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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Βορειοανατολική Πελοπόννησος» αποτελεί προορισμό «ομπρέλα» που αποτελείται από τις ΠΕ Κορινθίας, Αργολίδας 
και Αρκαδίας, που διοικητικά ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Προορισμός «Βορειοανατολική Πελοπόννησος»

• Οι ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας ανήκουν 
διοικητικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί 
το νοτιότερο χερσαίο άκρο της Ευρώπης

− Η ΠΕ Αργολίδας, έκτασης 2.154 τ.χλμ., με 
πρωτεύουσα το Ναύπλιο βρίσκεται στο ανατολικό 
τμήμα της Πελοποννήσου, βρέχεται στα νότια από τον 
Αργολικό Κόλπο και στα ανατολικά από τον Σαρωνικό 
κόλπο, ενώ συνορεύει βόρεια με την Κορινθία και στα 
δυτικά και νότια με την Αρκαδία. Στη συγκεκριμένη ΠΕ 
ανήκουν οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί 
Ναύπλιο, Πόρτο Χέλι, Επίδαυρος.

− Η ΠΕ Αρκαδίας, έκτασης 4.419 τ.χλμ., με πρωτεύουσα 
την πόλη της Τρίπολης συνορεύει με τις ΠΕ Αχαΐας 
στα βόρεια, ΠΕ Κορινθίας στα βορειοανατολικά, ΠΕ 
Αργολίδας στα ανατολικά, ΠΕ Λακωνίας στα νότια, ΠΕ 
Μεσσηνίας στα νοτιοδυτικά και ΠΕ Ηλείας στα δυτικά.

− Η ΠΕ Κορινθίας, έκτασης 2.290 τ.χλμ., με πρωτεύουσα 
την Κόρινθο, συνορεύει με τις ΠΕ Αργολίδας και 
Αρκαδίας στα νότια, την ΠΕ Αχαΐας στα δυτικά, ενώ 
βόρεια βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο και 
ανατολικά από τον Σαρωνικό. Στη συγκεκριμένη ΠΕ 
ανήκουν οι Αλκυονίδες νήσοι καθώς και μερικές 
ακατοίκητες νησίδες στις ακτές του Σαρωνικού 
κόλπου. 

• Αποτελεί προορισμό με σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες στα προϊόντα του Sun & Beach, του yachting, 
καθώς και του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού 
και πόρους για την ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών / 
συμπληρωματικών προϊόντων. Απαιτείται εδραίωση και 
ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας του προορισμού και 
της δυνατότητας για επίσκεψη σε αυτόν καθόλη τη 
διάρκεια του χρόνου βελτίωση της αεροπορικής 
συνδεσιμότητας, αποτελεσματικότερη προβολή και 
προώθηση σε στοχευμένα κοινά και αναβάθμιση / 
εμπλουτισμός των προϊόντων.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κύριων τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή / και δύναται να αναπτυχθούν στον 
προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος». 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός
(yachting)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

Αξιολόγηση

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

• Ευνοϊκές συνθήκες και μεγάλη ακτογραμμή με κατάλληλη μορφολογία για ναυσιπλοΐα αναψυχής, σε εγγύτητα με τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τις μαρίνες της Αττικής επιτρέποντας 
τη διασύνδεσή τους, ορισμένες υποδομές ελλιμενισμού σε λιμένες, όρμους, λιμανάκια, 4 χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια και 1 μαρίνα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας 
καθώς και προοπτική ανάπτυξης μαρίνας στο Ναύπλιο με τη μορφή ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού €100 εκατ. – δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των παράκτιων ζωνών μέσω της βελτίωσης 
της λειτουργίας και της ανάπτυξης / αναβάθμισης μαρίνων ή αγκυροβολίων / τουριστικών καταφυγίων και λοιπών λιμενικών υποδομών (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουριστικό προϊόν, καθώς ο προορισμός διαθέτει πολιτιστικό απόθεμα από τα σημαντικότερα στην Ελλάδα (2 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
UNESCO, το Ασκληπείο της Επιδαύρου, τις Μυκήνες και την Τίρυνθα, από τα πιο εμβληματικά στην χώρα με σημαντική διεθνή φήμη, αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα, 
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, την πόλη του Ναυπλίου, την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας με φρούρια και αρχιτεκτονικό απόθεμα, την Αρχαία Κόρινθο), παραδοσιακούς οικισμούς 
κ.α.), σημεία ενδιαφέροντος θρησκευτικού χαρακτήρα, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις (ορισμένες διεθνούς εμβέλειας όπως το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου) και 
σημαντικό μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο – έλλειψη κατάλληλης ξενοδοχειακής υποδομής σε περιοχές με σημαντικό πολιτιστικό ενδιαφέρον (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Ορισμένες συνεδριακές υποδομές εντός ξενοδοχειακών μονάδων του προορισμού και Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (CHS) στο Ναύπλιο, κόμβος του 
Πανεπιστημίου στην Ευρώπη, που φιλοξενεί σπουδαστές από τις ΗΠΑ, διενεργεί συνέδρια, εκδηλώσεις, εργαστήρια και προγράμματα πρακτικής άσκησης, κτλ. αποτελώντας έναν 
σχετικά αναξιοποίητο πόρο για τη διεθνή προβολή του προορισμού (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Αιτιολόγηση

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Αναδυόμενος προορισμός κρουαζιέρας του Ναυπλίου με τη μοναδική πύλη τουρισμού κρουαζιέρας στον προορισμό, η οποία συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό κίνησης 
κρουαζιερόπλοιων στην Περιφέρεια, εμφανίζοντας αυξητική τάση τόσο σε αφίξεις όσο και σε κλήσεις κρουαζιερόπλοιων την περίοδο 2014-2019, ενώ παράλληλα διαθέτει σημαντικά 
σημεία ενδιαφέροντος και αξιοθέατα – ανάγκη περισσότερης και αποτελεσματικότερης προώθησης του προορισμού και επέκτασης / αναβάθμισης των υποδομών ελλιμενισμού 
κρουαζιερόπλοιων, καθώς οι υφιστάμενες υποδομές μπορούν να εξυπηρετήσουν πλοία μικρής δυναμικότητας (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω του μεσογειακού κλίματος, της εκτεταμένης ακτογραμμής με 14 παραλίες με Γαλάζια 
Σημαία, του εύρους δραστηριοτήτων διασκέδασης / αναψυχής (θαλάσσια αθλήματα, νυχτερινή ζωή κ.α.) με δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης, των περιοχών με κοσμοπολίτικη 
ατμόσφαιρα, υπερπολυτελείς υποδομές και δυνατότητες ανάδειξης σε πολυτελή θέρετρα, του σχετικά ανεπτυγμένου δυναμικού τουριστικών καταλυμάτων και της δυνατότητας 
διασύνδεσης με τα νησιά του Αργοσαρωνικού – ζητήματα αποτελούν η μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας, η έλλειψη αεροπορικών υποδομών (σημαντικός χρόνος 
πρόσβασης σε δημοφιλείς περιοχές), η εστίαση στον μαζικό τουρισμό και ορισμένα ζητήματα βασικών υποδομών (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Παραθαλάσσιο αστικό κέντρο του Ναυπλίου, από τους πιο ανεπτυγμένους προορισμούς City Break για την εγχώρια τουριστική κίνηση, με ιδιαίτερη ομορφιά και ατμόσφαιρα ως η πρώτη 
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους (κάστρα, νεοκλασικά κτίρια, πεζόδρομοι, πλατείες, γραφικές συνοικίες κ.α.) σε σχετική εγγύτητα με την Αθήνα και τον ΔΑΑ (~1h 51’), με υποδομές 
καταλυμάτων και εστίασης, νυχτερινή ζωή, γαστρονομικές επιλογές, πολιτιστικό πλούτο είτε στην πόλη είτε στην Περιφερειακή Ενότητα, πολιτιστικές / λαογραφικές εκδηλώσεις – κύριο 
ζήτημα αποτελεί η έλλειψη υποδομών διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας (βλέπετε επόμενες σελίδες)
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν 
στον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός 
Τουρισμός

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό

• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων και παραδοσιακών οικισμών με σημαντική αγροτική παραγωγή, παραγωγικές μονάδες, τοπικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί, βιολογικά 
αγροκτήματα και ορισμένες αγροτουριστικές μονάδες / καταλύματα με δυνατότητα διασύνδεσης με τον τουρισμό για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου 
καθώς και τον εμπλουτισμό των υπόλοιπων τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό

• Φυσικό περιβάλλον με πλούσια βιοποικιλότητα και ποικιλομορφία, χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα, σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ορεινούς όγκους, ποτάμια, λίμνες, 
φαράγγια και σπήλαια, θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και σημαντικός αριθμός πεζοπορικών / ορειβατικών διαδρομών (π.χ. Menalon Trail σηματοδοτημένο και 
χαρτογραφημένο μονοπάτι ορεινής πεζοπορίας μήκους 75,2 χλμ.) που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εναλλακτικών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων χαμηλής έντασης 
(π.χ. ιππασία, πεζοπορία, κτλ.) και παρατήρησης της φύσης (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό 

• Φυσικό περιβάλλον με ευνοϊκές συνθήκες και σχετικές υποδομές και επιχειρήσεις για υπαίθριες αθλητικές όπως π.χ. ποδηλασία, πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση (αναρριχητικό 
πάρκο Λεωνιδίου), rafting / kayak στον Λούσιο ποταμό και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, kitesurfing, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, κ.α.), 2 υποδομές χιονοδρομικού 
τουρισμού και δυνατότητα οργάνωσης ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων με εγχώριο και διεθνές ενδιαφέρον όπως π.χ. ο Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης «Επίδαυρος» στη 
Νέα Επίδαυρο και τον Αργοσαρωνικό (βλέπετε επόμενη σελίδα)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν
Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό

• Πλούσια αγροδιατροφική παραγωγή (ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, μέλι, ελιές, κρασί κ.α.) με προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, παραδοσιακή γαστρονομία, ορισμένες βιωματικές γαστρονομικές 
εμπειρίες, τοπικά εστιατόρια, παντοπωλεία, καταστήματα / σημεία πώλησης τροφίμων και ποτών και ιδιαίτερο οινοτουριστικό ενδιαφέρον λόγω των αμπελώνων (αμπελώνας 
Νεμέας, από τις σημαντικότερες ζώνες ΠΟΠ στην Ελλάδα σε σχέση με την ποιότητα, την ποσότητα, τον αριθμό των παραγωγών και την αναγνωρισιμότητα με οινική παράδοση από 
την αρχαιότητα, ορεινός αμπελώνας Μαντίνειας), των επισκέψιμων οινοποιείων και των οίνων ΠΟΠ / ΠΓΕ (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό, 

• Λουτράκι, η αρχαιότερη ελληνική λουτρόπολη, με εύκολη οδική πρόσβαση από την Αθήνα και τον ΔΑΑ και υποδομές στο Υδροθεραπευτήριο Ιαματικών Νερών Loutraki Thermal Spa 
που ανακαινίστηκαν την περίοδο 2009-2010 και με δυνατότητα ανάδειξης σε ολοκληρωμένο πόλο Τουρισμού Ευεξίας με διεθνή εμβέλεια, συνδυάζοντας και τα υπολοιπα τουριστικά 
προϊόντα και πόρους (Sun & Beach, Πολιτιστικό & Θρησκευτικό, Οικοτουρισμό, Αθλητικό και Γαστρονομικό Τουρισμό) – απαιτείται ωστόσο βελτίωση / αναβάθμιση / επέκταση και 
ανάπτυξη / δημιουργία κατάλληλων υποδομών και τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών (βλέπετε επόμενες σελίδες)
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Βορειοανατολική Πελοπόννησος» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

1
Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα

35% 2,1

• Αεροπορική: 2,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 2,0 / 5,0 | Οδική: 3,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 2,0 / 5,0 
• Απουσία υποδομών αεροπορικής συνδεσιμότητας στον προορισμό που εξυπηρετείται από τον:

− Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» που βρίσκεται σε απόσταση 9 χλμ., δυτικά από το κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, 138 χλμ. (1h 35’) από 
το Ναύπλιο και 215 χλμ. από το Πόρτο Χέλι (2h 45’), διαθέτει αεροπορική σύνδεση με εγχώριους προορισμούς (Θεσσαλονίκη), δέχεται προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις από 
διεθνείς προορισμούς (Μόναχο, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Στουτγάρδη, Λονδίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Ζυρίχη, Γενεύη, Μιλάνο, Βαρσοβία, Κατοβίτσε κ.α.) μέσω των 
οποίων επιτυγχάνεται και συνδεσιμότητα με υπερατλαντικούς  προορισμούς (π.χ. μέσω Βαρσοβίας και Κατοβίτσε με Νέα Υόρκη), εξυπηρετεί και μεγάλο αριθμό ναυλωμένων 
πτήσεων (Πράγα, Τελ Αβίβ, Όσλο, Ινσμπρουκ, Λυών, Νάντη κ.α.) και ιδιωτικών αεροσκαφών - η επιβατική κίνηση από το εξωτερικό εμφανίζει ραγδαία αύξηση της τάξεως του 
403% στους εισερχόμενους επιβάτες εξωτερικού κατά το 2019 σε σχέση με το 2009, ενώ οι πτήσεις εξωτερικού έχουν αυξηθεί κατά  426% κατά την ίδια περίοδο

− Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ), το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας με ανεπτυγμένες υποδομές αεροπορικής συνδεσιμότητας και ~6,4 εκατ. διεθνείς 
αφίξεις το 2019 (απόσταση 168 χλμ. / 1h 51’ από Ναύπλιο, 167 χλμ. / 1h 57’ από Επίδαυρο, 203 χλμ. / 2 h 35’ από Πόρτο Χέλι

• Σχετικά μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας και οδική προσβασιμότητα μέσω Αυτοκινητόδρομου 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), Αυτοκινητόδρομου 7 
(Μορέας | Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα), Αυτοκινητόδρομου 8 (Ολυμπία Οδός | Αθήνα-Ελευσίνα-Μέγαρα-Κόρινθος-Ξυλόκαστρο-Αίγιο-Πάτρα), Εθνικής Οδού 7 (ΕΟ7 | Κόρινθος-
Νεμέα-Άργος-Τρίπολη-Μεγαλόπολη- Καλαμάτα)

• Σημαντικές ελλείψεις στο ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο που οδηγεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς σε παράκτιες περιοχές (π.χ. Ερμιόνη, Πόρτο Χέλι) και περιοχές 
υπαίθριων δραστηριοτήτων περιπέτειας (Πάρνωνα, Ορεινή Αρκαδία, Ορεινή Κορινθία κ.α.)

• Ακτοπλοϊκή σύνδεση με Σπέτσες, Πειραιά, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο και Γραμμή προαστιακού Αθήνα-Κιάτο

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 2,5

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): μεσογειακό κλίμα, εκτεταμένη ακτογραμμή με 14 παραλίες με Γαλάζια Σημαία και δραστηριότητες διασκέδασης / αναψυχής (θαλάσσια αθλήματα, νυχτερινή 
ζωή κ.α.) με δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης, περιοχές με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, υπερπολυτελείς υποδομές και δυνατότητες ανάδειξης σε πολυτελή θέρετρα, σχετικά 
ανεπτυγμένο δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων και δυνατότητα διασύνδεση με τα νησιά του Αργοσαρωνικού – ζητήματα αποτελούν η μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα 
της χώρας, η έλλειψη αεροπορικών υποδομών (σημαντικός χρόνος πρόσβασης σε δημοφιλείς περιοχές), η εστίαση στον μαζικό τουρισμό και ορισμένα ζητήματα βασικών 
υποδομών

• Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (0,3 / 0,5): ευνοϊκές συνθήκες και μεγάλη ακτογραμμή με κατάλληλη μορφολογία για ναυσιπλοΐα αναψυχής, εγγύτητα με τα νησιά του 
Αργοσαρωνικού και τις μαρίνες της Αττικής επιτρέποντας τη διασύνδεσή τους, ορισμένες υποδομές ελλιμενισμού σε λιμένες, όρμους, λιμανάκια, 4 χωροθετημένα τουριστικά 
καταφύγια / αγκυροβόλια και 1 μαρίνα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και προοπτική ανάπτυξης μαρίνας στο Ναύπλιο με τη μορφή ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού €100 εκατ. - περαιτέρω 
αξιοποίηση των παράκτιων ζωνών μέσω της βελτίωσης της λειτουργίας και της ανάπτυξης / αναβάθμισης λιμενικών υποδομών 

• Ναυτικός Τουρισμός | Κρουαζιέρα (0,125 /  0,5): Ναύπλιο, αναδυόμενος προορισμός κρουαζιέρας και μοναδική πύλη τουρισμού κρουαζιέρας στον προορισμό, με αυξητική τάση 
τόσο σε αφίξεις όσο και σε κλήσεις κρουαζιερόπλοιων την περίοδο 2014-2019, σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος και αξιοθέατα – ανάγκες περισσότερης και αποτελεσματικότερη 
προώθησης και επέκτασης / αναβάθμισης των υποδομών ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (1,0 / 1,0): πολιτιστικό απόθεμα από τα σημαντικότερα στην Ελλάδα (2 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, το Ασκληπείο της 
Επιδαύρου, τις Μυκήνες και την Τίρυνθα, από τα πιο εμβληματικά στην Ελλάδα με σημαντική διεθνή φήμη, αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα, αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία, την πόλη του Ναυπλίου, την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας με φρούρια και αρχιτεκτονικό απόθεμα, την Αρχαία Κόρινθο, παραδοσιακούς οικισμούς κ.α.), σημεία 
ενδιαφέροντος θρησκευτικού χαρακτήρα, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις (ορισμένες διεθνούς εμβέλειας όπως το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου) και σημαντικό 
μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο – έλλειψη κατάλληλης ξενοδοχειακής υποδομής σε περιοχές με σημαντικό πολιτιστικό ενδιαφέρον

• City Break (0,25 / 1,0): παραθαλάσσιο αστικό κέντρο του Ναυπλίου, από τους πιο ανεπτυγμένους προορισμούς City Break για την εγχώρια τουριστική κίνηση, με ιδιαίτερη ομορφιά 
και ατμόσφαιρα ως η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους (κάστρα, νεοκλασικά κτίρια, πεζόδρομοι, πλατείες, γραφικές συνοικίες κ.α.) σε σχετική εγγύτητα με την Αθήνα και 
τον ΔΑΑ (~1h 51’), με υποδομές καταλύματος και εστίασης, νυχτερινή ζωή, γαστρονομικές επιλογές, πολιτιστικό πλούτο είτε στην πόλη είτε στην ΠΕ, πολιτιστικές / λαογραφικές 
εκδηλώσεις – κύριο ζήτημα αποτελεί η έλλειψη υποδομών διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας 

• MICE (0,25 / 1,0): Ορισμένες συνεδριακές υποδομές εντός ξενοδοχειακών μονάδων και Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (CHS) στο Ναύπλιο
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Βορειοανατολική Πελοπόννησος» με βάση την μεθοδολογία που έχει 
προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 3,0

• Αγροτουρισμός (0,6 / 1,0): σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων και παραδοσιακών οικισμών με σημαντική αγροτική παραγωγή, παραγωγικές μονάδες, τοπικές 
επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί, βιολογικά αγροκτήματα και ορισμένες αγροτουριστικές μονάδες / καταλύματα με δυνατότητα διασύνδεσης με τον τουρισμό για την ανάπτυξη 
του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού Υπαίθρου και τον εμπλουτισμό των υπόλοιπων τουριστικών προϊόντων

• Οικοτουρισμός (0,6/ 1,0): φυσικό περιβάλλον με πλούσια βιοποικιλότητα και ποικιλομορφία, χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα, σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ορεινούς 
όγκους, ποτάμια, λίμνες, φαράγγια και σπήλαια, θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και σημαντικό αριθμό πεζοπορικών / ορειβατικών διαδρομών (π.χ. Menalon Trail
σηματοδοτημένο και χαρτογραφημένο μονοπάτι ορεινής πεζοπορίας μήκους 75,2 χλμ.) που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εναλλακτικών οικοτουριστικών
δραστηριοτήτων χαμηλής έντασης (π.χ. ιππασία, πεζοπορία) και παρατήρησης της φύσης 

• Αθλητικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): φυσικό περιβάλλον με ευνοϊκές συνθήκες, σχετικές υποδομές και επιχειρήσεις για υπαίθριες αθλητικές όπως ποδηλασία, πεζοπορία,
ορειβασία, αναρρίχηση (αναρριχητικό πάρκο Λεωνιδίου), rafting / kayak στον Λούσιο ποταμό και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, kitesurfing, ιστιοπλοΐα, 
καταδύσεις, κ.α.), 2 υποδομές χιονοδρομικού τουρισμού και δυνατότητα οργάνωσης ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων με εγχώριο / διεθνές ενδιαφέρον όπως π.χ. ο 
Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης «Επίδαυρος» στη Νέα Επίδαυρο και τον Αργοσαρωνικό

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): πλούσια αγροδιατροφική παραγωγή (ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, μέλι, ελιές, κρασί κ.α.) με προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, παραδοσιακή 
γαστρονομία, ορισμένες βιωματικές γαστρονομικές εμπειρίες, τοπικά εστιατόρια, παντοπωλεία, καταστήματα / σημεία πώλησης τροφίμων και ποτών και ιδιαίτερο 
οινοτουριστικό ενδιαφέρον λόγω των αμπελώνων (αμπελώνας Νεμέας, από τις σημαντικότερες ζώνες ΠΟΠ στην Ελλάδα σε σχέση με την ποιότητα, την ποσότητα, τον αριθμό 
των παραγωγών και την αναγνωρισιμότητα με οινική παράδοση από την αρχαιότητα, ορεινός αμπελώνας Μαντίνειας), των επισκέψιμων οινοποιείων και των οίνων ΠΟΠ / ΠΓΕ 

• Τουρισμός Ευεξίας (0,6 /1,0): Λουτράκι, η αρχαιότερη ελληνική λουτρόπολη, με εύκολη οδική πρόσβαση από την Αθήνα και τον ΔΑΑ και υποδομές στο Υδροθεραπευτήριο 
Ιαματικών Νερών Loutraki Thermal Spa που ανακαινίστηκαν το 2009-2010 με δυνατότητα ανάδειξης σε ολοκληρωμένο πόλο Τουρισμού Ευεξίας με διεθνή εμβέλεια, 
συνδυάζοντας και άλλα τουριστικά προϊόντα και πόρους (Sun & Beach, Πολιτιστικό & Θρησκευτικό, Οικοτουρισμό, Αθλητικό και Γαστρονομικό Τουρισμό), έπειτα από 
βελτίωση / αναβάθμιση / επέκταση και ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών 

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία ενδιαφέροντος 
& Mνημεία UNESCO

20% 3,4

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 3,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 3,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται μέσα στους εδραιωμένους ή / και αναδυόμενους προορισμούς με σημαντική διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα 
• ~322 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) βάσει αξιολόγησης της ταξιδιωτικής πλατφόρμας TripAdvisor για τον προορισμό «Βορειοανατολική 

Πελοπόννησος»
• Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO αποτελούν το Ασκληπιείο (1988) & οι αρχαιολογικοί χώροι Μυκηνών & Τίρυνθας (1999)

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 2,0 • ~871,9 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6
Υφιστάμενη 
προσφορά (διαμονή)

5% 2,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~15 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~30,3% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,6 / 5,0
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Ansoff Matrix | Κύρια τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Βορειοανατολική 
Πελοπόννησος» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών κύριων τουριστικών προϊόντων – αγορών.

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Αυστρία, Πολωνία, 
Ολλανδία, Ελβετία), Καναδάς, 

Κίνα, Νότια Κορέα

Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Αυστρία, Πολωνία1,

Ολλανδία, Ελβετία)

Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο

1. Εξαιρείται η Πολωνία από το Yachting, καθώς με βάση στοιχεία από το World Travel Monitor®: Inbound Travel to Greece 2017, οι Πολωνοί ταξιδιώτες στην Ελλάδα δεν έδειξαν ενδιαφέρον για εκδρομές με σκάφος
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Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Βορειοανατολική 
Πελοπόννησος» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων –
αγορών.

Εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης του σε εδραιωμένο / 
ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Αθλητικός Τουρισμός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση σε Αυστρία, Πολωνία, 
Ολλανδία, Ελβετία)

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ



10

Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος». 
.
Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1
Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Βορειοανατολική Πελοπόννησος» με τη χρήση ενός εύηχου brand που θα αξιοποιεί και θα εντάσσεται στο επιτυχημένο 
brand «Mythical Peloponnese» που αφορά σε όλη την Περιφέρεια, υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) 

2 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας του προορισμού

3
Ολοκλήρωση των έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα του προορισμού, βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος και υποδομών μεταφορών για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους 
προσπελασιμότητας από άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα, εφαρμογή έργων για την ενοποίηση παλαιάς και νέας πόλης του Ναυπλίου, αναβάθμιση οικισμών, σχέδιο δράσης για την περιοχή «Ψαρομαχαλά» στο Ναύπλιο

4 Δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Πολιτιστικού& Θρησκευτικού τουρισμού

5 Δράσεις αναβάθμισης υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα

6
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)

7 Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του παράκτιου μετώπου του προορισμού

8 Δράσεις ενίσχυσης/επικαιροποίησης θεσμικού πλαισίου Αγροτουρισμού

9 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

10 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας περιοχών / πόρων Οικοτουρισμού

11 Δράσεις προώθησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και προστασίας των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

12
Προώθηση αειφορίας του αγροδιατροφικού τομέα μέσω ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης και δράσεων όπως η Στρατηγική βιώσιμης 
διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα, της χλωρίδας και τις βιοποικιλότητας 

13 Δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης μονοπατιών / διαδρομών

14 Δράσεις αναβάθμισης λιμενικών υποδομών με στόχο την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας μεταξύ Κορινθιακού και Σαρωνικού, την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κρουαζιέρας και την ενίσχυση των περιφερειακών λιμένων

15 Δράσεις βελτίωσης οδικής προσβασιμότητας σε προορισμούς αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

16 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας σε προορισμούς Τουρισμού Περιπέτειας

17 Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος 

18 Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προώθησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του προορισμού

19 Δράσεις ενίσχυσης/αναβάθμισης τουριστικών λιμένων και μαρίνων, αγκυροβολίων και θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής

20 Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προορισμών τουρισμού ήπιας άθλησης και Αθλητικού Τουρισμού

21
Αξιοποίηση και εμπλουτισμός της διαδικτυακής πύλης «mythicalpeloponnese», που λειτουργεί για το σύνολο της Περιφέρειας, όπου θα προβάλλεται η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές 
πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν για την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, 
παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

22
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach, αναπτυγμένη σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της 
ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

23 Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση και αναβάθμιση του yachting

24 Προώθηση διευρυμένου ωραρίου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία 

25
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό

26
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες -βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό και ψηφιακών διαδραστικών χαρτών των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

27 Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Τουρισμού Περιπέτειας

28 Δράσεις βελτίωσης συνδεσιμότητας του παράκτιου μετώπου του προορισμού

29 Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

30
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

31
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Τουρισμού Ευεξίας σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, , η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

32 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης στην παραλία

33 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας σε προορισμούς Τουρισμού Ευεξίας

34 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνης πόλης στο Ναύπλιο

35 Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη τουρισμού σκαφών αναψυχής (yachting)

36 Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών του προορισμού

37 Δράσεις προστασίας και βιωσιμότητας των πόρων του Tουρισμού Eυεξίας

38 Δράσεις προώθησης, προβολής και ανάδειξης πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος

39 Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του προορισμού

40 Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση του Αθλητικού Tουρισμού

41 Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων Πολιτιστικού & Θρησκευτικού τουρισμού

42 Δράσεις βελτίωσης οδικού δικτύου του προορισμού

43 Δράσεις ενίσχυσης και αναβάθμισης βασικών δικτύων και υποδομών

Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος». 
.
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (3)

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

44 Δράσεις αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης

45 Δράσεις για την επανέναρξη της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας του προορισμού

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

47 Δράσεις βελτίωσης στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων

48 Δράσεις προώθησης βιώσιμης αστικής κινητικότητας

49 Δράσεις ψηφιακής (και έντυπης) προώθησης και προβολής του προορισμού

50 Δράσεις προώθησης, προβολής και εμπλουτισμού του προϊόντος Sun & Beach

51 Δράσεις σύνδεσης του Οικοτουρισμού με την εκπαίδευση

52 Μελέτη για την μείωση της αστικής θερμικής νησίδας που παρατηρείται στα αστικά κέντρα μέσω τη χρήσης ειδικών υλικών και τη φύτευση δέντρων στους δρόμους των πόλεων 

53
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας 
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό

54 Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

55 Δράσεις βελτίωσης των υποδομών υγείας του προορισμού

56 Δράσεις ανάπτυξης/αναβάθμισης υποδομών Τουρισμού Ευεξίας

57 Δράσεις προβολής και προώθησης του Αγροτουρισμού

58 Δράσεις προώθησης και προβολής του οικοτουρισμού στον προορισμό

59 Δράσεις προώθησης και προβολής τουρισμού ήπιας άθλησης και περιπέτειας

60
Υπογραφή διακρατικών συμφωνιών και συμβάσεων συνεργασίας με ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού για την προβολή και προώθηση του Τουρισμού Ευεξίας και εμπλουτισμός του μοντέλου ανάπτυξης του τουρισμού ευεξίας με 
στροφή προς το "wellness"

61 Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες

62 Δράσεις ενεργειακής μετάβασης

Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος». 
.
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα του προορισμού
Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος.
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Προϊόν και Προώθηση

• Σύμφωνα με το διάγραμμα, οι δράσεις που έχουν την υψηλότερη σημασία στα δύο κριτήρια που εξετάζονται είναι εκείνες 
που αφορούν την ολοκλήρωση  των έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα του προορισμού (π.χ. της πόλης 
του Ναυπλίου) (Δράση 3) και οι οποίες έχουν και διάσταση προσβασιμότητας καθώς και δράσεις βελτίωσης και 
εκσυγχρονισμού των υποδομών του πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού (Δράση 4). Υψηλής σημασίας δράσεις 
αναδεικνύονται και εκείνες που αφορούν την αναβάθμιση υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα (Δράση 5)

• Η δράση που συγκέντρωση την υψηλότερη βαθμολογία αξιολόγησης (Δράση 1) αφορά την προώθηση, προβολή και 
ενίσχυση της εξωστρέφειας του προορισμού με κυριότερη παρέμβαση να είναι η εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής 
στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Βορειοανατολική Πελοπόννησος» με τη χρήση ενός 
εύηχου brand που θα αξιοποιεί και θα εντάσσεται στο επιτυχημένο brand «Mythical Peloponnese» που αφορά σε όλη την 
Περιφέρεια, υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό

• Υψηλής σημασίας δράσεις, ιδιαίτερα ως προς το κριτήριο «Ποιότητα Ζωής», είναι οι εκείνες που αφορούν τη βελτίωση της 
ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών, περιλαμβάνοντας, παρεμβάσεις που συνδέονται με τον οδικό τουρισμό όπως την 
κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορές περιοχές 
του προορισμού (Δράση 6), την προώθηση κοινών κανονιστικών προτύπων για καταλύματα και υγειονομικά πρωτόκολλα 
(Δράση 9), παρεμβάσεις ανάπτυξης και βελτίωσης μονοπατιών/διαδρομών που αφορούν τον οικοτουρισμό (Δραση 13) και 
δράσεις αναβάθμισης υποδομών τουρισμού περιπέτειας (Δράση 27)

• Σημαντικές δράσεις, ιδίως ως προς το κριτήριο «Προϊόν και Προώθηση», είναι εκείνες που αφορούν την προώθηση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και προστασίας των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος (Δράση 11)

• Μία σειρά από δράσεις προσβασιμότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον προορισμό με κυριότερη την Δράση 2 που 
αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συνδυασμένων μεταφορών αλλά και τις Δράσεις 10 και 14 καθώς 
στοχεύουν στη βελτίωση της συνδεσιμότητας του προορισμού συνολικά, όπως και οι Δράσεις 45 και 42 που αφορούν 
σιδηροδρομική πρόσβαση στον προορισμό και την οδική πρόσβαση στους δημοφιλείς προορισμούς έναντι των νησιών του 
Αργοσαρωνικού, ενώ άλλες δράσεις εστιάζουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε υποδομές εξειδικευμένων 
τουριστικών προϊόντων όπως αγροτουρισμού, τουρισμού περιπέτειας, γαστρονομικού τουρισμού, σκαφών αναψυχής 
(Δράσεις 15, 16, 17, 19)

• Ανάλογη σημασία έχουν δράσεις με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του 
παράκτιου μετώπου του προορισμού (Δράση 7)

• Σημαντικές αναδεικνύονται επίσης δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτιστικό/ θρησκευτικό τουρισμό όπως δράσεις
ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού (Δράση 41, με χαμηλό βαθμό στο 
κριτήριο ωριμότητα/κόστος) και δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (Δράση 46)

• Μία ολόκληρη ομάδα δράσεων που αφορά την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την ψηφιακή προώθηση και προβολή 
του προορισμού και εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων (Sun and Beach, Ναυτικός Τουρισμός, Οικοτουρισμός, 
Αγροτουρισμός) έχει αυξημένη σημασία για το προϊόν αλλά περιορισμένη σημασία για το κριτήριο «Ποιότητα Ζωής» 
(Δράσεις 21, 22, 23,25, 26, 30, 31)
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Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1.
Προώθηση απευθείας οδικής σύνδεσης του προορισμού, και ιδίως του Ναυπλίου αλλά ενδεχομένως και άλλων τουριστικών πόλων του προορισμού εφόσον το δρομολόγιο είναι βιώσιμο, με δύο 
προαναφερόμενα αεροδρόμια μέσω λεωφορείων ιδιωτικού χαρακτήρα στα οποία θα δύναται να γίνει προκράτηση από τους ενδιαφερόμενους Μελέτη για τη δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι της 
Ερμιόνης στην ΠΕ Αργολίδας

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία και τη λειτουργία υδατοδρομίου στη λίμνη Τάκα της Αρκαδίας

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Προώθηση δημιουργίας υδατοδρομίου στον κόλπο του Ναυπλίου (Νέα Κίος ή Ναύπλιο)

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.2.
Προώθηση του οδικού τουρισμού καθώς ο προορισμός παρουσιάζει μεγάλες διαφορές στο φυσικό περιβάλλον που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για του επισκέπτες που αναζητούν 
διαφοροποιημένες εμπειρίες και εναλλαγές στις εικόνες και στο περιβάλλον που θα περιηγηθούν συνδυάζοντας μοναδικές βιωματικές εμπειρίες (π.χ. επισκέψιμα οινοποιεία στην επονομαζόμενη 
«Τοσκάνη της Ελλάδας», τη Νεμέα)

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

1.2.2.
Προώθηση της μονοήμερης κρουαζιέρας καθώς και της πολυήμερης εξειδικευμένης και υψηλών υπηρεσιών κρουαζιέρας για μέχρι 100 άτομα, στοχεύοντας σε high end αγορές υψηλότερης δαπάνης σε 
σχέση με τη μαζική κρουαζιέρα

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1.
Μελέτη για τη δημιουργία υδατοδρομίου στην περιοχή Ερμιόνης καθώς αποτελεί διεθνή πόλο έλξης και high end προορισμό, ενώ το υδατοδρόμιο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την πρόσβαση σε άλλα 
σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

4.2.2. Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές/γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά θεματικού περιεχομένου), ιδίως στη Νεμέα

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1.
Ανάπτυξη υποδομών ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος (αμιγής αγροτουρισμός) που δεν θα περιορίζεται σε χώρους καταλύματος παραδοσιακού τύπου, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα 
δραστηριοτήτων σε αγρόκτημα, κτηνοτροφικές και τυροκομικές μονάδες καθώς και ενασχόληση με άλλες γεωργικές και οικοτεχνικές εργασίες. Σκοπός είναι οι μονάδες να  παρέχουν υλικοτεχνικές 
υποδομές που επιτρέπουν δραστηριότητες εκπαίδευσης και επίδειξης / παρακολούθησης αγροτικών εργασιών όπως οι γεωργικές εργασίες, η μελισσοκομία και η παραγωγή οίνου

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1

Αναβάθμιση των υποδομών των χιονοδρομικών κέντρων Ζήρειας και Μαίναλου. Προτείνεται η αναβάθμιση να εστιάσει σε δύο άξονες. Πρώτον, στη δημιουργία υποδομών όπως νυχτερινός φωτισμός, 
ανανέωση των υποδομών μεταφοράς στις πίστες, βελτίωση ζωνών χιονοδρομίας με καθορισμένες ζώνες δυσκολίας και σε δεύτερο επίπεδο, με δεδομένο ότι τα χιονοδρομικά κέντρα δεν διαθέτουν 
πολλές πίστες και ο βαθμός δυσκολίας είναι αρκετά βατός, προτείνεται η δημιουργία ολοκληρωμένων και ποιοτικών υποδομών που θα απευθύνονται σε οικογένειες και σε ανθρώπους που θέλουν να 
απολαύσουν τη φύση και το χιονισμένο τοπίο ασκώντας μία ήπια σωματική άθληση και απολαμβάνοντας συμπληρωματικά προϊόντα όπως το σαλέ

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1 Προβολή και προώθηση καταδυτικού τουρισμού στην περιοχή μεταξύ Ύδρας και Δοκού, σε συνέργεια με τις ακτές τις Πελοποννήσου (Ερμιόνη)

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

8.1.1.
Δημιουργία με την επανάχρηση παλαιών αποθηκών σε πολιτιστικούς. Ενδεικτικά αναφέρονται παλαιές αποθήκες στο Δήμο Νεμέας που μπορούν να αξιοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι για την προώθηση 
των φημισμένων κρασιών καθώς και παλαιά ελαιοτριβεία 

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

8.1.1.
Ανάπτυξη δικτυού επισκέψιμων οινοποιών και οινικού τουρισμού στην περιοχή της Νεμέας στα πρότυπα της Τοσκάνης, προσφέροντας δυνατότητες διημέρευσης. Απαιτείται εκτός από την αναβάθμιση 
των οινοποιιών, βελτίωση των υποδομών όπως σήμανση και πρόσβαση και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

9.2.2.
Ανάδειξη και προώθηση των υποδομών ευεξίας στο ευρύτερο δημοφιλές πλαίσιο του wellness που προσελκύει ιδιαίτερα τις high end αγορές, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό και την ανάταξη του 
προϊόντος περισσότερο προς τη κατεύθυνση της ευεξίας, κάτι που δένει με συγκεκριμένους τουριστικούς πόλους του προορισμού οι οποίοι έχουν χαρακτήρα high end 

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την Βορειοανατολική Πελοπόννησο

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Αθλητικός Τουρισμός Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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