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Παρουσίαση προορισμού
O προορισμός «Νότια Πελοπόννησος» αποτελεί προορισμό «ομπρέλα» που αποτελείται από τις ΠΕ Λακωνίας και Μεσσηνίας που 
διοικητικά ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Προορισμός «Νότια Πελοπόννησος»

• Η ΠΕ Λακωνίας με πρωτεύουσα την Σπάρτη, 
συνορεύει με τις ΠΕ Αρκαδίας στα βόρεια και 
Μεσσηνίας στα δυτικά, με πρωτεύουσα την πόλη της 
Σπάρτης. Αποτελεί την νοτιότερη ΠΕ  της 
Πελοποννήσου και της Ηπειρωτικής Ελλάδας. 
Βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος (Μυρτώο Πέλαγος), 
το Μεσσηνιακό και το Λακωνικό κόλπο. Στην ΠΕ 
ανήκει και το μοναδικό κατοικημένο νησί της 
Πελοποννήσου, η Ελαφόνησος. Οι βασικότεροι 
ορεινοί όγκοι είναι ο Ταΰγετος και ο Πάρνωνας.

• Η ΠΕ Μεσσηνίας, στο νοτιοδυτικό άκρο της 
Πελοποννήσου, συνορεύει με τις ΠΕ Ηλείας στα 
βόρεια, Αρκαδίας στα βορειοανατολικά, Λακωνίας 
στα ανατολικά και βρέχεται στα νότια από τον 
Μεσσηνιακό κόλπο και στα δυτικά από το Ιόνιο 
Πέλαγος. Πρωτεύουσα της είναι η πόλη της 
Καλαμάτας. Τα κυριότερα όρη είναι ο Ταΰγετος και 
το Λύκαιο.

• Αποτελεί προορισμό με σημαντικές αναπτυξιακές 
δυνατότητες στα προϊόντα του Sun & Beach, του 
yachting, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού 
Τουρισμού και του MICE (Καλαμάτα και ΠΕ 
Μεσσηνίας), πόρους για την ανάπτυξη των 
εναλλακτικών / συμπληρωματικών προϊόντων του 
Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού, του Αθλητικού 
και του Γαστρονομικού Τουρισμού, καθώς και του 
τουρισμού πολυτελείας. 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 «Νότια 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

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν λόγω των ευνοϊκών συνθηκών και της εκτεταμένης ακτογραμμής με κατάλληλη 
μορφολογία για ναυσιπλοΐα αναψυχής, πρόσβαση στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος, εγγύτητα με τις ΠΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και τα Κύθηρα επιτρέποντας τη 
διασύνδεσή τους, των υποδομών ελλιμενισμού σε λιμένες, όρμους, λιμανάκια, 3 χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια και 3 χωροθετημένες μαρίνες (Πύλου, 
στο χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ με ανολοκλήρωτες υποδομές, Καλαμάτας με υψηλού επιπέδου υποδομές, και Μονεμβασιάς, ανολοκλήρωτη αλλά με εργασίες επέκτασης 
υπό εξέλιξη) - περαιτέρω αξιοποίηση παράκτιων ζωνών μέσω βελτίωσης λειτουργίας και ανάπτυξης / αναβάθμισης λιμενικών υποδομών (βλέπετε επόμενες σελίδες)

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

• Πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα (1 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO –ο αρχαιολογικός χώρος του Μυστρά, κάστρα και καστροπολιτείες - ιδιαίτερα δείγματα της 
γαλλοενετικής φρουριακής αρχιτεκτονικής, υψηλή συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κ.α.), σημεία ενδιαφέροντος θρησκευτικού 
χαρακτήρα, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και σημαντικό μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο – ο προορισμός εμφανίζει σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση 
και απήχηση του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος» (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Αιτιολόγηση

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό

• Υποδομές υποδοχής κρουαζιέρας στα λιμάνια Μονεμβασιάς, Γυθείου, Καλαμάτας και Πύλου (ωστόσο, λόγω των πεπερασμένων δυνατοτήτων της Πύλου ως παραδοσιακού 
οικισμού και της χωροθέτησης του λιμένα εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και στα όρια περιοχής Natura κρίνεται σκόπιμη η αποφυγή προώθησης της Πύλου ως 
προορισμού κρουαζιέρας) κατάλληλες για ελλιμενισμό μικρής δυναμικότητας κρουαζιερόπλοιων με σχετικά πτωτική τάση τόσο σε κλήσεις όσο και σε αφίξεις επισκεπτών 
παρά την ύπαρξη σημείων ενδιαφέροντος (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 ενίσχυσης λόγω της ανάπτυξης 
υπερπολυτελών τουριστικών θέρετρων, ιδιαίτερα στην ΠΕ Μεσσηνίας, του σχετικά ανεπτυγμένου δυναμικού τουριστικών καταλυμάτων και της περαιτέρω ενίσχυσης της 
αεροπορικής συνδεσιμότητας μέσω του αεροδρομίου Καλαμάτας – ζητήματα αποτελούν η μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας, το ενδοπεριφερειακό 
οδικό δίκτυο που χρήζει αναβάθμισης, 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 της Καλαμάτας, με εύκρατο μεσογειακό κλίμα, υποδομές αεροπορικής συνδεσιμότητας, τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, σημεία 
ενδιαφέροντος, πολιτιστικά / θρησκευτικά αξιοθέατα στην ΠΕ, υποδομές καταλύματος / εστίασης, εγγύτητα με τουριστικά θέρετρα παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, 
νυχτερινή ζωή, εμπορικά καταστήματα, πολιτιστικά δρώμενα / λαογραφικές εκδηλώσεις κ.α. – κύριο ζήτημα αποτελεί η σχετικά μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το 
εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο (βλέπετε επόμενες σελίδες)

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

• Αστικό κέντρο της Καλαμάτας με ευνοϊκό κλίμα, ασφάλεια, υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητα, τουριστικούς πόρους για την προσέλκυση bleisure 
ταξιδιωτών και ταξιδιών κινήτρων, καθώς και ορισμένες συνεδριακές υποδομές με δυνατότητα φιλοξενίας μεσαίων / μεγάλων συνεδρίων (έως 2.000 άτομα), 
υποστηρικτικές MICE υπηρεσίες και μικρότερες αίθουσες για εκδηλώσεις – κύριο ζήτημα αποτελεί η σχετικά μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την 
χειμερινή περίοδο (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Αξιολόγης
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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 «Νότια 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 (95), αγροδιατροφική 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 (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, σημαντικούς 
γεωλογικούς σχηματισμούς (φαράγγια, σπήλαια, απολιθωμένα δάση), θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και σημαντικό αριθμό πεζοπορικών / ορειβατικών διαδρομών 
(Caryatides Trails, δίκτυο σηματοδοτημένων πεζοπορικών 57 χλμ., και ποδηλατικών διαδρομών 52 χλμ., εθνικό πεζοπορικό μονοπάτι Ε32 και ευρωπαϊκό Ε4) που μπορούν να 
αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εναλλακτικών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων χαμηλής έντασης (π.χ. ιππασία, πεζοπορία) και παρατήρησης της φύσης (βλέπετε επόμενη σελίδα)

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

• Φυσικό περιβάλλον με ευνοϊκές συνθήκες, σχετικές υποδομές και επιχειρήσεις για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως π.χ. ποδηλασία, πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση 
(αναρριχητικό πάρκο Λαγκάδας και Κάβο Μαλιά), κατάβαση / εξερεύνηση σπηλαίων και φαραγγιών και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, kitesurfing, ιστιοπλοΐα, 
καταδύσεις, κ.α.), 2 υπερσύγχρονα γήπεδα γκολφ εντός του Costa Navarino και επενδυτικό πλάνο υπό ανάπτυξη για τη δημιουργία 2 ακόμη δίνοντας στον προορισμό δυναμική για 
την προσέλκυση επαγγελματιών και ερασιτεχνών παικτών, με υψηλή αγοραστική δύναμη για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και τη διοργάνωση ορισμένων 
αθλητικών εκδηλώσεων με δυνατότητα προσέλκυσης εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• 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, γαστρονομικές εκδηλώσεις, γιορτές τοπικών προϊόντων και οινοτουριστικό 
ενδιαφέρον λόγω των αμπελώνων, των επισκέψιμων οινοποιείων και των οίνων ΠΟΠ / ΠΓΕ (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν

• Ορισμένες θεματικές ξενοδοχειακές μονάδες Τουρισμού Ευεξίας και εγκαταστάσεις spa / ευεξίας ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και 
την ανάδειξη της Νότιας Πελοποννήσου ως προορισμού που παρέχει ευεξία συνδυαστικά με αυθεντικές αγροτουριστικές, οικοτουριστικές και εμπειρίες αθλητικού τουρισμού 
(βλέπετε επόμενες σελίδες)

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
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Νότια 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: 1,0 / 5,0 
• Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» που 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 κα) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται και συνδεσιμότητα με υπερατλαντικούς  προορισμούς (π.χ. μέσω Βαρσοβίας και Κατοβίτσε με Νέα Υόρκη).  Επιπλέον, το αεροδρόμιο 
της Καλαμάτας εξυπηρετεί  και μεγάλο αριθμό ναυλωμένων πτήσεων (Πράγα, Τελ Αβίβ, Όσλο,  Ινσμπρουκ, Λυών , Νάντη κα) 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.

• Λιμένες με ελάχιστη ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα, σημειακές ελλείψεις και αδυναμίες στον προορισμό: 
− Το λιμάνι της Καλαμάτας ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και έχει χαρακτηριστεί ως λιμάνι εθνικής σημασίας, με υποδομές που δύνανται να 

καλύψουν την εμπορική και ακτοπλοϊκή κίνηση, ενώ χρησιμοποιείται επίσης από κρουαζιερόπλοια και αλιευτικά, ωστόσο απαιτούνται σημαντικά έργα αναβάθμισης. Επίσης, τα 
τελευταία χρόνια δεν αξιοποιείται ως επιβατικός σταθμός και δε συνδέεται με άλλα λιμάνια για τη μεταφορά επιβατών. 

− Το Λιμάνι της Νεάπολης βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της ΠΕ Λακωνίας και χρησιμοποιείται ως ακτοπλοϊκός σταθμός για τη σύνδεση με τα Κύθηρα, Αντικύθηρα και 
Ελαφόνησο, με συχνά δρομολόγια κατά την καλοκαιρινή περίοδο και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση τα τελευταία χρόνια (~220 χιλ. επισκέπτες το 2019).

− Γίνονται προσπάθειες επανεργοποίησης της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιάς-Μονεμβασιά και της επανασύνδεσης Νότιας Πελοποννήσου (Καλαμάτα / Γύθειο) με Κρήτη.
• 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), Εθνικής Οδού 9 (ΕΟ 9 | Πάτρα-Αμαλιάδα-Πύργος-Κυπαρισσιά), Εθνικής Οδού 82 (ΕΟ 82 | Πύλος-Βελίκα-Μεσσήνη-Καλαμάτα-
Αρτεμισία-Σπάρτη), Εθνικής Οδού 39 (Τρίπολη-Σπάρτη-Γύθειο), Εθνικής Οδού 86 (Κροκέες-Μονεμβασιά)

• Σημαντικές ελλείψεις στο ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο που οδηγεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς σε παράκτιες περιοχές, περιοχές υπαίθριων δραστηριοτήτων 
περιπέτειας, καθώς και μεταξύ των δύο ΠΕ του προορισμού - στο παρελθόν υπήρχε τρένο το οποίο σύνδεε την Αθήνα με την Καλαμάτα μέσω Τρίπολης, αλλά η γραμμή αυτή έχει 
διακοπεί από το 2010 (όπως και οι γραμμές Πύργος-Καλαμάτα, Καλαμάτα-Μεσσήνη-ΤΕΙ).

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 ενίσχυσης λόγω της ανάπτυξης υπερπολυτελών τουριστικών θέρετρων, ιδιαίτερα στην ΠΕ Μεσσηνίας, του σχετικά ανεπτυγμένου δυναμικού 
τουριστικών καταλυμάτων και της περαιτέρω ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας μέσω του αεροδρομίου Καλαμάτας – ζητήματα: η μεγάλη απόσταση από τα χερσαία 
σύνορα της χώρας, το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο που χρήζει αναβάθμισης, 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,  πρόσβαση στο Αιγαίο και το Ιόνιο 
πέλαγος, εγγύτητα με τις ΠΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και τα Κύθηρα επιτρέποντας τη διασύνδεσή τους, υποδομές ελλιμενισμού σκαφών σε λιμένες, όρμους, λιμανάκια, 3 
χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια και 3 χωροθετημένες μαρίνες (Πύλου, στο χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ με ανολοκλήρωτες υποδομές, Καλαμάτας με υψηλού 
επιπέδου υποδομές, και Μονεμβασιάς, ανολοκλήρωτη αλλά με εργασίες επέκτασης υπό εξέλιξη) - περαιτέρω αξιοποίηση παράκτιων ζωνών μέσω βελτίωσης λειτουργίας και 
ανάπτυξης / αναβάθμισης λιμενικών υποδομών 

• Ναυτικός Τουρισμός | Κρουαζιέρα (0,125 /  0,5): Υποδομές υποδοχής κρουαζιέρας στα λιμάνια Μονεμβασιάς, Γυθείου και Καλαμάτας κατάλληλες για ελλιμενισμό μικρής 
δυναμικότητας κρουαζιερόπλοιων με σχετικά πτωτική τάση τόσο σε κλήσεις όσο και σε αφίξεις επισκεπτών παρά την ύπαρξη σημείων ενδιαφέροντος 

• Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα (1 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, ο Μυστράς, βυζαντινά, ενετικά και οθωμανικά 
κάστρα και καστροπολιτείες, υψηλή συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία κ.α.), σημεία ενδιαφέροντος θρησκευτικού χαρακτήρα, ήθη, έθιμα, 
παραδόσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και σημαντικό μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο – ο προορισμός εμφανίζει σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση και απήχηση του πολιτιστικού και 
θρησκευτικού αποθέματος, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος» 

• City Break (0,25 / 1,0): παραθαλάσσιο αστικό κέντρο της Καλαμάτας με εύκρατο μεσογειακό κλίμα, υποδομές αεροπορικής συνδεσιμότητας, τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, 
σημεία ενδιαφέροντος, υποδομές καταλύματος / εστίασης, εγγύτητα με τουριστικά θέρετρα παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, νυχτερινή ζωή, εμπορικά καταστήματα, πολιτιστικά 
δρώμενα / λαογραφικές εκδηλώσεις κ.α. – κύριο ζήτημα αποτελεί η σχετικά μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο
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Αξιολόγηση προορισμού (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Νότια Πελοπόννησος» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια
Βάρος 

κριτηρίου
Βαθμολογία Σχόλια

2
Κύρια τουριστικά 
προϊόντα

25% 2,5
• MICE (0,6 / 1,0): αστικό κέντρο της Καλαμάτας με ευνοϊκό κλίμα, ασφάλεια, υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητα, τουριστικούς πόρους για για την προσέλκυση bleisure 

ταξιδιωτών και ταξιδιών κινήτρων, καθώς και ορισμένες συνεδριακές υποδομές με δυνατότητα φιλοξενίας μεσαίων / μεγάλων συνεδρίων (έως 2.000 άτομα), υποστηρικτικές MICE 
υπηρεσίες και μικρότερες αίθουσες για εκδηλώσεις . – κύριο ζήτημα αποτελεί η σχετικά μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο 

3
Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα

10% 2,7

• Αγροτουρισμός (0,6 / 1,0): σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων και παραδοσιακών οικισμών, σημαντική αγροδιατροφική 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, σημαντικούς γεωλογικούς σχηματισμούς (φαράγγια, σπήλαια, απολιθωμένα δάση), θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και σημαντικό αριθμό πεζοπορικών / ορειβατικών 
διαδρομών (Caryatides Trails, δίκτυο σηματοδοτημένων πεζοπορικών, 57 χλμ., και ποδηλατικών διαδρομών, 52 χλμ., εθνικό πεζοπορικό μονοπάτι Ε32 και ευρωπαϊκό Ε4) 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 δραστηριότητες όπως ποδηλασία, πεζοπορία, 
ορειβασία, αναρρίχηση (αναρριχητικό πάρκο Λαγκάδας και Κάβο Μαλιά), κατάβαση / εξερεύνηση σπηλαίων και φαραγγιών και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, 
kitesurfing, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, κ.α.), 2 υπερσύγχρονα γήπεδα γκολφ εντός του Costa Navarino και επενδυτικό πλάνο υπό υλοποίηση για τη δημιουργία 2 επιπλέον, δίνοντας στον 
προορισμό δυναμική για προσελκύση επαγγελματιών και ερασιτεχνών παικτών, με υψηλή αγοραστική δύναμη για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και διοργάνωση 
ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων με δυνατότητα προσέλκυσης εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος

• 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, γαστρονομικές εκδηλώσεις, γιορτές τοπικών 
προϊόντων και οινοτουριστικό ενδιαφέρον λόγω των αμπελώνων, των επισκέψιμων οινοποιείων και των οίνων ΠΟΠ / ΠΓΕ 

• Τουρισμός Ευεξίας (0,25 /1,0): ορισμένες θεματικές ξενοδοχειακές μονάδες Τουρισμού Ευεξίας και εγκαταστάσεις spa / ευεξίας ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου για τον εμπλουτισμό του 
τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη της Νότιας Πελοποννήσου ως προορισμού που παρέχει ευεξία συνδυαστικά με αυθεντικές αγροτουριστικές, οικοτουριστικές και εμπειρίες 
αθλητικού τουρισμού 

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.
• ~357 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) βάσει αξιολόγησης της ταξιδιωτικής πλατφόρμας TripAdvisor για τον προορισμό «Νότια Πελοπόννησος»
• Ο αρχαιολογικός χώρος του Μυστρά, βόρεια της Σπάρτης, αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO από το 1989.

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 2,0 • ~620,8 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
− ~12,6 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
− ~28,9% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

Συνολική βαθμολογία προορισμού 2,5 / 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 «Νότια 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)

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

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (εστίαση 
σε Αυστρία, Πολωνία1, Ολλανδία), 

Ισραήλ, Ρωσία

Γερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Σκανδιναβία, Ελβετία

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Σκανδιναβία, Ελβετία

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Αυστρία, Πολωνία, 

Ολλανδία), Ισραήλ, Ρωσία
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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)

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, 
Σκανδιναβία, Ελβετία
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Νότια Πελοπόννησος».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

1 Δράσεις ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας του προορισμού

2
Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Νότια Πελοπόννησος» με τη χρήση ενός εύηχου brand που θα πλαισιώνεται από το επιτυχημένο brand «Mythical
Peloponnese» που αφορά σε όλη την Περιφέρεια στα πλαίσια ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού

3 Δράσεις αστικής αναβάθμισης

4 Δράσεις ανάπτυξης κόμβων πολυτροπικών μεταφορών

5
Δημιουργία ειδικού τμήματος του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού DMO που θα ειδικεύεται στην  προβολή & προώθηση της Ν. Πελοποννήσου ως σύγχρονος και προς ανάπτυξη προορισμός Αγροτουρισμού και 
Οικοτουρισμού

6 Δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

7 Δράσεις αναβάθμισης / ανάδειξης υποδομών και πόρων οικοτουριστικού χαρακτήρα

8
Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών (υποδομές πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και συγκοινωνιακούς κόμβους, χώροι διημέρευσης, εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε 
τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις, δημιουργία δικτύου ΜΜΜ που διασυνδέουν σημεία πολιτιστικού, θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B, ποιοτική 
αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΜΜΜ και ΤΑΧΙ)

9 Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του νότιου παράκτιου μετώπου 

10 Δράσεις ενίσχυσης / επικαιροποίησης θεσμικού πλαισίου του Αγροτουρισμού

11 Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων

12 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας πόρων / υποδομών / προορισμών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

13
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 

14 Δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης μονοπατιών/διαδρομών

15 Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου του προορισμού

16 Δράσεις προώθησης της αειφορίας και τήρησης της φέρουσας ικανότητας των τουριστικών πόλων του προορισμού

17 Δράσεις βελτίωσης και αναβάθμισης τουριστικών λιμένων και μαρίνων

18 Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

19
Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Νότια Πελοπόννησος» με ενσωμάτωση και εκμετάλλευση του υπάρχοντος ποιοτικού υλικού του ιστοτόπου «Mythical Peloponnese»  και πλήρης διασύνδεσή της 
με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό 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 και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

20
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας υφιστάμενες αξιόλογες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτυγμένη σε πολλαπλές 
γλώσσες και βελτιστοποιημένη για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (2)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Νότια Πελοπόννησος».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

21 Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση και αναβάθμιση του Ναυτικού Tουρισμού yachting

22 Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής 

23
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα αποτελούν τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής 
πύλης για τον προορισμό

24
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

25 Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Τουρισμού Περιπέτειας και δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και αναψυχής, με έμφαση στον καταδυτικό και ποδηλατικό τουρισμό 

26 Δράσεις αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και βελτίωσης συνδεσιμότητας

27 Δράσεις βελτίωσης οδικής προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας του προορισμού 

28 Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE

29
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

30 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης στην παραλία

31 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνης πόλης στην Καλαμάτα

32 Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη τουρισμού σκαφών αναψυχής

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

34 Δράσεις ενίσχυσης της βιωσιμότητας των αθλητικών υποδομών του προορισμού

35 Δράσεις προώθησης και προβολής του πλούσιου πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού αποθέματος

36 Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

37 Δράσεις αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης του προορισμού

38 Δράσεις ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

39
Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αθλητικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής 
τουριστικής πύλης για τον προορισμό, και ψηφιακή αναβάθμιση των αθλητικών κέντρων με σύγχρονα μέσα που θα βελτιώσουν και θα εκσυγχρονίσουν την εμπειρία του επισκέπτη σε αθλητικές διοργανώσεις

40 Δράσεις ανάπτυξης σιδηροδρομικής σύνδεσης του προορισμού

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

42 Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων 

43 Δράσεις βελτίωσης συνδεσιμότητας του παράκτιου μετώπου του προορισμού
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Στρατηγικές Δράσεις Δημόσιου (3)
Παρακάτω παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Νότια Πελοπόννησος».

Α/Α Στρατηγικές Δράσεις

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

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

46 Δράσεις προβολής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας του προορισμού για την προσέλκυση συνεδρίων

47 Δράσεις σύνδεσης του Αγροτουρισμού με εκπαιδευτικά προγράμματα

48 Δράσεις σύνδεσης του Οικοτουρισμού με την εκπαίδευση

49 Δράσεις ενίσχυσης της τουριστικής εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας

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

51 Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

52 Προβολή και προώθηση του γαστρονομικού προϊόντος

53 Δράσεις ενίσχυσης υποδομών υγείας στον προορισμό

54 Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών

55 Δράσεις ενίσχυσης βασικών υποδομών

56 Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Αθλητικού Τουρισμού

57 Ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στον προορισμό 

58 Δράσεις προώθησης και προβολής του Οικοτουρισμού
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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.

• Σύμφωνα με το διάγραμμα προκύπτει ότι η δράση με την υψηλότερη σημασία στα δύο αξιολογούμενα κριτήρια συμπίπτει με τη δράση που 
έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία αξιολόγησης (Δράση 1) και αφορά δράσεις ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας του 
προορισμού

• Αυξημένης σημασίας για τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού είναι επίσης οι δράσεις αστικής αναβάθμισης (Δράση 3), οι 
δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού (Δράση 6) και οι δράσεις αναβάθμισης 
υποδομών και ανάδειξης υποδομών και πόρων οικοτουριστικού χαρακτήρα (Δράση 7)

• Αυξημένης σημασίας, ιδίως ως προς το κριτήριο «Προϊόν και Προώθηση» είναι οι δράσεις προώθησης, προβολής και ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας του προορισμού και κυρίως η Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης 
του προορισμού «Νότια Πελοπόννησος» με τη χρήση ενός εύηχου brand που θα πλαισιώνεται από το επιτυχημένο brand «Mythical
Peloponnese» που αφορά σε όλη την περιφέρεια, ενώ προτείνεται η δημιουργία Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού 
(DMO) για τον προορισμό. Ανάλογα σημαντική εμφανίζεται η συναφής δράση δημιουργίας ειδικού τμήματος του Περιφερειακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού DMO που θα ειδικεύεται στην  προβολή & προώθηση της Ν. Πελοποννήσου ως σύγχρονος και προς 
ανάπτυξη προορισμός αγροτουρισμού και οικοτουρισμού (Δράση 5)

• Ανάλογη σημασία έχουν δράσεις προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου του προορισμού (Δράση 15), δράσεις
προώθησης της αειφορίας και τήρησης της φέρουσας ικανότητας των τουριστικών πόλων του προορισμού (Δράση 16), δράσεις βελτίωσης 
τουριστικών λιμένων και μαρινών (Δράση 17) και Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών του 
προορισμού (Δράση 33 με χαμηλή βαθμολογία στο κριτήριο ωριμότητα/κόστος)

• Επίσης, σημαντικές δράσεις για τον προορισμό είναι δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την 
παρακολούθηση του νότιου παράκτιου μετώπου (Δράση 9), δράσεις ενίσχυσης/επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου ως προς τις 
αγροτουρισιτκές μονάδες (Δράση 10) και δράσεις βελτίωσης συνδεσιμότητας οικοτουριστικών προορισμών (Δράση 12)

• Ξεχωριστή σημασία για τον προορισμό έχουν οι δράσεις ανάπτυξης κόμβων πολυτροπικών μεταφορών, και ιδίως η δημιουργία κόμβου ΚΤΕΛ 
ή/και ιδιωτικών λεωφορείων στον αερολιμένα Καλαμάτας (πύλη εισόδου) για την ανάπτυξη πολυτροπικού κόμβου μεταφορών που θα 
ενισχύσει την συνδεσιμότητα των τουριστικών πόλων του προορισμού, θα διευκολύνει τη διάχυση των τουριστικών ροών και θα ενισχύσει 
την τουριστική κίνηση (Δράση 4), καθώς και ενίσχυσης της λιμενικής συνδεσιμότητας του προορισμού (Δράση 26)

• 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 8), και την προώθηση 
κοινών κανονιστικών προτύπων για καταλύματα και υγειονομικά πρωτόκολλα (Δράση 11)

• Ανάλογη σημασία εμφανίζονται να έχουν δράσεις που εστιάζουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε υποδομές εξειδικευμένων 
τουριστικών προϊόντων όπως οικοτουρισμού, τουρισμού περιπέτειας και αθλητικού τουρισμού (Δράσεις 14 και 25)

• Σημαντικές αναδεικνύονται επίσης δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτιστικό/ θρησκευτικό τουρισμό όπως δράσεις ενοποίησης και 
διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού (Δράση 36, 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 41)

• 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, Γαστρονομικός τουρισμός) 
έχει αυξημένη σημασία για το προϊόν αλλά περιορισμένη σημασία για το κριτήριο «Ποιότητα Ζωής» (Δράσεις 19, 20, 21, 23, 24, 29)
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Προϊόν Περιοχή-άξονας
Α/Α Στρατηγικής 

Κατεύθυνσης
Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1.
Ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας του προορισμού κατά τη χειμερινή περίοδο μέσω εταιρειών χαμηλού κόστους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη άλλων τουριστικών προϊόντων (π.χ. MICE, 
αθλητικός τουρισμός -γκολφ, πολιτιστικός τουρισμός και πολιτιστικές εκδηλώσεις εκτός τουριστικής περιόδου) και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.2.
Προώθηση των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης υδατοδρομίων στην Καλαμάτα, στην Δυτική και Ανατολική Μάνη, την Μονεμβασιά και την Ελαφόνησο και λειτουργία δικτύου υδατοδρομίων 
για την αναβάθμιση της ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

2.2.2.
Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν Sun & Beach με σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του προορισμού και πολιτιστικά φεστιβάλ όπως και 
φεστιβάλ/ τοπικές γιορτές γαστρονομίας

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

5.2.1.
Προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας και συντονισμού  μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων (CVB, PCOs), των τοπικών φορέων (Δήμος, Περιφέρεια) καθώς και με φορείς της τοπικής οικονομίας και 
κοινωνίας που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδρίων

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1.
Ενίσχυση των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του αμιγή αγροτουρισμού που δεν 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 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

7.2.1.
Ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε συνεργασία με τον αγροτουρισμό, τη γεωργία, τους ελαιώνες και την οινοποιία – οργάνωση των κοινών δραστηριοτήτων σε θεματικές διαδρομές που θα περιλαμβάνουν 
γνωριμία με παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής, όπως η συγκομιδή καρπών, όπως η ελιά και τα σταφύλια και άγριων χόρτων, οι οινο-γαστρονομικές επισκέψεις, η συμμετοχή σε γευσιγνωσία και 
εργαστήρια οίνου με τα παραδοσιακά πατητήρια, καθώς και επαφή με τη βιολογική και βιώσιμη αγροτική καλλιέργεια

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

8.2.1.
Προώθηση της σύμπραξης μεταξύ δημόσιων φορέων, αθλητικών φορέων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των τοπικών κοινοτήτων για την άρτια και επαγγελματική διοργάνωση των αθλητικών 
εκδηλώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων άθλησης και περιπέτειας και την παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους συμμετέχοντες / επισκέπτες (Π.χ. Ironman)

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

9.1.1.
Οργάνωση ανοιχτών αγορών στην Καλαμάτα ενδεχομένως και σε άλλα μικρότερα αστικά κέντρα στα πρότυπα της Mercat de la Boquueria στη Βαρκελώνη όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να βρει 
πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα τοπικών παραγωγών, και να γευτεί φρέσκα γεύματα βασισμένα σε παραδοσιακές συνταγές

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη Νότια 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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