
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Επιτελική Σύνοψη

Αποτελεί μέρος της μελέτης:
«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα»



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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Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί προορισμό με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες στα προϊόντα Sun & Beach, yachting,
Πολιτιστικού & Θρησκευτικού τουρισμού και MICE (στην ΠΕ Μεσηνίας και κυρίως στην Καλαμάτα). Παράλληλα διαθέτει πόρους για
την ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών / συμπληρωματικών προϊόντων του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού, του Αθλητικού και
Γαστρονομικού τουρισμού καθώς και του τουρισμού Πολυτελείας, τα οποία θα βοηθήσουν μαζί με την βελτίωση της αεροπορικής
συνδεσιμότητας στον εμπλουτισμό / διαφοροποίηση / αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου
διαθέτει όλους τους απαραίτητους τουριστικούς πόρους για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία στους επιμέρους
προορισμούς της, Βορειοανατολική Πελοπόννησος και Νότια Πελοπόννησος.
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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
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ΧΧ Λιμάνι Αεροδρόμιο
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αποτελεί προορισμό με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες στο Sun & Beach, στο yachting καθώς και στον Πολιτιστικό &
Θρησκευτικό Τουρισμό και πόρους για την ανάπτυξη εναλλακτικών / συμπληρωματικών προϊόντων. Απαιτείται εδραίωση και ανάδειξη
της μοναδικής ταυτότητας του προορισμού και της δυνατότητας για επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, βελτίωση της
αεροπορικής συνδεσιμότητας, αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση καθώς και αναβάθμιση / εμπλουτισμός των προϊόντων της.

Εγχώριος τουρισμός

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Πολωνία ΚαναδάςΑυστρία ΙσραήλΟλλανδία

Κίνα Νότια 
Κορέα

Ρωσία

Προϊοντική εστίαση

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

City BreakΝαυτικός Τουρισμός (yachting)

Sun & Beach

Γαστρονομικός Τουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

MICE

Αγορές - στόχοι

ΕλβετίαΗΠΑ Ηνωμένο 
Βασίλειο

Γερμανία Γαλλία Σκανδιναβία
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος».

Εγχώριος τουρισμός

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

ΗΠΑ Ηνωμένο 
Βασίλειο

Γερμανία Γαλλία

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

Πολωνία ΚαναδάςΕλβετίαΑυστρία ΙσραήλΟλλανδία

Κίνα Νότια 
Κορέα

Προϊοντική εστίαση

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

City BreakΝαυτικός Τουρισμός (yachting)

Sun & Beach

Γαστρονομικός Τουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

MICE

Αγορές - στόχοι
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Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Νότια Πελοπόννησος»
Παρακάτω παρουσιάζεται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι για τον προορισμό «Νότια Πελοπόννησος».

Εγχώριος τουρισμός

Προϊοντική εστίαση

Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε 
εδραιωμένα / ιδιαίτερα ανεπτυγμένα

Υφιστάμενα ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικά / δευτερεύοντα

Εδραιωμένα / ιδιαίτερα              
ανεπτυγμένα

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός 
Τουρισμός

City BreakΝαυτικός Τουρισμός (yachting)

Sun & Beach

Γαστρονομικός Τουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

MICE

Αγορές - στόχοι

Υφιστάμενες εδραιωμένες αγορές

ΕλβετίαΗΠΑ Ηνωμένο 
Βασίλειο

Γερμανία Γαλλία Σκανδιναβία

Υφιστάμενες ή / και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη 

ΟλλανδίαΑυστρία ΙσραήλΠολωνία Ρωσία
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Ενδεικτικές Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου τομέα
Η περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της Πελοποννήσου προϋποθέτει την υλοποίηση επενδύσεων και δράσεων όπως: 

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Δράσεις ενίσχυσης/αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και μαρίνων, αγκυροβολίων και θέσεων ελλιμενισμού

2 Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών (ανάδειξη Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Ναύπλιο, κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης, αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής
σε χώρους υποδοχής κοινού και συγκοινωνιακούς κόμβους, εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους)

Δράσεις ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Περιφέρειας

Δράσεις ενίσχυσης της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Περιφέρειας

Δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων Πολιτιστικού & Θρησκευτικού τουρισμού

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Ναυπλίου ως έξυπνης πόλης

Προβολή και προώθηση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του προορισμού οι οποίοι προσφέρονται για καταδυτικό τουρισμό συνεργειακά με τον τουρισμό σκαφών αναψυχής

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για την Περιφέρεια και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη, εύκολη
και ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες τουριστικές εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και
εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη
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Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης της Περιφέρειας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)10

Η συνολική παρουσίαση των στρατηγικών δράσεων του δημόσιου τομέα παρουσιάζεται στα σχέδια δράσης των προορισμών της
Περιφέρειας.



Στόχοι 2030
Στόχος των σχεδίων δράσης είναι
- η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος (+63,6% επισκέψεις σε σχέση με το 2019), με σημαντική όμως άμβλυνση της

εποχικότητας (μείωση της συμμετοχής του 3ου τριμήνου κατά 5,4 π.μ. στις ετήσιες επισκέψεις)
- η αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη (+26,9%), που θα προκύψει κατά κύριο λόγο από την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά

Διανυκτέρευση (+23,3%) και δευτερευόντως από την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+2,9%)
- ως αποτέλεσμα, η αύξηση των διανυκτερεύσεων (+68,3%) και -κυρίως- των εισπράξεων (+107,6%) θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από

αυτή των επισκέψεων, ενώ θα αμβλυνθεί η εποχικότητα και σε αυτά τα μεγέθη με παρόμοιο τρόπο όπως στις επισκέψεις (μείωση κατά
5,8 π.μ. και 5,5 π.μ. αντίστοιχα).
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Βασικά Μεγέθη 1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο Σύνολο % Δ                  
Στόχος 2030/2019

2019 6,3% 23,8% 52,8% 17,1% 898.503
Στόχος 8,2% 25,4% 47,4% 19,0% 1.470.000

2019 6,5% 24,5% 54,7% 14,3% 6.466.261
Στόχος 8,5% 26,3% 48,9% 16,3% 10.882.956

2019 4,9% 26,2% 55,4% 13,6% 416.898.341
Στόχος 6,3% 28,2% 49,9% 15,5% 865.485.569

Βασικοί Δείκτες 2019 Στόχος % Δ                 
Στόχος 2030/2019

ΜΔΕ (€) 464 589 26,9%
ΜΔΔ (€) 64 80 23,3%
ΜΔΠ (σε 
διανυκτερεύσεις) 7,2 7,4 2,9%

Πηγή: Σχέδια δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα, ΙΝΣΕΤΕ, Αύγουστος 2021

Περιφέρεια Πελοποννήσου

63,6%

68,3%

107,6%

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επισκέψεις

Διανυκτερεύσεις

Έσοδα (σε €)

Ποσοστιαία κατανομή ανά τρίμηνο



Ινστιτούτο ΣΕΤΕ
Βουκουρεστίου 32
10671 Αθήνα

www.insete.gr
info@insete.gr

http://www.insete.gr/
mailto:info@insete.gr

	Περιφέρεια Πελοποννήσου�Επιτελική Σύνοψη
	Slide Number 2
	Περιφέρεια Πελοποννήσου
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
	Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος»
	Προϊόντα και Αγορές – στόχοι για τον Προορισμό «Νότια Πελοπόννησος»
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

