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Διευκρινίσεις & ειδικοί όροι

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

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

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

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

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

Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη 
μελέτη. Το ΙΝΣΕΤΕ και οι συγγραφείς της μελέτης δε φέρουν καμιά ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος, ως αποτέλεσμα αποφάσεων που 
τυχόν ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
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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 κύριων τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή / 
και να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τo κύριο τουριστικό προϊόν Sun & Beach .

• Μεσογειακό κλίμα με λίγες βροχές και μέση θερμοκρασία μεταξύ 18oC και 20oC, με ακτογραμμή, που εκτείνεται σε Κορινθιακό, Σαρωνικό και Αργολικό Κόλπο, με πλήθος προσβάσιμων και γραφικών παραλίων, οι περισσότερες 
αμμώδεις με κρυστάλλινα νερά, ορισμένες ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, οργανωμένες ή απομονωμένες με πληθώρα επιλογών για εκείνους που προτιμούν στιγμές χαλάρωσης στον ήλιο, υπαίθριες δραστηριότητες για τους 
πιο δραστήριους παραθεριστές ή για οικογένειες - 14 παραλίες βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία, 5 στην ΠΕ Κορίνθου, 5 στην ΠΕ Αργολίδας και 4 στην ΠΕ Αρκαδίας

− ΠΕ Κορινθίας: προσβάσιμες και καθαρές παραλίες κατά μήκος του Κορινθιακού και Σαρωνικού Κόλπου (π.χ. Λουτράκι, Άγιοι Θεόδωροι, Παραλία Αγίας Ελένης κ.α.), σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αθήνα

− ΠΕ Αργολίδας: δημοφιλείς προορισμοί όπως το Πόρτο Χέλι, η Ερμιόνη και το Ναύπλιο, με κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και ορισμένες υπερπολυτελείς υποδομές, κατάλληλες για την προσέλκυση τουρισμού υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και δυνατότητες για ανάδειξη τους σε πολυτελή τουριστικά θέρετρα ανταγωνιστικά με αυτά άλλων δημοφιλών τουριστικών προορισμών της Ελλάδας κατά την θερινή τουριστική περίοδο, που όμως 
δεν διαθέτουν εδραιωμένη και ξεκάθαρη τοποθέτηση στην αγορά του Sun & Beach με ορισμένες μονάδες να διαθέτουν πολύ χαμηλή λειτουργική απόδοση και άλλες να βρίσκονται εκτός λειτουργίας

− ΠΕ Αρκαδίας: κατά βάση ορεινός προορισμός, με συνεχόμενη ακτογραμμή συνολικού μήκος ~100 χλμ. με αρκετές οργανωμένες παραλίες που απλώνονται στο Δήμο Κυνουρίας, όπως π.χ. Ξεροπήγαδο, Κάτω Βέρβενα, 
Παράλιο Άστρος, Τυρός ή Λεωνίδιο, καθώς και πολλές μικρές, δυσπρόσιτες παραλίες, ιδανικές για εξερεύνηση και απομόνωση

• Ποικιλία επιλογών διασκέδασης και αναψυχής (εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, κινηματογράφοι, καζίνο στο Λουτράκι κ.α.) και ζωντανή νυχτερινή ζωή στις δημοφιλείς περιοχές του προορισμού και ιδανικός προορισμός 
για δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής στη θάλασσα - windsurfing, kitesurfing, θαλάσσιο kayak, αλεξίπτωτο θαλάσσης κ.α. και καταδυτικά κέντρα με εκπαιδευτικά προγράμματα για εξερεύνηση του βυθού και επιχειρήσεις 
μίσθωσης σκαφών αναψυχής για θαλάσσιες εκδρομές σε μη προσβάσιμες παραλίες του προορισμού ή στα γειτονικά νησιά

• Ορισμένα πολυτελή παραθαλάσσια resorts με υψηλού επιπέδου υποδομές και υπηρεσίες με διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα (π.χ. Amanzoe, Nikki Beach Resort), αρκετά ανεπτυγμένο δυναμικό ξενοδοχειακών και 
ενοικιαζόμενων δωματίων με σχετικά χαμηλή μέση δυναμικότητα και με το ~30,3% του συνόλου των δωματίων του προορισμού να ανήκουν στις υψηλότερες κατηγόριες (5*, 4* ή 4Κ), αναπτυξιακή προοπτική, ιδιαίτερα στην 
ΠΕ Αργολίδας, με νέες επενδύσεις (Kilada Hills της Dolphin Capitals και Infinity Hotel & Spa της Infinity ΙΚΕ) και δυνατότητα ανάδειξης, μέσα από τις κατάλληλες ενέργειες niche marketing και τις σχετικές επενδύσεις, σε 
προορισμό με στοχευμένο ενδιαφέρον και high end κοινό

• Γεωγραφική εγγύτητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Περιφέρεια Αττικής και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο μεταφορών με δύο σύγχρονους οδικούς άξονες (ΠΑΘΕ, Ολυμπία Οδός) που 
εξασφαλίζουν την διασύνδεση με τις παραπάνω Περιφέρειες, ωστόσο το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο που οδηγεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς σε παράκτιες περιοχές (π.χ. Ερμιόνη, Πόρτο Χέλι) ή περιοχές 
υπαίθριων δραστηριοτήτων περιπέτειας (Πάρνωνα, Ορεινή Αρκαδία, Ορεινή Κορινθία) χρήζει σημαντικών βελτιώσεων

• Σχετικά μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας και έλλειψη υποδομών διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας στον προορισμό, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετηθεί είτε από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», που αποτελεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας με ανεπτυγμένες υποδομές αεροπορικής συνδεσιμότητας και ~6,4 εκατ. διεθνείς αφίξεις το 2019, είτε από τον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας 
«Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, αλλά με απαιτούμενο χρόνο πρόσβασης σε δημοφιλείς περιοχές του προορισμού, όπως ο Αργολικός κόλπος και ο κόλπος της Ύδρας, που ξεπερνάει τη μία ώρα

• Δυνατότητα διασύνδεσης με τα κύρια και συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα που διαθέτουν τα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς βρίσκονται σε κοντινή απόσταση που ευνοεί τις ημερήσιες αποδράσεις

• Προορισμός με σχετικά αναξιοποίητο παραλιακό μέτωπο με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που ωστόσο εμφανίζει εστίαση στον μαζικό τουρισμό Sun & Beach, χαμηλή διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος παρά τους 
διαθέσιμους πολιτιστικούς, αρχαιολογικούς και τουριστικούς πόρους, καθώς και ορισμένα ζητήματα βασικών υποδομών (ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο, υψηλός βαθμός εξάρτησης από την Αττική ως προς την 
ηλεκτροδότηση, ζητήματα διαχείρισης λυμάτων και επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, διάθεση απορριμμάτων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων - έλλειψη συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 
απορριμμάτων και περιορισμένη ανακύκλωση, ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και χαμηλής ποιότητας ορισμένων τουριστικών υποδομών κ.α.)

Sun & Beach
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με το κύριο τουριστικό προϊόν του Ναυτικού Τουρισμού.

Κρουαζιέρα

• Ο λιμένας Ναυπλίου, η μοναδική πύλη τουρισμού κρουαζιέρας στον προορισμό, συγκέντρωσε το 2019 το 
υψηλότερο ποσοστό κίνησης κρουαζιερόπλοιων (48%) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζοντας 
αυξητική τάση την περίοδο 2014-2019 τόσο όσον αφορά τις ροές επιβατών κρουαζιέρας (αύξηση 33% 
καταγράφοντας 34.704 επισκέπτες το 2019) όσο και στις κλήσεις κρουαζιερόπλοιων (αύξηση 91% 
φτάνοντας τα 88 κρουαζιερόπλοια το 2019)

• Το Ναύπλιο αποτελεί αναδυόμενο προορισμό κρουαζιέρας με σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος και 
αξιοθέατα με παγκόσμια φήμη και ακτινοβολία, σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι Ναυπλίου (π.χ. 
Μπούρτζι, Ακροναυπλία, Παλαμήδι κ.α.), καθώς και από περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός της 
ΠΕ Αργολίδας (π.χ. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Τίρυνθα, Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών κ.α.).

• Απαιτείται περισσότερη και αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση της «Βορειοανατολικής 
Πελοποννήσου» ως προορισμού κρουαζιέρας και η επέκταση / αναβάθμιση των υποδομών ελλιμενισμού 
κρουαζιερόπλοιων (π.χ. εκβάθυνση λιμένα, κρηπιδώματα κ.α.), καθώς το λιμάνι Ναυπλίου, όπως και τα 
υπόλοιπα λιμάνια της Περιφέρειας, μπορούν να υποδεχτούν μικρά κυρίως κρουαζιερόπλοια – ανάγκη 
χωροθέτησης λιμένα εκτός της πόλης του Ναυπλίου ώστε να διασφαλιστεί το ιστορικό τοπίο της παλιάς 
πόλης και του κόλπου.

Ναυτικός Τουρισμός

Yachting (σκάφη αναψυχής)

• Ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, ήρεμα νερά, εκτεταμένη ακτογραμμή με προστατευμένους όρμους, 
γραφικά χωριά και εντυπωσιακά τοπία, εγγύτητα με τα νησιά του Αργοσαρωνικού και το δίκτυο μαρίνων 
της Αττικής επιτρέποντας τη διασύνδεση του προορισμού για όσους τουρίστες επιθυμούν να επισκεφτούν 
πολλαπλούς προορισμούς σε μία διαδρομή ή για ημερήσιες αποδράσεις και δημιουργώντας ευνοϊκές 
συνθήκες για την ναυσιπλοΐα αναψυχής 

• Δυνατότητα πρόσβασης και πλεύσης στον Κορινθιακό κόλπο μέσω του Ισθμού της Κορίνθου και 
διασύνδεσης με τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας

• Ορισμένες υποδομές και σημεία ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε λιμένες, απάνεμα λιμανάκια και 
μικρούς όρμους, με 4 χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια στην ΠΕ Αργολίδας και 4 
χωροθετημένες μαρίνες (σε Ερμιόνη, Ναύπλιο, Λουτράκι και Ξυλόκαστρο) 

− Μαρίνα Ξυλόκαστρου στον Κορινθιακό κόλπο, η μόνη σε λειτουργία χωροθετημένη μαρίνα στον 
προορισμό με 220 θέσεις ελλιμενισμού, κατάλληλη για ελλιμενισμό πολύ μικρών σκαφών

− Έργο στη φάση του σχεδιασμού, προϋπολογισμού €100 εκατ., με τη μορφή ΣΔΙΤ με χρηματοδότηση 
από τον ανάδοχο και σύμβαση παραχώρησης 40 ετών για την κατασκευή των υποδομών, τόσο της 
θαλάσσιας όσο και της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα Ναυπλίου, τη λειτουργία και διαχείριση 
των θέσεων ελλιμενισμού και των βασικών και πρόσθετων υπηρεσιών των εμπορικών χρήσεων και του 
χώρου στάθμευσης

• Απαιτείται περαιτέρω αξιοποίηση των παράκτιων ζωνών του προορισμού μέσα από την  βελτίωση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη / αναβάθμιση μαρίνων ή αγκυροβολίων / τουριστικών καταφυγίων και 
λοιπών λιμενικών υποδομών, καθώς και αξιοποίηση/ ανάπτυξη κατάλληλων προωθητικών ενεργειών όπως 
η διοργάνωση της ετήσιας εμπορικής εκδήλωσης yachting Mediterranean Yacht Show» στο Ναύπλιο με 
σκοπό την προσέλκυση ναυτικού κοινού.
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Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (4)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με το κύριο τουριστικό προϊόν του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού.

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

• 2 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικά αξιοθέατα της Ελλάδας με παγκόσμια εμβέλεια και διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα
− το Ασκληπείο της Επιδαύρου (535,8 χιλ. επισκέπτες το 2019), ένα από τα πιο ολοκληρωμένα λατρευτικά συγκροτήματα της αρχαίας Ελλάδας και το σημαντικότερο θεραπευτικό κέντρο του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου, 

μνημείο δείγμα της αρχιτεκτονικής της Ελληνιστικής περιόδου, χτισμένο κατά των 4ο αιώνα π.Χ., που επιδεικνύει τη σημασία των θεραπευτικών λατρειών και πρακτικών της αρχαιότητας, καθώς και τη μετάβαση προς την 
επιστήμη της ιατρικής, και περιλαμβάνει τα ιερά αφιερωμένα στον Ασκληπιό, τον θεό της ιατρικής στο αρχαιοελληνικό πάνθεο, και τη θεά Άρτεμις, λοιπές κατασκευές, καθώς και το αρχαίο θέατρο με την τέλεια ακουστική, 
την κομψότητα και τις τέλειες αναλογίες, κατασκευασμένο το 340-330 π.Χ. για να παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις οι ασθενείς, που σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της 
σύγχρονης Ελλάδας, όπου έχουν φιλοξενηθεί παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας, όπερας, χορού και μουσικής και έναν από τους τόπους φιλοξενίας του πολιτιστικού Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, από τα παλαιότερα 
πολιτιστικά φεστιβάλ της Ευρώπης με ιστορία 65 ετών

− ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών (502,6 χιλ. επισκέπτες το 2019) και της Τίρυνθας, τα επιβλητικά ερείπια των 2 μεγαλύτερων και σημαντικότερων πόλεων του μυκηναϊκού πολιτισμού, που κυριάρχησαν στον ανατολικό 
μεσογειακό κόσμο από τον 15ο έως τον 12ο αιώνα π.Χ., έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κλασσικής αρχαιότητας και συνδέονται με τα ομηρικά έπη, Ιλιάδα και Οδύσσεια, που επηρέασαν την ευρωπαϊκή τέχνη 
και λογοτεχνία για περισσότερες από τρεις χιλιετίες – οι Μυκήνες που περιλαμβάνουν την τειχισμένη ακρόπολη στην κορυφή του υψώματος, καθώς και διάσπαρτα ταφικά και οικιστικά συγκροτήματα έξω από αυτήν, 
διαθέτουν ορισμένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ελλάδα, την πύλη των Λεόντων, την κύρια είσοδο στην ακρόπολη των Μυκηνών, μεγαλιθικό μνημείο τέλειας συμμετρίας και 
τον θησαυρό του Ατρέα

• Ο προορισμός αποτελεί κοιτίδα του Μυκηναϊκού πολιτισμού και βρίσκεται στο επίκεντρο των ιστορικών εξελίξεων στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι και τους Νεότερους χρόνους με αποτέλεσμα να είναι από τους 
ελληνικούς προορισμούς με τα πιο πλούσια ιστορικά / πολιτιστικά αποθέματα που περιλαμβάνουν:
− αρχαιολογικούς χώρους, όπως τα ερείπια της Αρχαίας Κορίνθου (214 χιλ. επισκέπτες το 2019), τα Ίσθμια, η Αρχαία Σικυώνα, η αγορά, το θέατρο και το Ηραίο του Άργους, το Ιερό του Δία στη Νεμέα, η αρχαία Μαντίνεια

στην Αρκαδία κ.α., ιστορικά / αρχαιολογικά (Επιδαύρου, Μυκηνών, Αρχαίας Κορίνθου, Άργους, Ναυπλίου κ.α.), λαογραφικά (ιδιαίτερα σημαντικό το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» που 
διαθέτει τη σημαντικότερη συλλογή στην Ελλάδα έπειτα από το Μουσείο Μπενάκη) και θεματικά μουσεία (Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας κ.α.) με σχετικά χαμηλή επισκεψιμότητα 
και απήχηση (εξαιρείται το Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου)

− την πόλη του Ναυπλίου, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας με τα βενετσιάνικα και νεοκλασικά κτίρια, τα εμβληματικά κτίρια της νεότερης ιστορίας (Τριανόν, πρώτη Βουλή των Ελλήνων, το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, 
όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας κ.α.) και τις γραφικές συνοικίες με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον (τμήμα της πόλης είναι χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακός οικισμός), τα σημαντικά κάστρα Παλαμήδι (230,7 χιλ. 
επισκέπτες το 2019), Ακροναυπλιά και Μπούρτζι που αποτελούν μαζί με τα κάστρα Ακροκόρινθος, Άργους, Καρύταινας σημαντικά δείγματα της γαλλοενετικής φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα 

− λοιπά σημεία ενδιαφέροντος όπως 54 παραδοσιακοί οικισμοί (50 από τους οποίους βρίσκονται στην σχετικά μη ανεπτυγμένη τουριστικά ΠΕ Αρκαδίας), αγροτικά μνημεία και διατηρητέα κτίρια
• Πλούσιο απόθεμα θρησκευτικών μνημείων στους επιμέρους προορισμούς, με ναούς / μόνες με αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον όπως Ναός Αγίου Γερασίμου, Παναγίας της Γιάτρισσας, Μονή Παναγίας του Βράχου 

(Νεμέα), Μονή Λουκούς Κυνουρίας, Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού στην ΠΕ Κορινθίας, Μονή Φιλοσόφου στον Λούσιο στην ΠΕ Αρκαδίας, Μονή Θεοδοσίου του Νέου, Ναός Αγίου Σπυρίδωνος (Ναύπλιο) στην ΠΕ Αργολίδας
• Άυλο πολιτιστικό κεφάλαιο που ενσωματώνει ήθη, έθιμα και παραδόσεις και ενισχύει την ελκυστικότητά του προορισμού για επισκέπτες Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού και ιστορικό επιτυχούς οργάνωσης 

πολιτιστικών εκδηλώσεων στον προορισμό (π.χ. Φεστιβάλ Ναυπλίου, Φεστιβάλ Άργους-Μυκηνών, Ασκληπιεία, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου κ.α.)
• Σημαντικό μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο του προορισμού που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας αφηγηματικού περιεχομένου για τον εμπλουτισμό του προϊόντος και την προβολή και προώθηση του προορισμού (μύθος του 

Ηρακλή, Μυκηναϊκός πολιτισμός, Ομηρικά έπη, Ασκληπιός, πόλεις-κράτη και Πελοποννησιακός πόλεμος, λίκνο της Ελληνικής Επανάστασης και του σύγχρονου ελληνικού κράτους, βήματα του Αποστόλου Παύλου κ.α.)
• Ανάγκες αναβάθμισης μη-εκθεσιακών χώρων / τμημάτων (πωλητήρια και εστίαση) των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων και της τουριστικής εμπειρίας μέσω αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και δημιουργίας καναλιών 

ενιαίας προώθησης μέσω της δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών και δικτύων μουσείων για την πλήρη διασύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό – σχετικές πρωτοβουλίες αποτελούν η πρόταση για την πολιτιστική 
διαδρομή Μορέας «Μορέας» από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την Περιφέρεια Πελοποννήσου με επίκεντρο 8 αστικά σύνολα (Κόρινθο, Άργος, Νεμέα, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Μεσσήνη, Σπάρτη και Πύλο) με διαχρονική 
ιστορική και πολιτιστική συνέχεια, με στόχο την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων της Πελοποννήσου, σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο, τα σπάνια οικοσυστήματά, την πλούσια γαστρονομική παράδοση και τη σύγχρονη 
παραγωγή και δημιουργία



10

Αξιολόγηση κύριων τουριστικών προϊόντων (4)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
να ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα του City Break και του MICE.

City Break

• Παραθαλάσσιο αστικό κέντρο του Ναυπλίου με ιδιαίτερη ομορφιά που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις 
για τουρισμό City Break, καθώς διαθέτει σχετική εγγύτητα με την Αθήνα και τον ΔΑΑ (~1h 51’), υποδομές 
καταλύματος και εστίασης, νυχτερινή ζωή, γαστρονομικές επιλογές, πολιτιστικό πλούτο είτε στην πόλη 
είτε στην ΠΕ, πολιτιστικές / λαογραφικές εκδηλώσεις (Φεστιβάλ Ναυπλίου, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 
Αναπλιώτικο Καρναβάλι κ.α.), κοσμοπολίτικο και ρομαντικό χαρακτήρα με αρχοντιά, πολυτέλεια και 
ατμόσφαιρα άλλης εποχής λόγω των κάστρων (Ακροναυπλιά, Μπούρτζι, Παλαμήδι), των νεοκλασικών 
κτιρίων, των πεζοδρόμων, των μεγάλων πλατειών και των γραφικών συνοικιών, όταν η πόλη ήταν η πρώτη 
πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους

• Από τους πιο ανεπτυγμένους / εδραιωμένους προορισμούς City Break για την εγχώρια τουριστική κίνηση, 
τροφοδοτούμενο κυρίως από την Περιφέρεια Αττικής

• Βασικό ζήτημα για την ανάδειξη του Ναυπλίου ως προορισμού City Break για τις διεθνείς αγορές αποτελεί 
η έλλειψη υποδομών διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας με την βασική αεροπορική πύλη εισόδου 
που το εξυπηρετεί να βρίσκεται στην Αθήνα, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας και πιο εδραιωμένο 
πόλο City Break στην Ελλάδα – η περαιτέρω επέκταση της διασύνδεσης του αεροδρομίου της Καλαμάτας 
θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάδειξη του ως προορισμό για επισκέπτες από γειτονικές χώρες

MICE

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

Sports & 
Activities

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 συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (2)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Αγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού και 
του Sports & Activities.

• Ορεινοί όγκοι και πλούσιο φυσικό περιβάλλον που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό 
πόρο για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες π.χ. ορεινή ποδηλασία / τρέξιμο, 
ιππασία και ορισμένες υποδομές, όπως μονοπάτια περιήγησης και ορειβασίας και 
ποδηλατικές διαδρομές με διαβαθμίσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια, ορειβατικά 
καταφύγια με στοιχειώδεις / ικανοποιητικές παροχές και αναρριχητικά πεδία (ιδιαίτερα 
σημαντικό είναι το αναρριχητικό πάρκο του Λεωνιδίου Αρκαδίας με ~130 διαδρομές, 
μία από τις αναδυόμενες αναρριχητικές περιοχές στην Ευρώπη)

• Δυνατότητα ανάπτυξης θαλάσσιων δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής στην παράλια 
ζώνη του προορισμού (windsurfing, kitesurfing, ιστιοπλοΐα κ.α.) και καταδυτικών 
εξορμήσεων σε οργανωμένα καταδυτικά κέντρα με ειδικευμένο προσωπικό και 
απαραίτητο εξοπλισμό για εκπαιδευτικά προγράμματα ή καταδυτικές εκδρομές (π.χ. το 
νησί Δοκός απέναντι από Πόρτο Χέλι και Ύδρα αποτελεί έναν εξαιρετικό καταδυτικό 
προορισμό με ναυάγια και ενάλια ευρήματα), καθώς και υδάτινες διαδρομές με 
εναλλασσόμενα νερά, σπήλαια και καταρράκτες, με επίκεντρο τον Λούσιο ποταμό στην 
ΠΕ Αρκαδίας, που διαθέτει ιδανικές συνθήκες για δραστηριότητες kayak & rafting

• 2 υποδομές Χιονοδρομικού Τουρισμού:
− Χιονοδρομικό κέντρο Μαίναλο στην ΠΕ Αρκαδίας στο οροπέδιο Οστρακίνας σε 

υψόμετρο 1.600μ., κάτω από την υψηλότερη κορυφή του Μαινάλου (1.981μ.), σε 
απόσταση 162χλμ. από Αθήνα, 120χλμ. από Καλαμάτα και 30 χλμ. από Τρίπολη με 7 
κύριες πίστες (1 μαύρη, 3 κόκκινες, 2 μπλε & 1 πράσινη) και 3 αναβατήρες

− Χιονοδρομικό κέντρο Ζήρειας στην ΠΕ Κορινθίας στο βορειοανατολικό άκρο της 
Κυλλήνης (Ζήρειας) σε υψόμετρο 1.500μ, μόλις 10 χλμ. από τα Τρίκαλα Κορινθίας 
και 155χλμ. από την Αθήνα με πίστα αρχαρίων σκι (baby lift) 100μ. και πίστα για 
προχωρημένους με ένα μικρό αναβατήρα

προκλήσεις για την ανάπτυξη Χιονοδρομικού Τουρισμού αποτελούν η τάση μείωσης 
της περιόδου χιονιού λόγω κλιματικής αλλαγής, ο διεθνής ανταγωνισμός από τις 
βαλκανικές χώρες (κυρίως Βουλγαρία) και η μείωση των διανυκτερεύσεων από Έλληνες 
επισκέπτες

• Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με εγχώριο και διεθνές ενδιαφέρον που μπορούν 
να αποτελέσουν πόλο έλξης για (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) αθλητές όπως ο 
Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θαλάσσης με την ονομασία «Επίδαυρος» στα νερά της 
Νέας Επιδαύρου και του Αργοσαρωνικού

Sports & ActivitiesΟικοτουρισμός

• Φυσικό περιβάλλον με πλούσια βιοποικιλότητα και ποικιλομορφία, με χερσαία και 
υδατικά οικοσυστήματα, σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ορεινούς όγκους, με 
ποικιλία διαδρομών που περνούν από πέτρινα χωριά και διασχίζουν μεγάλες εκτάσεις 
από έλατα, μαυρόπευκα και άλλα φυτά της πελοποννησιακής χλωρίδας (ΠΕ Αργολίδας: 
Ολίγυρτος – 1.935 μ., ΠΕ Αρκαδίας: Μαίναλο – 1.981 μ., Ταϋγετος – 1.926 μ., Πάρνωνας 
– 1.318 μ., ΠΕ Κορινθίας: Κυλλήνη – 2.376 μ., Αροάνια όρη – 2.341 μ. κ.α.), ποτάμια 
(Αλφείος, Λάδωνας, Ερύμανθος κ.α.), λίμνες (Τάκκα, τεχνητή λίμνη Λάδωνα), φαράγγια 
και σπήλαια

• Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας στον προορισμό, με βάση την εθνική και διεθνή 
νομοθεσία, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
οικοτουριστικών δραστηριοτήτων χαμηλής έντασης (π.χ. ιππασία, πεζοπορία) και 
παρατήρησης της φύσης καθώς διαθέτουν σημαντική βιοποικιλότητα

− 8 περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως Μνημεία της Φύσης, 2 αισθητικά δάση, 13 
περιοχές Natura 2000, 22 τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

○ Όρος Μαίναλο που εκτείνεται από το οροπέδιο της Τρίπολης μέχρι τον ποταμό 
Λούσιο και από τη Μεγαλόπολη μέχρι τη λίμνη Λάδωνα, σε μια έκταση περίπου 
1 εκατ. Στρεμμάτων, ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και αποτελεί έναν ενιαίο 
φυσικό, πολιτισμικό και ιστορικό χώρο, με παρθένα τοπία, πλούσια 
ορνιθοπανίδα /  πανίδα σε συνδυασμό με αρκετές πηγές και υδάτινες ροές, 
ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα, όπου σχηματίζεται πλούσια βιομάζα, και το δάσος 
Κεφαλληνιακής ελάτης, το οποίο εκτείνεται στο 60% περίπου της ορεινής ζώνης 
μαζί με συστάδες δρυών, πρίνων, τραχείας και μαύρης πεύκης, σφενδάμων, 
κέδρων και μεγάλη ποικιλία ποωδών φυτών/ λουλουδιών

• Σημαντικός αριθμός πεζοπορικών / ορειβατικών διαδρομών διαφόρων δυσκολιών και 
μεγέθους με διαβαθμίσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια – ο προορισμός διαθέτει το 
Menalon Trail ένα σηματοδοτημένο και χαρτογραφημένο μονοπάτι ορεινής πεζοπορίας 
μήκους 75,2 χλμ. σε υψόμετρο 420-1.550 μ. στην περιοχή του Δυτικού Μαινάλου, στα 
ανατολικά τμήματα των Γορτυνιακών Βουνών και στη χαράδρα του Λούσιου που 
διέρχεται από 9 ορεινούς οικισμούς και τα πολιτιστικά στοιχεία της Γορτυνίας, 
πιστοποιημένο από την European Ramblers Association

• Προτεινόμενη επένδυση €30-40 εκατ. για τη δημιουργία του Θεματικού Πάρκου 
Μεγαλόπολης (πρωτότυπο θεματικό πάρκο περιπέτειας, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης) 
με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών

• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων και 
παραδοσιακών οικισμών (54 στο σύνολο – 50 από 
τους οποίους βρίσκονται στην ΠΕ Αρκαδίας) σε 
κοντινή απόσταση από τοπία ιδιαίτερης ομορφιάς

• Σημαντική αγροτική παραγωγή (κάμπος της 
Αργολίδας και της Κορινθίας), πλήθος τοπικών 
πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων 
(ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, μέλι, ελιές, κρασί κ.α.), 
παραγωγικές μονάδες, τοπικές επιχειρήσεις / 
συνεταιρισμοί (π.χ. Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Ερμιόνης, Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών 
Αργολίδας, Αγροτικός Κτηνοτροφικός 
Συνεταιρισμός Αρκαδίας κ.α.), βιολογικά 
αγροκτήματα και ορισμένες αγροτουριστικές 
μονάδες / καταλύματα που επιτρέπουν στον 
ταξιδιώτη να έρθει σε επαφή με τη φύση και να 
συμμετάσχει σε παραγωγικές διαδικασίες και 
δραστηριότητες αγροτουριστικού και 
οικοτουριστικού χαρακτήρα

• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουρισμού με την 
αγροδιατροφική παραγωγή του προορισμού με 
βασική εστίαση στα προϊόντα ΠΟΠ, την 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τις 
επισκέψιμες μονάδες, τους φυσικούς πόρους και 
τις αγροτικές κοινότητες / οικισμούς για την 
ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού 
Υπαίθρου και τον εμπλουτισμό των υπόλοιπων 
κύριων και συμπληρωματικών τουριστικών 
προϊόντων

Αγροτουρισμός
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (3)
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά ισχυρά σημεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και θα πρέπει να αναπτύξει ή/και
ενισχύσει περαιτέρω ο προορισμός σχετικά με τα συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα του Γαστρονομικού Τουρισμού και του 
Τουρισμού Ευεξίας.

• 3 ιαματικές πηγές στην ΠΕ Κορινθίας, 
αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Υπουργείο 
Τουρισμού:
− Νερό Λουτρών Ωραίας Ελένης, Δήμος Κορινθίων-

χωρίς υποδομές
− Νερό υδρογεώτρησης Ι-ΙΑΜ-1 και Πηγή 

Λουτρακίου, Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγίων Θεοδώρων

• Το Λουτράκι, με το Υδροθεραπευτήριο Ιαματικών 
Νερών Loutraki Thermal Spa που ανακαινίστηκε το 
2009-2010 (ανακαίνιση του κλασικού κτηρίου των 
Λουτρών Πολυτελείας και δημιουργία νέων 
σύγχρονων εγκαταστάσεων), θεωρείται η κοιτίδα του 
Ελληνικού Θερμαλισμού, χαρακτηρίζεται ως η 
αρχαιότερη ελληνική λουτρόπολη (κατά την 
αρχαιότητα στη θέση του Λουτρακίου βρισκόταν η 
αρχαία πόλη Θέρμες ή Θέρμαι, φημισμένη για τις 
ιαματικές της πηγές, με την πρώτη γραπτή αναφορά 
να βρίσκεται στην «Hellenica» του ιστορικού 
Ξενοφώντα - 431-351 π.Χ.) και μπορεί, λόγω και της 
εύκολης οδικής προσβασιμότητας από την Αθήνα και 
τον ΔΑΑ (111 χλμ. / 1hr 11’), έπειτα από βελτίωση / 
αναβάθμιση / επέκταση και ανάπτυξη κατάλληλων 
υποδομών και τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών 
(πιθανότατα με την προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων) να αναδειχθεί σε έναν ολοκληρωμένο 
πόλο Τουρισμού Ευεξίας με διεθνή εμβέλεια 
συνδυάζοντας και άλλα τουριστικά προϊόντα και 
πόρους (Sun & Beach, Πολιτιστικό & Θρησκευτικό, 
Οικοτουρισμό, Αθλητικό και Γαστρονομικό Τουρισμό) 

Τουρισμός Ευεξίας

• Μικροκλίμα και μορφολογία εδάφους που συμβάλλουν στην πλούσια αγροδιατροφική παραγωγή του προορισμού που περιλαμβάνει πλήθος παραδοσιακών προϊόντων και 
προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ [ΠΕ Κορινθίας: τα φασόλια βανίλιες Φενεού (ΠΓΕ), φάβα Φενεού ΠΓΕ, ΠΕ Αργολίδας: το ελαιόλαδο Κρανίδι Αργολίδας (ΠΟΠ), το ρόδι Ερμιόνης 
Αργολίδας (ΠΟΠ), το ελαιόλαδο Λυγουριό Ασκληπιείου (ΠΟΠ), η αγκινάρα Ιρίων Αργολίδας (ΠΓΕ), ΠΕ Αρκαδίας: η Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου (ΠΟΠ), τα μήλα ντελίσιους
Πιλαφά Τριπόλεως (ΠΟΠ), το μέλι ελάτης Μαινάλου Βανίλια (ΠΟΠ) και από τυροκομικά προϊόντα η φέτα ΠΟΠ και στις 3 ΠΕ)] που αποτελούν τη βάση για τα πιάτα της 
Πελοποννησιακής κουζίνας που βασίζεται στην ποιότητα των υλικών, τους ευφυείς συνδυασμούς γεύσεων / υλικών και στην απλή τους τεχνοτροπία με σκοπό τη διατήρηση 
της γευστικής και διατροφικής αρτιότητας του τροφίμου με βάση το ελαιόλαδο 
− Η ΠΕ Κορίνθου είναι συνυφασμένη από τα αρχαία χρόνια με τη κορινθιακή σταφίδα, το ελαιόλαδο, κυρίως της ποικιλίας Μανάκι, τα ιδιαίτερα γλυκά κουταλιού από 

προϊόντα που ευδοκιμούν στην περιοχή (π.χ. πορτοκάλια, λεμόνια, βερίκοκα, κάστανα, σύκα κ.α.), τα ανωτέρας ποιότητας κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα από 
βοοειδή και αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής της ορεινής Κορινθίας και παραδοσιακές συνταγές όπως αγριογούρουνο με κυδώνι, μπακαλιάρος πλακί με κορινθιακή 
σταφίδα, ταλιατέλες Νεμέας με Καλκάνι, καρκασόπιτα, πρασόπιτα με σταφίδα και κεφαλοτύρι κ.α.

− Η ΠΕ Αργολίδας ξεχωρίζει για το ελαιόλαδο και τις αγκινάρες με την ιδιαίτερη γεύση και διατροφική αξία, ενώ σημαντικό κομμάτι της διατροφής των κατοίκων αποτελεί το 
κρέας από κοπάδια αιγοπροβάτων και τα αρίστης ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως η πικάντικη φέτα, η βουτυρωμένη γραβιέρα, η κεφαλογραβιέρα, το γιαούρτι 
σε τσανάκες κ.α. και παραδοσιακές συνταγές όπως γίδα βραστή, λεμονάτος κόκορας, χοιρινό στη χόβολη, πίτες χειροποίητες γεμιστές με εποχιακά λαχανικά, γκιόσα κ.α.

− Η ΠΕ Αρκαδίας φημίζεται για τα μήλα Τριπόλεως, σπάνια ελληνική ποικιλία με υψηλή διατροφική αξία, τα κεράσια και τα βύσσινα της Μάκρης, τις χρυσές πατάτες της 
Τεγέας, τα κάστανα της Σκυρίδας και των Δολιανών, τη τσακώνικη μελιτζάνα με τη χαρακτηριστική γλυκιά γεύση, καθώς και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (π.χ. γραβιέρα 
Τριπόλεως), τα διάφορα τοπικά ζυμαρικά (π.χ. χυλοπίτες), τα γλυκά του κουταλιού με κεράσια, κυδώνια ή κάστανα και τα παραδοσιακά γλυκά (π.χ. σβίγκοι με μέλι / 
κανέλλα, γαλατόπιτα, μουσταλευριά κ.ά.) και συνταγές όπως καγιανάς, χοιρινό με δαμάσκηνα, μπαζίνα, πηχτή κ.α.

• Ορισμένες βιωματικές γαστρονομικές δραστηριότητες που προσφέρουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν παραδοσιακές εμπειρίες τοπικής κουζίνας (π.χ. 
παραδοσιακά μαθήματα τοπικής κουζίνας σε Γορτυνία Αρκαδίας, 3ωρο γαστρονομικό ταξίδι σε Ναύπλιο κ.α.), τοπικά εστιατόρια, παντοπωλεία, καταστήματα / σημεία 
πώλησης τροφίμων και ποτών

• Προορισμός με ιδιαίτερο οινοτουριστικό ενδιαφέρον λόγω των ονομαστών αμπελώνων, των επισκέψιμων οινοποιείων και κτημάτων (ζώνη ΠΓΕ Πελοπόννησος που 
συγκροτείται από τις ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας αποτελώντας τη μεγαλύτερη συνολική έκταση αμπελιών από τις 9 
αμπελουργικές Περιφέρειες της Ελλάδας και παράγει τους οίνους που φέρουν την ομώνυμη ένδειξη) σε συνδυασμό με τους Δρόμους του Κρασιού (Νεμέα, Αρκαδία) που έχει 
αναπτύξει / προωθήσει η Ένωση Οινοπαραγωγών Πελοποννήσου: 
− ΠΕ Κορινθίας: αμπελώνας (ιστορικό οινοπέδιο) της Νεμέας σε κοντινή απόσταση από τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ΠΕ, η μεγαλύτερη σε έκταση ζώνη οίνων 

ΠΟΠ (ΠΟΠ Νεμέα που αποτελεί συνέχεια του «φλυάσιου οίνου» των αρχαίων Ελλήνων και συνδέεται με το μύθο του Ηρακλή) με 30.000 στρ. φυτεμένα με την 
εκλεκτότερη ερυθρή ποικιλία της νότιας Ελλάδας, το Αγιωργίτικο, που αποτελεί μαζί με τη Νάουσα, μία από τις δύο σημαντικότερες Ονομασίες Προέλευσης ερυθρού 
κρασιού στην Ελλάδα, τόσο από πλευρά ποιότητας, ποσότητας και αριθμό παραγωγών όσο και από πλευράς αναγνωρισιμότητας με ανάπτυξη διάφορων σχολών 
οινοποίησης, οι οποίες προσφέρουν από φρέσκους ερυθρούς οίνους έως οίνους βαθιάς παλαίωσης – στην ΠΕ εντοπίζονται και οίνοι ΠΓΕ (Κορινθία, Κλημέντι)

− ΠΕ Αργολίδας: 7% της ζώνης ΠΟΠ Νεμέα στα βορειοδυτικά τις ΠΕ στις δημοτικές ενότητες Κουτσοποδίου και Λυρκείας, κοντά στα σύνορα με την Κορινθία – στην ΠΕ 
εντοπίζεται και ο οίνος ΠΓΕ Αργολίδα (οινική δραστηριότητα αναπτύσσεται και στις δημοτικές ενότητες Άργους, Κρανιδίου και Τροιζήνας)

− ΠΕ Αρκαδίας: αμπελώνας Μαντίνειας (~10.000 στρ.) στην ομώνυμη δημοτική ενότητα και στην δημοτική ενότητα Καρυθίου, βόρεια και ανατολικά της Τρίπολης, 
αντίστοιχα, που αναπτύσσεται σε οροπέδιο με υψόμετρο 650 μ., όπου καλλιεργείται, η ερυθρωπή ποικιλία Μοσχοφίλερο που ωριμάζει πολύ όψιμα, συνήθως στα μέσα 
του Οκτωβρίου, δίνοντας χαμηλόβαθμα, λευκά (blanc-de-gris) κρασιά, με έντονο αρωματικό χαρακτήρα (ΠΟΠ Μαντίνεια) – στην ΠΕ εντοπίζεται και ο οίνος ΠΓΕ Τεγέα

Γαστρονομικός Τουρισμός



14

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 

• Sports & Activities (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

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

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

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (1)
Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

1.1.1. Βελτίωση και αναβάθμιση διαπεριφερειακής 
συνδεσιμότητας 

• Ολοκληρωμένο σχέδιο συνδυασμένων μεταφορών καθώς η πρόσβαση στον προορισμό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των διεθνών κόμβων του 
αεροδρομίου της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος». Η προώθηση των 
διεθνών αφίξεων προς τον προορισμό απαιτεί σχεδιασμό και συντονισμένη δράση για τη χρήση λοιπών δικτύων μεταφοράς (σιδηροδρομικό δίκτυο, 
οργανωμένες υπεραστικές συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο). 

• Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης από το αεροδρόμιο της Αθήνας με την εφαρμογή ενιαίου εισιτήριου και εναρμονισμένων δρομολογίων μέσω της 
προαστιακής και σιδηροδρομικής γραμμής 

• 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

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

• Ανάπτυξη ελικοδρομίου στην περιοχή του Ναυπλίου
1.1.2. Βελτίωση οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου 

για την αναβάθμιση της διαπεριφερειακής 
συνδεσιμότητας

• Βελτίωση του οδικού δικτύου στους άξονες Κόρινθος – Επίδαυρος – Πόρτο Χέλι – Ερμιόνη και Ισθμός-Αρχαία Κόρινθο-Επίδαυρος-Μέθανα-Γαλατά 
καθώς οδηγούν σε ιδιαίτερα δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και στα έναντι νησιά του Αργοσαρωνικού Πόρο, Σπέτσες και Ύδρα. Τα κύρια έργα 
που απαιτούνται είναι η βελτίωση του οδοστρώματος που έχει φθαρεί λόγω παλαιότητας, η επαρκής σήμανση, και έργα ασφάλειας όπως η
διαπλάτυνση και η διαγράμμιση

• Αναβάθμιση του ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Αρκαδίας καθώς απαιτούνται έργα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας από έντονα 
καιρικά φαινόμενα ώστε να μην αποκόπτεται η κυκλοφορία και να αποτρέπονται οι βλάβες που προκαλούνται εξαιτίας των καιρικών φαινομένων

• Βελτίωση του οδικού άξονα που συνδέει το Άστρος Κυνουρίας με το Λεωνίδιο καθώς παρατηρείται υψηλό ποσοστό ατυχημάτων ενώ αποτελεί κεντρικό 
δίκτυο για την πρόσβαση προς την νοτιοανατολική Πελοπόννησο  

• Ολοκλήρωση του οδικού έργου σύνδεσης της Κεντρικής Πελοποννήσου με τη Δυτική Πελοπόννησο και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε δημοφιλείς 
προορισμούς όπως η νέα χάραξη του οδικού δικτύου Ολυμπία – Βυτίνα – Τρίπολη

• Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, οικοτουριστικοί προορισμοί) όπως ο ορεινός 
όγκος της Ζήρειας και το νεότερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, η ανάπτυξη του οποίου εξαρτάται από τη διαπλάτυνση και νέα χάραξη του δρόμου

• Αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε Κορίνθου με άξονα τη βελτίωση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σημεία 
τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα έργα που έχουν κατατεθεί προς χρηματοδότηση αφορούν κυρίως την κατασκευή ισόπεδων κόμβων

• Καταγραφή από τους Δήμους του υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές και 
την ειδικότερη διαδικασία που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

• Υλοποίηση του σχεδίου επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Ναύπλιο. Σε πρώτο στάδιο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι 
μελέτες που αφορούν στη μονή σιδηροδρομική γραμμή, η επαναλειτουργία θα ξεκινήσει από τη γραμμή Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο και σε δεύτερη
φάση θα επεκταθεί στο τμήμα Ναύπλιο – Τρίπολη 

• Ανάπτυξη πεζοδρομήσεων των εθνικών οδών που διέρχονται από οικισμούς ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα από πεζούς και να αυξηθεί η 
ασφάλεια

• Αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των εθνικών και επαρχιακών οδών που διέρχονται από τον προορισμό με την τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας, 
κατάλληλου φωτισμού, σήμανση και διαγράμμιση καθώς και διόρθωση των ρηγμάτων και της καθίζησης που έχουν υποστεί
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (2)
Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών
(συνέχεια)

1.1.3. Βελτίωση και αναβάθμιση λιμένων του 
προορισμού

• Αναβάθμιση του λιμένα Κορίνθου που βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπορικής δραστηριότητας αλλά υστερεί σημαντικά σε ακτοπλοϊκή και τουριστική 
κίνηση. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει έργα που θα διευκολύνουν τον τουρισμό κρουαζιέρας όπως η εκβάθυνση του λιμένα και οι υποδομές για τον 
έλεγχο επιβατών εκτός Σένγκεν

• Εργασίες αποκατάστασης, αντιστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης και εκβάθυνσης του Ισθμού της Κορίνθου καθώς και σύστημα παρακολούθησης και 
έγκαιρης προειδοποίησης, διασφαλίζοντας τον ασφαλή διάπλου της από τα πλοία και διευκολύνοντας τις ανάγκες της Κρουαζιέρας

• Ανάδειξη των έργων υποδομής που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο λιμάνι του Ναυπλίου και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εκβάθυνση του διαύλου 
της λιμενολεκάνης, την αποκατάσταση των κρηπιδωμάτων και την κατασκευή φάρου, επιτρέποντας την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων και 
δημιουργώντας δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της περιοχής 

• Προώθηση και ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης περιφερειακών τουριστικών λιμένων του Προορισμού (π.χ. Λεωνιδίου, Ερμιονίδας, Κιάτου κ.α.)

1.1.4. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και 
άλλων μέσων μαζικής μετακίνησης

• Εκσυγχρονισμός των υπεραστικών ΚΤΕΛ με αναβαθμισμένες υπηρεσίες που θα προσελκύουν τον επισκέπτη όπως ανανέωση του στόλου με σύγχρονα 
λεωφορεία, ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου και πληρωμή, ηλεκτρονική παρακολούθηση των δρομολογίων, και παράλληλα η εγκατάσταση Wifi δικτύου 
στα λεωφορεία. 

• Βελτιστοποίηση (και με τη χρήση έξυπνων ψηφιακών εργαλείων) της συχνότητας των δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων μεταξύ τοποθεσιών 
τουριστικού ενδιαφέροντος, ιδίως κατά την περίοδο αιχμής

• Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ

1.1.5. Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας 
του προορισμού για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητας

• Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, συγκοινωνιακές πύλες) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με 
αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα

• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με 
κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών, απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους 
εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα κ.α.

1.1.6. Ενίσχυση των υποδομών υγείας • Υλοποίηση αναβάθμισης Παναρκαδικού Νοσοκομείου 

• Προώθηση συμπληρωματικότητας των Νοσοκομείων Άργους και Ναυπλίου για την καλύτερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών

• Βελτίωση των υποδομών των τοπικών κέντρων υγείας που βρίσκονται στους μικρότερους οικισμούς του προορισμού και καλούνται να καλύψουν τις 
ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών σε περίπτωση άμεσης ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας και σε τακτικά ιατρεία

• Ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων με ασθενοφόρα και κινητές μονάδες υγείας

1.1.7. Ενίσχυση βασικών υποδομών • Δημιουργία δικτύου φυσικού αερίου από τη Μεγαλόπολη προς τα μεγάλα αστικά κέντρα του προορισμού (Άργος, Ναύπλιο, Κόρινθος και Τρίπολη)

• Ολοκλήρωση του φράγματος Ασωπού

• Υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων στην ΠΕ Κορινθίας που περιλαμβάνουν δίκτυο αποχέτευσης και βιολογικό καθαρισμό 

• Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και άδρευσης στην ΠΕ Αρκαδίας με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υποδομών προς τους κατοίκους και την 
ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής 
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Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (3)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

1.2.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένου, 
συνεκτικού και στοχευμένου προγράμματος 
τουριστικής προβολής και προώθησης

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Βορειοανατολική Πελοπόννησος», 
ενώ προτείνεται η δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό, με δράσεις εστιασμένες στα τουριστικά προϊόντα προς 
ανάπτυξη των υπό-προορισμών και στις βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών προβολής & προώθησης 
και προωθητικού υλικού / μέσων και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας

• Συνεργασία με τα κεντρικά και κατά τόπους ευρωπαϊκά γραφεία του ΕΟΤ, την Marketing Greece και τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι κατάλληλα διαφοροποιημένα μηνύματα (δελτία τύπου, ιστολόγια, vlogs κ.α.) διανέμονται σε στοχευμένα μέσα ενημέρωσης για τους 
τουρίστες και τις επιχειρήσεις του ταξιδιωτικού κλάδου σε βασικές αγορές, αλλά και την ενθάρρυνση επισκέψεων εκπροσώπων του τύπου/ bloggers/ 
ατόμων με επιρροή, τους οποίους θα πρέπει να φιλοξενήσουν οι πράκτορες εισερχόμενου τουρισμού στον προορισμό

• Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας του προορισμού και καλύτερη στόχευση της διαφημιστικής προβολής ανά ομάδα στόχο και καλλιέργεια branding πάνω 
στα ιδιαίτερα, μοναδικά χαρακτηριστικά του προορισμού όπως η ριβιέρα της Ερμιονίδας, οι παραλίες της ανατολικής ακτής, το ιδιαίτερο ανάγλυφο της 
ακτογραμμής που ευνοεί τις εκδρομές yachting, το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, το γραφικό Ναύπλιο και τα ορεινά χωριά της Αρκαδίας καθώς και το 
μοναδικό φυσικό περιβάλλον στα βουνά του Πάρνωνα, του Μαίναλου, του Ταΰγετου και της Ζήρειας και δημιουργεί όλες τις απαραίτητες φυσικές 
προδιαγραφές για να  αναπτυχθούν φυσιολατρικές και ήπιας άθλησης δραστηριότητες

• Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με την δημιουργία ενός πολύπλευρου και συνεκτικού τουριστικού πακέτου που μπορεί να προσελκύσει 
επισκέπτες όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για χειμερινές αθλητικές δραστηριότητες, το φυσικό περιβάλλον και 
οι υποδομές για υπαίθριες δραστηριότητες στη φύση (ορειβασία, rafting, canoe- kayak, πεζοπορία, αναρρίχηση, extreme sports), χώροι πολιτιστικού  
ενδιαφέροντος, παραδοσιακοί οικισμοί και μία μεγάλη ακτογραμμή με πολλές παραλίες 

• Διαφημιστικές καταχωρήσεις όλων των θεματικών δράσεων (αθλητικών, πολιτιστικών κ.α.) σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν 
δρομολόγια στον κεντρικό Αερολιμένα Αθηνών 

• Αναβάθμιση των οικισμών που περιλαμβάνονται στον προορισμό (αστική ανάπλαση, αναπαλαίωση και χρήση κτιριακού αποθέματος κτλ.) ώστε να 
λειτουργήσουν συνεκτικά με τα εδραιωμένα και αναδυόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού 

• Ανάδειξη των έργων υποδομής που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο λιμάνι του Ναυπλίου και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εκβάθυνση του διαύλου 
της λιμενολεκάνης, την αποκατάσταση των κρηπιδωμάτων και την κατασκευή φάρου. Η αναβάθμιση των υποδομών θα επιτρέψει την προσέλκυση 
κρουαζιερόπλοιων στο Ναύπλιο δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της περιοχής 

• Στρατηγική ανάδειξης του διαφοροποιημένου και διευρυμένου χαρτοφυλακίου υποδομών που παρατηρείται στον κλάδο του καταλύματος καθώς ο 
προορισμός περιλαμβάνει all inclusive ξενοδοχεία κατάλληλα για οικογενειακές διακοπές, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενες βίλες που απευθύνονται σε 
high end επισκέπτες και μονάδες καταλύματος middle class που μπορούν να καλύψουν μεγάλο οικονομικό εύρος

• Προτείνεται η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων με εστίαση σε θεματικά ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας και καινοτόμων υπηρεσιών (boutique) που η 
διεθνής τάση δείχνει να επιλέγονται από millennials καθώς ο προορισμός διαθέτει πλήθος εναλλακτικών δραστηριοτήτων που προσελκύουν αυτή την 
κατηγορία κοινού αλλά υστερεί στην αντίστοιχη παροχή καταλύματος

• Προώθηση και αξιοποίηση του σχετικά νεοϊδρυθέντος Film Office της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας 
τουρισμού μέσω της προσέλκυσης και υλοποίησης κινηματογραφικών παραγωγών στον προορισμό

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

1.2.2. Εμπλουτισμός και σύνδεση των κύριων και 
συμπληρωματικών προϊόντων του προορισμού

• Συμμετοχή του προορισμού σε διοργανώσεις με διεθνή εμβέλεια όπως το Ράλλυ Ακρόπολης
• Έμφαση στην προβολή, αξιοποίηση και σύνδεση των πόρων, υποδομών και προσφερόμενων υπηρεσιών του Sun & Beach τουρισμού με τις υπόλοιπες 

θεματικές μορφές τουρισμού του προορισμού με στόχο τη διασύνδεση και τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και τη 
δημιουργία αυθεντικών εμπειριών. Η πλαισίωση του Sun and Βeach τουρισμού με τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα μπορεί να επιφέρει πολλαπλές 
θετικές επιδράσεις καθώς θα επιτύχει την απομάκρυνση από το μαζικό τουρισμό μέσω της διαφοροποίησης ενώ θα διευκολύνει την επέκταση της 
τουριστικής περιόδου και την αύξηση των ημερών παραμονής των επισκεπτών

• Ανάπτυξη συνεργασιών με γειτονικούς προορισμούς ώστε να δημιουργεί ένα συνεκτικό προϊόν με κοινά χαρακτηριστικά και δημιουργία πολλών 
αυθεντικών εμπειριών (συνεκτική πολιτική και συνεργατικά σχήματα με την υπόλοιπη περιφέρεια Πελοποννήσου, τις ΠΕ Ηλείας και Αχαίας, ιδίως όσον 
αφορά τον οικοτουρισμό και τον πολιτιστικό τουρισμό, -ενδεικτικά ως προς τον τελευταίο αναφέρουμε σημαντικό αριθμό κάστρων των σταυροφόρων 
που εντοπίζονται σε όλη τη γεωγραφική έκταση της Πελοποννήσου- αλλά και την Αττική). Ανάδειξη του ορεινού όγκου σε συνεργατικά σχήματα με το 
παράλιο μέτωπο των τριών περιφερειακών ενοτήτων

• Προώθηση και τουριστική αξιοποίηση της περιοχής των Ισθμίων, η οποία συγκεντρώνει ενδιαφέρον τόσο για τη Διώρυγα και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων extreme sports, όσο και λόγω του αρχαιολογικού πλούτου που εντοπίζεται στην περιοχή Κυρά Βρύσης

• Αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών χιονοδρομίας και ορεινού τουρισμού καθώς ο προορισμός διαθέτει δύο χιονοδρομικά κέντρα και 
παραδοσιακούς ορεινούς οικισμούς  

• Περαιτέρω αξιοποίηση των 2 Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO καθώς τόσο ως αυτόνομοι προορισμοί αλλά και ενταγμένα σε μία ενιαία 
διαδρομή με την Αρχαία Ολυμπία μπορούν να αναδείξουν την Πελοπόννησο ως σημείο αναφοράς του Μυκηναϊκού Πολιτισμού και να αναδείξουν τη 
σημαντικότητα του για την εξέλιξη των πολιτισμών του ευρωπαϊκού χώρου

• Προβολή και προώθηση των περιοχών Natura 2000 σε διεθνές επίπεδο ώστε να αποτελέσουν συνεκτικό κρίκο με την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου 
και τα σύγχρονα αξιοθέατα καθώς και της  μεγάλης ποικιλίας δυνατοτήτων υπαίθριας δραστηριότητας του προορισμού αξιοποιώντας  δύο
χιονοδρομικά κέντρα τα οργανωμένα καταφύγια και τα την προσιτή σε προσβασιμότητα ομορφιά των ορεινών όγκων

• Αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής, της εύκολης πρόσβασης σε πρώτες ύλες και της άρρηκτης σύνδεσης με τη μεσογειακή διατροφή (ελαιόλαδο, 
ψάρια και φρούτα) ώστε να αναπτυχθεί γαστρονομική κουλτούρα και ταυτότητα της περιοχής ενισχύοντας το στοιχείο διαφοροποίησης στα κύρια 
τουριστικά προϊόντα

• Κινητοδρότηση ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την δημιουργία υποστηρικτών τουριστικών υποδομών, όπως τουριστικά γραφεία, που θα εξειδικεύονται 
στα κύρια τουριστικά προϊόντα του προορισμού όπως ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός και οι δραστηριότητες ήπιας υπαίθριας άθλησης

• 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)

• 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

• Προώθηση και προβολή των επιλογών τουρισμού σαββατοκύριακου που παρουσιάζει ο προορισμός (χειμερινό κυρίως σε Ορεινή Αρκαδία και Ορεινή 
Κορινθία, όλο το χρόνο στο Ναύπλιο που αποτελεί μία δημοφιλή επιλογή ακόμη και για μονοήμερη εκδρομή από την Αθήνα)

• Προώθηση και προβολή  του Ναυτικού Τουρισμού σε συνδυασμό με τον αλιευτικό και καταδυτικό τουρισμό

1.2.3. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 
επισκεπτών 

• Ανάδειξη της λειτουργίας του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Ναύπλιο, όπου ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τις 
δυνατότητες καταλύματος και εστίασης, στα μνημεία και τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και τις διαδρομές και τις εναλλακτικές 
δραστηριότητες του τόπου 

• Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, καθώς η 
γεωγραφική της θέση και τα σημεία ενδιαφέροντος ευνοούν τον οδικό τουρισμό του προορισμού

• Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού 
(πέργκολες, παγκάκια, στέγαστρα, πράσινο κ.α.)

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

1.2.3. Βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των 
επισκεπτών (συνέχεια)

• Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας /σήματος ποιότητας για βασικές τουριστικές επιχειρήσεις (καταλύματα, αξιοθέατα, εστιατόρια) και παράλληλη 
ενημέρωση των επισκεπτών και προώθηση του σήματος σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις

• Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους του προορισμού με παροχή ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο και διενέργεια 
προβλέψεων τουριστικών ροών

• Προώθηση πιστοποίησης υποδομών αναψυχής, προϊόντων και υπηρεσιών και υποστήριξη / ενθάρρυνση ένταξης σε σχήματα σήμανσης και 
πιστοποίησης ποιότητας, διεθνούς εμβέλειας, εθνικής, περιφερειακής ή θεματικής στόχευσης που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών

• Παροχή υπηρεσιών απρόσκοπτης μετάβασης των επισκεπτών από τα δύο αεροδρόμια, που λειτουργούν ως πύλες εισόδου, στο κατάλυμα, καθώς είναι 
αναγκαία η χρήση πρόσθετου τρόπου μεταφοράς πέραν του αεροπλάνου

• Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής, από τον Απρίλιο και μετά οπότε ξεκινάει η 
σαιζόν του πολιτιστικού τουρισμού, εφόσον εξασφαλίζεται η επαρκής ζήτηση

• Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των
υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία 
σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)

1.2.4. Προώθηση κουλτούρας συνεργασιών σε τοπικό 
επίπεδο

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος και 
προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού 
(ενοικίαση αυτοκινήτων, τουριστικά είδη, τουριστικοί πράκτορες), ιδιαίτερα ως προς την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την επέκταση της 
τουριστικής περιόδου και την διαφοροποίηση του προϊόντος από ανταγωνιστικούς προορισμούς 

• Προώθηση συμμετοχής τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και εξειδικευμένων επαγγελματιών (αρχαιολόγοι, ξεναγοί, τουριστικοί 
πράκτορες υπαίθριων δραστηριοτήτων, επαγγελματίες του χώρου του οικοτουρισμού, της αγροδιατροφής κ.α.) για την ανάπτυξη ειδικών μορφών 
τουρισμού

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

1.3.1. Ενίσχυση και προώθηση ψηφιακής προβολής 
και διαχείρισης του προορισμού για επισκέπτες 
και επιχειρήσεις

• Αξιοποίηση και εμπλουτισμός της διαδικτυακής πύλης «mythicalpeloponnese», που λειτουργεί για το σύνολο της Περιφέρειας, όπου θα προβάλλεται η 
Βορειοανατολική Πελοπόννησος αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα τουριστικά προϊόντα που διαθέτει και με βάση τα οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
αυτόνομος και διακριτός προορισμός  και  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 (π.χ. τύπος τουριστικού 
προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη - ενδεικτικά, θα συγκεντρώνει πληροφορίες 
όπως:
− Συνεχή ενημέρωση με δεδομένα πραγματικού χρόνου για την πανδημική νόσο COVID-19 και με συνδεόμενα με αυτή και τον τομέα του τουρισμού 

πληροφορίες (καθεστώς ανά χώρα προέλευσης του επισκέπτη, νοσοκομεία αναφοράς, υγειονομικές υπηρεσίες, άλλες χρήσιμες τουριστικές
πληροφορίες πρώτης ανάγκης)

− Δεδομένα για την παροχή πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. δρομολόγια ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και οδικών μεταφορών, ωράριο 
αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, δραστηριότητες φιλικές προς την οικογένεια και τα παιδιά κ.α.)

− Ευρετηριασμένο ψηφιακό περιεχόμενο ανά τουριστικό προϊόν 
− Άλλα γεωχωρικά δεδομένα τουριστικού ενδιαφέροντος (π.χ. χάρτες με σημεία ενδιαφέροντος και πληροφορίες προσβασιμότητας για ΑμεΑ και 

άτομα μειωμένης κινητικότητας, αποστάσεις ταξιδιών, προγνώσεις καιρού και διαθέσιμες επιλογές δραστηριοτήτων για τους τουρίστες κτλ.)
• Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν την παράδοση και ιστορική εξέλιξη του προορισμού σε διάφορα πεδία / 

τουριστικά προϊόντα (πολιτιστικά / θρησκευτικά, αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος /επισκεψιμότητας
• Digital info points σε  κύριους πόλους του προορισμού (Ναύπλιο, Κόρινθος, Πόρτο Χέλι) με αναλυτικές πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν του 

προορισμού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών 
τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α.

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

(συνέχεια)

1.3.2. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις 
τουριστικές επιχειρήσεις

• Υποστήριξη επιχειρήσεων για την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας και ψηφιακών εργαλείων «έξυπνων εφαρμογών» στις 
λειτουργικές δραστηριότητές τους, τη βελτίωση της οργάνωσής τους και την παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών που άπτονται της οικονομικής 
αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και της εφαρμογής / προώθησης / τήρησης των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
περιβαλλοντικής αειφορίας, καλλιεργώντας μία επιχειρηματική κουλτούρα βέλτιστης λειτουργίας των επιχειρήσεων ως προς την οικονομική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική και πολιτιστική βιωσιμότητα του προορισμού

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

• Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακής παρουσίας σε πολλά κανάλια επικοινωνίας με τον καταναλωτή (multichannel)

• Αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη στόχευση σε αγορές και ενίσχυση της ζήτησης στον προορισμό

1.3.3. Αξιοποίηση και υιοθέτηση εργαλείων 
«έξυπνου» προορισμού 

• Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνης πόλης στο Ναύπλιο, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 

− Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά
σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα, 
έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας 
και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών

− Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wi−Fi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής 
εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)

− Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία

1.4.1. Δημιουργία ενός ελκυστικού, βιώσιμου και 
αειφορικού αστικού περιβάλλοντος του 
προορισμού

• 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 

• Αποκατάσταση και διαπλάτυνση, όπου είναι εφικτό, των πεζοδρομιών στα αστικά κέντρα ώστε να βελτιωθεί η πεζή μετακίνηση 
• Εφαρμογή έργων για την ενοποίηση παλαιάς και νέας πόλης του Ναυπλίου με στόχο να επιτευχθεί η παράλληλη λειτουργικότητα και η ενιαία ανάπτυξη
• Ολοκλήρωση των έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της πόλης του Ναυπλίου με τη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, δικτύου πεζοδρόμων και 

ποδηλατοδρόμων που θα επιτρέπει στον κάτοικο και τον επισκέπτη να κινείται στον αστικό ιστό της πόλης χωρίς εμπόδια 
• Σχέδιο δράσης για την ανάδειξη και αναβάθμιση της περιοχής «Ψαρομαχαλά», άνω του ιστορικού κέντρου του Ναυπλίου, με άξονες την αποκατάσταση 

των κτιρίων που υποβαθμίζονται λόγω φυσικής γήρανσης ή ανθρώπινης παρέμβασης, την υπογειοποίηση καλωδίων, την αναβάθμιση και την επέκταση 
της δυνατότητας χρήσης του υπαίθριου χώρου και την αποτροπή της απομάκρυνσης της μόνιμης κατοικίας και πλήρους μετατροπής των κτιρίων σε 
τουριστικά καταλύματα

• Υλοποίηση του Master Plan για το Περιβαλλοντικό Πάρκο στην ΠΕ Κορίνθου που καταρτίστηκε και αναμένεται να αξιοποιήσει το χώρο περιμετρικά της 
ανενεργούς μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Δερβένι όπου θα κατασκευαστούν ποδηλατοδρόμοι, χώροι αναψυχής και φιλοξενίας 
πολιτιστικών εκδηλώσεων

• Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου απεικονίζει τους στόχους και τις δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων 
που πρέπει να περάσουν άμεσα στο στάδιο της υλοποίησης και ολοκλήρωσης. Κρίνεται ως απαραίτητη  η παύση της λειτουργίας και η αποκατάσταση 
των ΧΑΔΑ που λειτουργούν στην Περιφέρεια, η κατασκευή και λειτουργία της σχεδιαζόμενης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στην περιοχή 
της  Τρίπολης καθώς και των δύο μονάδων ΣΜΑ στην Αργολίδα και την Κόρινθο. Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει την κατασκευή χώρων 
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και την άμεση κατασκευή τοπικών μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων αποβλήτων. Προώθηση ΣΔΙΤ για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

• Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων στους μεγαλύτερους δήμους του προορισμού καθώς και επέκταση των δικτύων διαλογής στην πηγή 
ανακυκλώσιμων υλών και του δικτύου χωριστής συλλογής 

• Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών
• Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού
• Προώθηση δράσεων ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων για την βέλτιστη χρήση ενεργειακών, φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων και την υιοθέτηση 

πρακτικών που υπηρετούν την κυκλική οικονομία
• Ανάπτυξη ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης στους κατοίκους του προορισμού και των ωφελειών των ΑΠΕ ως προς το ενεργειακό προφίλ 

των προορισμών
• Ανάπτυξη εφαρμογών κυκλικής οικονομίας
• Αυτοματοποίηση του συστήματος οδοφωτισμού με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 
• Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν, επένδυση σε οπτικές ίνες στα αστικά κέντρα και στους 

πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού
1.4.2. Προώθηση του Σχεδίου Απολιγνιτοποίησης στη 

Μεγαλόπολη και βελτίωση του ενεργειακού 
προφίλ του προορισμού

• Προώθηση του Master Plan απολιγνιτοποίησης της Μεγαλόπολης που περιλαμβάνει σημαντικά έργα ανάπλασης και μετάβαση στην ευφυή και αειφόρα 
οικονομία (σχεδιαζόμενα έργα: Φωτοβολταικά Πάρκα, βιομηχανία φαρμάκων, μονάδα ευφυούς κτηνοτροφίας, πρότυπο θεματικό πάρκο περιπέτεια)

• Κατάρτιση και προώθηση υλοποίησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027 που αφορά κυρίως στις περιοχές που 
εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα, όπως η Μεγαλόπολη, και αποσκοπεί στην μετάβαση αυτών των περιοχών σε ένα νέο παραγωγικό 
μοντέλο που θα βασίζεται σε μία κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία

• Αυστηρή χωροθέτηση των ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
• Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις



26

Σχέδιο Δράσης | Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις & δράσεις (8)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία
(συνέχεια)

1.4.3. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και της 
εναλλακτικής αστικής κινητικότητας στους 
τουριστικούς πόλους του προορισμού

• Μελέτη για την ποδηλατική σύνδεση Ναυπλίου – Άργους στο πλαίσιο της προώθησης εναλλακτικής κινητικότητάς εντός του προορισμού που μπορεί να 
λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ως προς την τουριστική ταυτότητα του προορισμού 

• Υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρίπολης

• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων στα κύρια αστικά κέντρα του προορισμού 

• Εκσυγχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών των αστικών κέντρων που περιλαμβάνονται στον προορισμό

• Εγκατάσταση λογισμικού για τον ορθό σχεδιασμό των δρομολογίων, σχετικά με την επιβατική κίνηση και την ανταπόκριση των οχημάτων στις ώρες 
αιχμής,

• Αναβάθμιση του περιεχόμενου της πληροφορίας προς τους επιβάτες. Το δημοσιευμένο στο διαδίκτυο υλικό οφείλει να περιλαμβάνει 
επικαιροποιημένους πίνακες δρομολογίων, δρομολόγια και στάσεις σε ψηφιακούς χάρτες.

• Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

• Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε σημεία υψηλής τουριστικής 
κίνησης, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής

1.4.4. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 
ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής 
κληρονομιάς

• Προστασία της βιοποικιλότητας του προορισμού από τις απειλές που προκαλεί η ανεξέλεγκτη δόμηση, οι οικοτουριστικές δραστηριότητες χωρίς την 
καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η έλλειψη ευρύτερου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα 
ικανότητα των προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών

• Αντικατάσταση της εκτός σχεδίου των πόλεων και των οικισμών δόμησης, με την δόμηση κατόπιν χωροταξικού σχεδιασμού με καθορισμό χρήσεων γης 
σε ψηφιακό υπόβαθρο, ώστε αφενός να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές και αφετέρου να εξασφαλίζεται η προστασία και διαχείριση των 
περιοχών απόλυτης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστασίας

• Περιορισμός των επιπτώσεων που προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον, την ορνιθοπαδίνα και την υπόλοιπη πανίδα εξαιτίας της εκτεταμένων 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για την προσέλκυση τουρισμού και
απαιτείται προσεκτική χωρική οριοθέτηση των αιολικών και Φ/Π πάρκων ώστε να μην επηρεαστεί η βιοποικιλότητα και οι περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος

• Ανάπτυξη υποδομών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με μακροχρόνια πρόβλεψη στις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή 
(πλημμύρες, ακραίες θερμοκρασίες, μειωμένες βροχοπτώσεις και ανομβρία, και πυρκαγιές)

• Ανάπτυξη τεχνογνωσίας ως προς τη βιώσιμη γεωργία  και τη διαχείριση γεωργικών αποβλήτων μέσω χρήσης ΑΠΕ

• Προστασία των περιοχών ΝATURA 2000  από δραστηριότητες βιομηχανίας και από τις ρυπογόνες επιπτώσεις

• Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, και ιδιαίτερα στο σύνολο των νότιων ακτών του 
Κορινθιακού, στο παραλιακό μέτωπο του Τολό μέχρι την Ίρια, καθώς και στις ακτές της Αρκαδίας. Διερεύνηση και ενθάρρυνση της δυνατότητας έργων 
προστασίας και ανάπλασης ακτών, μεταξύ άλλων και με τεχνητούς υφάλους για τον εμπλουτισμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την ενίσχυση 
του αλιευτικού αποθέματος

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

1.5.1. Προώθηση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

• Δημιουργία συνεργατικών σχημάτων μεταξύ επιχειρημάτων μονάδων, θεσμικών φορέων και κοινωνικών δομών με στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλου 
πεδίου για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που θα συμβάλλουν σε όλα τα πεδία δράσης του τουρισμού 

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του 
τουριστικού τομέα

• Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημόσιων φορέων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών μεταξύ υπο-προορισμών ώστε να αναπτυχθεί η συμπληρωματικότητα 
και η συνεκτικότητα των τουριστικών προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές της συνεργασίας και αποφυγή ανταγωνιστικών δράσεων που υποβιβάζουν την 
ποιότητα του προορισμού

1.5.2. Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση 
ρυθμιστικού πλαισίου

• Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος

• Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων

1.5.3. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και  
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
τουριστικού τομέα

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό και τις απαιτούμενες 
συνέργειες για την απόκτηση/διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις αγορών στόχων, καθώς και τις απαιτήσεις σε σχέση με 
θεματικά τουριστικά προϊόντα

• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών και των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις νέες τάσεις 
στον τουρισμό και τις ανάγκες της αγοράς

• Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στον τουριστικό τομέα και σύνδεση τους 
με την αγορά μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις τουριστικές επιχειρήσεις 

• Πιστοποίηση πακέτων δεξιοτήτων και επαγγελμάτων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, digital marketing, τη 
γνώση ξένων (και μη ευρωπαϊκών) γλωσσών, σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία σε εξειδικευμένα προϊόντα (π.χ. αξιοποίησης φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων, ανάπτυξη θεματικών/πολιτιστικών διαδρομών, ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπαίθρου και θαλάσσιων δραστηριοτήτων) και γενικότερα την 
προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στο προφίλ και τα χαρακτηριστικά των αγορών-στόχων

• Προώθηση πιστοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας (π.χ. συνοδοί υπαίθριων/θαλάσσιων δραστηριοτήτων, 
επαγγελματίες της φιλοξενίας και της εστίασης, επαγγελματίες στις ξενοδοχειακές/ακτοπλοϊκές κρατήσεις κτλ.)

• Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών για την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων του προορισμού 
και της αειφόρου διαχείρισης των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στον προορισμό (sustainability management) 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) από διακεκριμένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές αντίστοιχου βεληνεκούς 

• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους 
θερινούς μήνες

• Πιστοποίηση τουριστικών επαγγελμάτων

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας
(συνέχεια)

1.5.4. Ενίσχυση / υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης 
καινοτόμων επιχειρήσεων στον τουρισμό

• Προώθηση επενδύσεων αναβάθμισης υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (σε υποδομές, παρεχόμενες υπηρεσίες), ανάπτυξης νέων υψηλής 
κατηγοριοποίησης ή/και δυναμικότητας τουριστικών υποδομών –ιδιαίτερα η χωροθέτηση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίου οικισμών- για τους αναπτυσσόμενους τουριστικούς πόλους του προορισμού καθώς και ξενοδοχειακών υποδομών μεσαίας δυναμικότητας αλλά 
καινοτόμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ιδιαίτερα σε σχέση με το πολιτιστικό και οικοτουριστικό προϊόν του προορισμού, προκειμένου να 
καλυφθεί το έλλειμμα ποιοτικών ή / και μεσαίας δυναμικότητας ξενοδοχειακών μονάδων και να αναπτυχθούν πιο ισόρροπα οι τουριστικές υποδομές 
του προορισμού

• Στήριξη ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα ως προς την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που προωθούν την 
διασύνδεση τουριστικών προϊόντων και τον τουρισμό εμπειρίας (π.χ. πλατφόρμες συμβούλων τουρισμού που προσφέρουν εξατομικευμένα πακέτα 
τουριστικών εμπειριών βάσει του προορισμού που επισκέπτονται)

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων που προωθούν την βελτίωση της οικονομικής και ενεργειακής αποδοτικότητας τους

• Συμβουλευτική στήριξη στις ΜμΕ του τομέα του τουρισμού σε θέματα στόχευσης αγορών, διαχείρισης σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτομιών, 
εξωστρέφειας και δικτύωσης στο εξωτερικό, ανάπτυξης τοπικών και διεθνών συνεργασιών, χρηματοδότησης, προώθησης και προβολής κ.α.

• Προώθηση πιστοποίησης λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς 
Sun & Beach 

• Mελέτη 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

• Βελτίωση του επαρχιακού δικτύου που οδηγεί σε παραθαλάσσιους οικισμούς και στην ευρύτερη ακτογραμμή της ανατολικής Πελοποννήσου, όπως η 
ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Χέλι (Χηνίτσα, Άγιος Αιμιλιανός) και η Ερμιόνη

• Προβολή και ανάδειξη του αναβαθμισμένου λιμένα του Ναυπλίου καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί ως κόμβος πρόσβασης στην περιοχή που παρουσιάζει 
έντονο τουριστικό ενδιαφέρον ενώ επιτρέπει συμπληρωματικές λειτουργίες στο Sun & Beach τουρισμό όπως το yachting

• Δημιουργία δικτύων θαλάσσιων ταξί για τη σύνδεση των δημοφιλών τουριστικών προορισμών εντός του προορισμού όπως o κόλπος της Ερμιόνης, το 
Λουτράκι, το Τολό, το Άστρος και το Λεωνίδιο καθώς και με τα νησιά του Αργοσαρωνικού (Σπέτσες, Πόρος, Ύδρα) και την Αττική

• Βελτίωση της οδικής πρόσβασης από το Ναύπλιο στο παράκτιο μέτωπο που εκτείνεται από το Τολό και την Ασίνη μέχρι την Κάντια και τα Ίρια
2.1.2. Διαμόρφωση υποδομών που εξασφαλίζουν 

εύκολη προσβασιμότητα και ασφάλεια στις 
παραλίες 

• Σχέδιο προστασίας της ακτογραμμής του προορισμού με την αποκατάσταση προβλημάτων διάβρωσης και καταστροφής σε παλαιότερες υποδομές 
σκυροδέματος, προώθηση των έργων στην ακτογραμμή της ΠΕ Κορίνθου και επέκταση των έργων και στην υπόλοιπη ακτογραμμή

• Υλοποίηση του έργου ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του παραλιακού μετώπου του Λουτρακίου εξασφαλίζοντας την πρόσβαση και την απρόσκοπτη 
κινητικότητα

• Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς παραλίες του προορισμού και σαφώς χωροθετημένοι χώροι παρκαρίσματος με εξορθολογισμό 
των τιμών στάθμευσης και δεσμευμένους χώρους για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο

• Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες 
βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα)

• Έλεγχος για αύξηση δρομολογίων των ΜΜΜ κατά την περίοδο αιχμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και την αποφυγή συνωστισμού
• Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων
• Βελτίωση της σήμανσης και τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους 

επισκέπτες στις παραλίες του προορισμού
• Βελτίωση οδικής ασφάλειας στους άξονες που οδηγούν σε παραλίες με ήπιες παρεμβάσεις χωρίς να διαταράσσεται το φυσικό περιβάλλον
• Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο 
• Υποστήριξη των τοπικών αρχών στην υλοποίηση επενδύσεων σε τουριστικές υποδομές κατά μήκος των ακτών του προορισμού

2.1.3. Ενίσχυση του προφίλ/επιπέδου φιλικότητας 
του προορισμού για άτομα με αναπηρία και 
μειωμένη κινητικότητα

• Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμΕΑ σε περισσότερες παραλίες του προορισμού (όπως η εγκατάσταση συστημάτων seatrac 
για την αυτόνομη πρόσβαση της συγκεκριμένης κατηγορίας στην θάλασσα, εξέταση για την αύξηση του αριθμού των προσβάσιμων σε ΑμΕΑ παραλιών 
με χρήση ειδικού διαδρόμου, αμφίβιων αμαξιδίων και κατάλληλων αποδυτηρίων- τουαλετών)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Προώθηση, ανάδειξη και αναβάθμιση του 
προϊόντος Sun & Beach

• Ενίσχυση προβολής και προώθησης του προορισμού με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων δραστηριοτήτων όπως συνδυασμός 
θαλάσσιων και ορειβατικών δραστηριοτήτων ξεχωριστή και πλούσια πολιτισμική και γαστρονομική παράδοση, περιπατητικές διαδρομές και πολιτιστικό 
απόθεμα μέσω του DMO  και της σχετικής διαδικτυακής πύλης που θα αφορά το προϊόν Sun and Beach αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο 
ξένος επισκέπτης 

• Στρατηγική τοποθέτησης του προορισμού «Βορειοανατολική Πελοπόννησος» σε σχέση με ανταγωνιστικές περιοχές ως ενιαίας ταυτότητας προορισμός 
με διαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις (π.χ. καταδυτικός τουρισμός και yachting σχεδόν στο σύνολο της ακτογραμμής, πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα 
στις Μυκήνες και την Επίδαυρο, διαδρομές οίνου στη Νεμέα και ορειβατικές διαδρομές στους ορεινούς όγκους) και στρατηγικός σχεδιασμός για την 
περαιτέρω προώθηση του προϊόντος S&B  σε αγορές της Gen- Z και Millennials καθώς και για την αύξηση των ημερών διαμονής

• Οργάνωση του εδραιωμένου προϊόντος Sun & Beach σε υποκατηγορίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές στόχους ανάλογα με τον 
προορισμό (οικογενειακές διακοπές, ρομαντικές κτλ.)

• Ενίσχυση του ανταγωνιστικού και με υψηλές δυνατότητες τουριστικού προϊόντος S&B στην εσωτερική, αλλά και τη διεθνή αγορά, αξιοποιώντας τον 
σημαντικό αριθμό Γαλάζιων Σημαιών και του πλήθους των προσφερόμενων ορειβατικών και θαλάσσιων δραστηριοτήτων του προορισμού

• Περαιτέρω προώθηση των πιστοποιημένων παραλιών  του προορισμού
• Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ και θαλάσσιας μεταφοράς τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία 

ενδιαφέροντος των τουριστών S&B



30

Sun & Beach

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

2.2.2. Ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικού τουρισμού 
στις υφιστάμενες υπηρεσίες μαζικού 
τουρισμού

• Προώθηση του αλιευτικού τουρισμού με τη διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης του κοινού και την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοση άδειας  
αλιευτικού τουρισμού 

• Προώθηση των γηπέδων γκολφ που κατασκευάζονται στο πλαίσιο υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων στον τομέα του καταλύματος στην περιοχή της 
Ερμιονίδας

• Διαμόρφωση και προώθηση καταδυτικού τουρισμού σε Πόρτο Χέλι, Λουτράκι καθώς τα αρχαία λιμάνια της Κορίνθου τα οποία παρουσιάζουν πλούσιο 
ενάλιο απόθεμα

• Ανάπτυξη υποπροϊόντων  που εξειδικεύουν το προς ανάδειξη προϊόν του Sun & Beach και επιτρέπουν στους επισκέπτες να οργανώσουν καλύτερα την 
παραμονή τους στον προορισμό και να αναζητήσουν στοχευμένες δραστηριότητες και προσωπικές εμπειρίες 

• Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών πακέτων και θεματικών εμπειριών που θα συνδυάζουν το προϊόν Sun & Beach με σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
και city break, τοπική γαστρονομία και περιπατητικές ή ορειβατικές διαδρομές

• Εμπλουτισμός του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος με τον Sports & Activities και υπαίθριες δραστηριότητες ενεργούς αναψυχής, σε διάφορες 
παραλίες, όπως windsurfing, kitesurfing, ιστιοπλοΐα, εκδρομές κατάδυσης κ.α. ενώ εντοπίζονται σχετικές οργανωμένες εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις

• Βελτίωση της σήμανσης και προώθηση πεζοπορικών  διαδρομών που αναπτύσονται στους ορεινούς όγκους που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από 
το παράκτιο μέτωπο, των παράκτιων ποδηλατικών διαδρομών και των στοχευμένων υποδομών όπως η αναρρίχηση στο Λεωνίδιο

2.2.3. Στοχευμένη προβολή μέσω εξειδικευμένων 
δράσεων που αξιοποιούν όλα τα 
σύγχρονα εργαλεία του διαδικτύου και τις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

• Διαφημιστική προώθηση και προβολή, τόσο διαδικτυακά σε σελίδες τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, του brand του προορισμού σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας την 
ταξιδιωτική εμπειρία σε πολλαπλούς προορισμούς, με υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές υπηρεσίες και θαλάσσιες δραστηριότητες αλλά και λιγότερο 
δημοφιλείς προορισμούς που διατηρούν έντονα παραδοσιακά στοιχεία 

• Στρατηγικό σχέδιο προβολής παραλιακών σημείων του προορισμού σύμφωνα με την παγκόσμια τάση του “secret places” και των αυθεντικών 
εμπειριών καθώς σημαντικό τμήμα του προορισμού παραμένει σε στάδιο ήπιας ανάπτυξης (π.χ. Αρκαδικό Χωριό)

• Αξιοποίηση συνεργασιών με διεθνή ταξιδιωτικά περιοδικά και ταξιδιωτικούς bloggers ώστε να ενταχθούν παραλίες του προορισμού σε λίστες με 
κορυφαίους προορισμούς και ‘must see’ σημεία

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• 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- με 
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες παραλίες και τις παρεχόμενες δραστηριότητες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, διαθέσιμες 
διαδρομές προσβασιμότητας) - στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η δυνατότητα κρατήσεων σε εστιατόρια πλησίον της παραλίας και σε οργανωμένες 
υπηρεσίες / δραστηριότητες που προσφέρονται 

• Χρήση τεχνολογιών ψηφιακoύ περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών ως προς τα σημεία 
ενδιαφέροντος του προϊόντος Sun & Beach (παραλίες –χάρτες, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση ανά ομάδα στόχο π.χ. φιλική για οικογένειες. πρόσβαση-
παρεχόμενες υπηρεσίες, ύπαρξη πρόσβασης σε ΑΜΕΑ (συστήματα seatrac), καιρικές συνθήκες, δραστηριότητες, φαγητό, κοντινά σημεία 
ενδιαφέροντος)

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της κατηγορίας Sun & Beach

2.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση σε οργανωμένες παραλίες

• Εφαρμογή ψηφιακού εισιτηρίου και κράτησης θέσεων (π.χ. ξαπλώστρες) σε οργανωμένες παραλίες και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων 
μηχανημάτων για έλεγχο/ επικύρωση των ηλεκτρονικών  εισιτηρίων (RFID, QR codes)

Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (2)
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και 
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου 
τουρισμού

• Ενεργειακή αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές
• Παροχή κινήτρων ώστε οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την τοπική αγροδιατροφική παραγωγή σύμφωνα με την εποχικότητα και τις δυνατότητες του 

τόπου 
• Ευαισθητοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων για τα οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης 

ενέργειας, των πράσινων τεχνολογιών και της ενεργειακής αναβάθμισης 
• Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή  για προστασία των παράκτιων περιοχών και τη διαφύλαξη του φυσικού και 

θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ενεργών δράσεων

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

2.5.1. Παροχή κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις • Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Προώθηση περιβαλλοντικών 
πιστοποιήσεων στα τουριστικά καταλύματα των παράκτιων προορισμών

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας  των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

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

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες Τουρισμού Sun & Beach (π.χ. καταδύσεις) και εκπαιδευτών που 
απασχολούνται στην παροχή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ασφάλεια για τους 
συμμετέχοντες  

• Διοργάνωση σεμιναρίων από τοπικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών, 
σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς

Σχέδιο Δράσης | Sun & Beach (3)
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Δημιουργία /επέκταση κατάλληλων υποδομών 
για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και 
πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων

• Ολοκλήρωση του έργου βελτιώσεων υποδομών στο λιμένα Κιάτου που περιλαμβάνουν έργα επέκτασης του μόλου και τη δημιουργία καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών

• Ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης του λιμένα Λεωνιδίου 
• Αναβάθμιση του λιμένα Ερμιονίδας με την οριοθέτηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου ώστε να ελλιμενίζονται περισσότερα σκάφη αναψυχής 

σύμφωνα και με τις ανάγκες των αλιευτικών σκαφών
• Επέκταση θέσεων ελλιμενισμού στον λιμάνι Κόρφου Κορινθίας με την εγκατάσταση πλωτής εξέδρας
• Τα παράκτιο ανάγλυφο του προορισμού επιτρέπει την οργάνωση δικτύου σημείων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής (αγκυροβόλια) στη λογική «hub-

and-spoke» με κύριους και δευτερεύοντες κόμβους του δικτύου ανάλογα με τη φυσικές προδιαγραφές των λιμένων, τα αγκυροβόλια και τη δημοφιλία
του προορισμού. Η λογική του «hub-and-spoke» θα επιτρέψει μία οριζόντια ανάπτυξη του προορισμού στον τομέα του yachting, θα αποτρέψει 
φαινόμενα υπερτουρισμού και θα αναδείξει την ενιαία ταυτότητα του ως προορισμός yachting. 

• Οργάνωση και βελτίωση στο τομέα διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε άλλα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που λαμβάνουν υπόψη την βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη

• Μελέτη βάσει της ζήτησης για θέσεις ελλιμενισμού για τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών σε υπάρχοντες λιμένες (ανάγκη 
επικαιροποίησης του Ν.2160 / 1993 για τη χωροθέτηση των θέσεων ελλιμενισμού με σχετικά χαμηλό κόστος π.χ. πλωτές πλατφόρμες) ή την ανάγκη 
ανάπτυξης νέων μαρίνων ή / και μετατροπής των παλαιών λιμένων σε μαρίνες και λιμένες εξυπηρέτησης τουριστικών πλοίων

• Αναβάθμιση υποδομών με μονάδες επισκευής /συντήρησης σκαφών και βασικές παροχές (ηλεκτροφωτισμός, καύσιμα, νερό και φαρμακείο) ώστε να 
εξασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα υπηρεσιών και η ασφάλεια των επιβατών. Επιπλέον, απαιτείται πρόβλεψη για τη στάση και στάθμευση 
αυτοκινήτων εντός των λιμένων και τη δυνατότητα επαρκούς κίνησης των οχημάτων μεταφοράς σκαφών

• Αναβάθμιση της Μαρίνας του Ναυπλίου και ανάπτυξη υπηρεσιών υποδοχής επισκεπτών, προσφερόμενων υπηρεσιών σε επισκέπτες και πληρώματα, 
υπηρεσιών ασφαλείας στις μαρίνες, υπηρεσιών VIP, υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σκάφη αναψυχής, υπηρεσίες επιχειρηματικού κέντρου σε 
επιχειρήσεις ναύλωσης κ.α.

• Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

3.2.1. Προώθηση και προβολή του δικτύου 
τουριστικών λιμένων 

• Στρατηγική προώθησης σε νέες αναδυόμενες χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον ναυτικό τουρισμό όπως η Ρωσία και οι Αραβικές Χώρες καθώς και 
ανάδειξη του ναυτικού τουρισμού που αναπτύσσεται πέριξ της Πελοποννήσου ως φυσική συνέχεια του χώρου της Αδριατικής-Ιονίου

• Δημιουργία ενός δικτύου λιμένων με υψηλού επιπέδου παροχές που θα προωθείται ως ενιαίο προϊόν, θα περιλαμβάνει το δημοφιλή προορισμό της 
Eρμιονίδας και άλλες παράκτιες περιοχές και θα προσφέρει την προώθηση προγραμμάτων πελατειακής πιστότητας στα σκάφη αναψυχής με εκπτώσεις 
στα τέλη ελλιμενισμού στους τουριστικούς λιμένες του δικτύου, καθώς και προώθηση συνεργειών με τοπικούς προμηθευτές καταναλωτικών προϊόντων 
και τροφίμων

• Ανάπτυξη ενός δυνατού branding για το yachting με βελτίωση της διαφημιστικής προβολής των ελληνικών μαρίνων, των παρεχόμενων υπηρεσιών τους 
και των Γαλάζιων Σημαιών που έχουν οι παραλίες του προορισμού καθώς και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που πηγάζει από τις ήπιες 
κλιματολογικές συνθήκες και τις πολλές επιλογές σε φυσικά λιμάνια

3.2.2. Σύνδεση Ναυτικού Τουρισμού με άλλα 
τουριστικά προϊόντα

• Σχεδιασμός και πρόβλεψη συνδυασμένης λειτουργίας μαρίνων με υδατοδρόμια, θαλάσσια ταξί και αστική συγκοινωνία στον προορισμό
• Προβολή και σύνδεση του ναυτικού τουρισμού με το πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα του προορισμού, καθώς και της άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς όπως εκδηλώνεται σε φεστιβάλ, πανηγύρια και θρησκευτικές γιορτές που μπορούν να προσελκύσουν yachting επισκέπτες
• Εμπλουτισμός του ναυτικού τουρισμού  με συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός. Προσφορά 

γαστρονομικών εμπειριών κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών κρουαζιέρων που αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα και οινοποιία καθώς και συνεργασία με 
τοπικά εστιατόρια ώστε να παρέχονται άμεσες και οργανωμένες υπηρεσίες εστίασης

• Προώθηση και προβολή  του Ναυτικού Τουρισμού σε συνδυασμό με τον αλιευτικό και καταδυτικό τουρισμό. Οριοθέτηση αλιευτικών πεδίων σύμφωνα 
με τους περιορισμούς της νομοθεσίας και αξιοποίηση του ενάλιου αποθέματος και των υφιστάμενων και  σχεδιαζόμενων καταδυτικών πάρκων του 
προορισμού καθώς στα αρχαία λιμάνια της Λεχαίου και Κεχρεών υπάρχει σημαντικό ενάλιο απόθεμα ενώ στον όρμο του Άγιου Βλάσσιου, στην 
Επίδαυρο βρίσκεται βυθισμένη ρωμαϊκή έπαυλη

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

3.2.3. Στοχευμένη προβολή μέσω εξειδικευμένων 
δράσεων που αξιοποιούν όλα τα 
σύγχρονα εργαλεία του διαδικτύου και τις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

• Ενίσχυση της προβολής και του Ναυτικού Τουρισμού, αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την 
ανάδειξη κορυφαίων ναυταθλητικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα ετησίως και χαίρουν εγχώριου και διεθνούς κύρους -Διοργανώσεις όπως το 
Aegean Regatta και το Peloponnesian Challenge θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας στοχευμένης προβολής με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 
ανάδειξη του προορισμού

• Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου υλικού προώθησης και προβολής και συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα

• Αξιοποίηση και προβολή του Mediterranean Yacht Show που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο Ναύπλιο, αναδεικνύοντας τον προορισμό ως επίκεντρο 
του ναυτικού τουρισμού για την Πελοπόννησο

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

3.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για
πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις 
κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου χώρου, τις παροχές δικτύων κτλ. και τη διαδικτυακή κράτηση θέσης

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών για την προβολή και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υπαρχόντων τουριστικών λιμένων και 
μαρίνων, την απομακρυσμένη διαχείριση των υποδομών ελλιμενισμού από τους φορείς διαχείρισης των μαρίνων και την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση 
των πελατών όσον αφορά την κράτηση και πληρωμή θέσεων ελλιμενισμού, την παροχή / προμήθεια νερού / ηλεκτρισμού και τον ανεφοδιασμό σκαφών 
μέσω φορητών συσκευών και λοιπών τεχνολογιών, την ελεύθερη και υψηλής ποιότητας πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.α.

• Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των λιμένων και Μαρίνων και την απρόσκοπτη (seamless) και χωρίς επαφή (contactless) 
εξυπηρέτηση τους

• Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων yachting, με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών από ναυλοσύμφωνα έως οικονομικές συναλλαγές 
και διοικητικές διαδικασίες ελέγχου ακόμα και μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο - με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία, η συμφόρηση 
στα λιμεναρχεία και η ταλαιπωρία των επισκεπτών 

• Ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του yachting και δράσεις για τη μείωση του ευρύτερου 
οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού

• Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των τουριστικών σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, 
σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και κυκλικής οικονομίας

• Προώθηση συμμετοχής των τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης και εφαρμογής πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων υποδομών διαχείρισης του «Graywater» (όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη), το οποίο 
σχετίζεται με το yachting  και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την αυξανόμενη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς

• Προώθηση χρήσης φιλικών προς το θαλάσσιο περιβάλλον ναυδέτων, προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλή, τόσο για τα σκάφη, όσο και για τον 
πυθμένα, σημεία πρόσδεσης

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωση

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται με τον Ναυτικό 
Τουρισμό και ειδικότερα στα σκάφη αναψυχής

• Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δυνατότητες αξιοποίησης των λιμενικών τελών τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και 
αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών

3.5.2. Ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας 
στο ναυτικό τουρισμό σκαφών αναψυχής

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Yachting μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για την λειτουργία του κλάδου και την προώθηση παρεχόμενων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

• Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, των σκαφών και κάθε είδους 
υποστηρικτικών επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ

3.5.3 Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και  
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
τουριστικού τομέα

• Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον θαλάσσιο τουρισμό (ιδιοκτήτες σκαφών, διαχειριστές λιμένων, 
μαρίνων) ως προς τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας/αειφορίας. Mentoring επιχειρηματιών του κλάδου

• Προώθηση πιστοποίησης/ εκπαίδευσης των πληρωμάτων των επαγγελματικών σκαφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ιδανικά με την εισαγωγή του 
Qualification Requirements for Skippers, η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί σε 7 χώρες-μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και ευθέως ανταγωνιστικές προς την 
Ελλάδα (Ισπανία και Ιταλία)

• Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο και σύνδεση τους με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων και το Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

• Προώθηση κατάρτισης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον θαλάσσιο τουρισμό και ιδίως σε μαρίνες ως προς τα πρότυπα 
ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας / αειφορίας 

• Mentoring επιχειρηματιών του κλάδου

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών • Ολοκλήρωση έργων επισκευής και συντήρησης στο φρούριο Μπούρτζι του Ναυπλίου, τα οποία περιλαμβάνουν οικοδομική συντήρηση και αναβάθμιση 
ώστε βελτιωθεί η ανεκτικότητα στο χρόνο, αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου και επιμέρους έργα ανάδειξης της ιστορικής αξίας

• Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης και μετατροπής σε επισκέψιμο χώρο της Μυκηναϊκής ακρόπολης της Τίρυνθας, τα έργα είχαν ξεκινήσει από το 
Β και Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και αναμένεται να ολοκληρωθούν με την παράδοση στο κοινό της ανατολικής πλευράς της Ακρόπολης που 
παρουσιάζει σημαντική αρχιτεκτονική αξία, ενώ η εξωτερική αυλή και τα κτίσματα θα προσδώσουν στον επισκέπτη μία συνολική εικόνα για την 
λειτουργία και τη σημασία του ανακτόρου

• Mελέτη για την κτιριακή αναβάθμιση του αρχαιολογικού μουσείου Επιδαύρου ώστε να καταστεί αντάξιο ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και να προσφέρει στον επισκέπτη ολοκληρωμένη μουσειακή εμπειρία 

• Ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού του αρχαιολογικού μουσείου Άργους και των έργων προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου 
Δίολκου που αποτελεί εμβληματικό σύμβολο της οργάνωσης του εμπορίου κατά την αρχαιότητα 

• Ανάπλαση δημοτικής αγοράς Άργους που αποτελεί διατηρητέο μνημείο νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής
• Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς και των

υποστηρικτικών τους υποδομών (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, δημιουργία 
σύγχρονων πωλητηρίων και αναψυκτήριων, καθαριότητα)

• Προώθηση και υλοποίηση της πρότασης και των μελετών για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κορίνθου από την Αρχαία Κόρινθο, στην 
Ακροκόρινθο και το αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου και των Κεχρεών έως το Ιουστινιάνειο τείχος

• Βελτίωση της εμπειρίας της επισκεψιμότητας στο χωριό της Αρχαίας Κορίνθου που περιλαμβάνει το μουσείο, τους ναούς του Απόλλωνα και του Ξενία 
και την αρχαία αγορά

• Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία των οικισμών του προορισμού που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες προς 
το λιμάνι, τα λεωφορεία, πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον προορισμό.

• Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων 
• Ανάπτυξη υποδομών όπου μπορούν να φιλοξενηθούν σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες όπως υπαίθρια θέατρα και πολιτιστικοί χώροι
• Προώθηση διευρυμένου ωραρίου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία 

4.1.2. Αναβάθμιση συμπληρωματικών υποδομών 
μουσείων και μνημείων

• Βελτίωση των υποστηρικτών υποδομών σε πολιτιστικούς χώρους όπως καφετέριες και εστιατόρια, χώροι υγιεινής σύμφωνα με τις αρχές του 
σύγχρονου πολιτιστικού μάνατζμεντ και την προσφορά ολοκληρωμένης εμπειρίας

• Δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών χώρων και gift shops και ανάπτυξη συνεργασιών με καταξιωμένους καλλιτέχνες για τη δημιουργία αναμνηστικών 
αντικειμένων υψηλής αισθητικής

• Ενίσχυση των εκθεμάτων μέσω αναπαραστάσεων, επεξηγηματικών πινακίδων που εκτός από πληροφοριακό υλικό θα λειτουργούν συμπληρωματικά 
στη καλλιέργεια αφηγήματος 

• Προώθηση των εξατομικευμένων ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

4.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινό ιστορικό και πολιτιστικό αφήγημα που να αναδεικνύει την εξέλιξη του τόπου και της συνθήκες που τον 
διαμόρφωσαν, σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και επιχειρήσεων

• Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που δεν συγκαταλέγονται στους δημοφιλείς πολιτιστικούς προορισμούς αλλά παρουσιάζουν σημαντική 
ιστορική αξία όπως το αρχαίο λιμάνι των Κεγχρεών που αποτελεί έναν από τα δύο λιμάνια της αρχαίας Κορίνθου και η  Έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού 
στα Δολιανά που αποτελεί έναν από τα σημαντικότερα και πιο καλά διατηρημένα μνημεία της Ρωμαϊκής Εποχής

• Επέκταση του Φεστιβάλ Επιδαύρου ώστε να συμπεριλαμβάνει και άλλους εμβληματικούς χώρους ως venues (Παλαμήδι, Μπούρτζι)
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

4.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος 
(συνέχεια)

• Προώθηση της πολιτιστικής Διαδρομής Πελοποννήσου «ΜΟΡΕΑΣ: Ένα ταξίδι στις αρχαίες και τις σύγχρονες πόλεις» που δημιουργήθηκε από το 
σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», η διαδρομή θα διέρχεται από μεγάλα αστικά κέντρα του προορισμού (Κόρινθο, Άργος, Νεμέα, Τρίπολη, Μεγαλόπολη) και θα 
έχει ως στόχο να αναδείξει την αξία του προορισμού με μία ολιστική προσέγγιση παρουσιάζοντας το πολιτιστικό απόθεμα, το φυσικό τοπίο, τη 
γαστρονομία και τη σύγχρονη πολιτιστική και παραγωγική δράση

• Προώθηση της πολιτιστικής διαδρομής Μνημειακά έργα Κυκλώπων και ανθρώπων κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (2η χιλιετία π.Χ.)” που διέρχεται από 
μνημεία της Αργολίδας που μέσω της διαδρομής θα έχουν την ευκαιρία να συντηρηθούν και να αναδειχθούν και της πολιτιστικής διαδρομής “Δίκτυο 
κάστρων: Από το Βυζάντιο στην Οθωμανοκρατία” που περιλαμβάνει το Κάστρο της παραλίας Άστρους 

• Προώθηση και προβολή του σημαντικού αριθμού κάστρων των σταυροφόρων και ενετογαλλικής αρχιτεκτονικής αλλά και άλλης τεχνοτροπίας 
(βυζαντινή, οθωμανική) που εντοπίζονται στον προορισμό και διατρέχουν όλη τη γεωγραφική έκταση της Πελοποννήσου, παρουσιάζοντας ευκαιρίες 
συνέργειας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

• Προτείνεται η μελέτη για τη δημιουργία διαδρομής βασισμένη στα Ομηρικά Έπη και στις πληροφορίες που μας δίνουν για την Πελοπόννησο και τη 
Μυκηναϊκή Εποχή (οινοποιία, τρόπος ζωής και παραδόσεις)

• Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, ανταλλαγής εκθέσεων, ενιαίων ερευνητικών προγραμμάτων και ενιαίας στρατηγικής προώθησης πολιτιστικών 
χώρων με άλλες περιοχές αλλά και διεθνείς πολιτιστικούς χώρους

• Προβολή και προώθηση περιοδικών θεματικών εκθέσεων
• Εξέταση υποβολής φακέλου για να υπαχθεί η Αρχαία Κόρινθος και η παλιά πόλη του Ναυπλίου στη λίστα της UNESCO
• Προώθηση και αξιοποίηση του σχετικά νεοϊδρυθέντος Film Office της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας 

τουρισμού μέσω της προσέλκυσης και υλοποίησης κινηματογραφικών παραγωγών στον προορισμό
4.2.2. Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και 

ενίσχυση/αναβάθμιση της προσφερόμενης 
εμπειρίας με άλλα τουριστικά προϊόντα

• Σχεδιασμός και διαμόρφωση εκπαιδευτικών / βιωματικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυμιών 
απαιτητικών τουριστών και ορίζουν το ευρύτερο πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο του προορισμού

• Σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές/γευσιγνωστικές εμπειρίες (σύγχρονου ή και ιστορικά θεματικού περιεχομένου), ιδίως στη Νεμέα
• Σύνδεση του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού με τον οικοτουρισμό, τις ήπιες αθλητικές δραστηριότητες  και την προβολή του φυσικού 

περιβάλλοντος που διαθέτει πολιτιστικό ενδιαφέρον καθώς ο φυσικός πλούτος των ορεινών όγκων μπλέκεται με τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς 
χώρους και τη μυθολογία του τόπου

• Ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του προορισμού καθώς στους ορεινούς οικισμούς πραγματοποιούνται πλήθος παραδοσιακών γιορτών 
αφιερωμένες σε ορθόδοξους αγίους και με αφορμή επετείους που σχετίζονται με την Επανάσταση του 1821 και τη σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους

• Προώθηση και προβολή του προορισμού ως το μέρος που έλαβαν χώρα οι πρώτες διεργασίες πολιτειακής σύστασης του Νεοελληνικού Κράτους καθώς 
και του γεγονότος ότι το Ναύπλιο απετέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, μέσω της ανάπτυξης σχετικής θεματικής διαδρομής και ανάλογου 
ψηφιακού υλικού, δένοντας αυτή την κληρονομιά και ταυτότητα με εμβληματικές προσωπικότητες της ιστορίας του τόπου όπως ο Καποδίστριας και ο 
πρώτος Βασιλέας του νεοσύστατου τότε Κράτους,  Όθωνας

• Ανάδειξη του Φεστιβάλ Επιδαύρου ως παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός καθώς η ιστορική αξία του τόπου, οι παραστάσεις των αρχαιοελληνικών 
τραγωδιών και οι σύγχρονες σκηνοθετικές προσεγγίσεις έχουν προσελκύσει πλήθος καλλιτεχνών και επισκεπτών ενώ πολλοί ηθοποιοί έχουν 
χαρακτηρίσει τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις στην Επίδαυρο ως κορυφαία ερμηνευτική εμπειρία – δυνατότητα διεύρυνσης των χώρων όπου 
λαμβάνει χώρα το Φεστιβάλ με την προσθήκη του Παλαμηδίου, του Μπούρζι και της πλατείας Συντάγματος στο Ναύπλιο

4.2.3 Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων στον τομέα 
του πολιτισμού

• Κοινές δράσεις και συνεργασίες μεταξύ των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων του προορισμού με κατευθύνσεις το Μυκηναϊκό Πολιτισμό, τη 
Ρωμαϊκή Εποχή και την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ώστε να φέρουν τον επισκέπτη σε επαφή με σημαντικό εύρος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας 
και μπορούν να σταθούν αρωγοί στην κατανόηση ενός από τους σημαντικότερους και αρχαιότερους πολιτισμούς αλλά και τους λόγους που οδήγησαν 
στην Ελληνική Επανάσταση, στο πλαίσιο του ευρύτερου πνεύματος που επικρατούσε στην Ευρώπη, καθώς και στην εξέλιξη της

• Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων με τόπους πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπου μπορεί να αξιοποιηθεί η εδαφική συνοχή και οι δυνατότητες 
συνδεσιμότητας όπως η Αρχαία Ολυμπία και η Αθήνα 

• Η διαχείριση και η ανάδειξη των Παγκόσμιων Μνημείων UNESCO απαιτoύν την ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς και ακαδημαϊκά 
σχήματα που βρίσκονται στο εξωτερικό ώστε να τροφοδοτείται με σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης συλλογών, ξενάγησης και επεξήγησης ώστε να 
καταστεί ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού Τουρισμού

• Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων με συνεχή παρουσία, ανανεώσεις αναρτήσεων, ενημερωτικό και βοηθητικό υλικό καθώς και δυναμικό digital 
μάρκετινγκ που θα αποβλέπει στην παγκόσμια αγορά 

• 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- με 
σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, Πολιτιστική 
Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων

• Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής 
αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού περιεχομένου για την 
ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και 
ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, απεικονίσεις εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την παροχή διαδραστικών και 
υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού

• Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου (ψηφιακό αποθετήριο και ευρετηριασμός) και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους 
(εφόσον το μέγεθος και η επισκεψιμότητα δικαιολογεί την συγκεκριμένη παροχή διάδρασης

• Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών με στόχο τη γνωριμία και την επαφή του επισκέπτη (παιδιών και ενηλίκων) με τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών 
και το Ασκληπιείο Επιδαύρου και τη πλούσια μυθολογία του προορισμού

4.3.2. Απρόσκοπτη (seamless) πρόσβαση σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικούς 
χώρους

• Εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για το σύνολο των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων 
μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes) 

• Δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών – σημειώνεται ότι η 
εφαρμογή «etickets.tap.gr» παραμένει με τον αρχικό σχεδιασμό και καλύπτει περιορισμένους αρχαιολογικούς χώρους 

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

4.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων

• Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

• Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα

4.4.2. Προστασία και ανάδειξη κτιριακού αποθέματος • Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και ανάδειξη του πλήθους των διαφορετικών πολιτιστικών επιρροών και της 
πολυπολυτισμικότητας του προορισμού

• Ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών
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Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις Πολιτιστικού 
& Θρησκευτικού Τουρισμού 

• Παροχή κινήτρων για ένταξη σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας υποδομών, υπηρεσιών και προϊόντων και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού

• Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τη βιώσιμη διαχείριση πολιτιστικών πόρων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων για την αναπαλαίωση, αναστήλωση πολιτιστικών και αρχαιολογικών μνημείων και τη 
στήριξη και εκσυγχρονισμό των μουσείων που λειτουργούν στον προορισμό

• Στήριξη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό/θρησκευτικό τουρισμό αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα
τεχνολογίας (ψηφιακή αναπαράσταση, ψηφιακές ξεναγήσεις, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα κ.α.)

4.5.2. Προώθηση συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα με στόχο την αξιοποίηση των 
πολιτιστικών πόρων

• Ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων με φορείς και ανεξάρτητα ινστιτούτα για την ανάδειξη του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος και την 
καλλιέργεια στρατηγικής προώθησης που να συνάδει με τα σύγχρονα μέσα και να ανταποκρίνεται σε υψηλές απαιτήσεις  

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση του 
πολιτιστικού/θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος  στα τουριστικά πακέτα

4.5.3. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

• Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς καθώς και σύνδεση προγραμμάτων internship και 
ανταλλαγής φοιτητών με προσφορά θέσεων εργασίας σε πολιτιστικούς χώρους του προορισμού

• Προγράμματα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων και εμβάθυνσης της ιστορικής και πολιτιστικής γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου

• Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και 
κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Ανάπτυξη υποδομών στους προορισμούς 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

• 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

• Υποδομές δραστηριοτήτων περιπέτειας και ψυχαγωγίας εντός των αγροτουριστικών μονάδων 

• Ανάπτυξη υποδομών που συνδυάζουν τον αγροτουρισμό με τη λαϊκή τέχνη όπως ο αργαλειός και το πλέξιμο των υφαντών. Στο χωριό Κοσμάς 
αναπτύχθηκε η τέχνη της κατασκευής χτενιών αργαλειού από καλάμι Η τέχνη αυτή, αναπτύχθηκε τόσο και απέκτησε ιδιαίτερη υπόσταση καθώς οι 
τεχνίτες απέκτησαν δικό τους όνομα, Γεωργατζάδες, και δική τους διάλεκτο. Επιπλέον, στη Στεμνίτσα λειτουργεί σχολή αργυροχρυσοχοΐας με πλούσια 
παράδοση που ξεκινά από τα βυζαντινά χρόνια

• Ανάπτυξη υποδομών που εστιάζουν στις οικογενειακές διακοπές με την κατασκευή υποδομών απασχόλησης παιδιών και δραστηριοτήτων που
απευθύνονται σε παιδιά

5.1.2. Ανάπτυξη υποδομών πρόσβασης • Βελτίωση των επαρχιακών οδών στο όρος Πάρνωνα

• Βελτίωση ασφάλειας στους επαρχιακούς δρόμους της ΠΕ Αρκαδίας καθώς χαρακτηρίζονται από επικινδυνότητα λόγω της στενότητας και των πρανών 
που τους περιβάλλουν

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

5.2.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με τον φυσικό 
πλούτο και τη βιοποικιλότητα της περιοχής

• Ανάπτυξη και προώθηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προορισμός ώστε να δημιουργηθεί ένα τουριστικό προϊόν με διακριτή ταυτότητα που θα 
λειτουργεί συμπληρωματικά στο κύριο προϊόν του Ήλιος και Θάλασσα ώστε να ενισχύσει τη διαφοροποίηση του προορισμού αλλά ταυτόχρονα θα 
λειτουργεί αυτόνομα συνεισφέροντας σε μία διευρυμένη τουριστική περίοδο και προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν εναλλακτικές και 
εξατομικευμένες εμπειρίες

• Οργάνωση αγροτουριστικού δικτύου σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές / πρότυπα του αγροτουρισμού  με ανάδειξη της βιοποικιλότητας, 
της πρωτογενούς παραγωγής και τον τρόπο ζωής των κατοίκων με κατεύθυνση την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

• Ανάπτυξη των υπηρεσιών του αγροτουρισμού στο φυσικό περιβάλλον του προορισμού όπως το βουνό της Ζήρειας, την κοιλάδα του Φενεού, τα 
ποτάμια του Μαίναλου, τη λίμνη Ζάρωσα και τις διαδρομές στα δάση και τους παραδοσιακούς οικισμούς του Πάρνωνα. Οι αγροτουριστικές 
δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον μπορούν να διαμορφώσουν μοναδικές εμπειρίες όπως η κτηνοτροφία σε ελεύθερο χώρο, το ψάρεμα με 
σύνθετες και παραδοσιακές τεχνικές, η παραγωγή προϊόντων με τη χρήση των απολύτως απαραίτητων μέσων και η εκμάθηση της διαλογής των καρπών 
της φύσης που δεν απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση (μανιτάρια, χόρτα, βότανα)

• Ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος που θα παρέχει ένα μείγμα εμπειριών με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη των επισκεπτών για επαφή 
με τη φύση και προσωπικό χρόνο - το σύνθετο προϊόν θα περιλαμβάνει διαμονή σε αγροτουριστικά καταλύματα και παροχή υπηρεσιών ευεξίας, 
υγείας, αθλητισμού και φυσιολατρίας

5.2.2. Ανάπτυξη ενός ευρύτερου τουριστικού 
προϊόντος με σύνθετες παροχές

• Προώθηση εμπειριών αγροτουρισμού με άμεση σύνδεση με την παράδοση της περιοχής, και την έννοια της αγροτικής κοινωνίας, που δεν θα 
περιορίζεται σε αυτόνομες δραστηριότητες, αλλά εντάσσει τον επισκέπτη στο κοινωνικό σύνολο, καλλιεργώντας την επίγνωση ότι ο Αγροτουρισμός 
λειτουργεί υπέρ της τοπικής κοινωνίας, προωθώντας την αλληλεπίδραση του επισκέπτη με τους κατοίκους και την επαφή με τον τρόπο ζωής του -
στόχος είναι ο επισκέπτης να νιώσει ενεργό μέλος της κοινωνίας και να συμμετέχει σε βιωματικές εμπειρίες εκτός αγροτικής ζωής όπως τα πανηγύρια 
και τα τοπικά έθιμα. 

Αγροτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

5.2.2. Ανάπτυξη ενός ευρύτερου τουριστικού 
προϊόντος με σύνθετες παροχές (συνέχεια)

• Προώθηση του αγροτουρισμού και της σύνδεσης με τον πολιτιστικό πλούτο και τους παραδοσιακούς οικισμούς  που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικό 
πλούτο όπως τα χωριά της ορεινής Κορινθίας (Τρίκαλα και Γκούρα) που βρίσκονται δίπλα στη λίμνη Δοξά και σε έναν μοναδικό φυσικό πλούτο και τα 
χωριά της ορεινής Αρκαδίας που εκτείνονται ανάμεσα σε κατάφυτα δάση, ποτάμια και πλούσια οικοσυστήματα.  Η αγροτουριστική εμπειρία 
επεκτείνεται στην επαφή με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τη λαϊκή τέχνη όπως τα υφαντά και κεντήματα με τα έντονα χρώματα δημιουργημένα 
από φυσικά υλικά όπως τα καρύδια

• Δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών επαφής του επισκέπτη με όλα τα στάδια παραγωγής, την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη συσκευασία την ήπια 
αποθήκευση / συντήρηση, την παρασκευή φαγητού και την οινοποιία με έμφαση στις πρακτικές βιοκαλλιέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και 
στον περιορισμό της κατανάλωσης

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

5.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Αγροτουρισμού

• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση 
σε τμήματα πελατείας όπως οι Gen-Z 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένων για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών –που θα αποτελούν τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα 
καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

• Συνεργασία με ψηφιακές πλατφόρμες και forums που ειδικεύονται στον τομέα του Αγροτουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν οδηγό για 
τους ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική και βιωματική εμπειρία του Αγροτουρισμού

• Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος που θα προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ταξιδιωτικούς bloggers 
σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις του αγροτουρισμού. Στόχος είναι τα βουνά της Κεντρικής Ελλάδας (Παρνασσός, Ελικώνας, Οίτη, Γκιώνα και Βαρδούσια) 
να ενταχθεί στον ψηφιακό χάρτη των προορισμών αγροτουριστικών προορισμών μέσα από δημοσιεύσεις, βραβεύσεις και συμμετοχή σε διεθνείς λίστες

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε μαθητές, θα διοργανώνονται μέσω των σχολικών μονάδων και θα φιλοξενούνται σε 
αγροτουριστικές μονάδες της περιοχής 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, 
την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας, της πανίδας και τα καλλιεργήσιμα προϊόντα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και γνώσεων σχετικά με την αυτάρκεια, τον περιορισμό της κατανάλωσης και την αειφόρα καλλιέργεια 

• Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις αρχές και τα οφέλη του Αγροτουρισμού, τις 
μεθόδους καλλιέργειας με βάση τη βιωσιμότητα και την αειφορία, τη μεταποίηση τροφίμων και την οικοτεχνία

5.4.2 Κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο  που θα
υπαγορεύει τη λειτουργία των 
αγροτουριστικών μονάδων

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) 

• Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα 
μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης

• Ευελιξία στο νομοθετικό πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων εντός της αγροτουριστικής μονάδας 
(υπηρεσίες καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, 
κ.α.)

Αγροτουρισμός
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών
αγροτουρισμού

• Προώθηση / ενθάρρυνση/ στήριξη απόκτησης του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού καθώς και άλλων επικουρικών σχετικών σημάτων πιστοποίησης 
(π.χ. Πράσινο Πιστοποιητικό: πρόγραμμα που πιστοποιεί τις γνώσεις στον αγροτικό χώρο και στον Αγροτουρισμό) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα 
και η ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος

• Δίκτυο σημάτων πιστοποίησης σε επιχειρήσεις αγροτουριστικού ενδιαφέροντος που ασχολούνται με τη μεταποίηση, την οικοτεχνία και τη διάθεση και 
πώληση τοπικών αγροτικών προϊόντων

• Πιστοποιήσεις βιολογικής και βιώσιμής καλλιέργειας καθώς και βιώσιμης κτηνοτροφίας και σεβασμού στα οικόσιτα ζώα

5.5.2. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
αγροτουριστικών μονάδων

• Παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για την μετάβαση σε βιολογικές και βιώσιμες καλλιέργειες 
• Παροχή κινήτρων και χρηματοδοτικών σχημάτων για την επέκταση των αγροτουριστικών μονάδων σε πολλαπλές δραστηριότητες όπως ήπιας άθλησης 

και γαστρονομίας
• Ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και σεμιναρίων mentoring προς τις αγροτουριστικές μονάδες ώστε να αναπτύξουν σύγχρονες τεχνικές διοίκησης 

και να ισορροπήσουν αποτελεσματικά μεταξύ της αγροτικής ασχολίας και των υπηρεσιών φιλοξενίας

5.5.3. Καλλιέργεια κουλτούρας εξειδίκευσης και 
ανάπτυξης συνεργασιών

• Προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους αγροτουριστικών μονάδων με στόχο την 
αναβάθμιση των τεχνικών προώθησης και την παροχή υπηρεσιών

• Δημιουργία θεσμοθετημένου συντονιστικού φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της
Περιφέρειας

• Δυναμική συνεργασία μεταξύ των φορέων και των σωματείων διαχείρισης του Αγροτουρισμού με συνεχή διάλογο, ενιαίο πλαίσιο στρατηγικής και 
ανάπτυξης με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών,  την προώθηση και την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου (δίκτυο μεταξύ του Ελληνικού 
Κέντρου Αγροτουρισμού, του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος)

• Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και αγροτών σε σεμινάρια και προγράμματα αγροτουριστικής εκπαίδευσης
• Συνεργασία των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού με τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς

Αγροτουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Αναβάθμιση βασικών υποδομών αι υποδομών 
πρόσβασης στις περιοχές οικοτουριστικού 
ενδιαφέροντος

• Κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (επεξήγησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης) με συχνή ανανέωση όπου κρίνεται απαραίτητο 
καθώς και συχνός καθαρισμός των μονοπατιών και ανακατασκευή λόγω φυσικών καταστροφών ή διαβρώσεων

• Βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα αστικά κέντρα με αναβάθμιση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών γραμμών και προσαρμογή του στις 
καιρικές συνθήκες, χωρίς να διαταραχθεί η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής

• Κατασκευή παραποτάμιων υποδομών όπως τα αναχώματα με στόχο να αποτραπεί η απόθεση χωμάτων και άλλων υλικών από τους ορεινούς όγκους
• Ενιαία καταγραφή και σύνδεση των μονοπατιών - διαδρομών, ώστε να δημιουργηθεί  περιπατική διαδρομή που θα διέρχεται από τα σημεία 

πολιτιστικού και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος όπου το ανάγλυφο επιτρέπει τη σύνδεση τους ,όπως η γραμμή Μυκήνες – Τύρινθα – Νεμέα –
Στυμφαλία - Φενεός

• Αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για οικοτουριστικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες 
• Αναβάθμιση των υποδομών του Μουσείου Κωτσιομύτη Φυσικής Ιστορίας

• Καθαρισμός των κοιτών των ποταμών Λάδωνα ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή πρόσβαση 

6.1.2. Αναβάθμιση υποδομών των δραστηριοτήτων 
που προσφέρονται στις περιοχές 
οικοτουρισμού 

• Δημιουργία ή/και αναβάθμιση υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, µουσεία και 
ορειβατικά καταφύγια)

• Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, πρώτων βοηθειών και διακομιδής σε ορεινές περιοχές αλλά και σε περιοχές 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και πεδίων ψυχαγωγικής άθλησης όπως φαράγγια, πεζοπορικές διαδρομές και πεδία αναρρίχησης

• Ανάπτυξη υποδομών καταλύματος βιώσιμης διαχείρισης που θα απευθύνονται σε ευαισθητοποιημένους επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές 
εμπειρίες και λαμβάνουν υπόψη τους το οικολογικό αποτύπωμα και τις επιπτώσεις που φέρει η παραμονή τους σε έναν προορισμό. Προτείνεται η 
κατασκευή οικο-ξενοδοχειών περιμετρικά των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος 

• Δημιουργία υποδομών καταλύματος που απευθύνονται στους millennials, καθώς αποτελούν κύρια αγορά εναλλακτικών δραστηριοτήτων ενώ δεν 
αναζητούν πολυτελή καταλύματα, αλλά ποιοτικά και middle class ξενοδοχεία. Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός κάποιων καταφυγίων με προδιαγραφές 
ποιοτικών καταλυμάτων

• Σαφής διαχωρισμός των πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών µε αυτές που αφορούν λοιπές εναλλακτικές δραστηριότητες όπως π.χ. οι διαδρομές 
για μηχανές βουνού και τετρακίνητα αυτοκίνητα

• Ανάπτυξη δικτύου θεματικών κέντρων ενημέρωσης και πληροφόρησης στους ορεινούς όγκους σχετικά με οικοτουριστικές δραστηριότητες 

• Δημιουργία υποδομών με ελεγχόμενες περιοχές για κάμπινγκ και διεξαγωγής φεστιβάλ

• Δημιουργία ειδικών μονοπατιών πεζοπορίας για την περιήγηση ΑμεΑ 

• Δημιουργία ευρωπαϊκών μονοπατιών μεγάλων διαδρομών ως συνέχεια των καταγεγραμμένων μονοπατιών ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για να 
προωθήσουν τον προορισμό σε διεθνείς εκθέσεις 

• Επέκταση των αναρριχητικών πεδίων με τις κατάλληλες ασφαλίσεις και ανανέωση ασφαλίσεων στις αναρριχητικές διαδρομές  που χρησιμοποιούνται

Οικοτουρισμός
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

6.2.1. Ανάδειξη του φυσικού τοπίου και των 
δυνατοτήτων που προσφέρει στον 
οικοτουρισμό

• Ανάδειξη, προβολή και εδραίωση του προορισμού ως ένας τόπος που ο επισκέπτης μπορεί να συμμετέχει σε σύγχρονες οικοτουριστικές
δραστηριότητες όπως προγράμματα παιδικής κατασκήνωσης και team building καθώς οι ορεινοί όγκοι είναι εύκολα προσβάσιμοι ενώ η περιοχή 
διαθέτει επαρκείς συμπληρωματικές υποδομές (καταλύματα και εστίαση). Το ήπιο κλίμα και η ορεινή αλλά προσιτή μορφολογία είναι ιδανική για την 
διοργάνωση οικογενειακών δραστηριοτήτων

• Οργάνωση και ενεργητική προώθηση ενός ενιαίου brand του προορισμού που θα βασίζεται στη βιοποικιλότητα και το κατάλληλο φυσικό τοπίο για να 
αναπτυχθεί το σύνολο των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, όπως ποτάμια και φαράγγια για rafting και kayak, ορεινές διαδρομές για πεζοπορία, 
βράχια για αναρρίχηση και δύο χιονοδρομικά κέντρα που, λόγω της ήπιας μορφολογίας τους, είναι ιδανικά για αρχάριους και παιδιά

• Προώθηση συμπληρωματικής λειτουργίας μεταξύ των ορεινών όγκων και των παραλιακών περιοχών με στόχο την προσφορά ενός ολοκληρωμένου
οικοτουριστικού προϊόντος που θα συνδυάζει τα ορεινά καταφύγια, τις ορεινές περιπατητικές διαδρομές, τις ορειβατικές υποδομές και την αναρρίχηση 
με τα χιονοδρομικά κέντρα και την περιήγηση σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραθαλάσσια χωριά ώστε ο προορισμός να υποστηρίξει τον 
οικοτουρισμό σε μία διευρυμένη τουριστική περίοδο 

• Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προϊόντος οικοτουρισμού που θα σχετίζεται και θα προωθείται ως συνεκτικό κομμάτι του οδικού τουρισμού. Η 
Περιφέρεια διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη του οδικού τουρισμού καθώς πρόσφατα αναβαθμιστήκαν οι κεντρικοί οδικοί άξονες 
ενώ έχει αναπτυχθεί, άτυπα, το τουριστικό προϊόν του γύρου της Πελοποννήσου καθώς ο επισκέπτης σε αυτή τη διαδρομή μπορεί να συναντήσει 
πολλά και διαφορετικά φυσικά τοπία που θα συνεισφέρουν σε βιωματικές εμπειρίες

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

• Ανάδειξη του μονοπατιού Menalon Trail που διασχίζει τον Μαίναλο, χωρίζεται σε 8 τμήματα και διέρχεται από πολλά ορεινά χωριά του τόπου 
• Προώθηση, προβολή και προστασία των παραδοσιακών οικισμών σε Μαίναλο και Πάρνωνα, που προσφέρουν αυθεντική εικόνα του προορισμού, 

πλήθος οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και δυνατότητα συνδυασμού τους με γαστρονομικές εμπειρίες από την γνήσια τοπική κουζίνα

6.2.2. Σύνδεση οικοτουρισμού με άλλα τουριστικά 
προϊόντα για τη δημιουργία ολοκληρωμένης 
εμπειρίας του επισκέπτη

• Σύνδεση της οικοτουριστικής δραστηριότητας με τον πολιτιστικό και θρησκευτικό πλούτο της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται στο βουνό του 
Μαινάλου καθώς και στον Πάρνωνα έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ενώ η μυθολογία των Άθλων του Ηρακλή
δημιουργεί μία νοητή διαδρομή που διέρχεται από σημεία οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Εμπλουτισμός των βιωματικών τουριστικών εμπειριών με γαστρονομικά προϊόντα παρασκευασμένα από την τοπική πρωτογενή παραγωγή και 
φιλοξενία σε εστιατόρια που βρίσκονται εντός των οικοτουριστικών περιοχών και προσφέρουν υψηλής ποιότητας τοπική κουζίνα

• Ανάπτυξη του οικοτουρισμού σε συνεργασία με τον αγροτουρισμό και την αγροδιατροφική παραγωγή με κεντρικούς άξονες, την κτηνοτροφία και τον 
τρόπο ζωής των κατοίκων στα ορεινά χωριά 

6.2.3. Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών • Συνεργασία με εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία και τουριστικές πλατφόρμες που απευθύνονται σε επισκέπτες που αναζητούν εξατομικευμένες 
εμπειρίες και δυνατότητες σύνδεσης με τη φύση

• Συμμετοχή σε εκθέσεις (εξοπλισμού) για οικοτουριστικές και δραστηριότητες περιπέτειας (ορειβασία, κωπηλασία, ιππασία κτλ.)
• Ανάπτυξη συνεργασιών με tour operators που εξειδικεύονται στον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό Τουρισμό και αναζητούν εμπλουτισμό του κυρίαρχου 

τουριστικού προϊόντος

Οικοτουρισμός
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Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

6.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Οικοτουρισμού

• Δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής και σύγχρονες τεχνικές προώθησης μέσω ψηφιακών εργαλείων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ομάδες 
ενδιαφέροντος όπως Gen-Z 

• 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους 
φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια 
κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες εμπειρίες / επιχειρήσεις 

• Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, με δυνατότητα επιλογής τρόπου 
μετάβασης (περίπατος, ιππασία, ποδηλασία κ.α.), βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό

• Δημιουργία εφαρμογής για την αναγνώριση με χρήση φωτογραφιών της χλωρίδας, πανίδας και πετρωμάτων των οικοσυστημάτων

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

6.4.1. Σύνδεση του οικοτουρισμού με την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κοινωνική 
συμμετοχικότητα

• Σύνδεση των προγραμμάτων που προσφέρουν ο Φορέας Διαχείρισης Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα, Μουστού, Μαίναλου και Μονεμβασίας με 
κεντρικά εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την καλλιέργεια οικοτουριστικής κουλτούρας και 
κουλτούρας υπαίθριων δρσατηριοτήτων αναψυχής

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης των επισκεπτών για την ευαισθητοποίηση / κινητοποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης 
και την ενημέρωση για τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

• Προστασία και διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής μέσω του σεβασμού και της ενσωμάτωσης της τοπικής κοινωνίας στις τουριστικές 
δραστηριότητες 

• Ενίσχυση του δικτύου των κέντρων πληροφόρησης και των δράσεων των Φορέων Διαχείρισης ώστε το μεγαλύτερο εύρος των οικοτουριστικών
δραστηριοτήτων να συνοδεύεται από πληροφοριακό υλικό και εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα

• Ίδρυση φορεών διαχείρισης για τις περιοχές Natura ώστε να εξασφαλίζεται η οργανωμένη και θεσμική διαχείριση τους 

6.4.2. Ρυθμιστικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης που θα 
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη των 
περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Υλοποίηση αντιπυρικών έργων στον Πάρνωνα και στους υπόλοιπους ορεινούς όγκους
• Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές με την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών και 

συστήματος δεικτών για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 
• Σύγχρονα διαχειριστικά σχέδια και μελέτες καταρτισμένες από συμπράξεις επιστημονικών και οικονομικών φορέων που θα καταγράφουν και θα 

αξιολογούν  τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών σε δυναμικό χρόνο
• Διαχείριση και αποτροπή της υποβάθμισης των υδάτων σε συνδυασμό με βιώσιμη διαχείριση των  υπόγειων υδάτων 
• Προστασία της βιοποικιλότητας  των περιοχών Νatura 2000 και διάσωση της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας
• Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και των ήπιων μορφών ενέργειας
• Σαφής καταγραφή του οικολογικού αποτυπώματος που απαιτείται για τη μετάβαση στον προορισμό
• Μελέτη για την παράλληλη επίτευξη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδιώξεων του κλάδου του οικοτουρισμού
• Στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό τη δημιουργία καταλυμάτων φιλικών προς το περιβάλλον και διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της 

αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την αναβάθμιση των οδικών δικτύων χωρίς να διαταραχθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής. 
Ανάπτυξη και προώθηση οικοτουριστικού προϊόντος με οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

• Δίκτυο ενημέρωσης και παροχής κινήτρων προς τις τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον, με βιώσιμη 
διαχείριση (π.χ. χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, ανακυκλώσιμα προϊόντα) και αναβάθμιση των υφιστάμενων προς αυτή την κατεύθυνση

Οικοτουρισμός
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών 
Οικοτουρισμού / Τουρισμού Περιπέτειας

• Πιστοποίηση μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

• Πιστοποίηση επιχειρήσεων που προσφέρουν με γνώμονα τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή βιώσιμης
περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών πόρων

• Πιστοποίηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και δημιουργία Τοπικού Περιβαλλοντικού Σήματος για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες 
Οικοτουρισμού / Τουρισμού Περιπέτειας 

• Συνεργασία τοπικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους του Οικοτουρισμού 

6.5.2 Ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικής 
οικοτουριστικής επιχειρηματικότητας

• Ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών υποδομών και άλλων υποδομών φιλοξενίας, τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
εστίασης με στόχο την βέλτιστη ενεργειακή λειτουργία τους, την αξιοποίηση των περιβαλλοντικά φιλικών μορφών ενέργειας και της μείωσης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους

• Προώθηση απόκτησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων τόσο των τοπικών αρχών και φορέων που σχετίζονται με τη διαχείριση και την αειφορία ενός 
οικοτουριστικού προορισμού όσο και των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν οικοτουριστικές εμπειρίες και υπηρεσίες (ξενοδοχεία, tour 
operators) για τη μετάβαση των επισκεπτών στις οικοτουριστικές περιοχές

• Εξειδικευμένη μελέτη και αποτροπή της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού

6.5.3 Ενημέρωση και εκπαίδευση των τοπικών 
τουριστικών επιχειρήσεων

• Προώθηση πρακτικών ανταλλαγής τεχνογνωσίας με εδραιωμένους προορισμούς και job shadowing σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
οικοτουριστικών προορισμών και παροχής οικοτουριστικών υπηρεσιών. Η τεχνογνωσία οφείλει να συμβαδίζει με την καλλιέργεια του ανθρώπινου 
δυναμικού των οικοτουριστικών μονάδων με την απαραίτητη νοοτροποία που να συμβαδίζει με τον οικολογικό πλούτο της Περιφέρειας

• Διαρκής εκπαίδευση των τοπικών επιχειρήσεων στις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς Οικοτουρισμού από εξειδικευμένους φορείς.

• Καλλιέργεια και υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων προς νέες αγορές

• Προγράμματα εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον κλάδο με προσανατολισμό στις σύγχρονες τεχνικές marketing (π.χ. ψηφιακό marketing)

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών βουνού και εκπαιδευτών, ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα και υπηρεσίες και 
εξειδίκευση σε επισκέπτες με ειδικές ανάγκες

Οικοτουρισμός
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1. Αναβάθμιση υποδομών Τουρισμού 
Περιπέτειας

• 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 του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος που παρατηρείται στους ορεινούς οικισμούς κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Μαίναλου (π.χ. 
Δημητσάνα, Βυτίνα)

• Βελτίωση της προσβασιμότητας στο χιονοδρομικό κέντρο Μαίναλου με την ολοκλήρωση των έργων συντήρησης και ασφαλτόστρωσης
• Συντήρηση υφιστάμενων και χάραξη νέων ορειβατικών και πεζοπορικών  διαδρομών, βελτίωση σήμανσης μονοπατιών σε εκείνα τα οποία

παρουσιάζουν ελλείψεις με εφαρμογή κοινού συστήματος σήμανσης καθώς και σαφής σήμανση του βαθμού δυσκολίας 
• Δημιουργία καταδυτικού πάρκου στο Λουτράκι Κορίνθου καθώς στο αρχαίο λιμάνι του Λέχαιου παρουσιάζεται πλούσιο ενάλιο απόθεμα
• Ανάπτυξη υποδομών για ναυταθλητικές δραστηριότητες στα ποτάμια που διατρέχουν τους ορεινούς όγκους
• Δημιουργία δικτύων διαδρομών ορειβατικού σκι σε υφιστάμενες δασικές οδούς και ορειβατικά μονοπάτια
• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στους ορεινούς όγκους με ήπια βλάστηση και στην παράκτια περιοχή 
• Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για extreme sports όπως hydrospeed και παραπέντε
• Ανάπτυξη υποδομών εστίασης και διατροφής για τους αθλητές υπαίθριων αθλημάτων
• Εξειδίκευση σε υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να φιλοξενήσουν επαγγελματικές και ερασιτεχνικές προπονήσεις ΑμΕΑ
• Κατασκευή γηπέδων γκολφ σε high end προορισμούς όπως το Πόρτο Χέλι και η Ερμιόνη
• Δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων, περιοχές στις οποίες θα προστατεύονται οι θαλάσσιες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες
• Προβολή και προώθηση καταδυτικού τουρισμού στην περιοχή μεταξύ Ύδρας και Δοκού, σε συνέργεια με τις ακτές τις Πελοποννήσου (Ερμιόνη)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

7.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς

• Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προορισμού (ιδανικές καιρικές συνθήκες, ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, υψηλού επιπέδου 
ξενοδοχειακές και αθλητικές εγκαταστάσεις) για την προσέλκυση αθλητικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας (π.χ. ιστιοσανίδας, ιστιοπλοΐας, beach 
handball, beach volley, beach football)

• Προώθηση, προβολή και ανάπτυξη της περιοχής της Ζήρειας ως ενιαίος τουριστικός πόλος του προορισμού για αθλητικές, οικοτουριστικές και λοιπές 
υπαίθριες δραστηριότητες

• Ανάδειξη του Λεωνιδίου ως κέντρο αναρριχητικών διοργανώσεων που απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές και διοργάνωση ορεινού 
τρεξίματος στα πρότυπα του Zagori Mountain Running 

• Προσέλκυση οργάνωσης εκδηλώσεων και διαγωνισμών από brands που η παρουσία τους έχει ταυτιστεί με δραστηριότητες περιπέτειας και αθλητικές 
εκδηλώσεις

• 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 παροχή υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου στους συμμετέχοντες / επισκέπτες

• Σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού 
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

7.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 
& Activities

• Ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού περιπέτειας μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων με άλλους προορισμούς που 
προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες (π.χ. ανάπτυξη ενιαίου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών) αλλά και με την παραλιακή ζώνη για τη δημιουργία 
ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος

• Ενίσχυση διαφορετικών επιπέδων Sports & Activities με πεζοπορικές, ορειβατικές και ποδηλατικές διαδρομές στους ορεινούς όγκους 
• Ένταξη πακέτων υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά 

προϊόντα που προσφέρει η περιοχή
• Ένταξη των μονοπατιών σε αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά δίκτυα
• Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των προτεινόμενων σημάτων πιστοποίησης στην προβολή & προώθηση του προϊόντος
• Βελτίωση της προβολής και της προώθησης των αθλητικών εκδηλώσεων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων 
• Προώθηση της προσπάθειας να μετατραπεί η Βυτίνα σε προορισμό για την προετοιμασία και προπόνηση αθλητικών ομάδων όπως συμβαίνει σε 

περιοχές με παρόμοιο κλίμα
• Προώθηση και προβολή καταδυτικών και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων (wind surf) στην περιοχή του Πόρτο Χέλι, Κόστα, Ερμιόνης

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

7.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Sports & Activities

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς 
τύπους συσκευών - η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό-με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
επιλεγμένα events και δραστηριότητες του Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

• Ψηφιακή αναβάθμιση των αθλητικών κέντρων με σύγχρονα μέσα που θα βελτιώσουν και θα εκσυγχρονίσουν την εμπειρία του επισκέπτη σε αθλητικές 
διοργανώσεις

• Ανάπτυξη συνεργασιών με blogger και σκιέρ (επαγγελματίες και ερασιτέχνες) που ασκούν επιρροή σε διεθνές επίπεδο και μπορούν μέσω αναρτήσεων 
και άρθρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προβάλλουν τον προορισμό σε διεθνές επίπεδο

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

7.4.1. Βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των αθλητικών 
υποδομών και εκδηλώσεων

• Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και αειφορίας και υποστήριξη των αθλητικών οργανισμών που διαχειρίζονται τις υποδομές ή των επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με τα events Sports & Activities για την απόκτηση αυτών

• Αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι των υποδομών ΑΠΕ ώστε να μην επηρεάζονται οι περιοχές που λαμβάνουν χώρα αθλητικές και φυσιολατρικές 
δραστηριότητες

• Ανάπλαση των τοπικών αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας
7.4.2. Βιώσιμη διαχείριση και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος τουρισμού περιπέτειας
• Μελέτες και θεσμικές νομικές και γνωμοδοτικές παρεμβάσεις για την προστασία των Εθνικών Πάρκων και των  υγροτόπων όπου αναπτύσσονται 

αθλητικές δραστηριότητες 
• Προστασία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος όπου βρίσκεται του χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα του 

ώστε να μην ξεπεραστεί (με δεδομένες τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής)

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

7.5.1. Αξιοποίηση  πιστοποιήσεων  • Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. σύλλογοι ορειβασίας, χιονοδρομικοί και 
αναρριχητικοί σύλλογοι)

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων
• Πιστοποίηση ποιότητας αθλητικών εγκαταστάσεων και συλλόγων δραστηριοτήτων περιπέτειας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμΕΑ
• Πιστοποιημένες αθλητικές εκδηλώσεις από αθλητικές ακαδημίες ώστε η συμμετοχή αθλητών να συνοδεύονται από το ανάλογο κύρος και οι νίκες να 

προσμετρούνται σε παγκόσμιες κατατάξεις
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Γαστρονομικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

8.1.1. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών πρόσβασης 
και προώθησης τοπικής γαστρονομίας και 
τοπικών προϊόντων

• Επανάχρηση παλαιών αποθηκών με τη μετατροπή τους σε πολιτιστικούς και γαστρονομικούς χώρους. 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 προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.) όπως οι εκτάσεις καλλιέργειας, οι κτηνοτροφικές 
μονάδες και  τα οινοποιεία 

• Δημιουργία γαστρονομικών και αγροτικών υπαίθριων αγορών με πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα

• 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

8.2.1. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου και υψηλού 
επιπέδου εμπειριών γαστρονομικού τουρισμού 
και καλλιέργεια γαστρονομικής ταυτότητας

• Προβολή ενιαίας γαστρονομικής ταυτότητας με βάση την πλούσια παραγωγή πρώτων υλών, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής 
διατροφής όπως το ελαιόλαδο, τα φρούτα όπως πορτοκάλια και μήλα, οι σταφίδες, τα ψάρια και τα όσπρια και οι μοναδικές ποικιλίες κρασιού που 
παράγονται στους αμπελώνες της Νεμέας 

• Ανάδειξη τοπικών προϊόντων όπως οι σταφίδες Κορίνθου, τα πορτοκάλια Άργους, τα άγρια σπαράγγια και το μέλι Ελάτης στην Αρκαδία και οι 
Τσακώνικες μελιτζάνες Λεωνιδίου

• Ανάπτυξη διαδρομών πολιτισμού και γευσιγνωσίας με έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια και την τοπική παραγωγή 

• Προώθηση της τοπικής κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας σε εστιατόρια μεσαίας κατηγορίας σε συνδυασμό με 
επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα (πρόσληψη σεφ, εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού κ.α.)

• Ενίσχυση της ανάπτυξη της οινοποιίας, της οινογαστρονομίας  και του οινικού τουρισμού ως αυτόνομο υποπροϊόν που θα εστιάζει στους αμπελώνες 
της Νεμέας. Από τα Ομηρικά Έπη μέχρι και τις σύγχρονες τεχνικές οινοποιίας η Νεμέα είναι στο επίκεντρο της οινοποίiας καθώς παράγει τη φημισμένη 
ποικιλία του Αγιωργίτικου, ενώ η παραγωγή του έχει εξελιχθεί και ο επισκέπτης μπορεί να οργανώσει διαδρομές γευσιγνωσίας και να δοκιμάσει φρέσκο 
Αγιωργίτικο, παλαιωμένο ή ροζέ και blanc de noir. Επιπλέον, στην Αρκαδία, στο Μαντινειακό Πεδίο παράγεται ο οίνος ΠΟΠ Μαντινείας και εκεί 
μπορούν να δημιουργηθούν οινικές διαδρομές βασισμένες στο μοσχοφίλερο και τους αφρώδεις οίνους

• Προώθηση εκδηλώσεων/ εορτασμών- αφιερωμένες σε συγκεκριμένα προϊόντα / φαγητά που ταυτόχρονα αναδεικνύουν την συνεκτικότητα και την 
ποιότητα της τοπικής κουζίνας όπως η Γιορτή της Μελιτζάνας στο Λεωνίδιο και η Γιορτή του Κάστανου 

• Δημιουργία δικτύου βραβευμένων εστιατορίων σε high end προορισμούς όπως η Ερμιόνη και το Πόρτο Χέλι καθώς και μεταστροφή της casual dining 
εστίασης προς τις σύγχρονες τάσεις της γαστρονομίας όπως η δημιουργία wine καταλόγων που προωθούν μικρές τοπικές παραγωγές, προσφορά 
γαστρονομικών πιάτων που βασίζονται σε παραδοσιακές συνταγές και είναι φτιαγμένα από  τοπικά προϊόντα αλλά παρασκευάζονται σύμφωνα με 
σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές 

• Επαναξιολόγηση της διαδικασίας εξαγωγών δημοφιλών ΠΟΠ προϊόντων όπως τα κρασιά Νεμέας που έχει πληγεί από την πανδημία, ώστε να επιτευχθεί 
γρήγορη ανάκαμψη των εξαγωγών και να αξιοποιηθούν για την ευρύτερη προώθηση του τουρισμού γαστρονομίας και του προορισμού

8.2.2. Προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας του 
προορισμού 

• Καλλιέργεια εξωστρέφειας μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις όπου θα παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα

• Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος                     
(συνέχεια)

8.2.2. Προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας του 
προορισμού 
(συνέχεια)

• Δημιουργία και ανάδειξη του brand «Πελοποννησιακή Κουζίνα» ως ενιαία γαστρονομική ταυτότητα με βάση τη γαστρονομική εξέλιξη από τη 
Μυκηναϊκή Εποχή μέχρι τη σύγχρονη παραγωγή και τη διαφοροποίηση της από άλλους προορισμούς της επικράτειας που θα περιλαμβάνει τοπικά 
προϊόντα και συνταγές ενώ θα αποδίδεται ως πιστοποίηση σε μονάδες εστίασης και οικοτουριστικές και αγροτουριστικές μονάδες συνυφασμένο με την 
υψηλή ποιότητα και την τοπική παράδοση 

• Αξιοποίηση του brand «Πελοποννησιακή Κουζίνα» ώστε ο προορισμός να συμμετέχει σε διεθνείς γαστρονομικές εκθέσεις που θα της χαρίσουν 
αναγνωρισιμότητα, θα ενισχύσουν την ταυτότητα του και θα διευκολύνουν τις διεθνείς συνεργασίες 

• Αξιοποίηση των ποικιλιών οίνου ΠΟΠ για δημιουργία brand οίνου «Νεμέας» και «Μαντινείας» στα οποία θα βασιστεί ολοκληρωμένη στρατηγική 
προώθησης με διεθνή εμβέλεια ώστε οι περιοχές να αναδειχθούν σε διεθνείς προορισμούς οινικού τουρισμού 

8.2.3. Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής 
εμπειρίας στον προορισμό

• Δημιουργία θεματικών διαδρομών που συνδυάζουν τη γαστρονομία με τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο και οργανώνονται ως αποτέλεσμα
συνεργείων των αρμόδιων φορέων, των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων

• Δημιουργία οινικών διαδρομών βασισμένες σε μοναδικές ποικιλίες κρασιού στη Νεμέα και τη Μαντινεία και σύνδεση με την ιστορία του τόπου όπως 
καταγράφεται στα Ομηρικά Έπη και τη μυθολογία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο Μαίναλος, σύμφωνα με τη Μυθολογία, ήταν  η κατοικία του Πάνα ενώ 
σε μικρή απόσταση προς τα Καλάβρυτα βρίσκεται το Κλήμα του Παυσανία

• Σύνδεση της γαστρονομίας με τη διαδικασία παραγωγής και συλλογής πρώτων υλών όπως η τυροκομία, η μελισσοκομία και η συλλογή καρπών. Ο 
Μαίναλος φημίζεται για το μέλι Ελάτης καθώς και για τα άγρια χόρτα και σπαράγγια ενώ στην κοιλάδα του Φενεού καλλιεργούνται όσπρια 

• Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένων γαστρονομικών εμπειριών με βιωματικά σεμινάρια από τοπικούς φορείς και συνεταιρισμούς για την 
παρασκευή ψωμιού, τυροκομικών προϊόντων κτλ.

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

8.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού 
Τουρισμού

• 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- με σκοπό την
πληροφόρηση σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες γαστρονομικού τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

• Ψηφιοποίηση των καταλόγων των εστιατορίων για μια αναβαθμισμένη contactless εμπειρία των πελατών

• Προώθηση βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού περιεχομένου, μέσω χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακού περιεχομένου, σχετικά με 
την εξέλιξη της τοπικής διατροφής και γαστρονομίας, την ιστορική πορεία τροφής στον πελοποννησιακό χώρο, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών σε 
οινοποιεία, τυροκομία, αμπελώνες κτλ.

• Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας (web & mobile app) για την διαδικτυακή δημοπρασία τοπικών αγροτικών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, 
φέρνοντας σε επαφή τους παραγωγούς (καλλιεργητές, ψαράδες κτλ.) με τους καταναλωτές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, super markets)

• Ψηφιακή ευρετηριοποίηση και τεκμηρίωση βάσει ιστορικών και λαογραφικών πηγών της τοπικής γαστρονομίας

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

8.4.1. Βιώσιμη διαχείριση των τοπικών καλλιεργειών 
και των πρώτων υλών

• Διαφύλαξη της πρωτογενούς παραγωγής από μεθόδους μαζικής παραγωγής, μονοκαλλιέργειας 

• Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας που εξασφαλίζει αειφορία και ποιότητα

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα της αγροδιατροφής (εξοικονόμηση ενέργειας / νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα, κτλ.) 

• Ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης

• Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης του υδροφόρου ορίζοντα, της χλωρίδας και της βιοποικιλότητας με στόχο να διατηρηθεί ο τρόπος παραγωγής υψηλής 
θρεπτικής και γευστικής αξίας βασισμένος σε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον με σεβασμό στην πανίδα της περιοχής 

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Ενίσχυση δεξιοτήτων 
& ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

8.5.1. Δημιουργία clusters ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων και παραγωγών τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων για την ενίσχυση της 
γαστρονομίας ως εργαλείου προσέλκυσης 
τουριστικού ενδιαφέροντος

• Συνεργασίες προώθησης των τοπικών πρώτων υλών και παρασκευών με μονάδες καταλύματος, με στόχο να προσφέρουν καταλόγους που να
βασίζονται στο μέγιστο δυνατό σε τοπικές πρώτες ύλες και συνταγές και να προσφέρουν τυποποιημένα προϊόντα της περιοχής προς πώληση 

• Σύμπνοια του περιβάλλοντος με τη γαστρονομία μέσω των συνεργασιών που θα επιτρέψουν τη δημιουργία ενός δικτύου ποιοτικού street food
βασισμένο στην τοπική παραγωγή στα αστικά κέντρα

• Οργάνωση εκδηλώσεων και γαστρονομικών φεστιβάλ που θα αναδεικνύουν τοπικές συνταγές, ιδιαιτερότητες μαγειρέματος και διαδρομές που 
μπορούν να πραγματοποιήσουν οι επισκέπτες για να γνωρίσουν την τοπική παραγωγή και να γευτούν τοπικές γεύσεις

• Επέκταση του δικτύου διανομής τοπικών προϊόντων με στόχο να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα τους

8.5.2. Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής 
προέλευσης προϊόντων και προβολή 
επιχειρήσεων

• Προώθηση σήματος πιστοποίησης για τη χρήση / προμήθεια τοπικών προϊόντων και πρόγραμμα προβολής των πιστοποιημένων επιχειρήσεων

• Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων με τοπικούς  παραγωγούς  με σκοπό τη μεταφορά γνώσεων καλών πρακτικών και τη δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας

• Παροχή κινήτρων για την επέκταση της εμφιάλωσης της τοπικής παραγωγής κρασιού και τσίπουρο που τώρα πραγματοποιείται σε ερασιτεχνική βάση

• Προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μέσω της τυποποίησής τους και παροχή κινήτρων στον μεταποιητικό κλάδο καθώς και 
καλλιέργεια αλλαγής κουλτούρας σχετικά με την τυποποίηση 

8.5.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

• Διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα μαγειρικής, γευσιγνωσίας και διατροφής για τους τουρίστες συνήθως από ξενοδοχεία, εστιατόρια, ειδικευμένους 
tour operators ή τοπικούς φορείς 

• Αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων

• Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση, όσο και ως προς την αφήγηση με σκοπό την επιτυχημένη ενσωμάτωση και προώθηση 
βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες του τουρισμού

• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στη βαθιά γνώση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής 
κουζίνας με στόχο την ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας γαστρονομίας στο προσφερόμενο προϊόν

Γαστρονομικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

9.1.1. Αξιοποίηση ιαματικών πηγών και μετατροπή 
τους σε σύγχρονα κέντρα Τουρισμού Ευεξίας

• Αξιοποίηση της Ιαματικής Πηγής Ωραίας Ελένης που βρίσκεται στην ΠΕ Κορίνθου. Η πηγή παρουσιάζει ήδη υψηλή επισκεψιμότητα και η παραχώρηση 
στο Δήμο Κορινθίων θα επιτρέψει, με τα κατάλληλα έργα υποδομής, την ανάδειξη και την εκμετάλλευση της πηγής ενώ εκτός από υποδομές φιλοξενίας 
αναμένεται ο δήμος να προχωρήσει σε υλοποίηση έργων για την προστασία και τη βελτίωση της απόδοσης της πηγής

• Χρηματοδότηση μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων  για την ανάπτυξη των υποδομών εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών
• Ανάπτυξη και βελτίωση των ξενοδοχειακών και τουριστικών υποδομών της περιοχής, με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
• Αναβάθμιση των υποδομών φιλοξενίας (καταλύματος και εστίασης) στις ιαματικές πηγές Λουτρακίου ώστε να προσελκύσουν νέες αγορές όπως οι 

Millennials και οι Gen- Z που αναζητούν νέες εμπειρίες στον τομέα του τουρισμού ευεξίας 

9.1.2. Βελτίωση προσβασιμότητας και 
συνδεσιμότητας των ιαματικών πηγών

• Ανάδειξη και αξιοποίηση της προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής για σύνδεση των ιαματικών πηγών Λουτρακίου με τους συνδυασμένους κόμβους 
μεταφορών και τις διεθνείς πύλες εισόδου που βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

9.2.1. Συνδυασμός ιαματικού τουρισμού με άλλες 
μορφές τουρισμού

• Ανάπτυξη αφηγήματος που θα εντάσει τις υποδομές ευεξίας σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, ειδικότερα μετά τις πρόσφατες ανασκαφές στην 
περιοχή του Ισθμού όπου βρέθηκε Ρωμαίική Έπαυλη με λουτρικό συγκρότημα μεγάλων διαστάσεων

• Εμπλουτισμό του τουρισμού ευεξίας με άλλες μορφές τουρισμού όπως η ήπια σωματική άθληση (πεζοπορία, κολύμπι, yoga)
• Σύνδεση του ιαματικού τουρισμού με την γαστρονομία του τόπου, ως κομμάτι και εκπρόσωπο της μεσογειακής κουζίνας, ενταγμένα τόσο στις δράσεις 

ψυχαγωγίας όσο και στην ευρύτερη τάση της αυτό-φροντίδας (ευεξία σώματος σε συνδυασμό με υγιεινή διατροφή χωρίς στέρηση όπως προτάσσει η 
μεσογειακή διατροφή)

• Σύνδεση του τουρισμού ευεξίας με τον πλούσιο πολιτισμό του προορισμού. Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών που θα έχουν ως αφετηρία τις 
περιοχές των ιαματικών πηγών θα διέρχονται από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία του τόπου όπως ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών και το 
Ασκληπιείο Επιδαύρου. Επιπλέον, η μυθολογία του τόπου επιτρέπει την καλλιέργεια αφηγήματος για τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ιαματική Φυσική Πηγή Ωραίας Ελένης, όπως προδίδει και το όνομα της, ήταν η πηγή που επισκεπτόταν η βασίλισσα της 
Σπάρτης 

• Ο προορισμός διαθέτει πλήθος επιλογών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται τόσο σε επισκέπτες silver economy (ήπιες περιπατητικές 
και ποδηλατικές διαδρομές) όσο και σε επισκέπτες Millennials και οι Gen- Z . Η σύνδεση των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων με τις υπηρεσίες ευεξίας 
θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος που θα περιλαμβάνει τη σωματική και πνευματική χαλάρωση μέσω των 
ιαματικών πηγών και των συνοδευτικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την επαφή με τη φύση

9.2.2. Στόχευση σε συγκεκριμένες αγορές για την 
ανάπτυξη του Τουρισμού Ευεξίας

• Συνεργασία με διεθνείς ταξιδιωτικούς πράκτορες που ειδικεύονται σε τουριστικά πακέτα σε προορισμούς ευεξίας για τουρίστες, που οι υπηρεσίες 
αυτές αποτελούν πρωτεύοντα ρόλο του ταξιδιού

• Υπογραφή διακρατικών συμφωνιών και συμβάσεων συνεργασίας με ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού, καθώς ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
ταμεία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες καλύπτουν τα έξοδα των ασφαλισμένων και δυνάμει τουριστών για να ταξιδέψουν σε κάποια άλλη χώρα και να 
απολαύσουν υπηρεσίες υγείας, ακόμη και εάν πρόκειται για προληπτική θεραπεία

• Προσέλκυση στοχευμένων ομάδων τουριστών μέσω εξειδικευμένων καναλιών διανομής και προώθησης, προβάλλοντας μια ολιστική προσέγγιση 
υγιεινού τρόπου ζωής και αυθεντικών εμπειριών (π.χ. Silver Economy) 

• 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

Τουρισμός Ευεξίας
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

9.2.3. Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευεξίας • Παροχή σύγχρονων υπηρεσιών ευεξίας και χαλάρωσης όσον αφορά στον εξοπλισμό και στην κατάρτιση των διαχειριστών των μονάδων
• Προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών ευεξίας και θεραπείας με οργανικά τοπικά προϊόντα που συνδυάζουν την τοπική γαστρονομία, όπως 

καρποί, έλαια, αποστάγματα κι αφεψήματα
• Συμβουλευτική από επιστημονική ομάδα σε θέματα, διατροφής, άσκησης και αυτοβελτίωσης
• Ολιστική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών ευεξίας με συνδυασμό σωματικής χαλάρωσης και πνευματικής ευεξίας
• Σεμινάρια και πώληση φυσικών  και βιολογικών προϊόντων περιποίησης βασισμένα στην τοπική πρωτογενή παραγωγή
• Παροχή ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος εντός των ιαματικών και λοιπών χώρων ευεξίας με υποστηρικτικές υποδομές (καφετέριες, χώρος 

φύλαξης παιδιών)

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

9.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες, τις θεραπείες και τις παροχές που προσφέρονται και την διευκόλυνση των κρατήσεων

• Δημιουργία μιας εύχρηστης ψηφιακής πλατφόρμας με πληροφορίες και χρήσιμο υλικό για τον τουρισμό ευεξίας στην Αιδηψό, με εξειδικευμένο 
πληροφοριακό υλικό για τις εγκαταστάσεις, τις παρεχόμενες θεραπείες και τις δυνατότητες διαμονής και πρόσβασης

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

9.4.1. Βελτίωση της βιωσιμότητας και της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών 
Τουρισμού Ευεξίας

• Θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ιαματικών πηγών  και του οικοσυστήματος που τις περιβάλλουν από τη ρύπανση και κάθε είδους υποβάθμιση
• Συνεχή παρακολούθηση  της ποιότητας των ιαματικών μέσων και ανάπτυξη σχετικής επιστημονικής έρευνας/τεκμηρίωσης των θεραπευτικών ιδιοτήτων 

τους
• Στρατηγικό πλάνο προστασίας του ανάγλυφου της γεωμορφολογίας και του υδροφόρου ορίζοντα που προσφέρει τις ιαματικές πηγές
• Αποκεντρωμένος διαχειριστικός φορέας με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και το σαφή καθορισμό των ζωνών ιαματικού ενδιαφέροντος 

καθώς και των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν περιμετρικά 
• Ήπια τουριστική ανάπτυξη με τη δημιουργία καταλυμάτων και μονάδων εστίασης που διαθέτουν πράσινες πιστοποιήσεις και βιώσιμη διαχείριση 

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

9.5.1. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των υποδομών και των εμπειριών

• Προγράμματα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών των μονάδων με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την ενεργειακή 
αυτονομία

• Πρόγραμμα πιστοποιήσεων ενεργειακής αναβάθμισης και αειφορίας των υποδομών και των υπηρεσιών
• Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υποδομών και των εμπειριών του Τουρισμού Ευεξίας

9.5.2 Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης 
του ανθρώπινου δυναμικού

• Ενίσχυση της δυνατότητας των απασχολούμενων να συμμετέχουν σε προγράμματα επιστημονικής κατάρτισης/ εκπαίδευσης επιστημονικού και μη 
προσωπικού για τις εφαρμοζόμενες τεχνικές στον κλάδο

• Διοργάνωση σεμιναρίων με θέμα τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στον τομέα των υπηρεσιών ευεξίας και της προώθησής του ως τουριστικό προϊόν
• Εναρμόνιση διαδικασιών πιστοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Τουρισμός Ευεξίας
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Eνδεικτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
Στρατηγικών Δράσεων 
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Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων
Ακολουθεί πίνακας των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησο», ιεραρχημένων βάσει της 
μεθοδολογίας αξιολόγησης και της σχετικής βαθμολόγησής τους.

Για το top -20 Δράσεων προσδιορίζεται και ένας ενδεικτικός ορίζοντας υλοποίησης αναλόγως της βαθμολογίας τους στο κριτήριο 
«Ωριμότητα /Κόστος»:

 Βραχυπρόθεσμο,αν ο βαθμός του κριτηρίου είναι μεγαλύτερος από  3,5  
 Μεσοπρόθεσμο, αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος από 2,5 και μικρότερος από  3,5
 και Mακροπρόθεσμο, αν  ο βαθμός είναι μικρότερος από  2,5.

Ακολουθεί διαγραμματική επισκόπηση των δράσεων του Δημοσίου.

Τέλος, παρατίθεται πίνακας με έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΣΔΙΤ ή Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα οποία αναμένεται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην τουριστική ανάπτυξη του προορισμού.
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

1
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.1.

Δράσεις προώθησης, προβολής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας του προορισμού, όπως: 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 «Βορειοανατολική Πελοπόννησος», με δράσεις εστιασμένες στα τουριστικά 
προϊόντα προς ανάπτυξη των υπό-προορισμών και στις βασικές αγορές στόχους ανά προϊόν, με τη χρήση κατάλληλου συνδυασμού καναλιών
προβολής & προώθησης και προωθητικού υλικού / μέσων  (π.χ. ταξιδιωτικές εκδόσεις / οδηγοί, καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και 
χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αναγνώριση και προσέγγιση στοχευμένων τμημάτων πελατείας, Προώθηση και αξιοποίηση του
σχετικά νεοϊδρυθέντος Film Office της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού μέσω της 
προσέλκυσης και υλοποίησης κινηματογραφικών παραγωγών στον προορισμό, Συμμετοχή του προορισμού σε διοργανώσεις με διεθνή εμβέλεια 
όπως το Ράλλυ Ακρόπολης, Ανάπτυξη συνεργασιών με γειτονικούς προορισμούς ώστε να δημιουργεί ένα συνεκτικό προϊόν με κοινά 
χαρακτηριστικά και δημιουργία πολλών αυθεντικών εμπειριών (συνεκτική πολιτική και συνεργατικά σχήματα με την υπόλοιπη περιφέρεια
Πελοποννήσου, τις ΠΕ Ηλείας και Αχαίας, ιδίως όσον αφορά τον οικοτουρισμό και τον πολιτιστικό τουρισμό, -ενδεικτικά ως προς τον τελευταίο 
αναφέρουμε σημαντικό αριθμό κάστρων των σταυροφόρων που εντοπίζονται σε όλη τη γεωγραφική έκταση της Πελοποννήσου- αλλά και την 
Αττική). Ανάδειξη του ορεινού όγκου σε συνεργατικά σχήματα με το παράλιο μέτωπο των τριών περιφερειακών ενοτήτων

Βραχυπρόθεσμος

2 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας του προορισμού, όπως: Ολοκληρωμένο σχέδιο συνδυασμένων μεταφορών καθώς η πρόσβαση στον 
προορισμό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των διεθνών κόμβων του αεροδρομίου της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του Κρατικού Αερολιμένα 
Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος». Η προώθηση των διεθνών αφίξεων προς τον προορισμό απαιτεί σχεδιασμό και 
συντονισμένη δράση για τη χρήση λοιπών δικτύων μεταφοράς (σιδηροδρομικό δίκτυο, οργανωμένες υπεραστικές συγκοινωνίες και οδικό 
δίκτυο), Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης από το αεροδρόμιο της Αθήνας με την εφαρμογή ενιαίου εισιτήριου και εναρμονισμένων δρομολογίων 
μέσω της προαστιακής και σιδηροδρομικής γραμμής

Βραχυπρόθεσμος

3
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Ολοκλήρωση των έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα του προορισμού (π.χ. της πόλης του Ναυπλίου) με τη δημιουργία 
δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που θα επιτρέπει στον κάτοικο και τον επισκέπτη να κινείται στον αστικό 
ιστό της πόλης χωρίς εμπόδια, Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος για άτομα με αναπηρία  και μειωμένη 
κινητικότητα με ράμπες, διαδρομές με κατάλληλη πλακόστρωση για τυφλούς, συστήματα σήμανσης, πληροφόρησης και διέλευσης πεζών,
απελευθέρωση πεζοδρομίων από κάθε είδους εμπόδια για ανεμπόδιστη αστική κινητικότητα κ.α., Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια,
συγκοινωνιακές πύλες) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, 
Εφαρμογή έργων για την ενοποίηση παλαιάς και νέας πόλης του Ναυπλίου με στόχο να επιτευχθεί η παράλληλη λειτουργικότητα και η ενιαία 
ανάπτυξη, Αποκατάσταση και διαπλάτυνση, όπου είναι εφικτό, των πεζοδρομιών στα αστικά κέντρα ώστε να βελτιωθεί η πεζή μετακίνηση, 
Αναβάθμιση των οικισμών που περιλαμβάνονται στον προορισμό (αστική ανάπλαση, αναπαλαίωση και χρήση κτιριακού αποθέματος κτλ.) ώστε 
να λειτουργήσουν συνεκτικά με τα εδραιωμένα και αναδυόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού, Σχέδιο δράσης για την ανάδειξη και 
αναβάθμιση του περιοχής «Ψαρομαχαλά», άνω του ιστορικού κέντρου του Ναυπλίου, με άξονες την αποκατάσταση των κτιρίων που 
υποβαθμίζονται λόγω φυσικής γήρανσης ή ανθρώπινης παρέμβασης, την υπογειοποίηση καλωδίων, την αναβάθμιση και την επέκταση της
δυνατότητας χρήσης του υπαίθριου χώρου και την αποτροπή της απομάκρυνσης της μόνιμης κατοικίας και πλήρους μετατροπής των κτιρίων σε 
τουριστικά καταλύματα

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο (1)
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4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού, όπως: Ολοκλήρωση των έργων 
εκσυγχρονισμού του αρχαιολογικού μουσείου Άργους και των έργων προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Δίολκου που 
αποτελεί εμβληματικό σύμβολου της οργάνωσης του εμπορίου κατά την αρχαιότητα, Ανάπλαση δημοτικής αγοράς Άργους που αποτελεί 
διατηρητέο μνημείο νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής, Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων 
πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς (αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών
πόρων), Βελτίωση της εμπειρίας της επισκεψιμότητας στο χωριό της Αρχαίας Κορίνθου που περιλαμβάνει το μουσείο, τους ναούς του Απόλλωνα 
και του Ξενία και την αρχαία αγορά, Τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών/ δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία των οικισμών του προορισμού 
που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες προς το λιμάνι, τα λεωφορεία, πολιτιστικούς χώρους κ.α. ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται ασφάλεια στον 
προορισμό, Ανάπτυξη υποδομών όπου μπορούν να φιλοξενηθούν σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες όπως υπαίθρια θέατρα και πολιτιστικοί 
χώροι, Βελτίωση των υποστηρικτών υποδομών σε πολιτιστικούς χώρους όπως καφετέριες και εστιατόρια, χώροι υγιεινής σύμφωνα με τις αρχές 
του σύγχρονου πολιτιστικού μάνατζμεντ και την προσφορά ολοκληρωμένης εμπειρίας, Ενίσχυση των εκθεμάτων μέσω αναπαραστάσεων, 
επεξηγηματικών πινακίδων που εκτός από πληροφοριακό υλικό θα λειτουργούν συμπληρωματικά στη καλλιέργεια αφηγήματος, Mελέτη για την 
κτιριακή αναβάθμιση του αρχαιολογικού μουσείου Επιδαύρου ώστε να καταστεί αντάξιο ενός μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς 
και να προσφέρει στον επισκέπτη ολοκληρωμένη μουσειακή εμπειρία 

Μεσοπρόθεσμος

5 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1.

Δράσεις αναβάθμισης υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα, όπως: Αναβάθμιση των υποδομών του Μουσείου Κωτσιομύτη Φυσικής Ιστορίας, 
Δημιουργία ή/και αναβάθμιση υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, µουσεία
και ορειβατικά καταφύγια), Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, πρώτων βοηθειών και διακομιδής σε ορεινές
περιοχές αλλά και σε περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και πεδίων ψυχαγωγικής άθλησης όπως φαράγγια, πεζοπορικές διαδρομές και 
πεδία αναρρίχησης, Ανάπτυξη δικτύου θεματικών κέντρων ενημέρωσης και πληροφόρησης στους ορεινούς όγκους που με οικοτουριστικές
δραστηριότητες, Δημιουργία υποδομών με ελεγχόμενες περιοχές για κάμπινγκ και διεξαγωγής φεστιβάλ, Επέκταση των αναρριχητικών πεδίων με 
τις κατάλληλες ασφαλίσεις και ανανέωση ασφαλίσεων στις αναρριχητικές διαδρομές  που χρησιμοποιούνται

Μεσοπρόθεσμος

6
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.3.

Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών, όπως: Ανάδειξη της λειτουργίας του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο 
Ναύπλιο, όπου ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τις δυνατότητες καταλύματος και εστίασης, στα μνημεία και τα σημεία 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και τις διαδρομές και τις εναλλακτικές δραστηριότητες του τόπου, Κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης 
(overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, καθώς η γεωγραφική της θέση και τα σημεία 
ενδιαφέροντος ευνοούν τον οδικό τουρισμό του προορισμού, Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους 
υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού (πέργκολες, παγκάκια, στέγαστρα, πράσινο κ.α.), Εφαρμογές
διαχείρισης κοινού σε δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους του προορισμού με παροχή ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο και διενέργεια 
προβλέψεων τουριστικών ροών

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο (2)
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7
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

2.4.1.

Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του παράκτιου μετώπου του προορισμού, 
όπως:  Περαιτέρω προώθηση των πιστοποιημένων παραλιών  του προορισμού, Σχέδιο προστασίας της ακτογραμμής του προορισμού με την 
αποκατάσταση προβλημάτων διάβρωσης και καταστροφής σε παλαιότερες υποδομές σκυροδέματος, προώθηση των έργων στην ακτογραμμή 
της ΠΕ Κορίνθου και επέκταση των έργων και στην υπόλοιπη ακτογραμμή

Βραχυπρόθεσμος

8
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

5.4.2.

Δράσεις ενίσχυσης/επικαιροποίησης θεσμικού πλαισίου, όπως: Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων που θα 
είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εξειδικευμένο / προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, 
κουλτούρας και των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα μακροχρόνιας στρατηγικής και ανάπτυξης, Ευελιξία στο νομοθετικό 
πλαίσιο και τις άδειες σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δραστηριοτήτων

Βραχυπρόθεσμος

9
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.2. Δράσεις προώθησης κοινών κανονιστικών προτύπων, όπως: Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και 
κατηγορία καταλύματος, Διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων Βραχυπρόθεσμος

10 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας, όπως: Βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα αστικά κέντρα με αναβάθμιση του οδικού 
δικτύου και των συγκοινωνιακών γραμμών και προσαρμογή του στις καιρικές συνθήκες, χωρίς να διαταραχθεί η χλωρίδα και η πανίδα της 
περιοχής, Αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για οικοτουριστικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες 

Μεσοπρόθεσμος

11
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

6.4.1.

Δράσεις προώθησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και προστασίας των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, όπως: Ίδρυση φορεών
διαχείρισης για τις περιοχές Natura ώστε να εξασφαλίζεται η οργανωμένη και θεσμική διαχείριση τους, Κατασκευή παραποτάμιων υποδομών 
όπως τα αναχώματα με στόχο να αποτραπεί η απόθεση χωμάτων και άλλων υλικών από τους ορεινούς όγκους, Καθαρισμός των κοιτών των 
ποταμών Λάδωνα ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή πρόσβαση, Υλοποίηση αντιπυρηκών έργων στον Πάρνωνα και στους υπόλοιπους ορεινούς 
όγκους, Συστήματα παρακολούθησης της βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης σε προστατευόμενες περιοχές με την ανάπτυξη έξυπνων 
εφαρμογών και συστήματος δεικτών για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, Σύγχρονα διαχειριστικά σχέδια και μελέτες καταρτισμένες 
από συμπράξεις επιστημονικών και οικονομικών φορέων που θα καταγράφουν και θα αξιολογούν  τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών σε 
δυναμικό χρόνο, Διαχείριση και αποτροπή της υποβάθμισης των υδάτων σε συνδυασμό με βιώσιμη διαχείριση των  υπόγειων υδάτων, 
Προστασία της βιοποικιλότητας  των περιοχών Νatura 2000 και διάσωση της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας, Στρατηγική και νομοθετικό πλαίσιο 
με σκοπό τη δημιουργία καταλυμάτων φιλικών προς το περιβάλλον και διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της αειφορίας και της εξοικονόμησης 
ενέργειας, καθώς και την αναβάθμιση των οδικών δικτύων χωρίς να διαταραχθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής. Ανάπτυξη και προώθηση
οικοτουριστικού προϊόντος με οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, Δίκτυο ενημέρωσης και παροχής 
κινήτρων προς τις τοπικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία υποδομών φιλικών προς το περιβάλλον, με βιώσιμη διαχείριση (π.χ. χαμηλή
ενεργειακή κατανάλωση, ανακυκλώσιμα προϊόντα) και αναβάθμιση των υφιστάμενων προς αυτή την κατεύθυνση, Εξειδικευμένη μελέτη και 
αποτροπή της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού, Προστασία και διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής μέσω του σεβασμού και της 
ενσωμάτωσης της τοπικής κοινωνίας στις τουριστικές δραστηριότητες 

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο (3)
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Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας



58

Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις Ορίζοντας υλοποίησης

12
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

8.4.1.

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 με στόχο να διατηρηθεί ο τρόπος παραγωγής υψηλής θρεπτικής και γευστικής αξίας βασισμένος σε μεθόδους φιλικές 
προς το περιβάλλον με σεβασμό στην πανίδα της περιοχής 

Βραχυπρόθεσμος

13 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1.

Δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης μονοπατιών/διαδρομών, όπως: Σαφής διαχωρισμός των πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών µε αυτές
που αφορούν λοιπές εναλλακτικές δραστηριότητες όπως π.χ. οι διαδρομές για μηχανές βουνού και τετρακίνητα αυτοκίνητα, Κατάλληλη σήμανση 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (επεξήγησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης) με συχνή ανανέωση όπου κρίνεται απαραίτητο καθώς και
συχνός καθαρισμός των μονοπατιών και ανακατασκευή λόγω φυσικών καταστροφών ή διαβρώσεων, Ενιαία καταγραφή και σύνδεση των 
μονοπατιών - διαδρομών, ώστε να δημιουργηθεί  περιπατική διαδρομή που θα διέρχεται από τα από τους από σημεία πολιτιστικού και 
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος που το ανάγλυφο επιτρέπει τη σύνδεση τους όπως η γραμμή Μυκήνες – Τύρινθα – Νεμέα – Στυμφαλία -
Φενεός, Δημιουργία ειδικών μονοπατιών πεζοπορίας για την περιήγηση ΑμεΑ, Δημιουργία ευρωπαϊκών μονοπατιών μεγάλων διαδρομών ως 
συνέχεια των καταγεγραμμένων μονοπατιών ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για να προωθήσουν τον προορισμό σε διεθνείς εκθέσεις,
Πιστοποίηση μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα

Βραχυπρόθεσμος

14 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Δράσεις αναβάθμισης λιμενικών υποδομών με στόχο την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοϊας μεταξύ Κορινθιακού και Σαρωνικού, την απάντηση των 
αναγκών της Κρουαζιέρας και την ενίσχυση των περιφερειακών λιμένων του προορισμού, όπως: Αναβάθμιση του λιμένα Κορίνθου που βρίσκεται 
στο επίκεντρο της εμπορικής δραστηριότητας αλλά υστερεί σημαντικά σε ακτοπλοϊκή και τουριστική κίνηση. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει έργα 
που θα διευκολύνουν τον τουρισμό κρουαζιέρας όπως η εκβάθυνση του λιμένα και οι υποδομές για τον έλεγχο επιβατών εκτός Σένγκεν, 
Εργασίες αποκατάστασης, αντιστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης και εκβάθυνσης του Ισθμού της Κορίνθου καθώς και σύστημα 
παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, διασφαλίζοντας τον ασφαλή διάπλου της από τα πλοία και διευκολύνοντας τις ανάγκες της 
Κρουαζιέρας, Ανάδειξη των έργων υποδομής που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο λιμάνι του Ναυπλίου και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την 
εκβάθυνση του διαύλου της λιμενολεκάνης, την αποκατάσταση των κρηπιδωμάτων και την κατασκευή φάρου, επιτρέποντας την προσέλκυση 
κρουαζιερόπλοιων και δημιουργώντας δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της περιοχής, Προώθηση και ολοκλήρωση έργων 
αναβάθμισης περιφερειακών τουριστικών λιμένων του Προορισμού (π.χ. Λεωνιδίου, Ερμιονίδας, Κιάτου κ.α.)

Μεσοπρόθεσμος

15 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 5.1.2.

Δράσεις βελτίωσης οδικής προσβασιμότητας σε προορισμούς αγροτουριστικού ενδιαφέροντος, όπως: Βελτίωση των επαρχιακών οδών στο όρος 
Πάρνωνα, Βελτίωση ασφάλειας στους επαρχιακούς δρόμους της ΠΕ Αρκαδίας καθώς χαρακτηρίζονται από επικινδυνότητα λόγω της στενότητας 
και των πρανών που τους περιβάλλουν

Μεσοπρόθεσμος

16 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.1.1.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας σε προορισμούς τουρισμού περιπέτειας, όπως: Βελτίωση του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος που
παρατηρείται στους ορεινούς οικισμούς κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Μαίναλου (π.χ. Δημητσάνα, Βυτίνα), Βελτίωση της 
προσβασιμότητας στο χιονοδρομικό κέντρο Μαίναλου με την ολοκλήρωση των έργων συντήρησης και ασφαλτόστρωσης

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο (4)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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17 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 8.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε υποδομές γαστρονομικού ενδιαφέροντος (οδοποιία, σήμανση κ.α.) όπως οι εκτάσεις καλλιέργειας, οι 

κτηνοτροφικές μονάδες και  τα οινοποιεία Μεσοπρόθεσμος

18
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.4.

Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προώθησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του προορισμού, όπως: Περαιτέρω αξιοποίηση των 2 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO καθώς τόσο ως αυτόνομοι προορισμοί αλλά και ενταγμένα σε μία ενιαία διαδρομή με την 
Αρχαία Ολυμπία μπορούν να αναδείξουν την Πελοπόννησο ως σημείο αναφοράς του Μυκηναϊκού Πολιτισμού και να αναδείξουν τη 
σημαντικότητα του για την εξέλιξη των πολιτισμών του ευρωπαϊκού χώρου, Προβολή και προώθηση των περιοχών Natura 2000 σε διεθνές 
επίπεδο ώστε να αποτελέσουν συνεκτικό κρίκο με την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου και τα σύγχρονα αξιοθέατα καθώς και της  μεγάλης 
ποικιλίας δυνατοτήτων υπαίθριας δραστηριότητας του προορισμού αξιοποιώντας  δύο χιονοδρομικά κέντρα τα οργανωμένα καταφύγια και τα 
την προσιτή σε προσβασιμότητα ομορφιά των ορεινών όγκων,Προστασία της βιοποικιλότητας του προορισμού από τις απειλές που προκαλεί η 
ανεξέλεγκτη δόμηση, οι οικοτουριστικές δραστηριότητες χωρίς την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η έλλειψη ευρύτερου 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών, 
Περιορισμός των επιπτώσεων που προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον, την ορνιθοπαδίνα και την υπόλοιπη πανίδα εξαιτίας της εκτεταμένων 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για την προσέλκυση του τουρισμού
και απαιτείται προσεκτική χωρική οριοθέτηση των αιολικών και Φ/Π πάρκων ώστε να μην επηρεαστεί η βιοποικιλότητα και οι περιοχές 
τουριστικού ενδιαφέροντος

Μεσοπρόθεσμος

19
Βελτίωση & ανάπτυξη 

υποδομών 3.1.1.

Δράσεις ενίσχυσης/αναβάθμισης τουριστικών λιμένων και μαρίνων, αγκυροβολίων και θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, όπως: 
Ολοκλήρωση του έργου βελτιώσεων υποδομών στο λιμένα Κιάτου που περιλαμβάνουν έργα επέκτασης του μόλου και τη δημιουργία 
καταφυγίου τουριστικών σκαφών, Ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης του λιμένα Λεωνιδίου, Αναβάθμιση του λιμένα Ερμιονίδας με την 
οριοθέτηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου ώστε να ελλιμενίζονται περισσότερα σκάφη αναψυχής σύμφωνα και με τις ανάγκες των
αλιευτικών σκαφών, Επέκταση θέσεων ελλιμενισμού στον λιμάνι Κόρφου Κορινθίας με την εγκατάσταση πλωτής εξέδρας, Οργάνωση δικτύου
σημείων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής (αγκυροβόλια) στη λογική «hub-and-spoke» με κύριους και δευτερεύοντες κόμβους του δικτύου 
ανάλογα με τη φυσικές προδιαγραφές των λιμένων, τα αγκυροβόλια και τη δημοφιλία του προορισμού, Οργάνωση και βελτίωση στο τομέα 
διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού και των λυμάτων των σκαφών αναψυχής ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και σε άλλα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα του προορισμού και να προσφέρονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα σκάφη
αναψυχής που λαμβάνουν υπόψη την βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη, Μελέτη βάσει της ζήτησης για θέσεις 
ελλιμενισμού για τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών σε υπάρχοντες λιμένες (ανάγκη επικαιροποίησης του Ν.2160 / 
1993 για τη χωροθέτηση των θέσεων ελλιμενισμού με σχετικά χαμηλό κόστος π.χ. πλωτές πλατφόρμες) ή την ανάγκη ανάπτυξης νέων μαρίνων ή 
/ και μετατροπής των παλαιών λιμένων σε μαρίνες και λιμένες εξυπηρέτησης τουριστικών πλοίων, Αναβάθμιση υποδομών με μονάδες επισκευής 
/συντήρησης σκαφών και βασικές παροχές (ηλεκτροφωτισμός, καύσιμα, νερό και φαρμακείο) ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα 
υπηρεσιών και η ασφάλεια των επιβατών. Επιπλέον, απαιτείται πρόβλεψη για τη στάση και στάθμευση αυτοκινήτων εντός των λιμένων και τη 
δυνατότητα επαρκούς κίνησης των οχημάτων μεταφοράς σκαφών, Αναβάθμιση της Μαρίνας του Ναυπλίου και ανάπτυξη υπηρεσιών υποδοχής 
επισκεπτών, προσφερόμενων υπηρεσιών σε επισκέπτες και πληρώματα, υπηρεσιών ασφαλείας στις μαρίνες, υπηρεσιών VIP, υποστηρικτικών
υπηρεσιών σε σκάφη αναψυχής, υπηρεσίες επιχειρηματικού κέντρου σε επιχειρήσεις ναύλωσης κ.α., Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη 
θάλασσα (ακτοφυλακή, διασώστες κ.α.)

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο (5)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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20
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

7.4.1.

Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προορισμών τουρισμού ήπιας άθλησης και Sports & Activities, όπως: Αυστηρή 
περιβαλλοντικοί όροι των υποδομών ΑΠΕ ώστε να μην επηρεάζονται οι περιοχές που λαμβάνουν χώρα αθλητικές και φυσιολατρικές 
δραστηριότητες, Μελέτες και θεσμικές νομικές και γνωμοδοτικές παρεμβάσεις για την προστασία των Εθνικών Πάρκων και των  υγροτόπων όπου 
αναπτύσσονται αθλητικές δραστηριότητες, Προστασία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος όπου βρίσκεται του χιονοδρομικό κέντρο 
Παρνασσού και μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα του ώστε να μην ξεπεραστεί (με δεδομένες τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής)

Βραχυπρόθεσμος

21 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.1.

Αξιοποίηση και εμπλουτισμός της διαδικτυακής πύλης «mythicalpeloponnese», που λειτουργεί για το σύνολο της Περιφέρειας, όπου θα 
προβάλλεται η Βορειοανατολική Πελοπόννησος αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα τουριστικά προϊόντα που διαθέτει και με βάση τα οποία μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως αυτόνομος και διακριτός προορισμός 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 (π.χ. τύπος 
τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη

Βραχυπρόθεσμος

22 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 2.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, όπως: 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες παραλίες και τις παρεχόμενες 
δραστηριότητες(π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, διαθέσιμες διαδρομές προσβασιμότητας) - στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνεται η
δυνατότητα κρατήσεων σε εστιατόρια πλησίον της παραλίας και σε οργανωμένες υπηρεσίες / δραστηριότητες που προσφέρονται 

Βραχυπρόθεσμος

23 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 3.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για προώθηση Ναυτικού τουρισμού, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης 
ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών -η οποία θα αποτελεί μέρος 
της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες που προσφέρει κάθε 
τουριστικός λιμένας και μεταφορά live πληροφοριών π.χ. για τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του 
θαλάσσιου χώρους, τις παροχές δικτύων κτλ. και τη διαδικτυακή κράτηση θέσης, Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή 
και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υπαρχόντων τουριστικών λιμένων και μαρίνων, την απομακρυσμένη διαχείριση των υποδομών 
ελλιμενισμού από τους φορείς διαχείρισης των μαρίνων και την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πελατών όσον αφορά την κράτηση και
πληρωμή θέσεων ελλιμενισμού, την παροχή / προμήθεια νερού / ηλεκτρισμού και τον ανεφοδιασμό σκαφών μέσω φορητών συσκευών και 
λοιπών τεχνολογιών, την ελεύθερη και υψηλής ποιότητας πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.α., Ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των 
τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

Βραχυπρόθεσμος

24 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1. Δράσεις ενίσχυσης της εμπειρίας των επισκεπτών, όπως: Προώθηση διευρυμένου ωραρίου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία Βραχυπρόθεσμος
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25 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 5.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Αγροτουρισμού, όπως: 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και 
ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες 
εμπειρίες / επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

Βραχυπρόθεσμος

26 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 6.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του οικοτουρισμού, όπως: 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τους φυσικούς πόρους, τις πεζοπορικές και 
ποδηλατικές διαδρομές, τις αποστάσεις, τα τοπόσημα και τα αξιοθέατα, τα παρατηρητήρια φύσης, τα καταφύγια κ.α., καθώς και τις υπάρχουσες 
εμπειρίες / επιχειρήσεις, Ψηφιακοί διαδραστικοί χάρτες των μονοπατιών και των διαδρομών των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, με 
δυνατότητα επιλογής τρόπου μετάβασης (περίπατος, ιππασία, ποδηλασία κ.α.), βασισμένοι σε ελεύθερο λογισμικό

Βραχυπρόθεσμος

27 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.1.1.

Δράσεις αναβάθμισης υποδομών τουρισμού περιπέτειας, όπως: Δημιουργία καταδυτικού πάρκου στο Λουτράκι Κορίνθου καθώς στο αρχαίο 
λιμάνι του Λέχαιου παρουσιάζεται πλούσιο ενάλιο απόθεμα, Ανάπτυξη υποδομών ναυταθλητικές δραστηριότητες στα ποτάμια που διατρέχουν 
τους ορεινούς όγκους, Δημιουργία δικτύων διαδρομών ορειβατικού σκι σε υφιστάμενες δασικές οδούς και ορειβατικά μονοπάτια, Ανάπτυξη 
δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στους ορεινούς όγκους με ήπια βλάστηση και στην παράκτια περιοχή, Δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών
πάρκων, περιοχές στις οποίες θα προστατεύονται οι θαλάσσιες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο (7)
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28 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1.

Δράσεις βελτίωσης συνδεσιμότητας του παράκτιου μετώπου του προορισμού, όπως: Βελτίωση της επαρχιακού δικτύου που οδηγεί σε παραθαλάσσιους οικισμούς και στην ευρύτερη ακτογραμμή της 
ανατολικής Πελοποννήσου, όπως η ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Χέλι (Χηνίτσα, Άγιος Αιμιλιανός) και η Ερμιόνη, Βελτίωση της οδικής πρόσβασης από το Ναύπλιο στο παράκτιο μέτωπο που εκτείνεται 
από το Τολό και την Ασίνη μέχρι την Κάντια και τα Ίρια, Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς παραλίες του προορισμού και σαφώς χωροθετημένοι χώροι παρκαρίσματος με
εξορθολογισμό των τιμών στάθμευσης και δεσμευμένους χώρους για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην είσοδο, Προβολή και ανάδειξη του αναβαθμισμένου λιμένα 
του Ναυπλίου καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί ως κόμβος πρόσβασης στην περιοχή που παρουσιάζει έντονο τουριστικό ενδιαφέρον ενώ επιτρέπει συμπληρωματικές λειτουργίες στο Sun & Beach τουρισμό 
όπως το yachting, Υλοποίηση του έργου ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του παραλιακού μετώπου του Λουτρακίου εξασφαλίζοντας την πρόσβαση και την απρόσκοπτη κινητικότητα, Έλεγχος για αύξηση 
δρομολογίων των ΜΜΜ κατά την περίοδο αιχμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και την αποφυγή συνωστισμού, Βελτίωση οδικής ασφάλειας στους άξονες που οδηγούν σε παραλίες με 
ήπιες παρεμβάσεις χωρίς να διαταράσσεται το φυσικό περιβάλλον

29
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

2.5.2. Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς

30 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 8.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Γαστρονομικού Τουρισμού, όπως: 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- με σκοπό την πληροφόρηση 
σχετικά με επιλεγμένα events και δραστηριότητες γαστρονομικού τουρισμού και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων, Ψηφιακή ευρετηριοποίηση και τεκμηρίωση βάσει ιστορικών και 
λαογραφικών πηγών της τοπικής γαστρονομίας

31 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 9.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση του Τουρισμού Ευεξίας, όπως: 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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες, τις θεραπείες και τις παροχές που προσφέρονται και την διευκόλυνση των κρατήσεων

32 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης στην παραλία, όπως: Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. 
υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα), Τοποθέτηση απαραίτητων σημάνσεων κατά μήκος της ακτογραμμής για την ασφάλεια των λουόμενων, Δίκτυο διαδρομών 
πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο, Υποστήριξη των τοπικών αρχών στην υλοποίηση επενδύσεων σε 
τουριστικές υποδομές κατά μήκος των ακτών του προορισμού, Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμΕΑ σε περισσότερες παραλίες του προορισμού (όπως η εγκατάσταση 
συστημάτων seatrac για την αυτόνομη πρόσβαση της συγκεκριμένης κατηγορίας στην θάλασσα, εξέταση για την αύξηση του αριθμού των προσβάσιμων σε ΑμΕΑ παραλιών με χρήση ειδικού διαδρόμου, 
αμφίβιων αμαξιδίων και κατάλληλων αποδυτηρίων- τουαλετών)

33 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 9.2.1. Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας σε προορισμούς Τουρισμού Ευεξίας, όπως: Ανάδειξη και αξιοποίηση της προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής για σύνδεση των ιαματικών πηγών Λουτρακίου με 

τους συνδυασμένους κόμβους μεταφορών και τις διεθνείς πύλες εισόδου που βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα

34 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.3.

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη έξυπνης πόλης στο Ναύπλιο, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 
- Βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου (π.χ. νέοι φωτεινοί σηματοδότες χαμηλής τάσης Led, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά σώματα LED, νέες πινακίδες πληροφόρησης των οδηγών 
τεχνολογίας Full Matrix, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις, καλύτερη ποιότητα ασφαλτοτάπητα, έξυπνα φανάρια, έξυπνες διαβάσεις) καθώς και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος 
(στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω έξυπνων εφαρμογών
- Προώθηση ευρυζωνικότητας 5G και παροχή δωρεάν Wi−Fi σε σημεία με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον με στόχο την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας (ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς χώρους)
- Application για κινητά και tablets, που θα λειτουργεί ως Guide Map, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη
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35 Προστασία περιβάλλοντος 
&  αειφορία 3.4.1.

Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη τουρισμού σκαφών αναψυχής, όπως: Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του yachting και δράσεις για τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού, Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των 
τουριστικών σκαφών αναψυχής με υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές αειφορίας και κυκλικής οικονομίας, Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και των υπαρχόντων 
υποδομών διαχείρισης του «Graywater»(όπως ορίζεται σε σχέση με τα σκάφη), το οποίο σχετίζεται με το yachting  και τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που προκύπτουν από την αυξανόμενη δυναμική 
της συγκεκριμένης αγοράς, Προώθηση χρήσης φιλικών προς το θαλάσσιο περιβάλλον ναυδέτων, για τη δημιουργία ασφαλών, τόσο για τα σκάφη, όσο και για τον πυθμένα, σημείων πρόσδεσης

36 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 4.4.1.

Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων και υποδομών του προορισμού, όπως: Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μουσειακών εκθεμάτων, 
Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και ανάδειξη του πλήθους των διαφορετικών 
πολιτιστικών επιρροών και της πολυπολυτισμικότητας του προορισμού, Ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών, Ολοκλήρωση των έργων επισκευής και συντήρησης στο φρούριο Μπούρτζι του 
Ναυπλίου. Τα έργα περιλαμβάνουν την οικοδομική συντήρηση και αναβάθμιση ώστε βελτιωθεί η ανεκτικότητα στο χρόνο, η αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου και επιμέρους έργα 
ανάδειξης της ιστορικής αξίας, Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης και μετατροπής σε επισκέψιμο χώρο της Μυκηναϊκής ακρόπολης της Τίρυνθας, τα έργα είχαν ξεκινήσει από το Β και Γ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης και αναμένεται να ολοκληρωθούν με την παράδοση στο κοινό της ανατολική πλευρά της Ακρόπολης που παρουσιάζει σημαντική αρχιτεκτονική αξία, ενώ η εξωτερική αυλή και τα 
κτίσματα θα προσδώσουν στον επισκέπτη μία συνολική εικόνα για την λειτουργία και τη σημασία του ανακτόρου, Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που δεν συγκαταλέγονται στους 
δημοφιλείς πολιτιστικούς προορισμούς αλλά παρουσιάζουν σημαντική ιστορική αξία όπως το αρχαίο λιμάνι των Κεγχρεών που αποτελεί έναν από τα δύο λιμάνια της αρχαίας Κορίνθου και η  Έπαυλη του 
Ηρώδη του Αττικού στα Δολιανά που αποτελεί έναν από τα σημαντικότερα και πιο καλά διατηρημένα μνημεία της Ρωμαϊκής Εποχής

37 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 9.4.1.

Δράσεις προστασίας και βιωσιμότητας των πόρων του Tουρισμού Eυεξίας, όπως: Θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ιαματικών πηγών  και του οικοσυστήματος που τις περιβάλλουν από τη ρύπανση και 
κάθε είδους υποβάθμιση, Συνεχή παρακολούθηση  της ποιότητας των ιαματικών μέσων και ανάπτυξη σχετικής επιστημονικής έρευνας/τεκμηρίωσης των θεραπευτικών ιδιοτήτων τους, Στρατηγικό πλάνο 
προστασίας του ανάγλυφου της γεωμορφολογίας και του υδροφόρου ορίζονται που προσφέρει τις ιαματικές, Αποκεντρωμένος διαχειριστικός φορέας με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και τη 
σαφή καθορισμό των ζωνών ιαματικού ενδιαφέροντος καθώς και των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν περιμετρικά  πηγές

38 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Δράσεις προώθησης, προβολής και ανάδειξης πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος, όπως: Ανάδειξη του Φεστιβάλ Επιδαύρου ως παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός καθώς η ιστορική αξία του τόπου, 
οι παραστάσεις των αρχαιοελληνικών τραγωδών και οι σύγχρονες σκηνοθετικές προσεγγίσεις έχουν προσελκύσει πλήθος καλλιτεχνών και επισκεπτών ενώ πολλοί ηθοποιοί έχουν χαρακτηρίσει τη 
συμμετοχή τους σε παραστάσεις στην Επίδαυρο ως κορυφαία ερμηνευτική εμπειρία, Επέκταση του Φεστιβάλ Επιδαύρου ώστε να συμπεριλαμβάνει και άλλους εμβληματικούς χώρους ως venues
(Παλαμήδι, Μπούρτζι), Εξέταση υποβολής φακέλου για να υπαχθεί η Αρχαία Κόρινθος στη λίστα της UNESCO, Ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του προορισμού καθώς στους ορεινούς 
οικισμούς πραγματοποιούνται πλήθος παραδοσιακών γιορτών αφιερωμένες σε ορθόδοξους αγίους και με αφορμή επετείους που σχετίζονται με την Επανάσταση του 1821 και τη σύσταση του 
Νεοελληνικού Κράτους, Προώθηση και προβολή του προορισμού ως το μέρος που έλαβαν χώρα οι πρώτες διεργασίες πολιτειακής σύστασης του Νεοελληνικού Κράτους καθώς και του γεγονότος ότι το 
Ναύπλιο απετέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, μέσω της ανάπτυξη σχετικής θεματικής διαδρομής και ανάλογου ψηφιακού υλικού, δένοντας αυτή την κληρονομιά και ταυτότητα του τόπου 
εμβληματικές προσωπικότητες της ιστορίας του τόπου όπως ο Καποδίστριας και ο πρώτος Βασιλέας του νεοσύστατου τότε Κράτους,  Όθωνας, Κοινές δράσεις και συνεργασίες μεταξύ των αρχαιολογικών 
και ιστορικών χώρων του προορισμού με κατευθύνσεις το Μυκηναϊκό Πολιτισμό, τη Ρωμαϊκή Εποχή και την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ώστε να φέρουν τον επισκέπτη σε επαφή με σημαντικό εύρος 
της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και θα σταθούν αρωγοί στην κατανόηση ενός από τους σημαντικότερους και αρχαιότερους πολιτισμούς αλλά και τους λόγους που οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση, 
στο πλαίσιο του ευρύτερου πνεύματος που επικρατούσε στην Ευρώπη, καθώς και στην εξέλιξη της, Η διαχείριση και η ανάδειξη των Παγκόσμιων Μνημείων UNESCO απαιτoύν την ανάπτυξη συνεργασιών 
με αντίστοιχους φορείς και ακαδημαϊκά σχήματα του εξωτερικού ώστε να τροφοδοτείται με σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης συλλογών, ξενάγησης και επεξήγησης και να καταστεί ανταγωνιστικός διεθνώς

39 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος του προορισμού, όπως: Δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και άλλων 
πόρων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφήγησης και περιήγησης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας και σύμμειξη φυσικού και ψηφιακού 
περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας και των δραστηριοτήτων των επισκεπτών (π.χ. εικονικά εκθέματα, διαδραστικές ψηφιακές οθόνες, ενσωμάτωση βίντεο και ήχου, τρισδιάστατες απεικονίσεις, 
απεικονίσεις εικονική πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας) με σκοπό την παροχή διαδραστικών και υψηλού επιπέδου εμπειριών που επιτρέπουν την βαθύτερη κατανόηση και την 
ερμηνευτική / βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού, Επέκταση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου (ψηφιακό αποθετήριο και ευρετηριασμός) και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους 
(εφόσον το μέγεθος και η επισκεψιμότητα δικαιολογεί την συγκεκριμένη παροχή διάδρασης, Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών με στόχο τη γνωριμία και την επαφή του επισκέπτη (παιδιών και ενηλίκων) 
με τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών και το Ασκληπιείο Επιδαύρου και τη πλούσια μυθολογία του προορισμού

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο (9)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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40 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 7.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Αθλητικού Tουρισμού, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές 
γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών - η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό-με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με 
επιλεγμένα events και δραστηριότητες του Sports & Activities και την διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτήριων

41 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού, όπως: Προώθηση και υλοποίηση της πρότασης και των μελετών για την ενοποίηση των αρχαιολογικών 
χώρων της Κορίνθου από την Αρχαία Κόρινθο, στην Ακροκόρινθο και το αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου και των Κεχρεών έως το Ιουστινιάνειο τείχος, Ενίσχυση συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον προορισμό και δικτύωση μουσείων, Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινό ιστορικό και πολιτιστικό αφήγημα που να αναδεικνύει την εξέλιξη του τόπου και της συνθήκες 
που τον διαμόρφωσαν, σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και επιχειρήσεων, Προώθηση της πολιτιστικής Διαδρομής 
Πελοποννήσου «ΜΟΡΕΑΣ: Ένα ταξίδι στις αρχαίες και τις σύγχρονες πόλεις» που δημιουργήθηκε από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», η διαδρομή θα διέρχεται από μεγάλα αστικά κέντρα του προορισμού 
(Κόρινθο, Άργος, Νεμέα, Τρίπολη, Μεγαλόπολη) και θα έχει ως στόχο να αναδείξει την αξία του προορισμού με μία ολιστική προσέγγιση παρουσιάζοντας το πολιτιστικό απόθεμα, το φυσικό τοπίο, τη 
γαστρονομία και τη σύγχρονη πολιτιστική και παραγωγική δράση, Προώθηση της πολιτιστικής διαδρομής Μνημειακά έργα Κυκλώπων και ανθρώπων κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (2η χιλιετία π.Χ.)” που 
διέρχεται από μνημεία της Αργολίδας που μέσω της διαδρομής θα έχουν την ευκαιρία να συντηρηθούν και να αναδειχθούν και της πολιτιστικής διαδρομής “Δίκτυο κάστρων: Από το Βυζάντιο στην 
Οθωμανοκρατία” που περιλαμβάνει το Κάστρο της παραλίας Άστρους, Προτείνεται η μελέτη για τη δημιουργία διαδρομής βασισμένη στα Ομηρικά Έπη και στις πληροφορίες που μας δίνουν για την 
Πελοπόννησο και τη Μυκηναϊκή Εποχή (οινοποιία, τρόπος ζωής και παραδόσεις)

42 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

Δράσεις βελτίωσης οδικού δικτύου του προορισμού, όπως: Βελτίωση του οδικού δικτύου στους άξονες Κόρινθος – Επίδαυρος – Πόρτο Χέλι – Ερμιόνη και Ισθμός-Αρχαία Κόρινθο-Επίδαυρος-Μέθανα-
Γαλατά καθώς οδηγούν σε ιδιαίτερα δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και στα έναντι νησιά του Αργοσαρωνικού Πόρο, Σπέτσες και Ύδρα. Τα κύρια έργα που απαιτούνται είναι η βελτίωση του 
οδοστρώματος που έχει φθαρεί λόγω παλαιότητας, η επαρκής σήμανση, και έργα ασφάλειας όπως η διαπλάτυνση και η διαγράμμιση, Αναβάθμιση του ορεινού οδικού δικτύου της ΠΕ Αρκαδίας καθώς 
απαιτούνται έργα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα ώστε να μην αποκόπτεται η κυκλοφορία και να αποτρέπονται οι βλάβες που προκαλούνται 
εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, Βελτίωση του οδικού άξονα που συνδέει το Άστρος Κυνουρίας με το Λεωνίδιο καθώς παρατηρείται υψηλό ποσοστό ατυχημάτων ενώ αποτελεί κεντρικό δίκτυο για 
την πρόσβαση προς την νοτιοανατολική Πελοπόννησο, Ολοκλήρωση του οδικού έργου σύνδεσης της Κεντρικής Πελοποννήσου με τη Δυτική Πελοπόννησο και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε 
δημοφιλείς προορισμός όπως η νέα χάραξη του οδικού δικτύου Ολυμπία – Βυτίνα – Τρίπολη, Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, 
οικοτουριστικοί προορισμοί) όπως ο ορεινός όγκος της Ζήρειας και το νεότερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, η ανάπτυξη του οποίου εξαρτάται από τη διαπλάτυνση και νέα χάραξη του δρόμου, 
Αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε Κορίνθου με άξονα τη βελτίωση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα έργα 
που έχουν κατατεθεί προς χρηματοδότηση αφορούν κυρίως την κατασκευή ισόπεδων κόμβων, Αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των εθνικών και επαρχιακών οδών που διέρχονται από τον 
προορισμό με την τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας, κατάλληλου φωτισμού, σήμανση και διαγράμμιση καθώς και διόρθωση των ρηγμάτων και της καθίζησης που έχουν υποστεί, Ανάπτυξη 
πεζοδρομήσεων των εθνικών οδών που διέρχονται από οικισμούς ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα από πεζούς και να αυξηθεί η ασφάλεια

43 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.7.

Δράσεις ενίσχυσης και αναβάθμισης βασικών δικτύων και υποδομών, όπως: Δημιουργία δικτύου φυσικού αερίου από τη Μεγαλόπολη προς τα μεγάλα αστικά κέντρα του προορισμού (Άργος, 
Ναύπλιο, Κόρινθος και Τρίπολη), Ολοκλήρωση του φράγματος Ασωπού, Υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων στην Π.Ε. Κορινθίας που περιλαμβάνουν δίκτυο αποχέτευσης και βιολογικό καθαρισμό, 
Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και άδρευσης στην ΠΕ Αρκαδίας με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υποδομών προς τους κατοίκους και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

44 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Δράσεις αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης, όπως: Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού 
φωτισμού, Αυτοματοποίηση του συστήματος οδοφωτισμού με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, Υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ), και, ει δυνατόν,
επένδυση σε οπτικές ίνες στα αστικά κέντρα και στους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος του προορισμού, Ανάπτυξη εφαρμογών κυκλικής οικονομίας

45 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2. Υλοποίηση του σχεδίου επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Ναύπλιο. Σε πρώτο στάδιο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες που αφορούν στη μονή σιδηροδρομική 

γραμμή, η επαναλειτουργία θα ξεκινήσει από τη γραμμή Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο και σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί στο τμήμα Ναύπλιο – Τρίπολη 

46 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.2. Δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως: Εφαρμογή κοινού ψηφιακού εισιτηρίου για 

το σύνολο των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο / επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (RFID, QR codes) 

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βορειοανατ. Πελοπόννησο (10)

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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47 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Δράσεις βελτίωσης στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων, όπως: Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου απεικονίζει τους στόχους και τις δράσεις για τη 
διαχείριση των αποβλήτων που πρέπει να περάσουν άμεσα στο στάδιο της υλοποίησης και ολοκλήρωσης. Κρίνεται ως απαραίτητη  η παύση της λειτουργίας και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ που λειτουργούν 
στην Περιφέρεια, η κατασκευή και λειτουργία της σχεδιαζόμενης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στην περιοχή της  Τρίπολης καθώς και των δύο μονάδων ΣΜΑ στην Αργολίδα και την Κόρινθο. Το 
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και την άμεση κατασκευή τοπικών μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων αποβλήτων. Προώθηση 
ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων στους μεγαλύτερους δήμους του προορισμού καθώς και επέκταση των δικτύων διαλογής 
στην πηγή ανακυκλώσιμων υλών και του δικτύου χωριστής συλλογής 

48 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.3.

Δράσεις προώθησης βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως: Υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα αστικά κέντρα του προορισμού (π.χ. Δήμου Τρίπολης), Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών 
χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΜΜΜ και ΤΑΧΙ, Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων στα κύρια αστικά κέντρα του προορισμού, Εκσυγχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών των αστικών κέντρων που 
περιλαμβάνονται στον προορισμό, Εγκατάσταση λογισμικού για τον ορθό σχεδιασμό των δρομολογίων, σχετικά με την επιβατική κίνηση και την ανταπόκριση των οχημάτων στις ώρες αιχμής, Μελέτη και 
κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε σημεία υψηλής τουριστικής κίνησης, όπου δημιουργείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους 
αιχμής, Μελέτη για την ποδηλατική σύνδεση Ναυπλίου – Άργους στο πλαίσιο της προώθησης εναλλακτικής κινητικότητάς εντός του προορισμού που μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά ως προς την 
τουριστική ταυτότητα του προορισμού, Μελέτη και κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης και βελτιστοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε σημεία υψηλής τουριστικής κίνησης, όπου 
δημιουργείται συμφόρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής, Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

49 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δράσεις ψηφιακής (και έντυπης) προώθησης και προβολής του προορισμού, όπως: Δημιουργία θεματικών περιοχών ψηφιακής προβολής που θα αφορούν την παράδοση και ιστορική εξέλιξη του προορισμού 
σε διάφορα πεδία / τουριστικά προϊόντα (πολιτιστικά / θρησκευτικά, αγροδιατροφή, λαογραφία, λαϊκή τέχνη) σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος /επισκεψιμότητας, Digital info points σε  κύριους πόλους 
του προορισμού (Ναύπλιο, Κόρινθος, Πόρτο Χέλι) με αναλυτικές πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν του προορισμού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες, εύρεσης 
ξενοδοχείων/καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων οχημάτων, λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων και ωράρια λειτουργίας καταστημάτων κ.α.

50 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.1.

Δράσεις προώθησης, προβολής και εμπλουτισμού του προϊόντος Sun & Beach, όπως: Ενίσχυση προβολής και προώθησης του προορισμού με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων 
δραστηριοτήτων όπως συνδυασμός θαλάσσιων και ορειβατικών δραστηριοτήτων ξεχωριστή και πλούσια πολιτισμική και γαστρονομική παράδοση, περιπατητικές διαδρομές και πολιτιστικό απόθεμα μέσω του 
DMO  και της σχετικής διαδικτυακής πύλης που θα αφορά το προϊόν Sun and Beach αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης, Στρατηγική τοποθέτησης του προορισμού 
«Βορειοανατολική Πελοπόννησος» σε σχέση με ανταγωνιστικές περιοχές ως ενιαίας ταυτότητας προορισμός με διαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις (π.χ. καταδυτικός τουρισμός και yachting σχεδόν στο σύνολο 
της ακτογραμμής, πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα στις Μυκήνες και την Επίδαυρο, διαδρομές οίνου στη Νεμέα και ορειβατικές διαδρομές στους ορεινούς όγκους) και στρατηγικός σχεδιασμός για την περαιτέρω 
προώθηση του προϊόντος S&B  σε αγορές της Gen- Z και Millennials καθώς και για την αύξηση των ημερών διαμονής, Βελτίωση της σήμανσης και προώθηση πεζοπορικών  διαδρομών σε ορεινούς όγκους που 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το παράκτιο μέτωπο, των παράκτιων ποδηλατικών διαδρομών και των στοχευμένων υποδομών όπως αναρρίχηση στο Λεωνίδιο

51 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 6.4.1.

Δράσεις σύνδεσης του Οικοτουρισμού με την εκπαίδευση, όπως: Σύνδεση των προγραμμάτων που προσφέρουν ο Φορέας Διαχείρισης Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα, Μουστού, Μαίναλου και 
Μονεμβασίας με κεντρικά εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την καλλιέργεια οικοτουριστικής κουλτούρας και κουλτούρας υπαίθριων δρσατηριοτήτων
αναψυχής, Ενίσχυση του δικτύου των κέντρων πληροφόρησης και των δράσεων των Φορέων Διαχείρισης ώστε το μεγαλύτερο εύρος των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων να συνοδεύεται από πληροφοριακό 
υλικό και εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα

52 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1. 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 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

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- με σκοπό την πληροφόρηση σχετικά με πολιτιστικά μνημεία και εμπειρίες (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, 
προσβασιμότητα, Πολιτιστική Διαδρομή) και τη διευκόλυνση των κρατήσεων εισιτηρίων

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Βορειοανατ. Πελοπόννησο (11)
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

54
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

4.5.3.
Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, όπως: Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς καθώς και σύνδεση προγραμμάτων 
internship και ανταλλαγής φοιτητών με προσφορά θέσεων εργασίας σε πολιτιστικούς χώρους του προορισμού, Εξέταση υφιστάμενων ρυθμίσεων για ξεναγούς και παροχή απαιτήσεων / προτύπων με 
στόχο την αύξηση της απασχόλησης τοπικά εκπαιδευμένων, και κατά περίπτωση, πιστοποιημένων, ξεναγών

55 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.6.

Δράσεις βελτίωσης των υποδομών υγείας του προορισμού, όπως: Υλοποίηση αναβάθμισης Παναρκαδικού Νοσοκομείου, Προώθηση συμπληρωματικότητας των Νοσοκομείων Άργους και Ναυπλίου για 
την καλύτερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών, Βελτίωση των υποδομών των τοπικών κέντρων υγείας που βρίσκονται στους μικρότερους οικισμούς του προορισμού και καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες 
των κατοίκων και των επισκεπτών σε περίπτωση άμεσης ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας και σε τακτικά ιατρεία, Ενίσχυση νοσοκομειακών μονάδων με ασθενοφόρα και κινητές μονάδες υγείας

56 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 9.1.1.

Δράσεις ανάπτυξης/αναβάθμισης υποδομών Τουρισμού Ευεξίας, όπως: Αξιοποίηση της Ιαματικής Πηγής Ωραίας Ελένης που βρίσκονται στην ΠΕ Κορίνθου. Η πηγή παρουσιάζει ήδη υψηλή 
επισκεψιμότητα και η παραχώρηση στο Δήμο Κορινθίων θα επιτρέψει, με τα κατάλληλα έργα υποδομής, την ανάδειξη και την εκμετάλλευση της πηγής ενώ εκτός από υποδομές φιλοξενίας αναμένεται ο 
δήμος να προχωρήσει σε υλοποίηση έργων για την προστασία και τη βελτίωση της απόδοσης της πηγής

57 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 5.2.1.

Δράσεις προβολής και προώθησης του Αγροτουρισμού, όπως: Οργάνωση αγροτουριστικού δικτύου σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές / πρότυπα του αγροτουρισμού  με ανάδειξη της 
βιοποικιλότητας, της πρωτογενούς παραγωγής και τον τρόπο ζωής των κατοίκων με κατεύθυνση την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, Ανάπτυξη και προώθηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο 
προορισμός ώστε να δημιουργηθεί ένα τουριστικό προϊόν με διακριτή ταυτότητα που θα λειτουργεί συμπληρωματικά στο κύριο προϊόν του Ήλιος και Θάλασσα ώστε να ενισχύσει τη διαφοροποίηση του 
προορισμού αλλά ταυτόχρονα θα λειτουργεί αυτόνομα συνεισφέροντας σε μία διευρυμένη τουριστική περίοδο και προσελκύνοντας επισκέπτες που αναζητούν εναλλακτικές και εξατομικευμένες 
εμπειρίες

58 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 6.2.1.

Δράσεις προώθησης και προβολής του Οικοτουρισμού στον προορισμό, όπως: Οργάνωση και ενεργητική προώθηση ενός ενιαίου brand του προορισμού που θα βασίζεται στη βιοποικιλότητα, που 
περιλαμβάνει τις κατάλληλη μορφολογία για να αναπτυχθεί το σύνολο των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων όπως ποτάμια και φαράγγια για rafting και kayak, ορεινές διαδρομές για πεζοπορία, βράχια 
για αναρρίχηση και δύο χιονοδρομικά κέντρα που προσφέρονται ήπιες δραστηριότητες όπως οι αρχάριοι και τα παιδιά, Προώθηση, προβολή και προστασία των παραδοσιακών οικισμών σε Μαίναλο και 
Πάρνωνα, που προσφέρουν αυθεντική εικόνα του προορισμού, πλήθος οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και δυνατότητα συνδυασμού τους με γαστρονομικές εμπειρίες

59 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος

7.2.2. Δράσεις προώθησης και προβολής τουρισμού ήπιας άθλησης και περιπέτειας, όπως: Προώθηση της προσπάθειας να μετατραπεί η Βυτίνα σε προορισμό για την προετοιμασία και προπόνηση αθλητικών 
ομάδων όπως συμβαίνει σε περιοχές με παρόμοιο κλίμα, Προώθηση και προβολή καταδυτικών και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων (wind surf) στην περιοχή του Πόρτο Χέλι, Κόστα, Ερμιόνης

60 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 9.2.2.

Υπογραφή διακρατικών συμφωνιών και συμβάσεων συνεργασίας με ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού, καθώς ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες καλύπτουν τα 
έξοδα των ασφαλισμένων και δυνάμει τουριστών για να ταξιδέψουν σε κάποια άλλη χώρα και να απολαύσουν υπηρεσίες υγείας, ακόμη και εάν πρόκειται για προληπτική θεραπεία. Ταυτόχρονα, 
εμπλουτισμός του μοντέλου ανάπτυξης του Τουρισμού Ευεξίας με στροφή προς το "wellness"

61 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.2. Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες

62 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.2.

Δράσεις ενεργειακής μετάβασης και παραγωγής του προορισμού, όπως: Προώθηση του Master Plan απολιγνιτοποίησης της Μεγαλόπολης που περιλαμβάνει σημαντικά έργα ανάπλασης και μετάβαση 
στην ευφυή και αειφόρα οικονομία (σχεδιαζόμενα έργα: Φωτοβολταικά Πάρκα, βιομηχανία φαρμάκων, μονάδα ευφυούς κτηνοτροφίας, πρότυπο θεματικό πάρκο περιπέτεια), Κατάρτιση και προώθηση 
υλοποίησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027 που αφορά κυρίως στις περιοχές που εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα, όπως η Μεγαλόπολη, και 
αποσκοπεί στην μετάβαση αυτών των περιοχών σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα βασίζεται σε μία κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, Αυστηρή χωροθέτηση των ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη 
τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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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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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 Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας
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Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της                               
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης
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Επισκόπηση ενδεικτικών βασικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων

Τουριστικό προϊόν & τουριστική δραστηριότητα
• Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, δημιουργία ενιαίας και διακριτής τουριστικής ταυτότητας που θα αναδεικνύει τους διαθέσιμους πόρους και την δυνατότητα επίσκεψης στον προορισμό όλη τη 

διάρκεια του έτους, καθώς και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού στα κύρια προϊόντα του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε διεθνές επίπεδο, του Sun & Beach, του yachting και των συμπληρωματικών τουριστικών 

προϊόντων (Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Sports & Activities, Γαστρονομικός Τουρισμός, Τουρισμός Ευεξίας) σε εθνικό επίπεδο
• Βελτίωση της διείσδυσης στις υφιστάμενες αγορές καθώς και άνοιγμα νέων αγορών-στόχων 
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου
Άμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης: αύξηση αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Μείωση της ανισοκατανομής / εποχικότητας των τουριστικών αφίξεων / διανυκτερεύσεων του εισερχόμενου τουρισμού
• Προσέλκυση τουρισμού υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: αύξηση της μέσης διάρκειας διαμονής και της μέσης ημερήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση των τουριστικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού
• Αύξηση του μέσου ημερήσιου εσόδου των επισκεπτών κρουαζιέρας και αύξηση των εσόδων που αφορούν επισκέπτες κρουαζιέρας
• Αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις
Απασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
• Αύξηση των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και συμβολή στη μείωση της ανεργίας
• Βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον κλάδο καταλυμάτων / εστίασης: αύξηση του ποσοστού των θέσεων πλήρους απασχόλησης και ενίσχυση των αμοιβών του προσωπικού
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας
Έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος
• Πρόσθετη επενδυτική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών καταλυμάτων (νέες κατασκευές και ανακαινίσεις) 
• Αύξηση των έμμεσων οφελών του τουρισμού στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους καταλυμάτων, εστίασης, θαλάσσιων, οδικών και εναέριων 

μεταφορών, εμπορίου, ψυχαγωγίας, ταξιδιωτικών γραφείων, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεδρίων
• Αύξηση των φορολογικών εσόδων για το κράτος
Βιωσιμότητα και αειφορία
• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των βασικών υποδομών των κέντρων του προορισμού
• Ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
• Εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και αειφορίας στη διαχείριση και λειτουργία των τουριστικών υποδομών και επιχειρήσεων, καθώς και προστασία των τουριστικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων
• Διασφάλιση της αντιστάθμισης των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και της βιωσιμότητας και της αειφορίας του προορισμού (όπως π.χ. η επιπρόσθετη επιβάρυνση των 

υποδομών για την προσφορά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατοίκους και στους επισκέπτες του προορισμού, οι επιπρόσθετες ανάγκες σε υδάτινους πόρους, καύσιμα και λοιπές πηγές ενέργειας, καθώς και 
οι επιπρόσθετες εκπομπές αέριων ρύπων και η παραγωγή αποβλήτων / απορριμμάτων λόγω της αυξημένης τουριστικής ζήτησης)

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό 
«Βορειοανατολική Πελοπόννησος» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.
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Βασικοί δείκτες για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων 
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πλέγμα δεικτών που απαιτείται για την ποσοτικοποίηση των βασικών κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης στον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος».

Δείκτες σχετικοί με την τουριστική ζήτηση
• Επισκέψεις / εισπράξεις / διανυκτερεύσεις ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini) - δαπάνη / επίσκεψη ανά 

αγορά εισερχόμενου τουρισμού, δαπάνη / διανυκτέρευση ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων / ενοικιαζόμενων δωματίων ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής 

Gini)
• Αφίξεις / διανυκτερεύσεις / πληρότητα καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού και ανά τύπο καταλύματος  – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων / 

διανυκτερεύσεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Αφίξεις σε αεροπορικές υποδομές ανά αγορά εισερχόμενου τουρισμού – δείκτες συγκέντρωσης αφίξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων / επιβατών και έσοδα από την κρουαζιέρα – δείκτες συγκέντρωσης κίνησης κρουαζιερόπλοιων / επιβατών 
• Επισκέψεις / εισπράξεις αρχαιολογικών χώρων / μουσείων / λοιπών αξιοθέατων – δείκτες συγκέντρωσης επισκέψεων / εισπράξεων (CR4, CR6, συντελεστής Gini)
• Έσοδα αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών
• Βασικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης ξενοδοχείων ανά κατηγορία αστέρων: κύκλος εργασιών ανά δωμάτιο, EBITDA ανά δωμάτιο, τιμή δωματίου 
• Δείκτες ικανοποίησης επισκεπτών
Δείκτες σχετικοί με την τουριστική προσφορά
• Αριθμός απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού (κλάδος καταλύματος και εστίασης) – ποσοστό πλήρους / μερικής απασχόλησης 
• Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων / δωματίων / κλινών ανά κατηγορία αστέρων – μέσο μέγεθος ξενοδοχειακών μονάδων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών ενοικιαζόμενων δωματίων ανά κατηγορία κλειδιών - μέσο μέγεθος καταλυμάτων ενοικιαζόμενων δωματίων
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων – μέσο μέγεθος επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων 
• Αριθμός καταλυμάτων / δωματίων / κλινών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο καταλύματος – μέσο μέγεθος καταλυμάτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά τύπο
• Αριθμός επιχειρήσεων στο ΜΗΤΕ (τουριστικά γραφεία, ναυλομεσιτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, γραφεία ενοικιάσεων ΙΧ αυτοκινήτων, γραφεία ενοικιάσεων μοτοσυκλετών, 

οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κ.α.)
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Επισκόπηση των κυριότερων αερολιμένων της Ελλάδας
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι αερολιμένες της Ελλάδας.

Α/Α Αεροδρόμιο Περιφέρεια Αεροδρόμιο Fraport Διεθνής αεροπορικές αφίξεις 2019

1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Αττικής 6.412.591
2. Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» Κρήτη 3.302.223
3. Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» Κεντρική Μακεδονία ✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

2.341.743
4. Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 2.343.299
5. Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας» Ιόνια Νησιά 1.457.420
6. Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης» Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 1.178.287
7. Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» Κρήτη 1.141.434
8. Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» Ιόνια Νησιά 856.538
9. Αεροδρόμιο Σαντορίνης Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 519.999

10. Αεροδρόμιο Μυκόνου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 474.081
11. Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Άννα Πολλάτου» Ιόνια Νησιά 330.329
12.
13.

Αεροδρόμιο Ακτίου
Αεροδρόμιο Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Ήπειρος
Θεσσαλία

300.698
181.904

14. Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος» Πελοπόννησος 153.364
15. Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» Βόρειο Αιγαίο ✔

✔
137.153

16. Αεροδρόμιο Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 122.892
17. Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα 99.085
18. Κρατικός Αερολιμένας Αράξου Δυτική Ελλάδα 84.454
19. Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» Βόρειο Αιγαίο ✔ 58.818
20. Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου Θεσσαλία 23.898
21. Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» Ήπειρος 14.776
22. Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» Κρήτη 12.153
23. Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος» Βόρειο Αιγαίο 10.323
24. Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου Στερεά Ελλάδα 3.100
25. Κρατικός Αερολιμένας Πάρου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες 2.564
26. Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» Αττική 2.116

11.3. Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» Βόρειο Αιγαίο 804
28. Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 41
29. Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας «Ίκαρος» Βόρειο Αιγαίο -
30. Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης» Δυτική Μακεδονία -
31. Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος» Δυτική Μακεδονία -
32. Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
33. Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
34. Κρατικός Αερολιμένας Μήλου Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
35. Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
36. Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» Νότιο Αιγαίο – Κυκλάδες -
37. Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
38. Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
39. Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου Νότιο Αιγαίο – Δωδεκάνησα -
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Παρακάτω παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα του προορισμού «Βορειοανατολική 
Πελοπόννησος».

Προορισμός «Βορειοανατολική Πελοπόννησος» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα

Σημείωση: Ενδεικτική αλλά όχι εξαντλητική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των προορισμών

Πύλες εισόδου

• Αεροπορική Συνδεσιμότητα: 
− Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει 1 αεροδρόμιο, τον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν 

Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», 9χλμ. δυτικά από το κέντρο της πόλης της Καλαμάτας (~15’), 138 χλμ. 
(1h 35’) από το Ναύπλιο και 215 χλμ. από το Πόρτο Χέλι (2h 45’). 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) και εξυπηρετεί  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 (~153,4 χιλ. 
διεθνείς αφίξεις το 2019) κατά το 2019 σε σχέση με το 2009, ενώ οι πτήσεις εξωτερικού έχουν αυξηθεί 
κατά  426% κατά την ίδια περίοδο

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

Αστική και ενδοπεριφερειακή συνδεσιμότητα

• Αστικό & υπεραστικό ΚΤΕΛ 
• Οδικό δίκτυο

Οδική πρόσβαση

• Αυτοκινητόδρομος 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι)
• Αυτοκινητόδρομος 7 (Μορέας | Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα)
• Αυτοκινητόδρομος 8 (Ολυμπία Οδός | Αθήνα-Ελευσίνα-Μέγαρα-Κόρινθος-

Ξυλόκαστρο-Αίγιο-Πάτρα)
• Εθνικής Οδός 7 (ΕΟ7 | Κόρινθος-Νεμέα-Άργος-Τρίπολη-Μεγαλόπολη-

Καλαμάτα)

Διατροπική συνδεσιμότητα

• Προαστιακός Σιδηρόδρομος μέχρι Κόρινθο
• Ερμιόνη/Ακτή Ύδρας προς Ύδρα
• Κόστα προς Σπέτσες
• Γαλατάς προς Πόρο
• Λιμένας Πόρτο Χέλι προς Σπέτσες

Επίκεντρο: Ναύπλιο Τολό Κιβέρι Παραλία Άστρος Λεωνίδιο Επίδαυρος (Νέα και 
Παλαιά) Μυκήνες Νεμέα Μαίναλο Βυτίνα

Απόσταση 11 χλμ.. 15 χλμ. 31 χλμ. 80 χλμ. 27 χλμ. 22 χλμ. 42 χλμ. 77 χλμ. 90 χλμ.

Χρόνος 16' 17' 36' 1h 30' 27' 21' 43' 1h 10' 1h 15'

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επιλεγμένα επίκεντρα του προορισμού

Επίκεντρο: Πόρτο Χέλι Κοιλάδα Χηνίτσα Ερμιόνη Ακτή Ύδρας / Πόρτο 
Ύδρα

Κόστα / 'Αγιος
Αιμιλιανός Πόρος Νέα Επίδαυρος

Απόσταση 13 χλμ. 5 χλμ. 17 χλμ. 27 χλμ. 4,6 χλμ. ~85 χλμ.. 57 χλμ.

Χρόνος 16' 9' 19' 28' 5' ~2h 20' 58'
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Πελοπόννησος
Οι προορισμοί της Πελοποννήσου υπολείπονται σημαντικά σε δημοφιλία σε σχέση με πιο εδραιωμένους προορισμούς όπως η Αθήνα.
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Διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με επιλεγμένους προορισμούς της Ελλάδας, δείκτης1, Ιανουάριος 2016 – Δεκέμβριος 2020

Πηγές: Google Trends

1. Οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το ενδιαφέρον αναζήτησης σε σχέση με το υψηλότερο σημείο στο γράφημα (καταγεγραμμένο ενδιαφέρον) για τη χρονική περίοδο εξέτασης μεταξύ των όρων αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 100 στον δείκτη αντιπροσωπεύει την ύψιστη δημοφιλία για τους όρους 
αναζήτησης που συγκρίνονται. Η τιμή 50 αντιπροσωπεύει δημοφιλία που κυμαίνεται στο ήμισυ της ύψιστης δημοφιλίας, ενώ η τιμή 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο αναζήτησης. Οι όροι αναζήτησης στην παρούσα απεικόνιση αφορούν γεωγραφική τοποθεσία / 
όρο ή πόλη και όχι κάποιο γενικό θέμα.
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