοσης βασίζεται σε δείγμα 1.009 ξενοδοχειακών μονάδων και 776 επιχειρήσεων, οι οποίες κατανέμονται ανά κατηγορία και Περιφέρεια όπως παρακάτω: 5* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 5, Αττική 15, Βόρειο Αιγαίο 4, Δυτική Ελλάδα 3, Ήπειρος 5, Θεσσαλία 
6, Ιόνια Νησιά 9, Κεντρική Μακεδονία 17, Κρήτη 22, Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 17, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 20, Πελοπόννησος 6, Στερεά Ελλάδα 3, 4* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14, Αττική 27, Βόρειο Αιγαίο 9, Δυτική Ελλάδα 12, Δυτική Μακεδονία 5, Ήπειρος 12, Θεσσαλία 11, Ιόνια Νησιά 35, Κεντρική 
Μακεδονία 22, Κρήτη 45, Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 50, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 32, Πελοπόννησος 21, Στερεά Ελλάδα 7, 3* | Ανατολική Μακεδονία Θράκη 23, Αττική 23, Βόρειο Αιγαίο 34, Δυτική Ελλάδα 11, Δυτική Μακεδονία 9, Ήπειρος 7, Θεσσαλία 15, Ιόνια Νησιά 64, Κεντρική Μακεδονία 31, Κρήτη 36, 
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα 27, Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 21, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάδα 11
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Οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζουν χαμηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο από τις αντίστοιχες στο 
σύνολο της χώρας. Ωστόσο, τα ξενοδοχεία 5 αστέρων της Περιφέρειας παρουσιάζουν υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία από τα 
αντίστοιχα στο σύνολο της χώρας (33 π.μ.). Επιπλέον, τα ξενοδοχεία 4 (7 π.μ.) και 3 (8 π.μ.) αστέρων εμφανίζουν χαμηλότερη 
λειτουργική κερδοφορία από τα αντίστοιχα στο σύνολο της χώρας. 

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Ανάλυση ΙΝΣΕΤΕ

Πηγές: ΙΝΣΕΤΕ

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

Περιφέρεια 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 20.503 20.294 5.672

Αττική 54.600 24.139 13.534

Βόρειο Αιγαίο 15.324 10.174 7.149

Δυτική Ελλάδα 32.869 24.854 6.113

Δυτική Μακεδονία 15.324 6.612 5.768

Ήπειρος 19.155 19.381 6.761

Θεσσαλία 19.155 12.303 4.738

Ιόνια Νησιά 27.917 14.343 10.589

Κεντρική Μακεδονία 42.007 18.058 12.741

Κρήτη 37.311 18.816 11.372

Νότιο Αιγαίο | Κυκλάδες 68.860 31.165 13.016

Νότιο Αιγαίο | Δωδεκάνησα 32.842 19.129 9.666

Πελοπόννησος 32.869 12.275 8.345

Στερεά Ελλάδα 15.324 10.260 5.986

Σύνολο Ελλάδας 37.401 18.805 9.983

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και δείκτες ξενοδοχείων στην Ελλάδα, 2017

Σύνολο Ελλάδας 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 71.793 108.637 98.669 

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

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

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

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 25.922 8.717 3.659

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 74.922 32.097 20.331

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 66.555 17.221 6.799

Πελοπόννησος 5 αστέρων 4 αστέρων 3 αστέρων

Δωμάτια 2.755 4.050 6.519

Κύκλος εργασιών (€ εκατ.) 91,21 49,71 54,36

ΚΠΤΦΑ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 58,78 – 64% 8,61 – 17% 5,40 – 10%

ΚΠΦ (€ εκατ. - % κύκλου εργασιών) 33,17 – 36% -7,37 – -15% -6,12 – -11%

Καθαρά Πάγια / Δωμάτιο 40.686 10.041 5.560 

Ίδια Κεφάλαια / Δωμάτιο 199.083 29.955 33.128 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια / Δωμάτιο 137.290 36.046 8.520 

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

Στην Πελοπόννησο, οι πληρότητες Μάϊου και Αυγούστου μειώθηκαν κατά 6,4% και 4% σε σχέση με το 2018 φτάνοντας το 37% και 76%, 
αντίστοιχα. Όσον αφορά την μέση τιμή δωματίου, αυτή έμεινε αμετάβλητη τον Αύγουστο του 2019 στα €70, ενώ μειώθηκε κατά 11% 
τον Μάιο του 2019 σε σχέση με το 2018 στα €50.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων | Πληρότητα & τιμή δωματίου

Πηγές: Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2019 | Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας & ΙΤΕΠ, Size and performance of the 5 star hotel chains in Greece | GBR Consulting
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Νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Έργο / Εταιρεία Στοιχεία επένδυσης

1 Μεσσηνίας Navarino Bay Hotel / TEMES

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο & πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Κόστος επένδυσης: €250.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2022

2 Μεσσηνίας Navarino Waterfront Hotel / TEMES
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο & πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

3 Μεσσηνίας ΚΜ ΑΡΚ Α.Ε.

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 4*
• Κόστος επένδυσης: €4.065.707
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

4 Λακωνίας Παλαιολογικό Ι.Κ.Ε.

• Μετασχηματισμός κτιρίου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €13.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

5 Λακωνίας Bayview Hotel & Resort
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 4*
• Κόστος επένδυσης: €6.000.000

6 Αργολίδας Kilada Hills Golf Resort / Dolphin Capital Investors

• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο & πολυτελείς τουριστικές κατοικίες (βίλες) / 5*
• Κόστος επένδυσης: €421.000.000
• Άνοιγμα / Λειτουργία: 2021

7 Αργολίδας Infinity Hotel & Spa / Infinity IKE
• Ανέγερση ξενοδοχείου
• Ξενοδοχείο / 5*
• Κόστος επένδυσης: €13.000.000

Πηγές: Ανάλυση Deloitte

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελλοντικές επενδύσεις σε καταλύματα, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό ανάπτυξης, στην 
Περιφέρεια.
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• Το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», ως η μοναδική πύλη εισόδου στην Περιφέρεια από το εξωτερικό και το ταχύτερα αναπτυσσόμενο αεροδρόμιο της χώρας 
καθώς οι διεθνείς αφίξεις σε αυτό κατά την περίοδο 2010-2019 αυξήθηκαν με ρυθμό που ξεπερνάει το 350%, από 33 χιλ. επισκέπτες σε 153 χιλ. επισκέπτες

• Γεωγραφική εγγύτητα με την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο μεταφορών με δύο σύγχρονους οδικούς άξονες (ΠΑΘΕ, Ολυμπία Οδός) που 
εξασφαλίζουν την διασύνδεση με τις παραπάνω Περιφέρειες καθώς και εσωτερικά μεταξύ των ΠΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Εκτεταμένη ακτογραμμή με πλήθος λιμένων, μαρίνων και προσβάσιμων παραλιών. Με Γαλάζια Σημαία έχουν βραβευτεί 31 παραλίες, με τις περισσότερες να βρίσκονται στις Π.Ε. Λακωνίας και Κορινθίας, 
κατατάσσοντας την Περιφέρεια 2η μεταξύ των Περιφερειών της Ηπειρωτικής Ελλάδας (μετά την Κεντρική Μακεδονία) και 6η στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας

• Πλούσιο απόθεμα πολιτιστικών, ιστορικών, θρησκευτικών και αρχαιολογικών πόρων με παγκόσμια και εθνική αναγνώριση (π.χ. 3 μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO: Ναός του 
Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες της ΠΕ Μεσσηνίας, αρχαιολογικό χώρος του Μυστρά στην ΠΕ Λακωνίας, αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών και της Τίρυνθας στην ΠΕ Αργολίδας), που μπορούν να 
αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού. Ταυτόχρονα, διαθέτει σημαντικό αριθμό από αρχαία θέατρα, φρούρια και κάστρα που παρουσιάζουν 
ξεχωριστό/θεματικό ενδιαφέρον καθώς περικλύουν όλη την ιστορία της Περιφέρειας από τα μυκηναϊκά χρόνια μέχρι και το Βυζάντιο, την ενετοκρατία και τουρκοκρατία ενώ οι παραδοσιακοί οικισμοί 
είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους ελληνικούς οικισμούς στη διεθνή κοινότητα

• Πλούσια μεσαιωνική και σύγχρονη ιστορική κληρονομιά, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σημασία του Μυστρά ως πνευματικό κέντρο του Βυζαντίου και πύλη σύνδεσης με τη Δύση κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, την Ενετοκρατία και το γεγονός ότι η Πελοπόννησος (ως γεωγραφικός χώρος) αποτελεί το λίκνο της Ελληνικής Επανάστασης και του σύγχρονου νεοελληνικού κράτους, εξοπλίζοντας την 
Περιφέρεια με άφθονο υλικό εξιστόρησης (story telling) διεθνούς απήχησης και ενδιαφέροντος

• Πλούσιοι ορεινοί όγκοι (Πάρνωνας, Ταΰγετος, Ορεινή Αρκαδία, Ορεινή Κορινθία) καθώς και φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι υψηλής αξίας που μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη 
θεματικών μορφών τουρισμού (π.χ. Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός). Εκτός από το φυσικό περιβάλλον που αποτελείται από ορεινούς όγκους με βλάστηση και ενδιαφέροντα χερσαία και υδάτινα 
οικοσυστήματα διαθέτει πλήθος αναγνωρισμένων αγροτικών μνημείων. Ταυτόχρονα, η μορφολογία επιτρέπει την ανάπτυξη του τουρισμού περιπέτειας καθώς οι ορεινοί όγκοι είναι ιδανικοί για 
ορειβασία, χιονδρομία και αναρρίχηση και τα ποταμιά για καταβάσεις.

• Η Μάνη, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτει όπως η εναλλαγή των ορεινών τοπίων με το παράκτιο μέτωπο, οι γραφικοί και παραδοσιακοί οικισμοί, τα πυργόσπιτα και πετρόχτιστα χωριά, 
τα εντυπωσιακά σπήλαια, η τοπική γαστρονομία, οι βυζαντινές εκκλησίες, το τραχύ και άγριας ομορφιάς τοπίο, η αίσθηση ιδιωτικότητας και απομόνωσης αλλά όχι αποκλεισμού που μπορεί να απολαύσει 
ο επισκέπτης και τα οποία αναμένεται να έχουν υψηλή αξία και σημασία στην εποχή ανάκαμψης του τουρισμού από την πανδημία του νέου κορονοϊού (COVID-19) 

• Η Περιφέρεια διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα σε αιολική ενέργεια στη χώρα
• Η Περιφέρεια συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ σε ότι αφορά στα αστικά λύματα, στο σύνολο των οικισμών Β προτεραιότητας (5 οικισμοί), καθώς υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης ή/και 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), έχοντας θετικό αντίκτυπο στην εικόνα της Περιφέρειας 
• Η Περιφέρεια διαθέτει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πλήρους απασχόλησης στον κλάδο των καταλυμάτων και της εστίασης, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι δυναμικά μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις στο περιβάλλον εργασίας στον τομέα του τουρισμού απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής συνείδησης, υψηλή εξειδίκευση και γνώσεις σε νέους τομείς όπως η ψηφιοποίηση και το 
στοχευμένο μάρκετινγκ, και συναφή επαγγελματική κατάρτιση που απαιτεί χρόνο και δέσμευση για να αποκτηθεί

• Πλήθος παραδοσιακών οικισμών με ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική και αισθητική φυσιογνωμία με αναλλοίωτη εικόνα και αυθεντικό τοπικό χαρακτήρα στους ορεινούς όγκους της 
Πελοποννήσου (Πάρνωνας, Ταΰγετος, Ορεινή Αρκαδία, Ορεινή Κορινθία) 

Strengths – Δυνατά Σημεία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα...
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• Ανεπτυγμένες υποδομές για ορισμένους τύπους Sports & Activities (π.χ. πεζοπορικά μονοπάτια, αναρριχητικά πεδία, καταδυτικά πάρκα, χιονοδρομικό κέντρο)

• Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων υπαίθρου με διεθνή εμβέλεια και απήχηση (Ironman στη Μεσσηνία και το Costa Navarino, «Μανιατάκειο Cup», στο θαλάσσιο κόλπο Καλαμάτας και Κορώνης,
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης στην Καλαμάτα, Oceanman στο Οίτυλο, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού στην Καλαμάτα, αγώνες Γκολφ στο Costa Navarino, Spartathlon κ.α.)

• Γαστρονομικός πλούτος που περιλαμβάνει συνταγές και πιάτα της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας και ένα μεγάλο καλάθι με προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ μεσογειακής διατροφής (π.χ. ελιά Καλαμάτας,
ελαιόλαδο, μήλα) και άλλα παραδοσιακά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, στην Πελοπόννησο ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την παραγωγή όλων των προϊόντων που αποτελούν τη βάση της μεσογειακής
διατροφής και να κατανοήσει τον τρόπο που δημιουργείται ένα μεσογειακό γεύμα

• Ανεπτυγμένες υποδομές Τουρισμού Ευεξίας στην ΠΕ Κορινθίας (π.χ. Λουτρά Λουτρακίου) και η γειτνίαση της περιοχής του Λουτρακίου στην Αθήνα

• Ύπαρξη υπερπολυτελών τουριστικών θέρετρων με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα που με τις ανάλογες ενέργειες niche marketing μπορούν να μετατρέψουν την περιοχή σε προορισμό με στοχευμένο
ενδιαφέρον και high end κοινό

• Αναπτυγμένες και υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές μικρής δυναμικότητας, ιδιαίτερα στη Λακωνική Μάνη καθώς και boutique ξενοδοχεία στο Ναύπλιο, ιδανικά για City Break τουρισμό

• Υψηλού επιπέδου συνεδριακές υποδομές στην ΠΕ Μεσσηνίας (Elite Blue Center, House of Events) και εδραιωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ΜΙCE τουρισμού. Προσφορά υψηλού επιπέδου
παροχών και δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν παράλληλα (ποικιλία outdoor activities, αρχαιολογικοί χώροι παγκόσμιου ενδιαφέροντος, γαστρονομικές εμπειρίες)

• Η Περιφέρεια κατέχει πολύ μεγάλο ποσοστό στις αφίξεις σε κάμπινγκ, παρέχοντας τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου καταλύματος

• Η μέση διάρκεια διαμονής παρουσιάζει σαφή αυξητική τάση κατά την περίοδο 2016-2019 συνοδευόμενη από μία μετριοπαθή αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα 
κατά την περίοδο 2012-2019. Παράλληλα, σημειώνεται ανοδική τάση στη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη κατά την περίοδο 2016-2019 σταθεροποιούμενη άνω των €460 τα τελευταία δύο χρόνια. Επομένως, 
οι επισκέπτες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διαμένουν σχετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ξοδεύοντας παράλληλα περισσότερα χρήματα

• Αύξηση στα ποσοστά πληρότητας κατά την περίοδο 2015-2018, τα οποία όμως παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα ιδίως κατά την θερινή περίοδο

• Η Περιφέρεια το 2019 ήταν τρίτη σε αριθμό επισκεπτών (1,92 εκ. επισκέπτες ήτοι 14,1% του συνόλου) στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας και 4η σε εισπράξεις. Κατά την περίοδο 2010-2019 
σημειώθηκε σημαντική αύξηση επισκεπτών (+168,2%) στους αρχαιολογικούς της χώρους που υπερβαίνει την αντίστοιχη μεταβολή στο σύνολο της χώρας. Η εξέλιξη της επισκεψιμότητας των 
Αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας καταδεικνύουν την αδιαμφησβήτητη δυναμική και τα περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης που διαθέτει βάσει του μίγματος τουριστικών προϊόντων που μπορεί να 
προσφέρει

• Η Περιφέρεια κατατάσσεται στην 4η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας όσον αφορά στον αριθμό ξενοδοχείων κατηγορίας 4*

• Υψηλό δυναμικό σε επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις (το υψηλότερο στην ηπειρωτική χώρα και 4η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας) 

• Τα ξενοδοχεία 5* και 3* αστέρων της Περιφέρειας παρουσιάζουν εκ των υψηλότερων ποσοστών λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA ως % Κύκλου Εργασιών) στη χώρα (2ο και 3ο υψηλότερο αντίστοιχα για 
το 2018, και 1ο και 3ο υψηλότερο αντίστοιχα για το 2017). Στην περίπτωση των ξενοδοχείων 5* αυτή η υψηλή επίδοση αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη EBITDA ανά δωμάτιο (2018: 4o υψηλότερο / 2017: 
2ο υψηλότερο)

Strengths – Δυνατά Σημεία

…που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση κατάλληλων στρατηγικών επιλογών με στόχο την εκμετάλλευση των 
ισχυρών σημείων της.
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• Το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο που οδηγεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς (Ερμιόνη, Πόρτο Χέλι, Μονεμβασιά, Νεάπολη/Ελαφονήσι, Γύθειο, Μάνη), σε παράκτιες περιοχές και σε περιοχές
υπαίθριων δραστηριοτήτων περιπέτειας και σε παραδοσιακούς ορεινούς οικισμούς (Πάρνωνα, Ταΰγετου, Ορεινή Αρκαδία, Ορεινή Κορινθία) χρήζει σημαντικών βελτιώσεων

• Η ανάπτυξη και η βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας της Περιφέρειας είναι σχετικά πρόσφατη και απαιτούνται κινήσεις προώθησης που θα φέρουν στην επιφάνεια την αλλαγή που έχει
επιτευχθεί στο επίπεδο προσβασιμότητας

• Το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας χρήζει εκτεταμένης αναβάθμισης και επέκτασης καθώς η μεγάλη αύξηση διεθνών αφίξεων κατά την τελευταία δεκαετία φαίνεται να έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες
εξυπηρέτησης του όγκου πτήσεων και επιβατών

• To Αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν συνδέεται επαρκώς με άλλους κόμβους μεταφοράς όπως σιδηροδρομικό δίκτυο και Ευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, με αποτέλεσμα να υποβιβάζεται η δυνατότητα του
αεροδρομίου να καταστεί κόμβος υπερτοπικού χαρακτήρα, αφού με εξαίρεση τους προορισμούς της Μεσσηνίας και της Ηλείας, οι υπόλοιποι προορισμοί είναι απομακρυσμένοι

• Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας δείχνει να έχει επαρκή σύνδεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, αλλά όχι με άλλους ανερχόμενους προορισμούς (Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Ισραήλ), ενώ η
έλλειψη διατροπικών μεταφορών περιορίζει την περιοχή επιρροής του σε Μεσσηνία και Ηλεία, αφήνοντας εκτός σημαντικούς προορισμούς

• Σημειακές ελλείψεις και αδυναμίες σε λιμενικές υποδομές και σε μαρίνες (π.χ. εικόνα εγκατάλειψης στο λιμάνι και στη μαρίνα Καλαμάτας και στο εγγύς παραλιακό μέτωπο, λιμένας Νεάπολης)
• Το λιμάνι της Καλαμάτας, αν και γεωγραφικά καλύπτει κομβική θέση, είναι το μεγαλύτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει χαρακτηριστεί ως λιμάνι εθνικής σημασίας και ανήκει στο εκτεταμένο

δίκτυο του ΔΕΔ-Μ δεν αξιοποιείται για ακτοπλοϊκή σύνδεση, έχει χαμηλή εμπορική και τουριστική κίνηση (συμπεριλαμβανομένης της Κρουαζιέρας) και χρήζει αναβάθμισης
• Η Περιφέρεια παρουσιάζει υψηλό βαθμό εξάρτησης από την Αττική ως προς την ηλεκτροδότηση και προς το παρόν είναι η μόνη Περιφέρεια της χώρας που δεν συνδέεται με το σύστημα Υπερυψηλής

τάσης, κάτι που δρομολογείται να γίνει μέσω του Δυτικού Διαδρόμου Μεγαλόπολη-Πάτρα-Ρίο-Αντίριο ενισχύοντας την ενεργειακή της ασφάλεια
• Η διαχείριση των λυμάτων απαιτεί αναβάθμιση καθώς διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με την υπέρμετρη εκμετάλλευση και τις ελλιπείς υποδομές έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τον υδροφόρο

ορίζοντα
• Η Περιφέρεια βασίζεται πλήρως σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ), ενώ δεν λειτουργεί κανένας από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Η απειλούμενη

περιβαλλοντική ζημιά επιτείνεται από έλλειψη συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων και την περιορισμένη ανακύκλωση
• Η Περιφέρεια βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της χώρας σε διαθέσιμες νοσοκομειακές κλίνες και ιατρικό προσωπικό, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς των

ψηφιακών νομάδων και της ασημένιας οικονομίας
• Ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και χαμηλής ποιότητας ορισμένων τουριστικών υποδομών
• Σχετικά περιορισμένη κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε υπηρεσίες και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο του τουρισμού, της εστίασης και της φιλοξενίας
• Έλλειψη τουριστικής ταυτότητας και brand name. Ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης φορέα/φορέων για την διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος (DMO) που θα συμβάλλει

παράλληλα στην προώθηση και προβολή του προορισμού και του πλήθους τουριστικών επιλογών που διαθέτει
• Το παράκτιο μέτωπο της Περιφέρειας είναι σε σημαντικό βαθμό αναξιοποίητο (παραλίες, ναυτικός τουρισμός/σκάφη αναψυχής και κρουαζιέρα, αλιευτικός τουρισμός)
• Εστίαση στον μαζικό τουρισμό Ήλιος & Θάλασσα και προβολή και προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος με χαμηλή διαφοροποίηση και περιορισμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων πολιτιστικών,

αρχαιολογικών και τουριστικών πόρων της περιοχής που αποτυπώνεται τόσο στις ελλιπείς υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται στους εν λόγω χώρους όσο και στην έλλειψη οργανωμένης
στρατηγικής για την προβολή και ανάδειξη τους

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες και προβλήματα...
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• Αν και οι Αρχαιολογικοί χώροι της Περιφέρειας απολαμβάνουν υψηλής επισκεψιμότητας, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα Μουσεία της, γεγονός που αποτελεί συνδυαστική απόληξη της περιορισμένης 
προώθησης και προβολής τους, της διασποράς τους στον γεωγραφικό χώρο και της ελλιπούς δικτύωσης μεταξύ τους

• H Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προσφέρει υποδομές για την υποδοχή MICE τουρισμού αλλά η μεγάλη εποχικότητα και συγκέντρωση που παρουσιάζει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας δυσχεραίνουν 
την ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς

• Ελλιπής ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού, παρόλο που διαθέτει πλούσια πρωτογενή παραγωγή. Επιπλέον, η έλλειψη εστιατορίων και μονάδων εστίασης που θα αξιοποιούν τα τοπικά προϊόντα και 
θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας γαστρονομικές εμπειρίες χωρίς να αλλοιώνουν το μεσογειακό αισθητικό προφίλ των χώρων εστίασης

• ‘Έλλειψη υποδομών για υποδοχή Κρουαζιέρας (π.χ. ανάγκη εκβάθυνσης του λιμένα Ναυπλίου για να υποδέχεται μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια, χωρίς όμως να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της παλαιάς 
πόλης του Ναυπλίου)

• Ύπαρξη διασκορπισμένων καταλυμάτων στις ΠΕ της Περιφέρειας τα οποία δεν μπορούν να παρέχουν στους επισκέπτες ολοκληρωμένη εμπειρία ενός σύνθετου τουριστικού προϊόντος όπως π.χ. ο 
Κλασσικός Γύρος Πολιτισμού

• Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού από τις ομάδες επαγγελματιών για την δημιουργία και προώθηση της συμπληρωματικότητας των τουριστικών δράσεων
• Η υψηλή εποχικότητα δυσχεραίνει την εδραίωση της Περιφέρειας ως προορισμό τουριστικού ενδιαφέροντος σημαντικής προστιθέμενης αξίας
• Η Περιφέρεια παρουσιάζει αύξηση στον αριθμό των αφίξεων και διανυκτερεύσεων αλλά με ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο της χώρας, δείχνοντας αδυναμία να ακολουθήσει την εγχώρια τάση και 

να επωφεληθεί από την σημαντική αύξηση των τουριστικών ροών στην Ελλάδα
• Τέσσερις στους δέκα διεθνείς επισκέπτες προέρχονται από τέσσερις κύριες αγορές (Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο), χωρίς να έχει επιτευχθεί ικανοποιητική διείσδυση σε αυτές, ενώ 

παράλληλα ο μεγάλος αριθμός αγορών / επισκεπτών με μικρό μερίδιο συνεισφοράς καταδεικνύει την έλλειψη στρατηγικής στόχευσης σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού βάσει των τουριστικών 
προϊόντων που μπορεί να προσφέρει η Περιφέρεια

• Χαμηλά επίπεδα πληρότητας των ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων, ακόμη και κατά τη θερινή τουριστική περίοδο
• Υψηλή μεταβλητότητα στις αφίξεις επισκεπτών κρουαζιέρας με πτωτική τάση από το 2016 γεγονός το οποίο σχετίζεται με την έλλειψη υποδομών για την προσέλκυση μεγάλων κρουαζιερόπλοιων αλλά και 

την αδυναμία προώθησης και προβολής της Περιφέρειας ως προορισμού κρουαζιέρας 
• Άνω του 75% των ξενοδοχειακών μονάδων της Πελοποννήσου είναι μέχρι 3*, ενώ η πλειοψηφία των ξενοδοχείων της εντάσσεται στις κατηγορίες 2* και 3* (σωρευτικά συγκεντρώνουν το 66,6% των 

ξενοδοχείων) 
• Στην Περιφέρεια συγκεντρώνονται μικρού μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες που καθιστούν πιο δύσκολη τη δημιουργία συνεργασιών και ανάπτυξης ενιαίων και διεθνώς οργανωμένων καναλιών διανομής 

και προώθησης καταλύματος
• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει μικρό αριθμό ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων (4,6% επί του συνόλου της χώρας) καθώς και στα καταλύματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης 

(6,5% επί του συνόλου της χώρας)
• Υψηλό ποσοστό υποχρεώσεων και μακροπρόθεσμων δανείων, ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές μονάδες 5* και 4*, που σε συνδυασμό με τη δυσχερή οικονομική θέση που έχει επιφέρει η παύση της 

δραστηριότητας διαταράσσει τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων  

Weaknesses – Αδύνατα Σημεία

…που είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν με στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που έχουν 
αναγνωριστεί.
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• Αναβάθμιση και επαλειτουργία της σιδηροδρομικής πρόσβασης σε Ναύπλιο και Καλαμάτα από Αθήνα-Κόρινθο
• Η αναβάθμιση του Αεροδρομίου της Καλαμάτας (κτιριακές εγκαταστάσεις, διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης/τροχοδρόμησης, θέσεις στάθμευσης των αεροπλάνων, φωτεινές σημάνσεις, κατασκευή

νέου πύργου ελέγχου) και η ενσωμάτωση του Αεροδρομίου της Καλαμάτας στο δεύτερο πακέτο περιφερειακών αεροδρομίων που προορίζονται να αξιοποιηθούν όπως τα πρώτα 13 Περιφερειακά
αεροδρόμια από την Fraport μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και της Περιφέρειας και να ενισχύσει την τουριστική της ανάπτυξη

• Η βελτίωση της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου της Καλαμάτας με προορισμούς του εξωτερικού και η προσέλκυση περισσότερων πτήσεων
• Η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Λιμένα της Καλαμάτας μέσω στοχευμένου στρατηγικού σχεδιασμού που θα αναβαθμίσει το κτιριακό απόθεμα, θα προωθεί τον πολύπλευρο χαρακτήρα

αξιοποίησης του λιμανιού (επιβατικό, εμπορικό, τουριστικό) και θα ορίζει σαφείς ζώνες αξιοποίησης (π.χ. ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής/mega Yachts, θέσεις
ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων, ζώνες αναψυχής και περιπάτου, ζώνες εμπορικής αξιοποίησης/εστίαση, καταστήματα/, ζώνες πρασίνου) λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης σε
όλα τα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό)

• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Μαρίνας Καλαμάτας με βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου, ανάπτυξη χώρων πρασίνου και περιπάτου και χώρων ήπιας εμπορικής δραστηριότητας και εστίασης
• Η μαρίνα Λουτρακίου διαθέτει μεγάλο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη, ωστόσο απαιτείται να ξεπεράσει τα υφιστάμενα διαχειριστικά εμπόδια
• Η ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο σύστημα υπερυψηλής τάσης μέσω του Ανατολικού Διαδρόμου (Μεγαλόπολη – Κόρινθος – Αττική) που θα αυξήσει την ενεργειακή

σταθερότητα και ασφάλεια της Πελοποννήσου και ενισχύει τον ρόλο της Πελοποννήσου ως ενεργειακό κόμβο του Νότιου συστήματος
• Το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων στη Μεγαλόπολη, η προώθηση των ΑΠΕ και η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη πρωτότυπου θεματικού πάρκου περιπέτειας, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και ανάδειξης της

ελληνικής ιστορίας στο πλαίσιο του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών που αναμένεται να βελτιώσει το προφίλ της λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένης Περιφερειακής
Ενότητας Αρκαδίας

• Η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ως προς τις ανάγκες εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων (high end, γαστρονομικός, πολιτιστικός, υπαίθριες δραστηριότητες, κ.α.) που
συνδέονται με την δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας προς τους επισκέπτες μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος και της επικοινωνίας με
τους επισκέπτες

• Ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών της Περιφέρειας με αναβάθμιση παραλιών και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων αναψυχής, δημιουργία αγκυροβολίων και καταφυγίων σκαφών αναψυχής ως μία
ευέλικτη, οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική λύση για την προσέλκυση του ναυτικού τουρισμού

• Ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού (προώθηση δημιουργίας αλιευτικών καταφυγίων) κατά μήκος της ακτογραμμής της Πελοποννήσου καθώς και του καταδυτικού τουρισμού, δεδομένης της ύπαρξης
του πρώτου θεσμοθετημένου καταδυτικού πάρκου στην Ελλάδα στην Πύλο που δεν έχει αξιοποιηθεί

• Η γεωγραφική θέση, ο πολιτιστικός και αγροδιατροφικός πλούτος της Πελοποννήσου την καθιστούν ελκυστική για την ανάπτυξη της Κρουαζιέρας προσβλέποντας ακόμη και στην ανάπτυξη λιμένων
αφετηρίας (ιδίως για κρουαζιέρες προς το Αιγαίο).

• Η ολοκλήρωση των εργασιών εκβάθυνσης στο λιμάνι του Ναυπλίου και υποστήριξης κρηπιδωμάτων που του επιτρέπει να υποδέχεται μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια σε σχέση με το παρελθόν, τα οποία θα
μπορούν να πλησιάζουν την πόλη

Ευκαιρίες – Opportunities

Στα πλαίσια της ανάλυσης SWOT εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, εξελίξεις και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Το Ναύπλιο αποτελεί έναν εδραιωμένο city break προορισμό για την εγχώρια τουριστική κίνηση, ο οποίος εφόσον συνδεθεί με το Ελ. Βενιζέλος με απ’ ευθείας υπηρεσία μεταφοράς θα μπορεί να
προσελκύσει επισκέπτες που προέρχονται από γειτονικές χώρες

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της Περιφέρειας παρουσιάζουν πολύ σημαντική αύξηση επισκεπτών. Οι διαχειριστές των αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων καλούνται να αναβαθμίσουν την εμπειρία της
επίσκεψης και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να δημιουργήσουν κανάλια οργανωμένης προώθησης που καθιστούν τον πολιτισμό δομικό στοιχείο του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος. Η
Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τη μόχλευση του πολιτισμού με τον τουρισμό της χαλάρωσης και διασκέδασης. Ταυτόχρονα, απαιτείται να εντάξει την ιστορία της στο ευρύτερο ιστορικό
ευρωπαϊκό πλαίσιο ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον του επισκέπτη και να δημιουργηθούν πολιτιστικές διαδρομές που μπορούν να συνδέσουν τα αρχαία μνημεία με το φυσικό περιβάλλον.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι διαδρομές ΜΟΡΕΑΣ και το αρχαιολογικό πάρκο Επιδαύρου και Μεσσήνης που στοχεύουν στη σύνδεση της ιστορίας και την πολιτιστικής κληρονομιάς με τους
σύγχρονους αντιληπτικούς και εκπαιδευτικούς κώδικες

• Οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, τα κάστρα και τα μνημεία απαιτούν ενιαία και οργανωμένη προώθηση (π.χ. ανάπτυξη θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, ανάπτυξη δικτύου Μουσείων
Πελοποννήσου) που θα τα διασυνδέσουν με άλλα τουριστικά προϊόντα (Ήλιος & Θάλασσα, Γαστρονομικός, MICE) που θα διευκολύνει τον επισκέπτη να βιώσει το ιστορικό/αισθητικό πλαίσιο του ταξιδιού

• Αξιοποίηση των επισκέψιμων οινοποιείων και αμπελώνων της Νεμέας και σχετική στοχευμένη προβολή, προώθηση και branding της περιοχής ως «Τοσκάνη» της ΝΑ Μεσογείου
• Το παράκτιο τμήμα της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία μαρίνων που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τα Ιόνια Νησιά. Οι δύο Περιφέρειες μπορούν να

αποτελέσουν σημαντικό προορισμό θαλάσσιου τουρισμού
• Αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για «εναλλακτικά» και αυθεντικά τουριστικά προϊόντα και εμπειρίες που δεν εντάσσονται μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού μαζικού τουρισμού Ήλιος & Θάλασσα και

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

• Στροφή των ταξιδιωτών προς την επιλογή πράσινων τουριστικών προορισμών, επιχειρήσεων και καταλυμάτων που αξιοποιούν την κυκλική οικονομία
• Συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα και αναγνωρισμένα αγροτικά προϊόντα με σήματα πιστοποίησης ΠΓΕ και ΠΟΠ (π.χ. ελαιόλαδο, ελιά, τυροκομικά αγαθά, κρασιά) καθώς και

για υγιεινά, θρεπτικά & τοπικά παρασκευασμένα, μέσω βιώσιμων διαδικασιών, τρόφιμα. Στην εν λόγω ζήτηση η Περιφέρεια μπορεί να ανταποκριθεί σε εκτεταμένο βαθμό προσφέροντας υψηλής
ποιότητας πρωτογενή ύλη και να δημιουργήσει συνέργειες ώστε να ενισχύσει τις υπηρεσίες των καταλυμάτων και την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση δίνει το κίνητρο
για την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής και ευνοεί τη βιωσιμότητα μικρών επιχειρήσεων

• Η Πελοπόννησος έχει ισχυρό γαστρονομικό brand μόνο σε Λακωνία και Μεσσηνία. Το Ναύπλιο στον αντίποδα, παρόλο που ο αργολικός κάμπος είναι εύφορος, έχει παραγωγή και διαθέτει την
οινοποιητική περιοχή της Νεμέας με επισκέψιμα οινοποιεία και αμπελώνες, δεν έχει αναδείξει αντίστοιχα τοπική γαστρονομία. Αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα για αναδιάρθρωση και βασικό
κομμάτι σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί η εκπαίδευση στο τι σημαίνει ποιοτική υπηρεσία και έπειτα η δικτύωση και οι συνέργειες μεταξύ τοπικών παραγωγών και ξενοδοχείων. Η επένδυση για την
ένταξη τοπικών προϊόντων και κρασιού στον προσφερόμενο προϊόν και υπηρεσία είναι απαραίτητη, ενώ σημαντική είναι και η επένδυση σε Σεφ για την ανάπτυξη κουζίνας και γαστρονομικής κουλτούρας
και ταυτότητας

• H Περιφέρεια διαθέτει τον φυσικό πλούτο, τις παραλίες και το πολιτιστικό ενδιαφέρον ώστε να αναπτύξει οργανωμένες δραστηριότητες που απευθύνονται στον οικογενειακό τουρισμό και σε ταξιδιώτες
που αναζητούν σύνθετες, θεματικές και βιωματικές εμπειρίες από τα ταξίδια τους. Η Πελοπόννησος, δεδομένων των επενδύσεων που απαιτούνται, αποτελεί έναν ανεξερεύνητο, υποεκτιμημένο,
ανεπαρκώς προωθημένο και υπο-προβεβλημένο προορισμό που διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (πρόσβαση, πολιτισμός, ιστορία, θρησκευτικό απόθεμα, οινοτουρισμό, τοπικά προϊόντα,
γαστρονομία, αρχιτεκτονική, παραδοσιακούς οικισμούς, φυσικά τοπία, ποτάμια, ορεινούς προορισμούς, μεγάλη ακτογραμμή, καστροπολιτείες, λίμναιες σπηλιές) για να εξελιχθεί σε προορισμό για όλο το
χρόνο

Ευκαιρίες – Opportunities

…που μπορούν να συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Ενδεικτικοί τομείς που αποτελούν ευκαιρίες για την 
Περιφέρεια είναι η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού της προϊόντος…
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• Αυξανόμενη τάση των ταξιδιωτών για επιλογή ασφαλών, δευτερευόντων προορισμών που δεν εμφανίζουν φαινόμενα μαζικού τουρισμού και μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες. Η
Περιφέρεια διαθέτει πλήθος μικρών ξενοδοχειακών μονάδων και οργανωμένων μονάδων κάμπινγκ που μπορούν να εξασφαλίσουν λιγότερο μαζική διαμονή, ενώ ως προορισμός βρίσκεται ακόμα στον
στάδιο της ανάπτυξης και δεν έχει επέλθει η ωριμότητα ή/και ο κορεσμός

• Υψηλό δυναμικό σε επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις (το υψηλότερο στην ηπειρωτική χώρα) που μπορεί να αξιοποιηθεί για να απορροφήσει τις νέες παγκόσμιες τάσεις των ψηφιακών νομάδων και των
διακοπών μεγάλης διάρκειας για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας (silver economy). Επιπλέον, η Περιφέρεια διαθέτει εύκολη προσβασιμότητα από το μητροπολιτικό κέντρο της χώρας, διεθνείς αεροπορικές
συνδέσεις και ανεπτυγμένες υποδομές υγείας και ψηφιακής υποστήριξης

• Σταθερή ανάπτυξη σημαντικών αγορών για το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας (π.χ. Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο)
• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου φαίνεται να αναπτύσσει δυναμική ως διεθνής προορισμός καθώς έχει αυξήσει τη μέση διάρκεια διαμονής, βρισκόμενη πάνω από το μέσο όρο της χώρας ενώ παρουσιάζει

αυξανόμενη τάση στις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών που το 2018 κατέλαβαν το 45% των αφίξεων στην περιφέρεια (χαρακτηριστική είναι η δυναμική που εμφανίζουν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ)
• Η Περιφέρεια παρουσιάζει, εκτός από τους καλοκαιρινούς μήνες, υψηλή πληρότητα τον Απρίλιο, γεγονός που αναδεικνύει ότι υπάρχει δυναμική για επέκταση της τουριστικής περιόδου εφόσον αυξηθεί η

αεροπορική κίνηση
• Η Περιφέρεια εμφανίζεται 4η σε δαπάνες ανά επίσκεψη (πρώτη σε σχέση με τις περιφέρειας της ηπειρωτικής χώρας) αλλά 7η σε δαπάνη ανά διανυκτέρευση, καταδεικνύοντας τα περιθώρια αξιοποίησης που

υπάρχουν για την παροχή υπηρεσιών με υψηλότερη τιμή διάθεσης (ακριβότερη εστίαση ή καταλύματα και αύξηση της κατανάλωσης στις υπαίθριες δραστηριότητες)
• Αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τη δυνατότητα εργασίας εξ ’αποστάσεως, με τη εμφάνιση των ψηφιακών νομάδων, ενός πληθυσμού ανεξάρτητων εργαζομένων που συνδυάζουν το ταξίδι με

την εργασία (workation), συμβάλλοντας στην τοπική τουριστική ανάπτυξη και οικονομία, στην αγορά ακινήτων και στο διεθνές προφίλ του προορισμού. Η Καλαμάτα, δεδομένων των βελτιώσεων που
απαιτούνται π.χ. σε υποδομές υγείας, σχολικές υποδομές, υποδομές βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο παράκτιο μέτωπο μπορεί να εξελιχθεί σε διάσημο προορισμό για αυτή την αγορά

• Η άνοδος της ασημένιας οικονομίας (Silver Economy), η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων συντελούν στην ανάπτυξη συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (π.χ.
Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας, Ιατρικός Τουρισμός, Τουρισμός Ευεξίας) και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την επέκταση της τουριστικής περιόδου

• Η ύπαρξη υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και αναψυχής με διεθνή προβολή, εμβέλεια και απήχηση και η συνεπής καλλιέργεια αυτής της πλευράς της τουριστικής ταυτότητας του προορισμού για
την ανάπτυξη και νέων συναφών δραστηριοτήτων (π.χ. ποδηλατικός γύρος Πελοποννήσου)

• Ανάπτυξη Φορέα Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για την διαχείριση και προβολή του τουριστικού προΪόντος και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των Συστημάτων Διαχείρισης Προορισμού (DMS)
με σκοπό την αναγνώριση και προσέγγιση συγκεκριμένων τμημάτων πελατείας / αγορών (π.χ. Millenials / Gen Z) με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, την αποτελεσματικότερη ανάδειξη και προώθηση των
τουριστικών προορισμών και προϊόντων της Περιφέρειας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Επιπλέον, οι εφαρμογές προσωποποιημένης τιμολογιακής πολιτικής θα διευκολύνουν τις μικρές
ξενοδοχειακές μονάδες που υστερούν σε management και σε πρόσβαση σε οργανωμένα κανάλια διανομής, αλλά έχουν έντονη ψηφιακή παρουσία και δυνατότητες προώθησης

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα αναβάθμισης υποδομών που προστατεύουν το περιβάλλον στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. πρόγραμμα LIFE, Κινούμαι
Ηλεκτρικά, Πράσινο Ταμείο). Αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών Ευρωπαϊκών / κρατικών εργαλείων / προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης, με τα σημαντικότερα έργα να εντοπίζονται στην
αναβάθμιση των οδικών υποδομών αλλά και στα προγραμματισμένα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ όπως ΜΕΑ, ΧΥΤΗ, ΣΜΑ

• Αξιοποίηση της θετικής εικόνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης του νέου κορoνοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το
ταξιδιωτικό κοινό και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που εμφανίζονται (π.χ. η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των πελατών μεγάλων και εδραιωμένων tour operators, όπως π.χ. η TUI, το καλοκαίρι
του 2020)

Ευκαιρίες – Opportunities

…η προσέλκυση κρίσιμων τμημάτων / πελατών (silver economy, millennials, κτλ.), η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
εργαλείων και προγραμμάτων καθώς και η αξιοποίηση της θετικής εικόνας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής 
κρίσης του νέου κορoνοϊού (COVID-19) από την Ελλάδα με στόχο την δημιουργία κλίματος ασφάλειας προς το ταξιδιωτικό κοινό.
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• Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας χαρακτηρίζεται ως περιφερειακό και βρίσκεται σε κοντινή σχετικά απόσταση με την Αθήνα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ανάπτυξη της συνδεσιμότητας του και ο
περιορισμός της εποχικότητας

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από προορισμούς χωρών στη Μεσόγειο όπως π.χ. Κροατία, Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία που έχουν εστιάσει στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εμπειριών στα
τουριστικά προϊόντα Ήλιος & Θάλασσα, City Break και Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

• Ισχυρός ανταγωνισμός σε εγχώριο επίπεδο από τους εδραιωμένους και ανεπτυγμένους νησιωτικούς-παραθαλάσσιους προορισμούς (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια)

• Αυξανόμενος ανταγωνισμός από προορισμούς χωρών με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και φθηνό προϊόν Ήλιος & Θάλασσα (π.χ. Τουρκία)

• Εδραιωμένη επιχειρηματική κουλτούρα που βασίζεται στο υφιστάμενο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξής μαζικού τουρισμού χαμηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας

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

• Διαρθρωτικά προβλήματα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, έλλειψη ρευστότητας και χρηματοδότησης των εγχώριων τουριστικών επιχειρήσεων που αναμένεται να ενταθούν λόγω της οικονομικής
κρίσης που έχει επιφέρει η πανδημία του νέου κορονοϊού (COVID-19)

• Περιορισμός της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης

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

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

• Η ανάπτυξη αιολικών και υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ενέργειας χωρίς ολιστικό σχεδιασμό και μέριμνα για την συνύπαρξη με τουριστικές δραστηριότητες σε ορεινούς όγκους και ποτάμια (π.χ.
τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και αναψυχής, οικοτουρισμός) υπονομεύει τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών

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

• Η χωρίς αυστηρούς όρους χωροθέτηση των ΑΠΕ που μπορεί να υπονομεύσει την τουριστική ανάπτυξη των προορισμών

Threats – Απειλές

Ωστόσο, εντοπίζονται ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, χαρακτηριστικά και συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος…
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• Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορoνοϊού (COVID-19) επηρεάζει τις οικονομίες και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, με τις διαφαινόμενες επιπτώσεις και την απειλή μίας νέας οικονομικής
ύφεσης, να δημιουργούν ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για τον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, όπως για παράδειγμα:

−συρρίκνωση αφίξεων και εσόδων

−κλείσιμο μικρών / υπερχρεωμένων ξενοδοχειακών μονάδων 

−καθυστέρηση στην ανάκαμψη ορισμένων τομέων και τουριστικών προϊόντων όπως π.χ. η κρουαζιέρα και οι long haul πτήσεις

−έντονη επίδραση και αντίκτυπος στον κλάδο του business travel

−Η ανάκαμψη συνδέεται άμεσα με το παγκόσμιο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο παραμένει σημαντικά αβέβαιο και αποσπασματικό δημιουργώντας τις ανάλογες αναταράξεις στον κύκλο της 
οικονομίας του τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία που η οικονομική κρίση συνδέεται με μια υγειονομική κρίση επιφέροντας απρόβλεπτα αποτελέσματα στην καταναλωτική 
συμπεριφορά (π.χ. έντονα αισθήματα ανασφάλειας, υψηλή προτεραιότητα σε θέματα υγείας και ασφάλειας)

−Αυξάνεται ο βαθμός της κρατικής εξάρτησης (σύνδεση ρευστότητας με κρατικά επιδόματα και παροχές και κεντρικός σχεδιασμός ελέγχου τουριστικής κίνησης)
• Η ανάπτυξη θεματικών τουριστικών προϊόντων –ιδίως όσων σχετίζονται με δραστηριότητες στη φύση- και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής εμπειρίας των

επισκεπτών έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση το αυξημένο επίπεδο συνεργασίας των τοπικών κοινωνιών και δικτύωσης των επιχειρήσεων, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ζητούμενο
• Η λειτουργία του Κράτους στον τομέα του τουρισμού σε Κεντρικό και Τοπικό επίπεδο, η οποία ακόμη διέπεται από επικάλυψη αρμοδιοτήτων, ελλιπή και μη εξειδικευμένη στελέχωση των αρχών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τις ανάγκες του τουρισμού  

Threats – Απειλές

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