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

Προορισμός «Νότια Πελοπόννησος»
• Η ΠΕ Λακωνίας με πρωτεύουσα την Σπάρτη, 

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

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

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

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός
(yachting)

Πολιτιστικός & 
Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός
(κρουαζιέρα)

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης

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

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα (1 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO –ο αρχαιολογικός χώρος του Μυστρά, κάστρα και καστροπολιτείες - ιδιαίτερα δείγματα της 

γαλλοενετικής φρουριακής αρχιτεκτονικής, υψηλή συγκέντρωση παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κ.α.), σημεία ενδιαφέροντος θρησκευτικού 
χαρακτήρα, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και σημαντικό μυθολογικό και ιστορικό πλαίσιο – ο προορισμός εμφανίζει σχετικά περιορισμένη αξιοποίηση 
και απήχηση του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος» (βλέπετε επόμενες σελίδες)

Αιτιολόγηση

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Υποδομές υποδοχής κρουαζιέρας στα λιμάνια Μονεμβασιάς, Γυθείου, Καλαμάτας και Πύλου (ωστόσο, λόγω των πεπερασμένων δυνατοτήτων της Πύλου ως παραδοσιακού 

οικισμού και της χωροθέτησης του λιμένα εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και στα όρια περιοχής Natura κρίνεται σκόπιμη η αποφυγή προώθησης της Πύλου ως 
προορισμού κρουαζιέρας) κατάλληλες για ελλιμενισμό μικρής δυναμικότητας κρουαζιερόπλοιων με σχετικά πτωτική τάση τόσο σε κλήσεις όσο και σε αφίξεις επισκεπτών 
παρά την ύπαρξη σημείων ενδιαφέροντος (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν λόγω του μεσογειακού κλίματος, της εκτεταμένης ακτογραμμής με 14 παραλίες με 
Γαλάζια Σημαία, του εύρους δραστηριοτήτων διασκέδασης / αναψυχής (θαλάσσια αθλήματα, νυχτερινή ζωή κ.α.) με δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης λόγω της ανάπτυξης 
υπερπολυτελών τουριστικών θέρετρων, ιδιαίτερα στην ΠΕ Μεσσηνίας, του σχετικά ανεπτυγμένου δυναμικού τουριστικών καταλυμάτων και της περαιτέρω ενίσχυσης της 
αεροπορικής συνδεσιμότητας μέσω του αεροδρομίου Καλαμάτας – ζητήματα αποτελούν η μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας, το ενδοπεριφερειακό 
οδικό δίκτυο που χρήζει αναβάθμισης, η εστίαση στον μαζικό τουρισμό και ορισμένα ζητήματα βασικών υποδομών (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν στον προορισμό
• Παραθαλάσσιο αστικό κέντρο της Καλαμάτας, με εύκρατο μεσογειακό κλίμα, υποδομές αεροπορικής συνδεσιμότητας, τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, σημεία 

ενδιαφέροντος, πολιτιστικά / θρησκευτικά αξιοθέατα στην ΠΕ, υποδομές καταλύματος / εστίασης, εγγύτητα με τουριστικά θέρετρα παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, 
νυχτερινή ζωή, εμπορικά καταστήματα, πολιτιστικά δρώμενα / λαογραφικές εκδηλώσεις κ.α. – κύριο ζήτημα αποτελεί η σχετικά μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το 
εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Αστικό κέντρο της Καλαμάτας με ευνοϊκό κλίμα, ασφάλεια, υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητα, τουριστικούς πόρους για την προσέλκυση bleisure 

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

Αξιολόγης
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Αξιολόγηση 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 ήπιους χειμώνες με συχνές βροχοπτώσεις, κυρίως στα πεδινά, και θερμά καλοκαίρια και εκτεταμένη ακτογραμμή, που εκτείνεται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πέλαγος, στον Λακωνικό και στον Μεσσηνιακό κόλπο 
με πλήθος προσβάσιμων και γραφικών παραλίων, μικρούς κόλπους ή μεγάλες ακροθαλασσιές, αμμώδεις ή με βότσαλο, με κρυστάλλινα νερά, ορισμένες ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, οργανωμένες και κοσμοπολίτικες ή 
απομονωμένες με πληθώρα επιλογών για εκείνους που προτιμούν στιγμές χαλάρωσης στον ήλιο, υπαίθριες δραστηριότητες για τους πιο δραστήριους παραθεριστές ή για οικογένειες, καθώς και τοπία που συνδυάζουν βουνό και 
θάλασσα - 14 παραλίες βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία, 8 στην ΠΕ Λακωνίας και 6 στην ΠΕ Μεσσηνίας
− ΠΕ Λακωνίας: πλήθος εντυπωσιακών παραλιών με αυτές στην Ελαφόνησο, ένα τριγωνικού σχήματος νησάκι, με λευκή άμμο και σμαραγδένια νερά, εξαιρετικά τοπία, πανέμορφες παραλίες με λευκές η γκρίζες αμμοθίνες, 

θαμνώνες και θαλασσόκεδρους, να αποτελούν από τις πιο διάσημες στην Ελλάδα και προορισμοί όπως το Γύθειο στην Λακωνική Μάνη με το γραφικό λιμάνι και η Μονεμβασιά, ένας μοναδικός μεσαιωνικός οικισμός
− ΠΕ Μεσσηνίας: πλήθος παραλιών με γαλαζοπράσινα νερά με δημοφιλείς περιοχές τις παραλίες του Κυπαρισσιακού κόλπου (Μάτι, Λαγκουβάρδος, Ρωμανού), την εντυπωσιακή και πολυφωτογραφημένη παραλία της 

Βοϊδοκοιλιάς με το ημικυκλικό σχήμα, τη χρυσή άμμο και τα κρυστάλλινα νερά, τη Μαραθόπολη, τα Φιλιατρά και την Κυπαρισσία, την Πύλο, τις καστροπολιτείες Μεθώνη και Κορώνη, τη Φοινικούντα, το Πεταλίδι, την 
Καλαμάτα, την παραδοσιακή Καρδαμύλη και τις Θαλάμες της Μεσσηνιακής Μάνης, την κοσμοπολίτικη παραλία Στούπα κ.α.

• Ποικιλία επιλογών διασκέδασης και αναψυχής (εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, κινηματογράφοι 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.) με καταδυτικά κέντρα με εκπαιδευτικά προγράμματα για εξερεύνηση του βυθού και 2 καταδυτικά πάρκα με ενάλιους 
αρχαιολογικούς χώρους στη Μεθώνη και στον όρμο Ναυαρίνου, καθώς 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, αρκετά ανεπτυγμένο δυναμικό ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων, με το ~28,9% του 
συνόλου των δωματίων του προορισμού να ανήκει στις υψηλότερες κατηγόριες (5*, 4* ή 4Κ) – ΠΕ Μεσσηνίας: υπερπολυτελές, σύνθετο, ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα του Costa Navarino, που αποτελεί την πρώτη 
θεσμοθετημένη Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με 2 υπερπολυτελή ξενοδοχεία 5 αστέρων, 1 πολυτελές κέντρο σπα και θαλασσοθεραπείας, συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών / βιλών, 2 γήπεδα 
γκολφ και επενδυτικό πλάνο €250 εκατ. σε εξέλιξη για την ανάπτυξη 2 νέων παραθαλάσσιων resorts και 2 νέων γηπέδων γκολφ, που θα προσθέσουν στον προορισμό νέες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές 
κατοικίες, με σαφή στόχευση στο ανώτερο τμήμα τουριστικής πελατείας και επιδίωξη για την καθιέρωση του brand name του Costa Navarino ως προορισμού / θέρετρου πολυτελείας που αναμένεται να συμβάλλουν στην 
περαιτέρω ανάδειξη της Μεσσηνίας και του προορισμού

• Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» που διαθέτει αεροπορική σύνδεση με εγχώριους προορισμούς (Θεσσαλονίκη) , δέχεται προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις από διεθνείς προορισμούς 
(Μόναχο, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Στουτγάρδη, Λονδίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Ζυρίχη,  Γενεύη, Μιλάνο, Βαρσοβία, Κατοβίτσε κα). Επιπλέον, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας εξυπηρετεί  και μεγάλο αριθμό 
ναυλωμένων πτήσεων. Η αεροπορική κίνηση ξεκινάει από τον Φεβρουάριο και  τελειώνει τον Νοέμβριο με τον αριθμό και τη συχνότητα των πτήσεων να κορυφώνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  Λόγω της αλματώδους 
αύξησης των αφίξεων την τελευταία δεκαετία, το αεροδρόμιο χρήζει έργων αναβάθμισης/ επέκτασης (π.χ. κτιριακές εγκαταστάσεις, διάδρομος προσγείωσης / απογείωσης /τροχοδρόμησης, θέσεις στάθμευσης αεροπλάνων, 
φωτεινές σημάνσεις, κατασκευή νέου πύργου ελέγχου κ.α.), η ολοκλήρωση των οποίων θα ενισχύσει τη φέρουσα ικανότητα του αεροδρομίου και την διεθνή συνδεσιμότητα με επιπλέον διεθνείς προορισμούς – σχετικά μεγάλη 
απόσταση ορισμένων περιοχών με τουριστικό ενδιαφέρον στην ΠΕ Λακωνίας από το αεροδρόμιο Καλαμάτας

• Γεωγραφική εγγύτητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο μεταφορών με σύγχρονους οδικούς άξονες (ΠΑΘΕ, Αυτοκινητόδρομος 7) που 
εξασφαλίζουν την διασύνδεση με τις παραπάνω Περιφέρειες, αλλά σχετικά μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας και ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο που οδηγεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς σε 
παράκτιες περιοχές (π.χ. Μονεμβασιά, Νεάπολη / Ελαφονήσι, Γύθειο, Μάνη) ή περιοχές υπαίθριων δραστηριοτήτων περιπέτειας και σε παραδοσιακούς ορεινούς οικισμούς (Πάρνωνα, Ταΰγετου) που χρήζει σημαντικών 
βελτιώσεων

• Δυνατότητα διασύνδεσης με τα Κύθηρα, ένα γραφικό νησί με μεσαιωνικά χωριά, σπήλαια, γραφικούς κόλπους, κάστρα και παραλίες λόγω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το λιμάνι της Νεάπολης Βοιών στη Λακωνία
• Προορισμός με εστίαση στο 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 τα κύρια τουριστικά προϊόντα του Ναυτικού Τουρισμού.

Κρουαζιέρα

• Τα λιμάνια Μονεμβασιάς, Γυθείου, Καλαμάτας και Πύλου, αποτελούν τις πύλες του τουρισμού κρουαζιέρας 
στον προορισμό με υποδομές που επιτρέπουν την προσέγγιση μικρών κυρίως κρουαζιερόπλοιων και 
παρουσιάζουν κυρίως πτωτική κίνηση τόσο σε αριθμό επιβατών, όσο και σε αριθμό κρουαζιερόπλοιων μεταξύ 
2014-2019 

− Λιμάνι Μονεμβασιάς: 10.107 επιβάτες και 55 κρουαζιερόπλοια το 2019 (μείωση 54% σε αφίξεις επιβατών 
και αύξηση 41% των κλήσεων κρουαζιερόπλοιων συγκριτικά με το 2014)

− Λιμάνι Γυθείου: 9.674 επιβάτες και 19 κρουαζιερόπλοια το 2019 (μείωση 47% σε αφίξεις επιβατών και 5% 
στις κλήσεις κρουαζιερόπλοιων συγκριτικά με το 2014)

− Λιμάνι Καλαμάτας: 9.288 επιβάτες και 11 κρουαζιερόπλοια το 2019 (μείωση 48% σε αφίξεις επιβατών και 
31% στις κλήσεις κρουαζιερόπλοιων συγκριτικά με το 2014)

− Λιμάνι Πύλου: 1.619 επιβάτες και 9 κρουαζιερόπλοια (αύξηση 13% και σταθερός αριθμός κλήσεων σε 
σχέση με το 2014) 

○ Ο οικισμός και το λιμάνι της Πύλου δεν ενδείκνυνται για την υποδοχή τουρισμού κρουαζιέρας, καθώς 
αποτελεί παραδοσιακό οικισμό με συγκεκριμένη υποδομή και πεπερασμένες δυνατότητες υποδοχής 
τουριστών, ενώ το λιμάνι βρίσκεται συνολικά σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, που, επίσης, εμπίπτει 
στα όρια περιοχής Natura. Επομένως, οι πιέσεις από την υποδοχή μεγάλου αριθμού τουριστών 
κρουαζιέρας με χαμηλή ημερήσια δαπάνη θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τον οικισμό της Πύλου.

• Ο προορισμός διαθέτει σημεία ενδιαφέροντος με παγκόσμια ακτινοβολία και φήμη.

Yachting (σκάφη αναψυχής)

• Ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, μεγάλη ακτογραμμή με ιδιαίτερης γεωμορφολογίας και φυσικής ομορφιάς 
ακτές, προστατευμένους όρμους, γραφικά χωριά, εγγύτητα με τις ΠΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδας, πρόσβαση στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και σε κοντινή ναυτική απόσταση από τα Κύθηρα, 
συνθέτοντας έναν ενιαίο προορισμό για διακοπές με σκάφος ή ιστιοπλοϊκό με πολιτιστικά αξιοθέατα, 
θαλάσσιες σπηλιές και πλήθος ανεξερεύνητων παραλιών

• Ορισμένες υποδομές και σημεία ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε λιμένες, απάνεμα λιμανάκια και μικρούς 
όρμους, με 3 χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια στην ΠΕ Λακωνίας και 3 χωροθετημένες 
μαρίνες σε Μονεμβάσια, Καλαμάτα και Πύλο.

− Μαρίνα Πύλου με ανολοκλήρωτες υποδομές, τμήμα του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ και μία από τις 
επικείμενες παραχωρήσεις / ιδιωτικοποιήσεις, στο κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα της παραλιακής 
ζώνης της Πύλου με δυνατότητα ελλιμενισμού ~220 μικρών σκαφών και χερσαία ζώνη έκτασης 32.195 τ.μ. 
με συντελεστή δόμησης 20% και συντελεστή κάλυψης 30% με βάση το νέο Χωροταξικό Σχέδιο για την 
μαρίνα (Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ), δυνατότητα χρήσεων τουρισμού και αναψυχής στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και κατοικίες με ποσόστωση έως 20% και πρόβλεψη έργων εκβάθυνσης και 
επέκτασης, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί 129 σκάφη διάφορων κατηγοριών, μήκους 8 έως 30 μ.- η 
μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τουριστικού τομέα» προτείνει την επικαιροποίηση και την προσαρμογή του σχεδιασμού της μαρίνας, ώστε 
να καταστεί βιώσιμη και ελκυστική για πιθανούς επενδυτές

− Μαρίνα Καλαμάτας, δυτικά του λιμένα της πόλης, που παρέχει δυνατότητα ελλιμενισμού 250 σκαφών, με 
μέγιστο μήκος 25 μ. και βύθισμα 3μ., εγκαταστάσεις διαχείμασης για περίπου 150 σκάφη και σύγχρονες 
υποδομές / υπηρεσίες όπως παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πόσιμου νερού σε κάθε θέση, σταθμό 
ανεφοδιασμού καυσίμων, συντήρηση / επισκευή σκαφών, εγκαταστάσεις υγιεινής, 24ωρη φύλαξη με 
security, χώρους στάθμευσης, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, WiFi, χώρο στάθμευση, καταστήματα

− Μαρίνα Μονεμβασιάς, ανολοκλήρωτο έργο, με ορισμένες θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μήκους μέχρι 12 
μέτρων – σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επέκτασης με κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών 
κρηπιδωμάτων (προσήνεμος μώλος 55 μ. και ακρομωλίου 30 μ. που υλοποιείται από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λακωνίας με προϋπολογισμό €1,5 εκατ.

• 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 για την δημιουργία δικτύου υποδομών κατάλληλων για ναυσιπλοΐα αναψυχής, καθώς 
και αξιοποίηση/ ανάπτυξη κατάλληλων προωθητικών ενεργειών για την εδραίωση του προορισμού

Ναυτικός Τουρισμός
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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

• Αρχαιολογικός χώρος του Μυστρά, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO από το 1989, στα βόρεια της Σπάρτης, μία βυζαντινή καστροπολιτεία χτισμένη στην πλαγιά ενός φυσικά οχηρού λόφου στους πρόποδες του 
Ταϋγετου, η ιστορική πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μορέως και περιλαμβάνει ένα μεσαιωνικό κάστρο και έναν οχυρωμένο οικισμό που περικλείει στα τείχη του μοναστήρια (Μονή Παντάνασσας με 6 μοναχές), εκκλησίες (Αγία 
Σοφία, Ναός Αγίου Δημητρίου κ.α.), παρεκκλήσια, οικίες και παλάτια (ιδιαίτερα σημαντικό και σπάνιο δείγμα κοσμικής βυζαντινής αρχιτεκτονικής αποτελεί το παλάτι των δεσποτών του Μυστρά και τόπος όπου στέφθηκε ο 
τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος), ενώ η ευρύτερη περιοχή του Μυστρά εμφανίζει τουριστική δυναμική με την ανάπτυξη αξιόλογων πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων που αναβαθμίζουν το 
τουριστικό προϊόν και μπορούν να αναδείξουν το Μυστρά σε αυτόνομο προορισμό

• Ιστορία που συνδέεται με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, τον κατακερματισμό και την ύστερη περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την μακροβιότερη βυζαντινή δυναστεία, αυτή των Παλαιολόγων, 
καθώς και την τελική άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους και πλούσιο απόθεμα οχυρωματικών κατασκευών και κάστρων που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία διακριτού τουριστικού προϊόντος 
με δυνατότητες για συνέργειες με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους υπόλοιπους προορισμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ιδιαίτερα σημαντικά δείγματα αποτελούν η Μονεμβασιά στα δυτικά της ΠΕ Λακωνίας, «το 
Γιβραλτάρ της Ανατολής» από τα σημαντικότερα ενετικά στρατιωτικά και διοικητικά κέντρα στην Ανατολική Μεσόγειο, ένας μοναδικά συντηρημένος και επιβλητικός παραθαλάσσιος μεσαιωνικός οικισμός με θολωτά σοκάκια, 24 
ναούς με βυζαντινά στοιχεία, αρχοντικά και το κάστρο, το φραγκικό κάστρο του Γερακίου με τις δέκα βυζαντινές εκκλησίες, οι ενετικές καστροπολιτείες της Κορώνης στο Μεσσηνιακό κόλπο και της Μεθώνης στο Ιόνιο πέλαγος, τα 
κάστρα της Πύλου, το οθωμανικό Νιόκαστρο, από τα καλύτερα διατηρημένα στην Ελλάδα, και το Παλαιόκαστρο, χτισμένο επί Φραγκοκρατίας, με θέα στον όρμο του Ναβαρίνου)

• Πλήθος παραδοσιακών οικισμών (95) με ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική και αισθητική φυσιογνωμία με αναλλοίωτη εικόνα και αυθεντικό τοπικό χαρακτήρα κυρίως στην ΠΕ Λακωνίας (90) 
• Ιδιαίτερα σημαντικές συγκεντρώσεις οικισμών, αρκετοί από τους οποίους οχυρωμένοι, βρίσκονται στην Λακωνική και στη Μεσσηνιακή Μάνη, μία περιοχή που αποτελεί ως σύνολο την περιοχή της Ελλάδας με την καλύτερη 

διατήρηση μνημείων βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου, αποτελούσε διοικητικά αυτόνομη, πολιτισμικά συμπαγής, ιστορικά και οικιστικά ξεχωριστή στα χρόνια του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας και σήμερα συνδυάζει τα 
άγονα βραχώδη τοπία με τη θάλασσα, τους πέτρινους πύργους και τα πυργόσπιτα, τα κάστρα (Κελέφας, Οίτυλο, Τηγάνι / Μάινα κτλ.) και τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες. Ο μεσαιωνικός χαρακτήρας της Μάνης 
αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με δυνατότητα ανάπτυξης σε διακριτό τουριστικό προϊόν – ιδιαίτερα σημαντικοί: η Καρδαμύλη στην Μεσσηνία - οχυρωμένο σύμπλεγμα με πυργόσπιτα χτισμένα σε πλαγιά γύρω από μία 
εκκλησία, το Γύθειο - γραφική παραθαλάσσια πόλη αμφιθεατρικά χτισμένη σε ένα λόφο με νεοκλασικά κτίρια, στενά ανηφορικά σοκάκια με σκαλιά και χαρακτηριστική νησιωτική φυσιογνωμία, η Βάθεια -εγκαταλειμμένος οικισμός, 
χτισμένος σε ένα λόφο σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα λίγο πριν το ακρωτήριο Ταίναρο, με 70 διώροφους / τριώροφους πέτρινους πύργους με πολεμίστρες, εξαιρετικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής.

• Λοιπό πλούσιο πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα που περιλαμβάνει:
− αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης, το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, από τα μεγαλύτερα ρωμαϊκά θέατρα της Ελλάδας με χωρητικότητα 16.000 θεατών, το ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο, ένα 

εντυπωσιακό ανακτορικό συγκρότημα με έγχρωμες τοιχογραφίες, το καλύτερα σωζόμενο Μυκηναϊκό ανάκτορο στον ελλαδικό χώρο και ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης, τα εξαιρετικά καλοδιατηρημένα ερείπια 
της αρχαίας πόλης, που σχεδιάστηκε με βάση το ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα και περιλαμβάνει θέατρο χωρητικότητας 10.000 θεατών (χρησιμοποιείται για διάφορα πολιτιστικά δρώμενα και φεστιβάλ), την κρήνη της 
Αρσινόης, στάδιο και γυμνάσιο, οχυρώσεις, την αγορά, αρχαία ιερά, το Ασκληπείο και την Αρκαδική Πύλη, μνημειακών διαστάσεων

− μουσεία ιστορικά / αρχαιολογικά / λαογραφικά (Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, Μεσσηνίας, Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης, το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Μάνης, Νεολιθικό Μουσείο Διρού κ.α.) και θεματικά (Μουσείο 
σιδηροδρόμων Καλαμάτας, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας κ.α.) και πινακοθήκες

− βυζαντινές / μεταβυζαντινές εκκλησίες και μονές (ΠΕ Λακωνίας: Νέα Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, Ναός αγίων Σεργίου και Βάκχου, Ναός της Οδηγήτριας, Άγιος Ονούφριος, Παναγία Οδηγήτρια, Μονή Παναγιάς 
Ζερμπίτσας, ΠΕ Μεσσηνίας: Μονή Δημιόβας, Βουλκάνου, Βελανιδιάς, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη κ.α.)

• Σημαντική άυλη πολιτιστική κληρονομιά που ενσωματώνει τον τρόπο ζωής των κατοίκων με τους παραδοσιακούς χορούς, τη μουσική και τα τραγούδια, τις παραδοσιακές τέχνες (π.χ. υφαντική τέχνη), την τοπική γαστρονομία, 
καθώς και διάφορους τοπικούς εορτασμούς και έθιμα, που υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (π.χ. Καλαματιανό Καρναβάλι, «Σαϊτοπόλεμος» το Πάσχα, αναπαράσταση «βλάχικου γάμου» κ.α.) και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου κ.α.

• Ανάγκες αναβάθμισης μη-εκθεσιακών χώρων / τμημάτων (πωλητήρια και εστίαση) των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, καθώς και πιο περιορισμένη αξιοποίηση και απήχηση του πολιτιστικού / θρησκευτικού αποθέματος 
του προορισμού, ειδικά σε σύγκριση με τον προορισμό «Βορειοανατολική Πελοπόννησος», αλλά δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του σημαντικού μυθολογικού και ιστορικού πλαισίου (Ομηρικά έπη, αρχαίες ελληνικές πόλεις 
κράτη και Περσικοί πόλεμοι: Αρχαία Σπάρτη και Αρχαία Μεσσήνη, Βυζάντιο, Ενετοκρατία, Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση 1821, Μάνη, Ναυμαχία του Ναβαρίνου κ.α.) για τη δημιουργία αφηγηματικού περιεχομένου, την 
προβολή και προώθηση του προορισμού, καθώς και δυνατότητα συνδυασμού του πολιτιστικού / θρησκευτικού αποθέματος με πεζοπορία, θαλάσσιες δραστηριότητες, λαογραφία και τοπικά προϊόντα για την ανάπτυξη του 
Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού – πρόταση για την πολιτιστική διαδρομή Μορέας «Μορέας» από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με επίκεντρο 8 αστικά σύνολα (Κόρινθο, Άργος, Νεμέα, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Μεσσήνη, Σπάρτη 
και Πύλο) με στόχο την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η «Διαδρομή της Ολυμπίας Οδού» που εκτείνεται κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού στις ΠΕ Κορίνθου, Αχαϊας, Ηλείας και Μεσσηνίας
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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 City Break & MICE τουρισμού.

City Break

• Παραθαλάσσιο αστικό κέντρο της Καλαμάτας που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις για τουρισμό City Break, 
με εύκρατο μεσογειακό κλίμα, σε εγγύτητα με τον Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης 
Κωνσταντακόπουλος» (~15’), με εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο 5 χλμ., τοπίο που συνδυάζει βουνό και 
θάλασσα, παραλίες, σημεία ενδιαφέροντος και χώρους πολιτισμού, πολιτιστικά / θρησκευτικά αξιοθέατα 
στην ΠΕ, νεοκλασικά, εκλεκτικιστικά και μεσοπολεμικά κτίρια και πλατείες, τμήμα της πόλης χαρακτηρισμένο 
ως παραδοσιακό οικισμό με πλακόστρωτο και παραδοσιακά καφενεία, υποδομές καταλύματος και εστίασης, 
τουριστικά θέρετρα παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας (π.χ. Costa Navarino) σε κοντινή απόσταση, νυχτερινή 
ζωή, εμπορικά καταστήματα, πολιτιστικά δρώμενα / λαογραφικές εκδηλώσεις και σχέδιο βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας για τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων / ποδηλατοδρόμων ~9,7 χλμ. στον αστικό και ~4,5 χλμ. 
στον περιαστικό ιστό

• Βασικό ζήτημα για την ανάπτυξη του City Break και την επέκταση της τουριστικής περιόδου αποτελεί η 
σχετικά μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο.

MICE

• Αστικό κέντρο της Καλαμάτας, ασφαλής προορισμός με ηλιόλουστο και θερμό κλίμα και εθνική / διεθνή 
αεροπορική συνδεσιμότητα λόγω του αεροδρομίου Καλαμάτας, που συνδυάζει ήλιο και θάλασσα, σημεία 
ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς χώρους, φυσικό τοπίο, δραστηριότητες Οικοτουρισμού, Αγροτουρισμού και 
ενεργούς αναψυχής (εντός του αστικού ιστού, της κοντινής περιοχής είτε σε γειτονικές ΠΕ) και επιλογές 
διασκέδασης/ αναψυχής για την προσέλκυση bleisure ταξιδιωτών και ταξιδιών κινήτρων

• Συνεδριακές υποδομές εντός / ή ως τμήμα ξενοδοχειακών μονάδων στην ΠΕ Μεσσηνίας, με 2 από αυτές:
− το Elite Blue Conference Centre με 8 συνεδριακές αίθουσες, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν από 

20 έως 1.500 άτομα, σε μοντέρνους και ανακαινισμένους χώρους συνολικής επιφάνειας 5.000 τ.μ., με 
δυνατότητα χωροταξικής προσαρμογής ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και σύγχρονες τεχνολογικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών

− το House of Events στο Costa Navarino ένα πολυλειτουργικό και ευέλικτα σχεδιασμένο συνεδριακό 
κέντρο συνολικής έκτασης άνω των 5.000 τ.μ. με δυνατότητα φιλοξενίας έως 2.000 άτομα με υψηλής 
ποιότητας συνεδριακές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής 

κατάλληλες για μεσαία / μεγάλα συνέδρια και τις περισσότερες κατάλληλες για μικρά συνέδρια και 
εκδηλώσεις, ορισμένες ανεξάρτητες αίθουσες / κέντρα και υποστηρικτικές / συμπληρωματικές, κρίνονται 
απαραίτητες ορισμένες συμπληρωματικές υπηρεσίες MICE για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. εταιρείες 
catering, εταιρείες εξοπλισμού για εκδηλώσεις, οπτικό ακουστικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, διερμηνείς, 
τυπογραφεία κ.α.)

• Όπως και για το City Break, βασικό ζήτημα αποτελεί η μειωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα του 
αεροδρομίου Καλαμάτας με διεθνείς αγορές κατά  την χειμερινή περίοδο.
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Αξιολόγηση συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων που υφίστανται ή/και δύναται να αναπτυχθούν 
στον προορισμό «Νότια Πελοπόννησος». 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & 
Activities

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

Τουρισμός 
Ευεξίας

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων και παραδοσιακών οικισμών (95), αγροδιατροφική παραγωγή, παραγωγικές μονάδες, τοπικές επιχειρήσεις / συνεταιρισμοί, βιολογικά 

αγροκτήματα και ορισμένες αγροτουριστικές μονάδες / καταλύματα με δυνατότητα διασύνδεσης με τον τουρισμό για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Τουρισμού 
Υπαίθρου και τον εμπλουτισμό των υπόλοιπων τουριστικών προϊόντων (βλέπετε επόμενη σελίδα)

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Φυσικό περιβάλλον με πλούσια βιοποικιλότητα και ποικιλομορφία, χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα, σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ορεινούς όγκους, σημαντικούς 

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

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό 
• Φυσικό περιβάλλον με ευνοϊκές συνθήκες, σχετικές υποδομές και επιχειρήσεις για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως π.χ. ποδηλασία, πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση 

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

• Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν στον προορισμό
• Πλούσια αγροδιατροφική παραγωγή (ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, μέλι, ελιές, κρασί κ.α.) με προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, παραδοσιακή γαστρονομία, ορισμένες βιωματικές γαστρονομικές 

εμπειρίες, τοπικά εστιατόρια, παντοπωλεία, καταστήματα / σημεία πώλησης τροφίμων και ποτών, γαστρονομικές εκδηλώσεις, γιορτές τοπικών προϊόντων και οινοτουριστικό 
ενδιαφέρον λόγω των αμπελώνων, των επισκέψιμων οινοποιείων και των οίνων ΠΟΠ / ΠΓΕ (βλέπετε επόμενες σελίδες)

• Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύον προϊόν
• Ορισμένες θεματικές ξενοδοχειακές μονάδες Τουρισμού Ευεξίας και εγκαταστάσεις spa / ευεξίας ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και 

την ανάδειξη της Νότιας Πελοποννήσου ως προορισμού που παρέχει ευεξία συνδυαστικά με αυθεντικές αγροτουριστικές, οικοτουριστικές και εμπειρίες Sports & Activities (βλέπετε 
επόμενες σελίδες)

ΑιτιολόγησηΑξιολόγηση

Κύριο τουριστικό προϊόν Συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν Εδραιωμένο / ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο προϊόν

Δυνατότητα ανάπτυξης και ανάδειξής του σε 
εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη 
υποστηρικτικό / δευτερεύον 
προϊόν

Προϊόν με χαμηλή σημασία και 
δυνατότητα ανάπτυξης
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Αξιολόγηση 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 και του Οικοτουρισμού.

Οικοτουρισμός

• Φυσικό περιβάλλον με θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας με βάση την εθνική και διεθνή νομοθεσία (5 
περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Μνημεία της Φύσης, 15 περιοχές Natura 2000, 18 τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους), χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα, σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, πλούσια 
βιοποικιλότητα και ποικιλομορφία συνδυάζοντας τους ορεινούς όγκους (Ταΰγετος, Πάρνωνας, Λυκαίο), τα 
φαράγγια, τα σπήλαια με τη θάλασσα και το πλούσιο υποθαλάσσιο περιβάλλον – δυνατότητα αξιοποίησης για 
την ανάπτυξη εναλλακτικών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων χαμηλής έντασης (π.χ. ιππασία, πεζοπορία) και 
παρατήρησης της φύσης
− Ενάλιο Σπήλαιο Βλυχάδας Διρού, στα δυτικά παράλια της Λακωνικής Χερσονήσου, στον Όρμο του Διρού, το 

μεγαλύτερο σπήλαιο της χώρας, τουριστικά αξιοποιημένο με επιβλητικούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες και 
επισκέψιμο τμήμα 3,1 χλμ., από τα οποία μόνο τα 300 είναι χερσαία με την περιήγηση να γίνεται με βάρκες

− Γεωπάρκο Αγίου Νικολάου με το απολιθωμένο Φοινικόδασος της παράλιας ζώνης του που 
συμπεριλαμβάνεται στον Άτλαντα Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου με περιπατητικές διαδρομές

− Όρη της Ανατολικής Λακωνίας, μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής, έκτασης 357 χιλ. στρ. με βουνά, θαλάσσιους 
γκρεμούς, φαράγγια και βραχώδης περιοχές με θαμνώνες και σπάνια  πτηνά (Φιδαετός, Γερακίνα, Πετρίτης, 
Βραχοκιρκίνεζο, Μπούφος, Χουχουλιάς, Χρυσαετός, Σπιζαετός) κ.α. 

− Φαράγγι της Μεγάλης Λαγκάδας, βιότοπος με σπάνια βραχώδη οικοσυστήματα και δασικές περιοχές όπου 
αναπτύσσονται δάση μαύρης πεύκης και κεφαλληνιακής ελάτης με σπάνια είδη φυτών, αμφίβια, ερπετά, 
θηλαστικά και τρωκτικά

− Δέλτα του Ευρώτα με παράκτια έλη, λιμνοθάλασσες, λιμνότοπους και αμμώδεις που αποτελεί τόπο 
ξεκούρασης, διατροφής και αναπαραγωγής μεταναστευτικών πτηνών

− Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, σημαντικός υγρότοπος για τα αποδημητικά πουλιά
− Δάσος της Βασιλικής έκτασης 11.000 στρ. με υπεραιωνόβια έλατα και μαυρόπευκα
− Νησιωτικά οικοσυστήματα: Σχίζα, το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Οινουσσών, έκτασης 12 τ.χλμ. 

με το ανεξερεύνητο αλλά επισκέψιμο σπήλαιο της Μαύρης Τρύπας, Σαπιέντζα, έκτασης 9 τ.χλμ., κατάφυτο 
νησί με ιδιαίτερη ομορφιά και Ελαφόνησος με αμμοθίνες, προστατευόμενα είδη πανίδας και ενδημικά 
χλωρίδας και τον υγρότοπο της Στρογγυλής

• Σημαντικός αριθμός πεζοπορικών / ορειβατικών διαδρομών διαφόρων δυσκολιών και μεγέθους με διαβαθμίσεις 
στην ποιότητα και την ασφάλεια – Caryatides Trails, ένα δίκτυο 7 σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών 57 
χλμ. και 4 σηματοδοτημένες ποδηλατικές διαδρομές 52 χλμ. φτιαγμένο με κορυφαίες προδιαγραφές ποιότητας, 
γύρω από το χωριό Καρυές στον Πάρνωνα, εθνικό πεζοπορικό μονοπάτι Ε32 και ευρωπαϊκό Ε4

• Σημαντικός αριθμός αγροτικών κοινοτήτων και παραδοσιακών οικισμών (95 στο σύνολο – 90 από τους οποίους 
βρίσκονται στην ΠΕ Λακωνίας), οι περισσότεροι σε κοντινή απόσταση από τοπία ιδιαίτερης ομορφιάς που 
συνδυάζουν βουνό και θάλασσα, με ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και αυθεντικό χαρακτήρα 
(συγκέντρωση οικισμών στην Λακωνική και Μεσσηνιακή Μάνη κ.α.), ορισμένοι όπως η Καρδαμύλη, η 
Μονεμβασιά και το Γύθειο με υψηλού επιπέδου δυναμικό κομψών πετρόκτιστων ξενώνων και boutique 
τουριστικών καταλυμάτων με παραδοσιακή αρχιτεκτονική και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 
οικοτουριστικές, αγροτουριστικές δραστηριότητες και περιήγηση
− Θεματικές τουριστικές μονάδες υψηλών προδιαγραφών που δημιουργήθηκαν στον Μυστρά με 

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μεσαιωνικού / παραδοσιακού τύπου με δυναμική για την ανάδειξη της περιοχής 
σε προορισμό για Τουρισμό Υπαίθρου και Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό

• Σημαντική αγροδιατροφική παραγωγή, πλήθος τοπικών πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων (ελαιόλαδο, 
ελιές, εσπεριδοειδή, τσάι, μέλι, γαλακτοκομικά, τσίπουρο, ούζο, κρασί κ.α.), τοπικές επιχειρήσεις / 
συνεταιρισμοί (π.χ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Βραχιώτη, Sparta Orange, Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας 
κ.α.), παραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες και ορισμένες ολοκληρωμένες αγροτουριστικές μονάδες 
(ορισμένες θεματικές και υψηλών κατηγοριών) που επιτρέπουν στον ταξιδιώτη να έρθει σε επαφή με τη φύση 
και να συμμετάσχει σε βιωματικές εμπειρίες αγροτουριστικού χαρακτήρα όπως ο τρύγος, η παραγωγή 
ελαιόλαδου, το ζύμωμα και το ψήσιμό του ψωμιού κ.α. και να γευτεί παραδοσιακή γαστρονομία, ενώ και 
πολυτελή παραθαλάσσια resort έχουν ενσωματώσει αγροτουριστικές δραστηριότητες στις παρεχόμενες 
εμπειρίες

• Δίκτυο και πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό ίδρυμα  «Δρόμοι της Ελιάς» που ιδρύθηκε το 1998 με 
πρωτοβουλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας με κύριο στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού της 
ελιάς μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και συνεργασιών σε υπερεθνικό επίπεδο και πέτυχε το 2005 την 
αναγνώριση των δρόμων της Ελιάς ως Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης

• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουρισμού με την αγροδιατροφική παραγωγή του προορισμού με βασική εστίαση 
στα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, 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 το συμπληρωματικό τουριστικό προϊόν του Αθλητικού και Γαστρονομικού Τουρισμού και
του Τουρισμού Ευεξίας.

• Φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει ορεινούς όγκους, φαράγγια, σπήλαια, δασικές εκτάσεις με τη θάλασσα και 
επιτρέπει την ανάπτυξη ποικίλων υπαίθριων δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής και Τουρισμού Περιπέτειας, 
καθώς και σχετικές εξειδικευμένες επιχειρήσεις, σωματεία, σύλλογοι και υποδομές: 
− Δραστηριότητες στη στεριά: ιππασία, (ορεινή) πεζοπορία / ποδηλασία | πεζοπορικές / ποδηλατικές 

διαδρομές, ορειβασία | 2 ορειβατικά καταφύγια σε Πάρνωνα και Ταΰγετο, αναρρίχηση | αναρριχητικό πεδίο 
Νεδούσας, αναρριχητικό πάρκο Λαγκάδας με περισσότερες από 50 διαδρομές υψηλής δυσκολίας για 
αναρριχητές υψηλού επιπέδου, αναρριχητικό πάρκο Κάβο Μαλιά με 138 διαδρομές διάφορων δυσκολιών, 
εξερεύνηση / κατάβαση φαραγγιών και σπηλαίων  κ.α.

− Θαλάσσιες δραστηριότητες: windsurfing / kitesurfing, ιστιοπλοΐα και άλλα θαλάσσια αθλήματα, 2 καταδυτικά 
πάρκα στο δήμο Πύλου στον ενάλιο αρχαιολογικό χώρο της Μεθώνης (ρωμαϊκά ναυάγια με τους κίονες από 
το περιστύλιο του ναού του Ηρώδη και οι γλυπτές σαρκοφάγοι της Τροίας από τιτανιούχο λίθο) και στον 
όρμο του Ναυαρίνου με το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Irene Serenade», σχολές για οργανωμένες 
καταδύσεις και ενδιαφέρον (ενάλια αρχαιολογία και υποθαλάσσιος πλούτος) και 2 ναυάγια στη λίστα με τα 
91 ναυάγια που πρόσφατα απελευθερώθηκαν μέσω ΚΥΑ (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και 
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης) για οργανωμένες καταδύσεις αναψυχής 

• Ηλιόλουστο και θερμό κλίμα κατά τους περισσότερους μήνες του έτους, μοναδικό φυσικό τοπίο, υποδομές 
διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητας, καθώς και 2 υποδομές γηπέδων γκολφ 18 οπών (επενδυτικό πλάνο για 
τη δημιουργία 2 επιπλέων γηπέδων μέσα στο 2021), ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου στο Costa Navarino στην ΠΕ 
Μεσσηνίας που μπορούν να συμβάλλουν στην προσέλκυση επαγγελματιών και ερασιτεχνών παικτών (με 
αυξημένη μέση δαπάνη) και διεθνών διοργανώσεων γκολφ για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 
και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

• Διοργάνωση ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων που μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν πόλο έλξης για 
(επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ελεύθερης Κατάδυσης, η Διεθνής Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής «Kalamata Cup», η Διεθνής Συνάντηση 
Στίβου «Παπαφλέσσεια» κ.α. στην Καλαμάτα, το τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am στο Costa Navarino, το 
Navarino Challenge μία εκδήλωση όπου αθλητές υψηλού επιπέδου αγωνίζονται δίπλα σε ερασιτέχνες αθλητές, 
με περισσότερες από 2.500 συμμετοχές υπό τη διοργάνωση του Costa Navarino, το Ironman Greece στο Costa 
Navarino και ο υπερμαραθώνιος, Spartathlon κ.α.

Sports & Activities

• Μικροκλίμα και μορφολογία εδάφους που συμβάλλουν στην πλούσια αγροδιατροφική παραγωγή του 
προορισμού που περιλαμβάνει πλήθος παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων (σύκα, παστέλι, μέλι, 
εσπεριδοειδή, τσάι, μέλι, γαλακτοκομικά, τσίπουρο, ούζο κ.α.) και προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ [ΠΕ Λακωνίας:
ελαιόλαδο Κροκέες (ΠΟΠ), Πέτρινα (ΠΟΠ), Φοινίκι (ΠΟΠ), ελαιόλαδο Λακωνίας (ΠΓΕ), ΠΕ Μεσσηνίας: ελαιόλαδο 
Καλαμάτας (ΠΟΠ), ελιές Καλαμάτας (ΠΟΠ) και γαλακτοκομικά: σφέλα και φέτα και στις 2 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

• Ποικιλία τοπικών επιχειρήσεων σίτισης και διατροφής που περιλαμβάνουν τοπικά παραδοσιακά εστιατόρια, 
ταβέρνες, ψητοπωλεία / ταχυφαγία, παραδοσιακά μεζεδοπωλεία και ουζερί, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία και 
λοιπά σημεία πώλησης τοπικών προϊόντων, καθώς και εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, 2 από τα οποία έχουν 
αναγνωριστεί από τον εγχώριο θεσμό των «Χρυσών Σκούφων» με Top Notch βραβεία και 1 με Βραβείο 
Ελληνικής Κουζίνας που βρίσκονται στο Costa Navarino

• Γαστρονομικές εκδηλώσεις/ φεστιβάλ (Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής, Γιορτή Πατάτας, Γιορτή Σύκου κ.α.), 
πανηγύρια και βιωματικές γαστρονομικές περιηγήσεις / διαδρομές (π.χ. The Olive Routes) που προσφέρουν τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν παραδοσιακές εμπειρίες τοπικής κουζίνας

• Προσπάθειες προώθησης της γαστρονομικής ταυτότητας της Καλαμάτας μέσα από το πρόγραμμα 
Γαστρονομικές Κοινότητες – Gastronomy & Wine Tourism όπου επαγγελματίες στον τομέα της γαστρονομίας 
συνεργάζονται, με στόχο την καταγραφή της ποιοτικής γαστρονομικής προσφοράς και την ανάδειξη κάθε 
προορισμού σε αναγνωρίσιμο Γαστρονομικό και Οινικό Προορισμό

• Προορισμός με οινοτουριστικό ενδιαφέρον λόγω των επισκέψιμων οινοποιείων και των ζωνών ΠΓΕ Τριφυλία, 
στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου, της σημαντικότερης αμπελουργικής ζώνης της Μεσσηνίας, ΠΓΕ 
Πυλία, στο νοτιοδυτικό τμήμα της ΠΕ, ΠΓΕ Μεσσηνία, από τις πλέον σημαντικές αμπελουργικές περιοχές της 
Ελλάδας, ΠΟΠ Μονεμβασιά-Malvasia, της νεότερης ζώνης ΠΟΠ της χώρας, στο νοτιοανατολικό άκρο της ΠΕ 
Λακωνίας, στη  χερσόνησο της Επιδαύρου Λιμηράς και στην απόληξή της το Κάβο Μαλιάς, ΠΓΕ Λακωνία και 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

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός Ευεξίας

• Απουσία Ιαματικών Φυσικών Πόρων αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά ορισμένες θεματικές ξενοδοχειακές μονάδες Τουρισμού Ευεξίας και ορισμένες εγκαταστάσεις spa / ευεξίας ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου που 
μπορούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του Sun & Beach και των άλλων τουριστικών προϊόντων και την ανάδειξη της Νότιας Πελοποννήσου ως προορισμού που παρέχει ευεξία συνδυαστικά με αυθεντικές αγροτουριστικές, 
οικοτουριστικές και εμπειρίες Sports & Activities
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Αξιολόγηση προορισμού (1)
Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση του προορισμού «Νότια Πελοπόννησος» με βάση την μεθοδολογία που έχει προδιαγραφεί.

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

1 Προσβασιμότητα & 
συνδεσιμότητα 35% 2,1

• Αεροπορική: 2,0 / 5,0 | Ακτοπλοϊκή: 2,0 / 5,0 | Οδική: 3,0 / 5,0 | Σιδηροδρομική: 1,0 / 5,0 
• Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» που διαθέτει αεροπορική σύνδεση με εγχώριους προορισμούς (Θεσσαλονίκη) , δέχεται προγραμματισμένες 

εμπορικές πτήσεις από διεθνείς προορισμούς (Μόναχο, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Στουτγάρδη, Λονδίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Ζυρίχη,  Γενεύη, Μιλάνο, Βαρσοβία, 
Κατοβίτσε κα) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται και συνδεσιμότητα με υπερατλαντικούς  προορισμούς (π.χ. μέσω Βαρσοβίας και Κατοβίτσε με Νέα Υόρκη).  Επιπλέον, το αεροδρόμιο 
της Καλαμάτας εξυπηρετεί  και μεγάλο αριθμό ναυλωμένων πτήσεων (Πράγα, Τελ Αβίβ, Όσλο,  Ινσμπρουκ, Λυών , Νάντη κα) και ιδιωτικών αεροσκαφών.

• Η επιβατική κίνηση από το εξωτερικό εμφανίζει ραγδαία αύξηση της τάξεως του 403% στους εισερχόμενους επιβάτες εξωτερικού κατά το 2019 σε σχέση με το 2009, ενώ οι πτήσεις 
εξωτερικού έχουν αυξηθεί κατά  426% κατά την ίδια περίοδο.

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

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

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

− Γίνονται προσπάθειες επανεργοποίησης της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιάς-Μονεμβασιά και της επανασύνδεσης Νότιας Πελοποννήσου (Καλαμάτα / Γύθειο) με Κρήτη.
• Σχετικά μεγάλη απόσταση από τα χερσαία σύνορα της χώρας και οδική προσβασιμότητα μέσω Αυτοκινητόδρομου 1 (Α.Θ.Ε. | Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), Αυτοκινητόδρομου 7 

(Μορέας | Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα), Αυτοκινητόδρομου 8 (Ολυμπία Οδός | Αθήνα-Ελευσίνα-Μέγαρα-Κόρινθος-Ξυλόκαστρο-Αίγιο-Πάτρα), Εθνικής Οδού 7 (ΕΟ7 | Κόρινθος-
Νεμέα-Άργος-Τρίπολη-Μεγαλόπολη- Καλαμάτα), Εθνικής Οδού 9 (ΕΟ 9 | Πάτρα-Αμαλιάδα-Πύργος-Κυπαρισσιά), Εθνικής Οδού 82 (ΕΟ 82 | Πύλος-Βελίκα-Μεσσήνη-Καλαμάτα-
Αρτεμισία-Σπάρτη), Εθνικής Οδού 39 (Τρίπολη-Σπάρτη-Γύθειο), Εθνικής Οδού 86 (Κροκέες-Μονεμβασιά)

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

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 2,5

• Sun & Beach (0,6 / 1,0): μεσογειακό κλίμα, εκτεταμένη ακτογραμμή με 14 παραλίες με Γαλάζια Σημαία και δραστηριότητες διασκέδασης / αναψυχής (θαλάσσια αθλήματα, νυχτερινή 
ζωή κ.α.) με δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης λόγω της ανάπτυξης υπερπολυτελών τουριστικών θέρετρων, ιδιαίτερα στην ΠΕ Μεσσηνίας, του σχετικά ανεπτυγμένου δυναμικού 
τουριστικών καταλυμάτων και της περαιτέρω ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας μέσω του αεροδρομίου Καλαμάτας – ζητήματα: η μεγάλη απόσταση από τα χερσαία 
σύνορα της χώρας, το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο που χρήζει αναβάθμισης, η εστίαση στον μαζικό τουρισμό και ορισμένα ζητήματα βασικών υποδομών 

• Ναυτικός Τουρισμός | Yachting (0,3 / 0,5): ευνοϊκές συνθήκες και μεγάλη ακτογραμμή με κατάλληλη μορφολογία για ναυσιπλοΐα αναψυχής,  πρόσβαση στο Αιγαίο και το Ιόνιο 
πέλαγος, εγγύτητα με τις ΠΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και τα Κύθηρα επιτρέποντας τη διασύνδεσή τους, υποδομές ελλιμενισμού σκαφών σε λιμένες, όρμους, λιμανάκια, 3 
χωροθετημένα τουριστικά καταφύγια / αγκυροβόλια και 3 χωροθετημένες μαρίνες (Πύλου, στο χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ με ανολοκλήρωτες υποδομές, Καλαμάτας με υψηλού 
επιπέδου υποδομές, και Μονεμβασιάς, ανολοκλήρωτη αλλά με εργασίες επέκτασης υπό εξέλιξη) - περαιτέρω αξιοποίηση παράκτιων ζωνών μέσω βελτίωσης λειτουργίας και 
ανάπτυξης / αναβάθμισης λιμενικών υποδομών 

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

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

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

Α/Α Κριτήρια Βάρος 
κριτηρίου Βαθμολογία Σχόλια

2 Κύρια τουριστικά 
προϊόντα 25% 2,5

• MICE (0,6 / 1,0): αστικό κέντρο της Καλαμάτας με ευνοϊκό κλίμα, ασφάλεια, υποδομές διεθνούς αεροπορικής προσβασιμότητα, τουριστικούς πόρους για για την προσέλκυση bleisure 
ταξιδιωτών και ταξιδιών κινήτρων, καθώς και ορισμένες συνεδριακές υποδομές με δυνατότητα φιλοξενίας μεσαίων / μεγάλων συνεδρίων (έως 2.000 άτομα), υποστηρικτικές MICE 
υπηρεσίες και μικρότερες αίθουσες για εκδηλώσεις . – κύριο ζήτημα αποτελεί η σχετικά μειωμένη αεροπορική σύνδεση με το εξωτερικό κατά την χειμερινή περίοδο 

3 Συμπληρωματικά 
τουριστικά προϊόντα 10% 2,7

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

• Οικοτουρισμός (0,6/ 1,0): φυσικό περιβάλλον με πλούσια βιοποικιλότητα και ποικιλομορφία, χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα, σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ορεινούς 
όγκους, σημαντικούς γεωλογικούς σχηματισμούς (φαράγγια, σπήλαια, απολιθωμένα δάση), θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και σημαντικό αριθμό πεζοπορικών / ορειβατικών 
διαδρομών (Caryatides Trails, δίκτυο σηματοδοτημένων πεζοπορικών, 57 χλμ., και ποδηλατικών διαδρομών, 52 χλμ., εθνικό πεζοπορικό μονοπάτι Ε32 και ευρωπαϊκό Ε4) που μπορούν 
να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εναλλακτικών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων χαμηλής έντασης (π.χ. ιππασία, πεζοπορία) και παρατήρησης της φύσης 

• Sports & Activities (0,6 / 1,0): φυσικό περιβάλλον με ευνοϊκές συνθήκες, σχετικές υποδομές και επιχειρήσεις για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδηλασία, πεζοπορία, 
ορειβασία, αναρρίχηση (αναρριχητικό πάρκο Λαγκάδας και Κάβο Μαλιά), κατάβαση / εξερεύνηση σπηλαίων και φαραγγιών και θαλάσσιες δραστηριότητες (π.χ. windsurfing, 
kitesurfing, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, κ.α.), 2 υπερσύγχρονα γήπεδα γκολφ εντός του Costa Navarino και επενδυτικό πλάνο υπό υλοποίηση για τη δημιουργία 2 επιπλέον, δίνοντας στον 
προορισμό δυναμική για προσελκύση επαγγελματιών και ερασιτεχνών παικτών, με υψηλή αγοραστική δύναμη για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και διοργάνωση 
ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων με δυνατότητα προσέλκυσης εγχώριου και διεθνούς ενδιαφέροντος

• Γαστρονομικός Τουρισμός (0,6 / 1,0): πλούσια αγροδιατροφική παραγωγή (ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, μέλι, ελιές, κρασί κ.α.) με προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, παραδοσιακή γαστρονομία, 
ορισμένες βιωματικές γαστρονομικές εμπειρίες, τοπικά εστιατόρια, παντοπωλεία, καταστήματα / σημεία πώλησης τροφίμων και ποτών, γαστρονομικές εκδηλώσεις, γιορτές τοπικών 
προϊόντων και οινοτουριστικό ενδιαφέρον λόγω των αμπελώνων, των επισκέψιμων οινοποιείων και των οίνων ΠΟΠ / ΠΓΕ 

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

4

Διεθνής φήμη & 
αναγνωρισιμότητα, 
σημεία ενδιαφέροντος 
& Mνημεία UNESCO

20% 3,4

• Διεθνής φήμη & αναγνωρισιμότητα: 3,0 / 5,0 | Σημεία ενδιαφέροντος: 3,0 / 5,0 | Mνημεία UNESCO: 5,0 / 5,0
• Συγκαταλέγεται μέσα στους εδραιωμένους ή / και αναδυόμενους προορισμούς με σημαντική διεθνή φήμη και αναγνωρισιμότητα.
• ~357 σημεία ενδιαφέροντος (μουσεία, αξιοθέατα, περιηγήσεις κ.α.) βάσει αξιολόγησης της ταξιδιωτικής πλατφόρμας TripAdvisor για τον προορισμό «Νότια Πελοπόννησος»
• Ο αρχαιολογικός χώρος του Μυστρά, βόρεια της Σπάρτης, αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO από το 1989.

5 Υφιστάμενη ζήτηση 5% 2,0 • ~620,8 χιλ. αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) βάσει στοιχείων 2019

6 Υφιστάμενη προσφορά
(διαμονή) 5% 2,0

• Σύνολο ξενοδοχειακών δωματίων και ενοικιαζόμενων δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~12,6 χιλ. ξενοδοχειακά δωμάτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια βάσει στοιχείων 2019

• Ποσοστό ξενοδοχειακών δωματίων 4*,5* και ενοικιαζόμενων δωματίων 4Κ ως προς τον συνολικό αριθμό δωματίων: 2,0 / 5,0
− ~28,9% του συνόλου των ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων ανήκουν στις κατηγορίες 4*, 5* και 4Κ βάσει στοιχείων 2019

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

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Sun & Beach

Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)

Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

City Break

MICE

Ναυτικός Τουρισμός (yachting)

1. Εξαιρείται η Πολωνία από το Yachting, καθώς με βάση στοιχεία από το World Travel Monitor®: Inbound Travel to Greece 2017, οι Πολωνοί ταξιδιώτες στην Ελλάδα δεν έδειξαν ενδιαφέρον για εκδρομές με σκάφος

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

Ισραήλ, Ρωσία

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

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Σκανδιναβία, Ελβετία

Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 
(εστίαση σε Αυστρία, Πολωνία, 

Ολλανδία), Ισραήλ, Ρωσία
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Ansoff Matrix | Συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα
Βάσει των ισχυρών σημείων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν 
από τη Διαβούλευση και τις αναλύσεις των προηγούμενων βημάτων της μελέτης, εκτιμάται ότι ο προορισμός «Βορειοανατολική 
Πελοπόννησος» θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη των παρακάτω συνδυασμών συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων –
αγορών.

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

Εγχώρια αγορά

Υφιστάμενες ή/και νέες 
αγορές-στόχοι προς 

ανάπτυξη 

Υφιστάμενες 
εδραιωμένες αγορές 

Αγροτουρισμός

Οικοτουρισμός

Sports & Activities

Γαστρονομικός Τουρισμός

Τουρισμός  Ευεξίας

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

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, 
Σκανδιναβία, Ελβετία
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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. Αναβάθμιση αερολιμένων και βελτίωση 
αεροπορικής συνδεσιμότητας του Προορισμού

• Προώθηση των διαδικασιών για την διαμόρφωση των επενδυτικών αναγκών του αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» και 
την διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση μακροχρόνιας σύμβασης παραχώρησης διαχείρισης και εκμετάλλευσης

• Προώθηση των διαδικασιών για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» και συγκεκριμένα τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις (κατασκευή νέου πύργου ελέγχου και υποστηρικτικού κτιρίου, εκσυγχρονισμός ηλεκτρικού δικτύου, αναβάθμιση του διαδρόμου κ.α.) 
για την αύξηση της χωρητικότητας/φέρουσας ικανότητας (σε διαχείριση εισερχόμενων/εξερχόμενων πτήσεων) του αεροδρομίου, ακόμη και πριν την 
παραχώρηση διαχείρισης και εκμετάλλευσης

• Προβολή του αεροδρομίου Καλαμάτας για την ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας του μέσω αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους

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

1.1.2. Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση 
προσβασιμότητας & συνδεσιμότητας

• Προώθηση και υλοποίηση μελετών και έργων βελτίωσης στους λιμένες Μονεμβασιάς, Γυθείου και Καλαμάτας για την υποδοχή μικρής και μεσαίας 
δυναμικότητας κρουαζιερόπλοιων

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

• Έργα αναβάθμισης υποδομών Λιμένα Καλαμάτας (ηλεκτροφωτισμός προσήνεμου μήλου, πίνακας ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για παροχή 
ρεύματος και νερού σε πλοία στο λιμένα, επικαιροποίηση masterplan, εργασίες εκβάνθυνσης και νέας προβλήτας για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων
κ.α.)

• Επίσπευση και ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και καλλωπισμού στο λιμένα της Πύλου (πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση ζημιών 
παράκτιας ζώνης και λιμένων του Δήμου Πύλου-Νέστορος, από τη θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018»)
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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 του οδικού και σιδηροδρομικού 
δικτύου και της συνδεσιμότητας του 
προορισμού

• Διενέργεια εργασιών για την βελτίωση στο οδικό τμήμα της Ε.Ο. Κυπαρισίας – Φιλιατρών- Γαργαλιάνων (π.χ. διαπλάτυνση οδικού άξονα μεταξύ 
Φιλιατρών-Μαραθόπολης-Ρωμανού), μαζί με την παράκαμψη του οικισμού Γιάλοβας, για την βελτίωση της προσβασιμότητας

• Εργασίες για την παράκαμψη του οικισμού Ξηροπήγαδο από τη διέλευση του επαρχιακού οδικού άξονα Μύλοι- Κύβερι –Άστρος – Λεωνίδιο- Πούληθρα
(βελτίωση υφιστάμενης οδού)

• Οδική σύνδεση Καλαμάτας – Ριζόμυλου- Πύλου – Μεθώνης (βελτίωση υφιστάμενης οδικής σύνδεσης και παράκαμψη οικισμών) για την αναβάθμιση 
του οδικού δικτύου της ΝοτιοΔυτικής Μεσσηνίας ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες τουριστικές ροές

• Κατασκευή τεχνικών έργων (κυρίως κιβωτοειδών οχτών) για την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών και την προστασία των υποδομών στον 
αυτοκινητόδρομο Μορέα, της Μεσσηνίας

• Διενέργεια βελτιώσεων στο ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο που οδηγεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς ή σε ορεινούς οικισμούς (Πάρνωνα, 
Ταϋγέτου)

• Ενίσχυση των διαδικασιών για την υλοποίηση των έργων βελτιώσεων και συντήρησης στην εθνική οδό Καλαμάτας – Τσακώνας – Καλού Νερού 
(περιλαμβάνεται στρώση νέου ασφαλτοτάπητα σε πλήθος προβληματικών τμημάτων) καθώς και αναβάθμιση του τμήματος Τσακώνας-Καλού Νερού 
μέσω της ένταξής του στην Ιονία Οδό ώστε να αποτελεί αυτοκινητόδρομο ο οποίος θα συνδέεται με τον Αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος-Καλο Νερό, 
ολοκληρώνοντας ένα δίκτυο σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων στην Πελοπόννησο

• Υλοποίηση του έργου σύνδεσης του νέου αυτοκινητοδρόμου Τρίπολη – Λεύκτρο – Σπάρτη με την εθνικό οδό Τρίπολης Σπάρτης και αύξηση της 
προσβασιμότητας στους παρακείμενους οικισμούς

• Ολοκλήρωση της νέας εισόδου Σπάρτης από την ανατολική πλευρά της πόλης (σύνδεση με νέα γέφυρα πάνω από τον Ευρώτα, σύνδεση με την νέα 
Εθνική Οδό Λεύκτρο – Σπάρτη- Σκούρα- Πυρί)

• Ενίσχυση των διαδικασιών για την προώθηση υλοποίησης του έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του 
αυτοκινητοδρόμου Τσακώνα – Καλαμάτα και της Περιμετρικής Οδού Καλαμάτας»

• Έργα βελτίωσης της Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου, τμήμα Πυρί – Γύθειο (βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού, νέα χάραξη για παράκαμψη οικισμών, 
κατασκευή ισόπεδων κόμβων και παράπλευρου δικτύου

• Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου και επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Τρίπολης- Καλαμάτας (κανονικοποίηση γραμμής, 
σηματοδότηση, ηλεκτροκίνηση) για την αύξηση της διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας 

• Σιδηροδρομική γραμμή Πάτρα – Πύργος-Καλαμάτα, συνδέοντας τέσσερα λιμάνια κρουαζιέρας (Πάτρα, Κυλλήνη, Κατάκολο, Καλαμάτα) και ενοποιώντας 
το εκτεταμένο παράκτιο μέτωπο του Κυπαρισσιακού Κόλπου, το οποίο περιλαμβάνει πλήθος πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος και 
συνδέεται/γειτνιάζει με προορισμούς διεθνούς εμβέλειας (Αρχαία Ολυμπία)

• 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

• Βελτίωση και πύκνωση αναγκαίας σήμανσης (προειδοποιητικές πινακίδες, αναγγελίας κινδύνου κτλ.), ιδίως των επαρχιακών και αγροτικών οδών, για 
λόγους ασφάλειας των οδικών μεταφορών, καθώς και για πληροφοριακούς λόγους μέσω ενημερωτικών πινακίδων σε ότι αφορά την ταχεία και ασφαλή 
κατεύθυνση μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών σε σημεία ενδιαφέροντος (πόλεις, αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα, σημαντικές παραλίες κτλ.)
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών
(συνέχεια)

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

• 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.

1.1.5. Ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και 
άλλων μέσων μαζικής μετακίνησης

• Αναβάθμιση ποιότητας δημόσιων λεωφορείων και ΚΤΕΛ και περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ΜΜΜ τα οποία συνδέουν τα αστικά κέντρα του 
προορισμού με προορισμούς τουριστικού ενδιαφέροντος

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

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία μέσω της βελτίωσης στάσεων, επέκταση/εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, 
της υλοποίησης του έξυπνου εισιτηρίου και του πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών 

• Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΤΑΧΙ

• Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης οχημάτων σε πύλες εισόδου του προορισμού (κυρίως στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας) καθώς και 
χωροθέτηση δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και των μεταφορών 

• Δημιουργία κόμβου ΚΤΕΛ ή/και ιδιωτικών λεωφορείων στον αερολιμένα Καλαμάτας (πύλη εισόδου) για την ανάπτυξη πολυτροπικού κόμβου 
μεταφορών που θα ενισχύσει την συνδεσιμότητα των τουριστικών πόλων του προορισμού και θα διευκολύνουν τη διάχυση των τουριστικών ροών 
ενισχύοντας την τουριστική κίνηση

1.1.6. Ενίσχυση υποδομών υγείας • Αναβάθμιση και ενίσχυση του υλικοτεχνικού, ιατροτεχνολογικού και βιοϊατρικού εξοπλισμού των νοσοκομείων (Καλαμάτας, Σπάρτης, Μολάων, 
Κυπαρισσίας) και των κυριότερων Κέντρων Υγείας της Νότιας Πελοποννήσου και κυρίως αντιμετώπιση του προβλήματος υποστελέχωσης των δομών 
υγείας του προορισμού που θα υποστηρίξουν και θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, καλύπτοντας τις ανάγκες του τοπικού 
πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19

• Ενίσχυση του ΕΚΑΒ με προσωπικό και μέσα μεταφοράς (διασώστες, ασθενοφόρα, και μονάδες έγκαιρης επέμβασης-μηχανές)

1.1.7. Ενίσχυση βασικών υποδομών • Ενίσχυση με μέσα αντιπυρικής προστασίας, αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών

• Ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού σε Καλαμάτα και Μεσσήνη 

• Ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης της Κοινότητας Νεάπολης Λακωνίας
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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 «Νότια 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.

• Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής του brand «Νότια Πελοπόννησος» προωθώντας την ποικιλομορφία και το 
πλήθος επιλογών που προσφέρει ο προορισμός, που θα περιλαμβάνει δράσεις όπως συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις, συνέργειες με τον ΕΟΤ και την 
Marketing Greece, το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια και θα έχει ως στόχο τη ανάδειξη νέων πόλων τουριστικής ανάπτυξης,  τόσο στην 
μεγάλη ακτογραμμή όσο και στους παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους / μνημεία

• 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

• Καλύτερη στόχευση (αξιοποίηση big data analytics και artificial intelligence) της διαφημιστικής προβολής του brand «Νότια Πελοπόννησος» και 
καλλιέργεια branding πάνω στα ιδιαίτερα, μοναδικά και USP χαρακτηριστικά του προορισμού (π.χ. συνδυασμός βουνό και θάλασσα, πλήθος 
απομονωμένων παραλιών, τοπικά προϊόντα και γαστρονομία, πλήθος αρχαιολογικών μνημείων τόσο από την Ελληνιστική όσο και τη Βυζαντινή περίοδο, 
πλήρες πακέτο επιλογών σε τουριστικές δραστηριότητες που συνδυαστικά μπορούν να προσφέρουν μοναδικές και εξειδικευμένες εμπειρίες, 
περιβαλλοντικοί πόροι και πλήθος οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής) και επιμέρους τουριστικών πόλων του

• 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, boutique ενοικιαζόμενα καταλύματα υψηλής 
ποιότητας και ενοικιαζόμενες βίλες που απευθύνονται σε high end επισκέπτες και μονάδες καταλύματος middle class που μπορούν να καλύψουν 
μεγάλο οικονομικό εύρος

• Συμμετοχή μαζί με τοπικά τουριστικά πρακτορεία στο ελληνικό περίπτερο σε κύριες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις (World Travel Market Λονδίνου, ITB 
Βερολίνου) και εξειδικευμένες θεματικές εκθέσεις σχετικά π.χ. με ταξίδια πολυτελείας, γαστρονομία στις οποίες θα αποστέλλονται στελέχη του 
τουριστικού κλάδου που έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια

• Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με εφαρμογή εύρους εργαλείων, όπως η δυναμική τιμολογιακή πολιτική από ιδιωτικές επιχειρήσεις τουρισμού 
και δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται τουριστικά αξιοθέατα, η επέκταση των αεροπορικών συνδέσεων εκτός της περιόδου αιχμής, η λειτουργία 
περισσότερων επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

• Υλοποίηση υποστηρικτικών προγραμμάτων μάρκετινγκ για την προώθηση του τουριστικού προορισμού σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες με 
έρευνα για πιθανές αγορές στόχους και στόχευση σε αεροπορικές εταιρείες που έχουν εισάγει νέους προορισμούς στα δρομολόγια τους

• Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου στον προορισμό, αναδεικνύοντας όλο το εύρος των τουριστικών πόλων 
του προορισμού

• 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

• Προώθηση και προβολή της Μάνης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτει (εναλλαγή των ορεινών τοπίων με το παράκτιο μέτωπο, οι 
γραφικοί και παραδοσιακοί οικισμοί, τα πυργόσπιτα και πετρόχτιστα χωριά, τα εντυπωσιακά σπήλαια, η τοπική γαστρονομία, οι βυζαντινές εκκλησίες, 
το τραχύ και άγριας ομορφιάς τοπίο, η αίσθηση ιδιωτικότητας και απομόνωσης αλλά όχι αποκλεισμού που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης και τα 
οποία αναμένεται να έχουν υψηλή αξία και σημασία στην εποχή ανάκαμψης του τουρισμού από την πανδημία του COVID-19) ως ενδεικτικού υπο-
προορισμού στον οποίο ενυπάρχει το σύνθετο τουριστικό προϊόν αυθεντικών εμπειριών αλλά χρήζει οργανωμένης προβολής ώστε να μορφοποιηθεί σε 
ολοκληρωμένο προϊόν, που ευνοείται από την ύπαρξη του αεροδρομίου της Καλαμάτας σε απόσταση περίπου 1 ώρας. 

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

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

• Ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών προϊόντων για τον εμπλουτισμό της τουριστικής πρότασης του προορισμού με στόχο την καταπολέμηση της 
εποχικότητας - ως υποστηρικτικά προϊόντα του κυριάρχου συνδυασμού Ήλιος & Θάλασσα και Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός μπορούν να 
τονιστούν πρωτίστως η γαστρονομία και ο οινοτουρισμός σε συνδυασμό με την αγροδιατροφή, αλλά και επιλογές που προσφέρει ο προορισμός ως 
προς τον τουρισμό υπαίθρου (φυσιολατρικό/οικοτουρισμό/αγροτουρισμό, αθλητικό, υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς 
αναψυχής), τον MICE τουρισμό - προαγωγή αυτών των στοιχείων μέσω ανάπτυξης θεματικών τουριστικών προϊόντων που θα συνδέουν κύρια και 
συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα στην πώληση (π.χ. ξενοδοχείο + δραστηριότητα) και προσφορών χαμηλότερης τιμολογιακής πολιτικής κατά την 
χαμηλή τουριστική περίοδο (shoulder months) 

• Χάραξη στρατηγικής εμπλουτισμού του προς ανάπτυξη προϊόντος Sun & Beach, μέσα από την ανάδειξη των μοναδικών πολιτιστικών και θρησκευτικών 
εμπειριών του προορισμού

• Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του προορισμού για την προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού οικολογικού και πολιτιστικού 
χαρακτήρα, όπως:

− Ανάπτυξη/προώθηση θαλάσσιων διαδρομών καταδυτικού τουρισμού  (ύπαρξη καταδυτικών πάρκων με ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, ιδιαίτερα 
στην Πύλο και τη Μεθώνη αλλά και άλλα σημεία) και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων

− Ενίσχυση πράσινων υποδομών και αναβάθμιση/ανάπτυξη οικολογικών, οικοπολιτιστικών, περιπατητικών/ποδηλατικών διαδρομών σε συνδυασμό 
με τη διασύνδεση μουσείων-αρχαιολογικών χώρων-μνημείων-λαογραφικών πόρων με στόχο τη βελτίωση της συνεκτικότητας περιοχών οικολογικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και την προβολή τους σε συνδυασμό  παράλληλα με το αναπτυσσόμενο προϊόν Sun & Beach

• Ένταξη πακέτων υπαίθριων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής σε τουριστικά πακέτα και σύνδεσή τους με τα άλλα τουριστικά 
προϊόντα που προσφέρει ο προορισμός

• Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B

• Αξιοποίηση του τοπικού διατροφικού πλούτου, της αρχιτεκτονικής και της φιλοξενίας για την ανάπτυξη μιας αυθεντικής βιωματικής εμπειρίαςπου έχει 
στο επίκεντρό της την γαστρονομία και συνδυάζει σε μία διαδρομή τον πολιτισμό, την τοπική αρχιτεκτονική και τη λαϊκή παράδοση (κατά τα πρότυπα 
του Tinos Food Paths), ιδιαίτερα στη Μάνη, της οποίας ο μεσαιωνικός χαρακτήρας μπορεί να αποτελέσει από μόνος της ένα θεματικό τουριστικό 
προϊόν

• Αναβάθμιση της τοπικής ταυτότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (τοπικά σύμφωνα ποιότητας, σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή, αυτοτελής 
προώθηση μέσω του τουριστικού κυκλώματος)

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εμπειριών με στόχο εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς εκτός της κύριας περιόδου (MICE, Sports & Activities)

• Πιλοτική εκστρατεία για παροχή κινήτρων και την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας πακέτων για επισκέπτες εκτός της τουριστικής περιόδου

• Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού

• Στήριξη επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης/αναβάθμισης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών υποδομών και λοιπών καταλυμάτων υψηλών 
προδιαγραφών, απόσυρσης απαξιωμένων μονάδων ή / και επανάχρησης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος με τη μετατροπή τους σε τουριστικά 
καταλύματα υψηλής κατηγοριοποίησης (boutique hotels) και καινοτόμων υπηρεσιών, ανάπτυξης «πράσινων ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση, 
ξενοδοχειακών μονάδων ήπιας δραστηριότητας / υψηλής ποιότητας, νέων τουριστικών επιχειρήσεων σε αναξιοποίητα θεματικά προϊόντα

• Προώθηση αλιευτικού τουρισμού και τριγωνική σύνδεση με yachting και καταδυτικό τουρισμό

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 και αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος

• Λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων εστίασης  και αναψυχής κατά τη διάρκεια των shoulder months με παράλληλη αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών τους την περίοδο εκτός σεζόν κοντά σε αστικά κέντρα και σε σημεία πολιτιστικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος

• Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις

• 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

• 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 
(προώθηση συντονισμού και συναντίληψης μεταξύ ενώσεων ξενοδόχων, επιχειρηματιών εστίασης και αναψυχής, άλλων επαγγελματιών του τουρισμού 
(ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά είδη, τουριστικοί πράκτορες)

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

• Προώθηση κουλτούρας συνεργασίας των δρώντων και των ενδιαφερόμενων φορέων του προορισμού πρωτίστως με τους αντίστοιχους του προορισμού 
της Βόρειας Πελοποννήσου και δευτερευόντως με τις ΠΕ της Πελοποννήσου που ανήκουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την δημιουργία ενός 
συνεκτικού προϊόντος και την αύξηση των προσφερόμενων αυθεντικών εμπειριών στους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

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

• Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Νότια Πελοπόννησος» με ενσωμάτωση και εκμετάλλευση του υπάρχοντος 
ποιοτικού υλικού του ιστοτόπου «mythical Peloponnese»  και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο 
και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις 
προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (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 στον αερολιμένα Καλαμάτας και στα κεντρικά σημεία των δύο κύριων αστικών κέντρων του προορισμού -Καλαμάτα και Σπάρτη- 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.

• Διαφημιστικές καταχωρήσεις όλων των θεματικών δράσεων (αθλητικών, πολιτιστικών κ.α.) σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν 
δρομολόγια στον προορισμό καθώς και πτήσεων charter ξένων tour operators

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 ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη στόχευση σε αγορές και πρόβλεψη της ζήτησης

• Προώθηση χρήσης Internet Of Things (IOT) και διαλειτουργικότητας συστημάτων για την πληροφόρηση και την ενίσχυση εμπειρίας του επισκέπτη αλλά 
και των επιχειρήσεων στη βάση του open access για δεδομένα που παράγονται από την καθημερινότητα στους τουριστικούς πόλους και τα αστικά 
κέντρα του προορισμού

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

(συνέχεια)

1.3.3. Αξιοποίηση και υιοθέτηση εργαλείων 
«έξυπνου» προορισμού

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

• Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας των αστικών κέντρων και των τουριστικών πόλων του προορισμού μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης 
πεζοδρόμων, ανακαίνισης εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης 
δρόμων, πεζοδρομίων και της οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται (εστιασμένες παρεμβάσεις σε αναδυόμενους πόλους 
τουριστικού ενδιαφέροντος)

• Προώθηση κατασκευής νέων δικτύων και συστημάτων ύδρευσης καθώς και υλοποίησης έργων αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης επιστρατεύοντας 
τις έξυπνες εφαρμογές με τηλεμετρία και τηλε-έλεγχο διαρροών που θα ενισχύσουν ποσοτικά και ποιοτικά τους υδάτινους πόρους του προορισμού και 
θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση τους

• Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην 
Πηγή, δημιουργία νέων Μονάδων Επεξεργασίας/Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων, επέκταση υποδομών μεταφόρτωσης, αναδιοργάνωση δικτύου κάδων απορριμμάτων και προώθηση των κάδων οργανικών αποβλήτων, 
με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της ανακύκλωσης και την εφαρμογή των 
αρχών της κυκλικής οικονομίας στα αστικά απορρίμματα. 

• Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας των πεζών και των ευάλωτων χρηστών με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις διαβάσεις

• 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. Βελτίωση του ενεργειακού προφίλ του 
προορισμού και προώθηση δράσεων 
αξιοποίησης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης 
ενέργειας

• Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών

• Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 

• Ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους κατοίκους του προορισμού και των ωφελειών των ΑΠΕ ως προς το ενεργειακό προφίλ του

• Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά του προορισμού

• Αυστηρή χωροθέτηση των ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
1.4.3. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και της 

εναλλακτικής αστικής κινητικότητας στους 
τουριστικούς πόλους του προορισμού

• Ενίσχυση της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Καλαμάτας και προώθηση αντίστοιχων δράσεων και σε άλλους 
Δήμους της Νότιας Πελοποννήσου

• 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 (π.χ. επαναλειτουργία και βελτίωση 
των υπηρεσιών της ιστοσελίδας itransport.kalamata.gr για την πόλη της Καλαμάτας κοκ)

• 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.

• Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα (ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
συγκεντρώνει η περίπτωση ευέλικτων και περιβαλλοντικά φιλικών mini buses) και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης/διαχείρισης του στόλου 
οχημάτων σε Δήμους που αποτελούν τουριστικούς πόλους  

• Προώθηση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάστασης σημείων φόρτισης αυτών στους τουριστικούς πόλους του προορισμού

• Σχέδιο δράσης για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση εντός των αστικών ιστών (π.χ. Σπάρτη, Μεσσήνη, Γιάλοβα) και τη χάραξη νέων 
ποδηλατοδρόμων, κατά τα πρότυπα της πόλης της Καλαμάτας. Μελέτη για τη χάραξη ποδηλατοδρόμων παράλληλα με το τοπικό επαρχιακό οδικό 
δίκτυο που συνδέει κοντινούς προορισμούς 

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος &

αειφορία
(συνέχεια)

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

• Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος της Νότιας Πελοποννήσου που ενισχύει την 
αντιληπτική εικόνα του επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύει τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του 
τουριστικού προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών

• Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως 
στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου

• Ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στον προορισμό ως προς τις δυνατότητες αντιμετώπισης  φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων από την 
κλιματική αλλαγή όπως π.χ. η διάβρωση των ακτών

• Στρατηγική ευαισθητοποίησης των επισκεπτών ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς και τις επιπτώσεις της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στους τουριστικούς προορισμούς

• Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στις ακτές της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα στην παραλιακή περιοχή / ζώνη μεταξύ της νήσου Πρώτης και της νήσου 
Σαπιέντζας, καθώς και από τον κόλπο της Καλαμάτας μέχρι την Κορώνη. 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

• Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων στα ευάλωτα σημεία του παράκτιου μετώπου του προορισμού, και ιδιαίτερα στις ακτές Ανατολικής και Δυτικής 
Μάνης, στο παράκτιο μέτωπο της Μεσσήνης μέχρι την Κορώνη, καθώς και το παράκτιο μέτωπο της Μεθώνης μέχρι την Μαραθόπολη (λόγω 
γεωγραφικής γειτνίασης αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση των βορειανατολικών ακτών των Κυθήρων). 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

1.4.5. Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας 
υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών 
πόλων του προορισμού και ενίσχυση των 
δυνατοτήτων καλύτερης διαχείρισης και 
ελέγχου των τουριστικών ροών

• Επιτάχυνση διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των 
προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών. Επαναξιολόγηση του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχές όπου παρατηρείται υπερσυγκέντρωση 
τουριστικής δραστηριότητας και σημειακή άσκηση πιέσεων στην φέρουσα ικανότητα του προορισμού 

• Τήρηση περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα

• 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

• Προώθηση επενδύσεων στη διαχείριση επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς και πόλους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, και μέσω 
αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών

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

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

• Προστασία των περιοχών ΝATURA 2000 και άλλων σημείων αυξημένης περιβαλλοντικής σημασίας από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, αφήνοντας,  
παράλληλα, περιθώρια για ήπια τουριστική ανάπτυξη και σχετικές επενδύσεις σε περιβαλλοντικά φιλικές τουριστικές υποδομές που θα 
τροφοδοτήσουν τη βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη του προορισμού

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

1.5.1. Προώθηση κουλτούρας συνεργατικών 
σχημάτων και δικτύωσης

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

• Συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων και δικτύων επιχειρήσεων ώστε να καλλιεργηθεί εξωστρεφής πολιτική και να καταρτιστεί σχέδιο που θα 
προσελκύσει διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που αναζητούν νέους προορισμούς

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

• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της τουριστικής εκπαίδευσης στην Νότια Πελοπόννησο με σύγχρονα προγράμματα και μεθόδους εκπαίδευσης καθώς 
και με αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

• 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

• 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 management, εργαλεία σε εξειδικευμένα προϊόντα (π.χ. Luxury tourism, αξιοποίησης 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ανάπτυξη θεματικών/πολιτιστικών/οικοτουριστικών/γαστρονομικών 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 της χωρικής και χρονικής υπερσυγκέντρωσης επισκεπτών (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

• 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

• Στόχευση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών των δημόσιων φορέων τουρισμού ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στήριξης, συντήρησης 
και ανανέωσης των ψηφιακών εργαλείων προώθησης όπως προτείνονται για την υλοποίηση των προγραμμάτων μετάβασης των νησιών σε «έξυπνους 
προορισμούς» 

• Δυνατότητα αγγλόφωνης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες εργαζομένων από άλλες χώρες που 
έρχονται με την οικογένεια τους καθώς και ανθρώπων που επιλέγουν να ζήσουν στη περιοχή

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) και ανάπτυξης νέων υψηλής 
κατηγοριοποίησης και δυναμικότητας –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, σε τουριστικούς πόλους με περιθώρια ανάπτυξης θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού

• 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

1.5.5. Βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας • Δράσεις προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του τουρισμού

Οριζόντιες στρατηγικές κατευθύνσεις
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

2.1.1. Βελτίωση προσβασιμότητας σε προορισμούς 
Sun & Beach της Νότιας Πελοποννήσου

• Επίσπευση των διαδικασιών για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» για την βελτίωση της 
προσβασιμότητας και κατόπιν προβολή της νέας εικόνας του αερολιμένα για την ενίσχυση αεροπορικών συνδέσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
με στόχο την άμβλυνση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος

• Επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας υδατοδρομίων στην Νότια Πελοπόννησο και ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας, 
συμπληρωματικά με την ακτοπλοΐα, ώστε να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος μέσω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του 
προορισμού και την ανάπτυξη συνδυαστικών πακέτων εμπειριών

• Εργασίες βελτίωσης / συντήρησης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου που οδηγεί σε παράκτιες περιοχές (Μονεμβασιά όπως το προς υλοποίηση 
έργο συντήρησης και σήμανσης της επαρχιακής οδού 86, Κροκέες – Μόλαοι- Μονεμβασιά και το προγραμματιζόμενο έργο συντήρησης του οδικού 
δικτύου του Δήμου Μονεμβασιάς, Ελαφόνησος όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου, Γύθειο)

2.1.2 Διαμόρφωση υποδομών που εξασφαλίζουν 
εύκολη προσβασιμότητα και ασφάλεια στις 
παραλίες 

• Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς (π.χ. Βοϊδοκοιλιά, Φονέας) αλλά και πιο απομονωμένες παραλίες (π.χ. Αμμούδι) του 
προορισμού, σαφώς χωροθετημένοι χώροι παρκαρίσματος με δεσμευμένους χώρους για ΑμεΑ ή με περιορισμένη κινητικότητα, όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στην είσοδο

• Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη σήμανση. Βελτίωση της σήμανσης και 
τοποθέτηση διακριτικών ταμπελών / δίγλωσσων πινακίδων σε κομβικά σημεία του προορισμού που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες στις παραλίες του 
προορισμού

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

• Κατασκευή μικρών ξύλινων μόλων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου περιοχής Πύλου-Γιάλοβας και στις παραλίες νοτίως του Ρωμανού (Γλυφαδάκι, 
Πετροχώρι μέχρι Ρωμανό) για την εξυπηρέτηση των λουόμενων, της ερασιτεχνικής αλιείας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης καθώς και για την 
προσωρινή πρόσδεση μικρών σκαφών χωρίς αγκυροβόλια, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου για τη μεταφορά των λουομένων μεταξύ των ακτών, 
ώστε να αποθαρρύνεται η χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων στο παράκτιο μέτωπο

• Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο 

• Προώθηση σύγχρονων υπηρεσιών των ΚΤΕΛ μέσω περαιτέρω αξιοποίησης της τηλεματικής για την παρακολούθηση δρομολογίων, τον καλύτερο 
προγραμματισμό και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού σε περίπτωση καθυστερήσεων 

• 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

• Συνέχιση και ενίσχυση των ήδη σημαντικών ενεργειών για υποδομές προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμΕΑ και σε περισσότερες παραλίες του 
προορισμού (είτε με επέκταση συστημάτων seatrac σε περισσότερες παραλίες καθώς τα προηγούμενα έτη υπήρχαν ήδη εγκαταστάσεις στην Παραλία  
Ακρογιάλι της Δυτ. Μάνης, Εκκλησίας Ανάστασης της Καλαμάτας και Φιλοξένιας Καλαμάτας) είτε παροχή πρόσβασης με χρήση πλωτών αμαξιδίων κ.α.)

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

2.2.1. Προώθηση και ανάδειξη του προϊόντος Sun & 
Beach της Νότιας Πελοποννήσου

• Ενίσχυση προβολής και προώθησης του προορισμού με έμφαση στο πλήθος προσφερόμενων και συνδυαζόμενων δραστηριοτήτων όπως ο συνδυασμός 
βουνό και θάλασσα, η πλούσια γαστρονομική παράδοση, θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, surfing και kitesurfing), περιπατητικές 
διαδρομές και πολιτιστικό απόθεμα μέσω του DMO της Περιφέρειας και της σχετικής διαδικτυακής πύλης που θα αφορά το προϊόν Sun & Beach 
αυξάνοντας το visibility των επιλογών που έχει ο ξένος επισκέπτης 

• Ενίσχυση υλοποίησης δράσεων όπως τα «Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια αξιοθέατα» (Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ) για την 
αναβάθμιση της υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας του Μεσσηνιακού κόλπου και την προσέλκυση και ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού ως θαλάσσια 
δραστηριότητα (Κατασκευή πέντε τουλάχιστων ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθεάτων)

• Προβολή και προώθηση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του προορισμού για τον συνδυασμό καταδυτικού και πολιτιστικού τουρισμού. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι στην Πύλο υπήρξε ο πρώτος χωροθετημένος προορισμός για καταδυτικό πάρκο, χωρίς να έχει υπάρξει η παραμικρή εξέλιξη
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

2.2.2 Εμπλουτισμός του εδραιωμένου τουριστικού 
προϊόντος Sun & Beach με 
εναλλακτικές/θεματικές δραστηριότητες

• Στρατηγική τοποθέτησης του προορισμού «Νότια Πελοπόννησος» σε σχέση με ανταγωνιστικές περιοχές ως ενιαίας ταυτότητας προορισμός με 
διαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις ανά περιοχή (π.χ.  Luxury high- end και family sun & beach στην Μεσσηνία, πολιτιστικό απόθεμα μεσαιωνικής 
ιστορίας και sun & Beach στην Λακωνία, ζευγάρια και ρομαντικός τουρισμός σε Μονεμβασιά) και στρατηγικός σχεδιασμός για την περαιτέρω 
προώθηση του προϊόντος S&B  σε αγορές με υψηλό επίπεδο μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης, όπως για παράδειγμα η ρωσική αγορά

• Ενίσχυση του προς ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος S&B στην εσωτερική, αλλά και τη διεθνή αγορά, αξιοποιώντας τον σημαντικό αριθμό Γαλάζιων 
Σημαιών και του πλήθους προσφερόμενων εναλλακτικών δραστηριοτήτων οι οποίες συνδυάζουν βουνό και θάλασσα

• Ανάπτυξη υποπροϊόντων  που εξειδικεύουν το εδραιωμένο προϊόν του Ήλιος και Θάλασσα και επιτρέπουν στους επισκέπτες να οργανώσουν καλύτερα 
την παραμονή τους στον προορισμό και να αναζητήσουν στοχευμένες δραστηριότητες και εξατομικευμένες εμπειρίες  (π.χ. περιπατητικές διαδρομές 
και φυσιολατρία) 

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

• Δυνατότητα εμπλουτισμού του αναπτυσσόμενου τουριστικού προϊόντος Sun & Beach με τον Sports & Activities και τον τουρισμό υπαίθριων 
δραστηριοτήτων ενεργούς αναψυχής/ήπιας άθλησης, καθώς υπάρχουν οργανωμένες επιχειρήσεις που ασχολούνται με καταδυτικές δραστηριότητες, 
surfing και kitesurfing, περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών προς αξιοποίηση

• Δυνατότητα διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με τον αγροτουρισμό δημιουργώντας μοναδικές βιωματικές εμπειρίες στους επισκέπτες, οι 
οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τοπικούς παραγωγούς,  παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία παραγωγής τους, να παρακολουθήσουν μαθήματα μαγειρικής, σαπωνοποίησης κ.α. Στον προορισμό λειτουργούν βιολογικά αγροκτήματα, 
που δίνουν τη δυνατότητα  στους επισκέπτες να γευτούν βιολογικά προϊόντα, αλλά και να συμμετάσχουν στην παραγωγή τους, αποκομίζοντας μια 
μοναδική βιωματική εμπειρία) 

• Προβολή και προώθηση του προϊόντος Sun & Beach  για την προσέλκυση εξωτερικού τουρισμού σε σχέση με συγκεκριμένες αγορές (ναυτικός 
τουρισμός, πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός) δεδομένου του καλού κλίματος, των γαστρονομικών επιλογών, του 
πλούσιου πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου των προορισμών και της προώθησης του κατάλληλου storytelling

• Προβολή των απομονωμένων και δυσπρόσιτων ακρογιαλιών του προορισμού σε συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφέροντος (σκάφη αναψυχής)
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

2.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών 

• Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας υφιστάμενες 
αξιόλογες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση (www.mythicalpeloponnese.gr/), 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 

• 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)
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

2.4.1. Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και 
διαχείρισης παράκτιου και θαλάσσιου 
τουρισμού

• Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον 

• Ανάλυση απαιτήσεων και εκτίμηση μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών στις παραλίες της Νότιας 
Πελοποννήσου και των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων

• Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων περιοχών και των παραλιών (ποιότητα υδάτων, 
περιβάλλον χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κτλ.), ιδιαίτερα σε κεντρικές παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας όπως η παραλία Καλαμάτας, η 
Βοϊδοκοιλιά, το Καλό Νερό, Σίμος, Καλογριά κ.α.

• Καταγραφή της φέρουσας ικανότητας διάσημων ή/και δυσπρόσιτων παραλιών και οργάνωση χρονοθυρίδων επισκεψιμότητάς τους (π.χ. Βοϊδοκοιλιά, 
Σίμος, Καλογριά) καθώς και ψηφιακής ειδοποίησης διαθέσιμης χωρητικότητας ώστε να μην συρρέει ταυτόχρονα μεγάλο πλήθος λουομένων ή/και 
σκαφών που μειώνει την εμπειρία των επισκεπτών

• Προώθηση διαδικασιών διενέργειας μελετών και υλοποίησης έργων για την αντιμετώπιση προβλημάτων διάβρωσης ακτών (ενδεικτικά αναφέρεται η 
παραλία Ξιφίας Μονεμβασιάς, διάβρωση παραλιών Ανατολικής Μάνης, διάβρωση ακτών Μεσσηνιακού Κόλπου κ.α.)

• Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες με συνδυασμό 
«έξυπνων» κάδων για συλλογή σε ξενοδοχειακές ζώνες και παραλίες, πλωτού φράγματος για τη συλλογή απορριμμάτων από τη θαλάσσια επιφάνεια 
και συλλογή απορριμμάτων από τον πυθμένα με την αξιοποίηση αυτοδυτών 

• Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των παραλιών από τους Δήμους και εθελοντικές ομάδες, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
αλλά και των επισκεπτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

• Χωροθέτηση ομπρελών / ξαπλωστρών με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις -αφήνοντας ελεύθερο χώρο για όσους δεν επιθυμούν να
πληρώσουν- για την αποφυγή συνωστισμού που υποβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών

2.4.2. Στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουρισμού

• Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές καθώς και ξενοδοχειακών μονάδων
• 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 
και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας

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

• Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές καθώς και ξενοδοχειακών μονάδων

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλότητας  των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργανωμένων παραλιών, ιδιαίτερα σε παραλίες 
όπου υπάρχει υψηλή διαφοροποίηση μεταξύ τιμής και επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών

• Ανάπτυξη επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προϊόντος και των συμπληρωματικών προϊόντων του Sun & Beach, 
όπως σχολές κατάδυσης, ενοικίασης εξοπλισμού surfing, kitesurfing, θαλάσσιο kayak κ.α.

2.5.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των 
επαγγελματιών του κλάδου

• 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
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

3.1.1. Δημιουργία /επέκταση κατάλληλων υποδομών 
για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής

• Προβολή και προώθηση της σύγχρονης μαρίνας Καλαμάτας (ικανότητα φιλοξενίας 250 γιοτ, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, πόσιμου νερού, 
εγκαταστάσεις διαχείμασης για 150 σκάφη, πλήρη γκάμα τεχνικών υπηρεσιών) για την προσέλκυση σκαφών αναψυχής 

• Προώθηση διαδικασιών για ην αξιοποίηση της νέας Μαρίνας Πύλου (δυνατότητα ελλιμενισμού 129 σκαφών) και την επέκταση των υποδομών με έργα 
εκβάθυνσης και επέκτασης, για χρήσεις τουρισμού και προσέλκυση τουρισμού σκαφών αναψυχής δια της προσέλκυσης επενδυτών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ

• Επίσπευση των εργασιών επέκτασης της Μαρίνας Μονεμβασιάς (κατασκευή προσήνεμου μόλου) για την καλύτερη αξιοποίηση της
• Αναβάθμιση του ρόλου, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου του λιμένα Κυπαρισσίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του παράλιου μετώπου της 

περιοχής και την ανάδειξή του σε τουριστικό λιμένα ο οποίος θα προστεθεί στη νοητή γραμμή Καλαμάτα-Κορώνη-Μεθώνη-Πύλος συνδέοντας τη Νότια 
Μεσσηνία με την Ηλεία (Κατάκολο) και τα νησιά του Ιονίου. Ανάδειξη δικτύου λιμένων και λοιπών κατάλληλων υποδομών στη Νότια Πελοπόννησο για 
σκάφη αναψυχής, και ανάδειξη συνεργειών με τα γειτνιάζοντα νησιά του Ιονίου

• Αναβάθμιση υπηρεσιών υποδοχής επισκεπτών και ασφαλείας σε λιμένες/μαρίνες και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε σκάφη αναψυχής
• Δημιουργία νέων τουριστικών καταφυγίων-αγκυροβολίων στις περιοχές Ριζόμυλου και Γιάλοβας, συντήρηση αλιευτικών/τουριστικών καταφυγίων
• 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  

• 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

3.1.2. Αστική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου 
λιμένων/μαρίνων

• Αναβάθμιση του περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες και τις μαρίνες του προορισμού για την ενίσχυση της ταξιδιωτικής 
εμπειρίας των επισκεπτών των σκαφών αναψυχής

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

3.2.1. Στοχευμένη προώθηση, προβολή και ανάδειξη 
του προϊόντος Ναυτικού τουρισμού

• Ενίσχυση προβολής και προώθησης της Νότιας Πελοποννήσου σε σχέση με τον Ναυτικό Τουρισμό και δημιουργία τουριστικών πακέτων που θα 
προωθούν το πλήθος επιλογών που προσφέρει ο προορισμός καθώς και την αίσθηση ιδιωτικότητας αξιοποιώντας την σχετική τάση που αναπτύσσεται 
λόγω COVID-19

• Προβολή και προώθηση της σύγχρονης μαρίνας Καλαμάτας (ικανότητα φιλοξενίας 250 γιοτ, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, πόσιμου νερού, 
εγκαταστάσεις διαχείμασης για 150 σκάφη, πλήρη γκάμα τεχνικών υπηρεσιών) για την προσέλκυση σκαφών αναψυχής 

• Προβολή του πολιτιστικού/θρησκευτικού και γαστρονομικού πλούτου του προορισμού και στοχευμένη σύνδεση τους με τους προορισμούς του 
τουρισμού σκαφών αναψυχής στις ΠΕ Προώθησή των σχετικών επιλογών που έχουν οι τουρίστες των σκαφών αναψυχής πριν την άφιξη τους μέσω 
σχετικής ψηφιακής πύλης διαθέσιμης σε φορητές συσκευές και υπολογιστές μέσω διαδικτύου

• Ανάπτυξη υπηρεσιών συντήρησης και προώθηση συνεργασιών για εργασίες επισκευής των σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα
• Οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων προβολής με στόχευση στις κυριότερες αγορές ιδιωτικών σκαφών αναψυχής (Μαύρης Θάλασσας, Αδριατικής, 

Κεντρικής Ευρώπης, Σκανδιναβίας, Μέσης Ανατολής/Περσικού Κόλπου και Βορείου Αφρικής)
• Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου υλικού προώθησης και προβολής, συμμετοχή σε σχετικές εκθέσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα, αξιοποίηση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ψηφιακών καναλιών για την προώθηση και προβολή του τουρισμού σκαφών αναψυχής στην Νότια Πελοπόννησο
• Προβολή και προώθηση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του προορισμού οι οποίοι προσφέρονται για καταδυτικό τουρισμό συνεργειακά με 

τουρισμό σκαφών αναψυχής
• Προώθηση και αξιοποίηση πλήθους φυσικών κολπίσκων που ευνοούν την ανάπτυξη ιστιοπλοϊκών δραστηριοτήτων (π.χ Πόρτο Κάγιο)

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 τις επιλογές και διαθεσιμότητα των θέσεων ελλιμενισμού (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, σημεία 
ενδιαφέροντος) και τη διευκόλυνση κρατήσεων θέσεων, σύγκρισης χρεώσεων μεταξύ μαρίνων και πληρωμής υποχρεώσεων/τελών κτλ.) στους
τουριστικούς λιμένες

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

• Εφαρμογή ψηφιακών ασύρματων τεχνολογιών  για την προβολή και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υπαρχόντων τουριστικών λιμένων και 
μαρίνων και την απομακρυσμένη διαχείριση υποδομών ελλιμενισμού και προμήθειας νερού / ηλεκτρισμού / ανεφοδιασμού σκαφών μέσω φορητών 
συσκευών 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

3.4.1. Βιώσιμη διαχείριση και προστασία 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Ναυτικού 
Τουρισμού

• 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 τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς  
στην Νότια Πελοπόννησο

• Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των αποβλήτων (ιδιαίτερα όσον αφορά την διαχείριση των λυμάτων), την περιβαλλοντική αναβάθμιση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του τουρισμού των σκαφών αναψυχής, και γενικά του θαλάσσιου 
τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές) 

• Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ιδιαίτερα υπό την συνθήκη της αύξησης των θέσεων 
ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος πλαισίου) των σκαφών αναψυχής και του θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές) 
στην περιοχή

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών

• Καθορισμός περιοχών περιορισμένης ιστιοπλοΐας και ελλιμενισμού

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

• Προώθηση συμμετοχής τουριστικών λιμένων σε προγράμματα πιστοποίησης για την εφαρμογή πρακτικών καλής περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Mentoring επιχειρηματιών του τομέα (ιδιοκτήτες σκαφών, διαχειριστές λιμένων) σχετικά με την περιβαλλοντική αειφορία

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

3.5.1. Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις του κλάδου • Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδυτών στον τομέα του Ναυτικού τουρισμού στην Νότια Πελοπόννησο

3.5.2. Στήριξη ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων και 
δικτύωσης

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

• Στήριξη και προώθηση ανάπτυξης σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον Ναυτικό τουρισμό, τις απαιτήσεις όσον αφορά τις 
υπηρεσίες του κλάδου των σκαφών αναψυχής και τις απαιτούμενες συνέργειες για την απόκτηση/διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος

• Εκσυγχρονισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα σκαφών αναψυχής και κάθε είδους υποστηρικτικών
επιχειρήσεων

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

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

• Πιστοποίηση των εταιρειών του κλάδου σκαφών αναψυχής τόσο ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών τους όσο και ως προς την περιβαλλοντικά φιλικό 
χαρακτήρα τους

Ναυτικός Τουρισμός
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

4.1.1. Βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών • 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)

• Προστασία και ανάδειξη των γνωστότερων πολιτιστικών μνημείων της Νότιας Πελοποννήσου, ιδιαίτερα του Αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά 
(αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO) με την προώθηση της υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη-εκθεσιακή περιήγηση στο παλάτι των 
δεσποτών στον αρχαιολογικό χώρο Μυστρά» το οποίο περιλαμβάνει την λειτουργική ολοκλήρωση του συγκροτήματος του παλατιού, την εξασφάλιση 
προσβασιμότητας και τη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού στο παλάτι των Δεσποτών και του έργου «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης 
της επέκτασης της επισκεψιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο Μυστρά» (περιλαμβάνει κατασκευή νέου αγωγού για εναλλακτική υδροδότηση,
κατασκευή ανεξάρτητου δικτύου πυρόσβεσης κ.α.)

• Επίσπευση των εργασιών για την υπόγεια επέκταση και συνολική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης και αποκατάστασης αρχαίου 
θεάτρου Σπάρτης

• Προώθηση των εργασιών στερέωσης βραχωδών πρανών στο κάστρο της Μονεμβασιάς (η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της προγραμματικής
σύμβασης) και του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του νότιου επιθαλάσσιου τείχους στην κάτω πόλη Μονεμβασιάς

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

• Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες εκτός περιόδου αιχμής –ιδίως από τον Απρίλιο και μετά- με την 
παράλληλη ανάπτυξη των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων 

• Εξέταση αγοράς της οικίας του Γιάννη Ρίτσου στη Μονεμβασιά και μετατροπή του σε μουσείου για δημιουργία ενός ακόμα πολιτιστικού χώρου στην 
περιοχή

• Βελτίωση οδικής πρόσβασης (διαπλάτυνσης του δρόμου) από τη Μεσσήνη στην αρχαία Μεσσήνη (σημαντικό αρχαιολογικό πάρκο που κρίνεται 
αναγκαία η βελτίωση της προσβασιμότητας της) και εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου

4.1.2. Αναβάθμιση συμπληρωματικών υποδομών 
μουσείων και μνημείων

• Ενίσχυση των μη-εκθεσιακών προσφορών / τμημάτων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κυλικείου και 
λειτουργία χώρων υγιεινής στο σύνολο των επισκέψιμων χώρων)

• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων
• Βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας σήμανσης των αρχαιολογικών χώρων, των πολιτιστικών διαδρομών και των τουριστικών αξιοθέατων, για τη 

διευκόλυνση των επισκεπτών, ειδικότερα στα σημεία που βρίσκονται εκτός του αυτοκινητοδρόμου
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

4.2.1. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, 
ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος

• Προώθηση των διαδικασιών για την δημιουργία της νέας Πολιτιστικής διαδρομής Μορέας (νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση με την συνεργασία 
του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ») για την ανάδειξη και αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος του συνόλου και της Νότιας Πελοποννήσου 

• Προώθηση της «Οικίας της Ευρώπης» στην Σπάρτη το οποίο πλέον είναι προσβάσιμο και στεγάζει τα ψηφιδωτά «Αρπαγή της Ευρώπης» και «Ορφέα ως 
γητευτή ζώων» με αντίστοιχη προβολή του μυθολογικού περιεχομένου και εργαλείων αφήγησης

• Προώθηση της Σπάρτης και διασύνδεσης της με το πρόσωπο του Λεωνίδα και των Σπαρτιατών σε συνδυασμό με τους αναβαθμιζόμενους 
αρχαιολογικούς χώρους και μουσείου όπως και με τον «τάφο του Λεωνίδα» (συγκρότημα από λαξευμένες πέτρες που ο μύθος θέλει να έχει ταφεί εκεί 
ο αρχαίος βασιλιάς)

• Ανάπτυξη ποικίλων ειδικών θεματικών εκδηλώσεων για πολιτιστικά- θρησκευτικά θέματα σε περιοχές ενδιαφέροντος τουριστών Sun & Bεach και 
σχεδιασμός του δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς για την σύνδεση των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος με τα σημεία ενδιαφέροντος των λοιπών 
προϊόντων

• Ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών που συνδέουν τον προορισμό και με χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος γειτονικών προορισμών (ενδεικτικά 
αναφέρονται Αρχαία Μεσσήνη – Ναός Επικούρειου Απόλλωνα- Αρχαία Ολυμπία, Καλαμάτα- Μυστράς- Λακωνική και Μάνη (Βάθεια) κ.α.)

• Προώθηση υποβολής φακέλου ένταξης της Αρχαίας Μεσσήνης στη λίστα της UNESCO
• Προβολή της Μάνης ως έναν αυτόνομο υποπροορισμό μεσαιωνικού χαρακτήρα με αδιάληπτη ιστορική πορεία στον Ελλαδικό χώρο που προσφέρει 

μοναδικό συνδυασμό εμπειριών γαστρονομικού, περιπατητικού, ιστορικού, οικοτουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και ξεχωριστή και μη μαζική 
εμπειρία Sun & Bεach
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

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

• Προώθηση και εμπλουτισμός των υπαρχουσών ενεργειών για την ενίσχυση της ψηφιοποίησης της πολιστικής κληρονομιάς (όπως η δημιουργία 
ψηφιακού πάρκου πολιτισμού στην Οιχαλία Μεσσηνίας, του ψηφιακού μουσείου προβολής Διπλωματίας της Καλαμάτας κ.α.)

• Οργάνωση μεγαλύτερου αριθμού πολιτιστικών δρώμενων / εκδηλώσεων στην Καλαμάτα και την Αρχαία Μεσσήνη, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, 
ώστε να λειτουργήσει συνεργειακά με υποστηρικτικά προϊόντα για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

• Ενίσχυση τοπικών μουσείων μέσω της δημιουργίας «Δικτύου Μουσείων» με ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο που θα διατίθεται σε συγκεκριμένα σημεία 
πώλησης για τους επισκέπτες

• Προώθηση και προβολή των Κάστρων των Σταυροφόρων (π.χ. Κάστρο Μεθώνης αλλά και άλλα εμβληματικά Κάστρα όπως Κορώνης, Μονεμβασιάς, 
Πύλου) και αξιοποίησή τους μέσω της ανάπτυξης θεματικών διαδρομών που μπορούν να εξειδικεύονται ανάλογα με την αρχιτεκτονική τους 
(γαλλοενετική, βυζαντινή, οθωμανική) που εντοπίζονται στον προορισμό και διατρέχουν όλη τη γεωγραφική έκταση της Πελοποννήσου, 
παρουσιάζοντας ευκαιρίες συνέργειας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

• Προώθηση των μοναστηριών, εκκλησιών και θρησκευτικών μνημείων των βυζαντινών χρόνων στην περιοχή του Μυστρά (π.χ.Ιερά Μονή Βροντοχίου) η 
οποία απετέλεσε μία πύλη σύνδεσης του βυζαντινού και οθωμανοκρατούμενου ελληνισμού με τη Δύση, της μεταβυζαντινής μονής των Αγίων 
Τεσσαράκοντα Μεγαλομαρτύρων, των αγιογραφιών της Ιεράς Μονής Ζερμπίτσας και της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας με χρήση κατάλληλων 
αφηγηματικών εργαλείων, του Ιερού Ναού της Υπαπαντής του Σωτήρος στην Καλαμάτα κ.α.

• Ανάπτυξη τουριστικών πακέτων με υπηρεσίες ξενάγησης/ γνωριμίας σε αρχαιολογικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους κοντά σε σημεία που 
διαμένουν τουρίστες του προϊόντος Sun & Beach, σε συνδυασμό με επισκέψεις σε παραλιακά χωριά

• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας ως προς την ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της 
περιοχής με τον πολιτιστικό τουρισμό και του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Ν. Πελοποννήσου σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς

• Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών S&B
• Προβολή και αξιοποίηση του πλούτου των μνημείων διαφορετικών ιστορικών περιόδων (Αρχαία Σπάρτη και Αρχαία Μεσσήνη, βασίλειο του Νέστορα –

Μεσσηνία,  Βυζάντιο, Ενετοκρατία, Ναυμαχία του Ναβαρίνου κ.α.) 
• Προώθηση και προβολή της οικείας του Πατρικ Λι Φερμορ στην Καρδαμύλη, ταξιδιωτικού συγγραφέα που αποτελεί μυθιστορηματική μορφή και έβαλε 

στον χάρτη την απομονωμένη Μάνη με το ομώνυμο βιβλίο του 1972
• 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
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
4.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 

υπηρεσιών για ενίσχυση Πολιτιστικού & 
Θρησκευτικού Τουρισμού

• 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 και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους (εφόσον το μέγεθος και η επισκεψιμότητα 
δικαιολογεί την συγκεκριμένη παροχή διάδρασης)

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

• Εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης κοινού σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών 
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Σχέδιο Δράσης | Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός (3)
Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

4.4.1. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

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

• 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

• Ανάδειξη και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών

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

• Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ ΕΟΤ, Marketing Greece, Περιφέρειας, Ενώσεων Επιχειρήσεων και δρώντων στον Πολιτιστικό τουρισμό για την 
επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου και την προστασία και προβολή του προϊόντος του Πολιτιστικού τουρισμού

• 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

• 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

• Κατάρτιση και εκπαίδευση επαγγελματιών (π.χ. ξενοδοχοϋπάλληλοι), ως προς τα σημεία πολιτιστικού & θρησκευτικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται 
σε εγγύτητα στις επιχειρήσεις τους/ σημεία ενδιαφέροντος των τουριστών του βασικού προϊόντος  Ήλιος και Θάλασσα
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MICE

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

5.1.1. Δημιουργία κατάλληλων χώρων και υποδομών 
για τη φιλοξενία μεγάλων συνεδρίων

• Επίσπευση των διαδικασιών για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος  και κατόπιν προβολή της νέας 
εικόνας του αερολιμένα για την ενίσχυση αεροπορικών συνδέσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του 
προορισμού όσον αφορά τον συνεδριακό τουρισμό

• Εξέταση για ανάπτυξη συνεδριακών/ ερευνητικών/ πολυθεματικών κέντρων με την παράλληλη ανάπτυξη του προϊόντος Συνεδριακού τουρισμού με την 
χρήση των υπαρχόντων σημαντικών υποδομών (συνεδριακά κέντρα Elite Blue Center και House of Events – Navarino Dunes, για την διενέργεια μεσαίων 
έως μεγαλύτερων συνεδρίων – έως 2.000 άτομα)

Αναβάθμιση & 
εμπλουτισμός 

τουριστικού προϊόντος

5.2.1. Συντονισμένη προβολή και επαγγελματική 
διαχείριση της διαδικασίας υποβολής
προσφορών για συνεδριακές εκδηλώσεις

• Στοχευμένη προβολή & προώθηση της Νότιας Πελοποννήσου ως δυνητικού MICE προορισμού (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, έκδοση 
εξειδικευμένων οδηγών), κατάθεση επίσημων προτάσεων ώστε να εξασφαλιστεί η διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε επιχειρήσεις / οργανισμούς που επιδιώκουν να διοργανώσουν συνέδρια / εκδηλώσεις στον προορισμό. Η προβολή πρέπει να ενημερώνει για τα 
συμπληρωματικά προϊόντα του MICE τουρισμού (πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομία, πλήθος περιπατητικών διαδρομών και 
αθλητικών δραστηριοτήτων)  και πρέπει να παρέχει πληροφοριακό υλικό για τον προορισμό στους συνέδρους και πολυκαναλική προώθηση των 
εκδηλώσεων

• Προώθηση των ενεργειών του Γραφείου Υποδοχής Συνεδρίων, Επισκεπτών & Θεματικού Τουρισμού Μεσσηνίας (Kalamata CVB) για την ενίσχυση των 
θεματικών μορφών τουρισμού

• Προβολή και προώθηση των υπαρχόντων συνεδριακών και εκθεσιακών κέντρων (Elite Blue Center, House of Events) για την σταδιακή προσέλκυση 
ενδιαφερομένων και την ανάπτυξη του προϊόντος MICE

• Συνδυασμένη προβολή του Συνεδριακού τουρισμού με εμπειρίες γαστρονομικού τουρισμού (πλήθος τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, 
γαστρονομική παράδοση) και πολιτιστικού / θρησκευτικού προϊόντος (Μεσαιωνικά κάστρα Μεσσηνίας, ιστορικές ιερές μονές, παλάτι Νέστορα, 
μανιάτικα πυργόσπιτα κ.α.)

• Προβολή και προώθηση του σημαντικού αριθμού μικρότερων συνεδριακών χώρων για την προσέλκυση μικρότερων συνεδρίων και την παροχή επιπλέον 
κινήτρων για την ανάπτυξη υποστηρικτικών επιχειρήσεων με υπηρεσίες συνεδριακού τουρισμού

• Δημιουργία ολοκληρωμένου οδηγού και σχετικού πληροφοριακού υλικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες του τουρισμού 
(π.χ. PCOs, DMCs, event organizers) για την κατάθεση προσφορών με σκοπό την προσέλκυση συνεδρίων, εκδηλώσεων, οργανώσεων

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

• Συμβολή και συνεργασίες με τα υπάρχοντα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και διευκόλυνση τους στην διενέργεια διεθνών επιστημονικών 
συνεδρίων και εκδηλώσεων 

5.2.2 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
προορισμού στο MICE

• Σύνδεση με το προϊόν MICE της συγκεκριμένης ταυτότητας της Νότιας Πελοποννήσου που θα αναπτυχθεί/προσδιοριστεί/καλλιεργηθεί στο πλαίσιο 
προώθησής των συμπληρωματικών της προϊόντος, αυξάνοντας την ελκυστικότητά του και ως MICE προορισμού 

• Ανάπτυξη πακέτων MICE που θα συνδυάζουν εμπειρίες πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού, Sports & Activities, γαστρονομίας και παροχή σχετικών 
πληροφοριών τόσο σε έντυπο υλικό όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών διάχυσης της πληροφορίας

• Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE, όπως γίνεται σε Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο 
(δυνατότητα ενοικίασης αμφιθεάτρων, παλατιών, αρχαιολογικών χώρων υπό αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης)

• Στόχευση διεθνών αναγνωρισμένων συνεδρίων και αθλητικών διοργανώσεων που μπορούν να βάλουν τη περιοχή στο χάρτη και να φέρουν
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα π.χ. Διεθνείς διοργανώσεις Γκολφ – Challenge Tour events, κ.α.
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MICE

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση &      
μετασχηματισμός

5.3.1. Χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων στις 
συνεδριακές και εκθεσιακές υποδομές 

• Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές μέσω των οποίων θα συμμετέχει το κοινό με live polls που θα διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο 

• Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διαχείριση και προβολή των εκδηλώσεων

• Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή & προώθηση των εκδηλώσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους

• Χρήση εκσυγχρονισμένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού και υλικού

• Αξιοποίηση cloud τεχνολογιών για εύκολη και άμεση πρόσβαση στο υλικό ενός συνεδρίου

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

5.4.1. Εφαρμογή προγραμμάτων και πιστοποιήσεων 
βιωσιμότητας και αειφορίας συνεδριακών 
υποδομών

• Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας, αειφορικής διαχείρισης και λειτουργίας συνδεδριακών υποδομών και επιχειρήσεων του κλάδου και υποστήριξη 
τους για την απόκτηση αυτών

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

5.5.1. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων του κλάδου

• Εκπαίδευση και πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις του προϊόντος

• Προώθηση B2B πωλήσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας με στήριξη συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό

• Παροχή κινήτρων (παράλληλα με την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού) για την ανάπτυξη και συνεργασία επιχειρήσεων παροχής 
συμπληρωματικών υπηρεσιών συνεδριακού τουρισμού (ενδεικτικά αναφέρονται υπηρεσίες catering, εξοπλισμού για εκδηλώσεις, οπτικοακουστικού 
και ηλεκτρικού εξοπλισμού, τυπογραφεία κ.α.)
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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

6.1.1. Ανάπτυξη υποδομών στους προορισμούς 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

• Ενίσχυση των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του αμιγή αγροτουρισμού που δεν περιορίζεται σε χώρους καταλύματος παραδοσιακού 
τύπου, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα δραστηριοτήτων σε αγρόκτημα, κτηνοτροφικές και τυροκομικές μονάδες καθώς και ενασχόληση με άλλες 
γεωργικές και οικοτεχνικές εργασίες. Σκοπός είναι οι μονάδες να παρέχουν υλικοτεχνικές υποδομές που επιτρέπουν δραστηριότητες 

• Επέκταση των υποδομών αγροτουρισμού με τη δημιουργία χώρων όπου μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις (σεμινάρια, workshops, εκθέσεις) 
αγροτικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και δραστηριότητες ευεξίας και ήπιας άθλησης 

• Κατασκευή κτιριακών υποδομών με φυσική δόμηση και βιοκλιματική αρχιτεκτονική που θα αξιοποιεί τους φυσικούς πόρους του εδάφους και τις 
παραδοσιακές τεχνικές εμπλουτισμένες με τη σύγχρονη τεχνογνωσία για τη μέγιστη αξιοποίηση των υλικών και την ενεργειακή εξοικονόμηση

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

• Ενίσχυση και προώθηση δημιουργίας περαιτέρω ολοκληρωμένων αγροτουριστικών μονάδων (υψηλών κατηγοριών) για την παροχή βιωματικών 
εμπειριών

• Πληροφόρηση και προώθηση προσφοράς αγροτουριστικών δραστηριοτήτων σε πολυτελή παραθαλάσσια resort του προορισμού για την ενίσχυση του 
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

6.2.1. Προώθηση ενός ολοκληρωμένου και 
συνεκτικού, αγροτουριστικού τουριστικού 
προϊόντος

• Δημιουργία ειδικού τμήματος του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού DMO που θα ειδικεύεται στην  προβολή & προώθηση της Ν. 
Πελοποννήσου ως σύγχρονος και προς ανάπτυξη προορισμός αγροτουρισμού και οικοτουρισμού (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, παρουσία 
σε ιστοσελίδες και περιοδικά που ειδικεύονται στον τομέα του αγροτουρισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων) 

• Συνεργασία με εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία και τουριστικές πλατφόρμες που απευθύνονται σε επισκέπτες που αναζητούν εξατομικευμένες 
εμπειρίες και δυνατότητες σύνδεσης με τη φύση και ειδικεύονται στον αγροτουρισμό, οικοτουρισμό και στις υπαίθριες δραστηριότητες

• Έκδοση εξειδικευμένου διαφημιστικού και προωθητικού υλικού για την προβολή των  υποδομών και τις δυνατότητες που προσφέρει η Ν. 
Πελοπόννησος στον τομέα του αγροτουρισμού, που θα προωθείται αυτόνομα αλλά και συνδυαστικά με τα κύρια τουριστικά προϊόντα στις εκθέσεις και 
τουριστικές διοργανώσεις που έχει παρουσία ο προορισμός

• Ανάπτυξη συνεργασιών με tour operators που αναζητούν εμπλουτισμό του κύριου τουριστικού προϊόντος του Sun and Βeach ώστε να επεκταθεί το 
δίκτυο προώθησης εκτός των ορίων ενασχόλησης με τον αγροτουρισμό

• Προβολή του πλήθους αγροτουριστικών επιλογών που προσφέρει ο προορισμός (Αγροτουρισμός σε χωριά ιδιαίτερου κάλους, σε παραλιακές περιοχές, 
σε παραδοσιακούς οικισμούς, κοντά σε προστατευόμενες περιοχές και σε καταλύματα συνεταιριστικής παραγωγής) για το προϊόν “Farmhouse 
Holidays” (διακοπές σε αγρόκτημα)

• Ενίσχυση, προβολή και προώθηση των τοπικών γιορτών και της διασύνδεσης τους με τις δραστηριότητες του αγροτουρισμού (γιορτή ελιάς, διαδικασία 
λιομαζώματος, επισκέψεις σε ελαιοτριβεία και γιορτή κρασιού με την διαδικασία συγκομιδής σταφυλιών – τρύγος)

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

• Η γεωμορφολογία, οι κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ν. Πελοπόννησο, καθώς και η μακραίωνη παράδοση και το υψηλό 
επίπεδο αγροτικής ανάπτυξης επιτρέπουν την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος που προσφέρει την ενασχόληση με όλο το 
φάσμα δραστηριοτήτων όπως η κτηνοτροφία, η τυροκομία, η μελισσοκομία, η οινοποιία, η διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου κ.α. Το φυσικό 
περιβάλλον της Νότιας Πελοποννήσου συνδυαστικά με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα είναι η βάση για το συγκριτικό πλεονέκτημα του προορισμού 
ως προς την συνδυαστική ανάπτυξη του αγροτουρισμού

• Ανάπτυξη και προώθηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προορισμός ώστε να δημιουργηθεί ένα αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν διεθνούς 
επιπέδου 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 

Αγροτουρισμός
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

6.2.2. Σύνδεση του Αγροτουρισμού με τον φυσικό 
πλούτο και τη βιοποικιλότητα της περιοχής 
(συνέχεια)

• 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. Επιπλέον, η επαφή με τη φύση και η γνωριμία με τη βιοποικιλότητα του τόπου αποσκοπεί στη συναισθηματική 
σύνδεση του επισκέπτη με τον τόπο και στην ανάδειξη της αυθεντικής εμπειρίας 

6.2.3. 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. 

• 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

6.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 
υπηρεσιών για ενίσχυση του Αγροτουρισμού

• 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 το πλήθος των επιλογών και το ολοκληρωμένο αγροτουριστικό προϊόν που μπορεί να 
παρέχει ο προορισμός με στόχο να ενταχθεί στον ψηφιακό χάρτη των αγροτουριστικών προορισμών μεταξύ των κορυφαίων μέσα από δημοσιεύσεις, 
βραβεύσεις και συμμετοχή σε διεθνείς λίστες.
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

6.4.1. 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

6.4.2 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)

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.1. 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
• Επέκταση της συνεργασίας με το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ώστε το οικολογικό σήμα ποιότητας για τουριστικές μονάδες «Green Key» 

να ισχυροποιηθεί και να αξιοποιηθεί στην ενιαία στρατηγική μάρκετινγκ

6.5.2 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. Δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
φορείς και ενώσεις αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με φορείς του τουρισμού (DMO) ώστε οι αγροτουριστικές μονάδες να αξιοποιήσουν 
τις σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ διατηρώντας την έννοια της αυθεντικότητας 
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Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

6.5.3 Καλλιέργεια κουλτούρας εξειδίκευσης και 
ανάπτυξης συνεργασιών

• Επέκταση των συνεργατικών φορέων και των ενώσεων αγροτουρισμού, με την ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων και τη γεωγραφική επέκταση. 
Ενίσχυση της δράσης της «Ενωση Αγροτουρισμού Πελοποννήσου»  

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

• 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 και της Ένωσης Αγροτουρισμού Πελοποννήσου)

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

Αγροτουρισμός
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

7.1.1. Αναβάθμιση βασικών υποδομών πρόσβασης 
στις περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

• Επέκταση της καταγραφής και της σύνδεσης των μονοπατιών – διαδρομών 

• Βελτίωση και διεύρυνση των χώρων στάθμευσης οχημάτων περιμετρικά των σημείων 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

• Αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για οικοτουριστικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες 

• Ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών όπου η γεωμορφολογία το επιτρέπει 

• Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης των σπηλαίων και των κτιριακών εγκαταστάσεων Διρού (περιλαμβάνει την ανέγερση νέου 
κτηρίου για τη στέγαση του Μουσείου Προϊστορίας Σπηλαίων Μάνης)

• Εξέταση διενέργειας έργων για την ανάδειξη του Γεωπάρκου Αγίου Νικολάου (και του απολιθωμένου Φοινικόδασους, μοναδικού στην Ευρώπη)

7.1.2. 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)

• Δημιουργία δικτύου κέντρων πληροφόρησης και ενημέρωσης στις προστατευόμενες περιοχές Natura καθώς η μεγάλη ποικιλία πανίδας και χλωρίδας 
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις για την αναγνώριση τους 

• 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 millenials, καθώς αποτελούν κύρια αγορά εναλλακτικών δραστηριοτήτων ενώ δεν 
αναζητούν πολυτελή καταλύματα, αλλά ποιοτικά και middle class ξενοδοχεία. 

• Δημιουργία  ελεγχόμενων περιοχών υπαίθριας κατασκήνωσης και την παροχή βασικών υποδομών ώστε να αποτραπεί η υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος καθώς και πρόβλεψη για τη δημιουργία χώρων όπου μπορούν να διεξαχθούν φεστιβάλ και παραδοσιακές γιορτές 

• Δημιουργία ειδικών μονοπατιών πεζοπορίας για την περιήγηση ΑμεΑ 

• Οργάνωση και ενεργητική προώθηση ενός ενιαίου brand του προορισμού «Ν. Πελοπόννησος» σε συνεκτικότητα με το τουριστικό προϊόν του Ήλιος και 
Θάλασσα  που θα βασίζεται στη μοναδική βιοποικιλότητα του τόπου, το πλήθος των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος (Υδροβιότοπος της 
Γιάλοβας με ιδιαίτερη ορνιθοπανίδα, η βλάστηση του συμπλέγματος των Μεσσηνιακών Οινουσσών/Σαπιέντζα, Σχίζα, Αμαριανή, Βενέτικο, το φαράγγι 
του Βυρού, τα σπήλαια Διρου) τόσο παραθαλάσσια όσο και ορεινά

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

προϊόντος

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

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

• Η ανάδειξη του μείγματος τουριστικών προϊόντων οικοτουρισμού και πολιτισμού  απαιτούν στοχευμένη και συνδεδεμένη στρατηγική προώθησης ώστε 
σε πρώτο βαθμό να αναδειχθεί το τουριστικό προϊόν του οικοτουρισμού συμπληρωματικά στο εδραιωμένο τουριστικό προϊόν και να δοθεί η ευκαιρία 
στους επισκέπτες να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν το πλαίσιο του της ανάπτυξης του προορισμού κατά τη διάρκεια των ετών (από την αρχαιότητα 
μέχρι και τη σύγχρονη εποχή) καθώς η γεωμορφολογία και οι κλιματολογικές συνθήκες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο

• 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

• Προβολή και προώθηση των αναρριχητικών πεδίων και πάρκων του προορισμού (αναρριχητικό πάρκο Λαγκαδάς, αναρριχητικό πάρκο Κάβο Μαλιά) για 
τον συνδυασμό Sports & Activities και οικοτουρισμό δεδομένου του πλούσιου φυσικού και ιστορικού πλούτου των υπαρχόντων διαδρομών

7.2.2. 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 και ειδικεύονται στην ανάδειξη του οικοτουρισμού σε διεθνές επίπεδο, των καλών πρακτικών 
μετάβασης και παραμονής σε έναν προορισμό και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της 
αγροτικής ζωής

• Συμμετοχή σε εκθέσεις (εξοπλισμού) για οικοτουριστικές και δραστηριότητες περιπέτειας (ορειβασία, ιππασία κτλ.)

• Ανάπτυξη συνεργασιών με tour operators που εξειδικεύονται στο τουριστικό προϊόν Ήλιος και Θάλασσα και αναζητούν τρόπους εμπλουτισμού του   
τουριστικού προϊόντος

• Καλλιέργεια εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων προς νέες αγορές μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων
Ψηφιακή αναβάθμιση &                       

μετασχηματισμός
7.3.1. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και 

υπηρεσιών για ενίσχυση του Οικοτουρισμού
• 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 

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

• 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

Οικοτουρισμός
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Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

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

• 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

7.4.2. Δράσεις για την προστασία του 
οικοτουριστικού περιβάλλοντος 

• Μελέτη για την προστασία των σπηλαίων από τις διαβρώσεις που προκαλεί ο χρόνος και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις λόγω της επισκεψιμότητας
• Τακτικός καθαρισμός των φαραγγιών και έλεγχος των διαβρώσεων που προκαλούν οι βροχοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα
• Ανάπτυξη δικτύων προστατευόμενων ειδών και αυστηροποίηση των κανόνων προστασίας ώστε να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα

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

• 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 αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας (π.χ. χρήση ηλεκτροκινούμενων αυτοκινήτων για μετάβαση σε 

προορισμούς οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, χρήση ΑΠΕ από εγκαταστάσεις που σχετίζονται με οικοτουριστική διαμονή και παρατήρηση)
• 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. 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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Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

7.5.1. 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 

7.5.2 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

• Παροχή κινήτρων για την απόκτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων τόσο των φορέων που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός οικοτουριστικού προορισμού 
όσο και των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν οικοτουριστικές εμπειρίες και υπηρεσίες για τη μετάβαση των επισκεπτών στις οικοτουριστικές 
περιοχές

7.5.3 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.

• 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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Sports & Activities

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

8.1.1. Αναβάθμιση υποδομών Sports & Activities • Προώθηση διαδικασιών για την δυνατότητα χαρακτηρισμού των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του προορισμού ως επισκέψιμων ενάλιων 
αρχαιολογικών χώρων για την προώθηση του καταδυτικού τουρισμού

• Ενίσχυση υλοποίησης δράσεων όπως τα «Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια αξιοθέατα»  για την κατασκευή πέντε τουλάχιστον ελεύθερων τεχνητών 
υποβρύχιων αξιοθέατων σε συνέργεια με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα υπάρχοντα κέντρα κατάδυσης

• Προώθηση της ολοκλήρωσης των υποδομών καταδυτικού και υποβρύχιου αρχαιολογικού τουρισμού στις θαλάσσιες περιοχές της Μεθώνης και του 
ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του κόλπου του Ναυαρίνου. Οι υποδομές αυτές μπορούν να συνδυαστούν με έργα προστασίας των ακτών, όπως 
τεχνητούς υφάλους, που συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και στην ενίσχυση του αλιευτικού αποθέματος

• Εξέταση δημιουργίας καταδυτικών πάρκων στην περιοχή της Μονεμβασιάς και στην περιοχή της Ελαφονήσου
• Δημιουργία υπαίθριων γηπέδων άμμου που μπορούν να φιλοξενήσουν αθλήματα όπως το beach volley, beach scoccer, footvolley όπου εκτός από το 

βασικό εξοπλισμό θα δημιουργηθούν και οι απαραίτητες υποδομές (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής)
• Διερεύνηση συνεργασιών για την πιστοποίηση του υπάρχοντος πλήθους ορειβατικών περιπατητικών διαδρομών 
• Ανάπτυξη υποδομών εστίασης και διατροφής για τους αθλητές υπαίθριων αθλημάτων
• Διερεύνηση και ενθάρρυνση χρήσης των τεχνητών λιμνών των υδατοφραγμάτων για την πραγματοποίηση δράσεων ήπιου αθλητικού, τουριστικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών
• Διερεύνηση δυνατότητας προώθησης και χρηματοδότησης του έργου μετατροπής της εκγαταληφθείσας από το 2010 μετρικής σιδηροδρομικής 

γραμμής Αθήνας-Τρίπολης-Καλαμάτας σε ασφαλή ποδηλατόδρομο, με παράλληλη αναζωογόνηση, μετασκευή και αξιοποίηση των εγκαταλελειμένων
σταθμών του ΟΣΕ. Ενεργής προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού με παράλληλη ανάδειξη της ποδηλατικής διαδρομής, των σηράγγων, των γεφυρών 
και του τοπίου

• Εξειδίκευση σε υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων που μπορούν να φιλοξενήσουν επαγγελματικές και ερασιτεχνικές προπονήσεις ΑμΕΑ
8.1.2 Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων • Εξέταση αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων της Μπούκας (Μεσσήνη) και διαμόρφωση χώρων υποδοχής για αθλήματα όπως beach volley – beach 

handball
• Αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης (ηλεκτροφωτισμός, αναβάθμιση τάπητα για αγωνίσματα στίβου, τοποθέτηση καθισμάτων)
• Ενθάρρυνση και προώθηση δημιουργίας νέων γηπέδων γκολφ στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου με προϋπόθεση την εξέταση 

επάρκειας υδατικών πόρων, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη της ΠΕ Μεσσηνίας ως προορισμού γκολφ, μέσω της ενίσχυσης 
διαδικασιών δημιουργίας δύο νέων γηπέδων γκολφ

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

8.2.1. Προσέλκυση / διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς

• Προσέλκυση οργάνωσης εκδηλώσεων και διαγωνισμών από brands συνώνυμων 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 (Π.χ. Ironman)

• Σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού για την προώθηση και την ανάδειξη αθλητικών
εκδηλώσεων

• Ενέργειες για την προσέλκυση επαγγελματιών παικτών γκολφ για την τέλεση διεθνών διοργανώσεων γκολφ και την επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου (όπως με το Messinia Pro- Am που διοργανώνει το Costa Navarino)
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

8.2.2. Ενίσχυση προώθησης και προβολής του Sports 
& Activities (συνέχεια)

• Προβολή και προώθηση των αναρριχητικών πεδίων και πάρκων του προορισμού (αναρριχητικό πάρκο Λαγκαδάς, αναρριχητικό πάρκο Κάβο Μαλιά) 
στους λάτρεις του τουρισμού περιπέτειας μέσω και διενέργειας αναρριχητικού Φεστιβάλ (π.χ. Φεστιβάλ αναρρίχησης Κυπαρισσιού Λακωνίας ή όπως το 
επιτυχημένο φεστιβάλ αναρρίχησης Λεωνιδίου Αρκαδίας)

• Προβολή και προώθηση των υπάρχοντων καταδυτικών πάρκων (ενάλιος αρχαιολογικός χώρος Μεθώνης και όρμος Ναυαρίνου) για την προώθηση του 
καταδυτικού τουρισμού παράλληλα με την προγραμματιζόμενη αύξηση των επιλογών στο συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και προώθηση και προβολή 
άλλων συναφών θαλάσσιων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης, κυρίως στην ακτή που βρέχεται απο το Ιόνιο (π.χ. windsurfing)

• Σύνδεση του ορειβατικού τουρισμού στην περιοχή του Λαγκαδά με την επίσκεψη στον διάσημο Καιάδα και το πλούσιο ιστορικό του περιεχόμενο 
συνδεδεμένο με την Αρχαία Σπάρτη

• Προώθηση των υπαρχόντων αθλητικών διοργανώσεων όπως οι Πελοποννησιακοί Αγώνες Ιππασίας (στην Καλαμάτα), το ετήσιο tennis summer camp 
(Καλαμάτα), ο ανοιχτός αγώνας θάλασσας «Μανιατάκειο Cup», τα «Παπαφλέσσεια» (διεθνής συνάντηση στίβου) κ.α.

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

8.3.1. 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, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, 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

8.4.1. 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

Ενίσχυση δεξιοτήτων &
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας

8.5.1. 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

• Στοχευμένη πιστοποίηση για τις προσφερόμενες εμπειρίες και δραστηριότητες Τουρισμού Περιπέτειας (π.χ. καταδυτικές σχολές)

• Πιστοποίηση ποιότητας αθλητικών εγκαταστάσεων και συλλόγων δραστηριοτήτων περιπέτειας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμΕΑ

• Πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. συνοδών υπαίθριων δραστηριοτήτων /πιστοποίηση και της μη τυπικής μάθησης) και επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες δραστηριότητες ήπιας άθλησης και ενεργούς αναψυχής

• Πιστοποίηση ποιότητας και καταλληλόλητας των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων

8.5.2. Προώθηση επιχειρηματικότητας στον Sports & 
Activities

• Στήριξη ανάπτυξης τουριστικών επιχειρήσεων που ειδικεύονται στoν Sports & Activities (π.χ. σχολές καταδύσεων, θαλάσσιου σκι, kite surfing κτλ.)

• Προώθηση επενδύσεων βελτίωσης του παράκτιου μετώπου και των υποδομών του καθώς και της πρόσβασης σε αυτό για την ανάπτυξη και υποστήριξη 
της επιχειρηματικής δρσατηριότητας στον Sports & Activities, ιδιαίτερα εκείνου που σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες
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Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών

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

• Εκσυγχρονισμός των τοπικών μονάδων τυροκομίας και κτηνοτροφίας ώστε να μετατραπούν σε επισκέψιμους χώρους 

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

• Αξιοποίηση ελαιοτριβείων, οινοποιείων και χώρων όπου παράγεται το μέλι και δημιουργία κατάλληλων υποδομών που θα επιτρέψουν τη φιλοξενία 
επισκεπτών και την οργάνωση σεμιναρίων παραγωγής λαδιού, κρασιού και τοπικών γλυκισμάτων καθώς και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
γευσιγνωσίας 

Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος

9.2.1. Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και 
υψηλού επιπέδου εμπειριών γαστρονομικού 
τουρισμού

• Διασύνδεση του οινοτουρισμού και των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ  για τη δημιουργία ολοκληρωμένης γαστρονομικής εμπειρίας βασισμένης στην 
Πελοποννησιακή γαστρονομική παράδοση. Μεταξύ αυτών η Ελιά και το λάδι Καλαμάτας (ΠΟΠ), η Φέτα και η Σφέλα Μεσσηνίας και Λακωνίας και σειρά 
άλλων τοπικών προϊόντων και η χρήση τους σε παραδοσιακές συνταγές του προορισμού.

• Προβολή και προώθηση του προγράμματος «Δρόμοι του κρασιού της Πελοποννήσου» (Wine Routes) για την ενίσχυση του οινοτουρισμού 
(περιλαμβάνει επισκέψεις σε οινοποιεία των Περιφερειακών Ενοτήτων του προορισμού)

• Προώθηση της Λακωνίας ως οινοτουριστικού προορισμού μέσω των διακριθέντων ποικιλιών που παράγονται στην ΠΕ (Κυδωνίτσα, Μονεμβασιά, 
Πετρουλιάνος, Λευκή Κυδωνίτσα, Λευκός Οίνος Π.Ο.Π. κ.α.) και σε συνδυασμό του πλούτου παραδοσιακών συνταγών της Λακωνίας (όπως παστό 
χοιρινό καπνιστό με αρωματικά φυτά, καπνιστό λουκάνικο Μάνης με πορτοκάλι, τσαΐτια, γκόγλες κ.α.)

• Προώθηση του μεσσηνιακού ελαιόλαδου και των ποικιλιών του (Κορωνέικη, Ματσολιά, Μαυρουλιά) και των ελιών Καλαμών ως μοναδικών προϊόντων 
και στοιχείων της τοπικής κουζίνας του προορισμού

• Προβολή της Μεσσηνίας ως αμπελόκαμπου από την αρχαιότητα και προώθηση των γνωστότερων οινικών επιλογών της (Ροδίτης, Φιλέρι, Ασσύρτικο)
• Αξιοποίηση και προώθηση των δυο εστιατορίων τα οποία έχουν αναγνωριστεί από τον εγχώριο θεσμό των «Χρυσών Σκούφων» με Top Notch βραβεία 

και 1 με βραβείο Ελληνικής Κουζίνας στο Costa Navarino και των φημισμένων πιάτων που προσφέρουν με χρήση τοπικών προϊόντων 
• Προβολή και προώθηση του γαστρονομικού προϊόντος  με το πλούσιο πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα  (π.χ. με την παράλληλη προώθηση του 

μουσείου Ελιάς και Λαδιού της Σπάρτης)
• Καθιέρωση ετήσιων γαστρονομικών εκδηλώσεων αναφορικά με την υψηλή γαστρονομία σε επιλεγμένα εστιατόρια / ξενοδοχεία όπου μπορούν να 

φιλοξενηθούν διεθνείς σεφ και να μετουσιώσουν τις παραδοσιακές συνταγές σε σύγχρονες γαστρονομικές εμπειρίες
• Αξιοποίηση βραβευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων σεφ ως brand ambassadors για την προβολή της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού
• Καλλιέργεια αφηγήματος που πλαισιώνει τις τοπικές συνταγές και τα τοπικά ήθη και έθιμα που σχετίζονται με τη γαστρονομία
• Δημιουργία συλλόγων και συνεργατικών σχημάτων αποτελούμενα από κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματίες, παραγωγούς / αγρότες και επιστήμονες σε 

κλάδους που σχετίζονται με τη γαστρονομία όπως οινοποιούς και γεωπόνους αλλά και ιστορικούς που θα αναδείξουν τις τοπικές καλλιέργειες και 
συνταγές και θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο αφήγημα που θα συνοδεύει την παρουσία του προορισμού σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και 
διαγωνισμούς

• Προώθηση εκδηλώσεων/ εορτασμών- αφιερωμένες σε συγκεκριμένα προϊόντα / φαγητά που ταυτόχρονα αναδεικνύουν την συνεκτικότητα και την 
ποιότητα της τοπικής κουζίνας 
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Αναβάθμιση & 
προώθηση τουριστικού 

προϊόντος
(συνέχεια)

9.2.2. Προώθηση βιωματικής γαστρονομικής 
εμπειρίας στον προορισμό

• Προώθηση των υπαρχόντων και δημιουργία νέων γαστρονομικών εκδηλώσεων (Φεστιβάλ Μεσογειακής διατροφής, γιορτή πατάτας, γαστρονομικές 
περιηγήσεις όπως οι διαδρομές της Ελιάς, Γιορτή του κρασιού τον Ιούλιο, γιορτή του σύκου τον Αύγουστο κ.α.) για την προσφορά βιωματικών 
εμπειριών γνωριμίας με την τοπική κουζίνα του προορισμού

• Προώθηση της γαστρονομικής ταυτότητας του προορισμού μέσα από το πρόγραμμα Γαστρονομικές Κοινότητες – Gastronomy & Wine Tourism (όπως η 
Γαστρονομική Κοινότητα Καλαμάτας) που αφορά σε συνεργασία επαγγελματιών στον τομέα της γαστρονομίας και την ανάδειξη του προορισμού σε 
αναγνωρίσιμο γαστρονομικό και οινικό προορισμό

• Ανάπτυξη και προώθηση ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου γαστρονομικών εμπειριών π.χ. με βιωματικά σεμινάρια για θέματα μαγειρικής, 
γευσιγνωσίας, οινογνωσίας και διατροφής για τουρίστες, από ξενοδοχεία, εστιατόρια, εξειδικευμένους tour operators ή τοπικούς φορείς

• Ανάπτυξη και προώθηση διαδρομών γευσιγνωσίας και οινογνωσίας βάσει παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων, οινοπαραγωγής, βραβευμένων 
εστιατορίων στην περιοχή κ.α. και σύνδεση και εμπλουτισμός των διαδρομών γευσιγνωσίας με στοιχεία της τοπικής παράδοσης, της ιστορίας και του 
πολιτισμού της περιοχής και της τοπικής αρχιτεκτονικής. 

• Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων και σε μονάδες κτηνοτροφίας (μέλι, οίνος, τυρί), συνδυασμένα 
με γαστρονομικές, οινοτουριστικές και περιπατητικές διαδρομές

• Δημιουργία διαδρομών ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει όλη τη διαδικασία παραγωγής κρασιού (πλήθος επισκέψιμων οινοποιείων) από τον τρύγο και το 
πάτημα των σταφυλιών μέχρι την τελική εμφιάλωση  

• Προβολή και προώθηση υφιστάμενων δράσεων όπως τα «Σεμινάρια Μεσσηνιακής Γαστρονομίας» που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 στο 
Costa Navarino

• Μαθήματα και σεμινάρια για τους ντόπιους επαγγελματίες ώστε να γνωρίσουν οι ίδιοι τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής και να τον 
ενσωματώσουν στο προσφερόμενο προϊόν τους

9.2.3. Ανάδειξη, διατήρηση και αξιοποίηση των 
ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών και 
προϊόντων ως παράγοντας διαφοροποίησης 
του αγροτικού προϊόντος και ενίσχυσης της 
τοπικής ταυτότητας 

• Καλλιέργεια εξωστρέφειας μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις όπου θα παρουσιάζεται η μεγάλη ποικιλία των τοπικών προϊόντων και ένα 
διευρυμένο «καλάθι των προϊόντων Μεσσηνίας και Λακωνίας» 

• Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομικού ενδιαφέροντος για την προώθηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων, την προβολή των 
ιδιαιτεροτήτων τους και τη σύνδεσή τους με τον προορισμό 

• Διαφοροποίηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, το τυρί και το μέλι  ως παράγοντες προστιθέμενης αξίας στην 
τουριστική εμπειρία αλλά και στην ένταξη τους στο καθημερινό διατροφολόγιο καθώς συμβάλουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός

9.3.1. 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

• Προώθηση βιωματικών εμπειριών γαστρονομικού περιεχομένου, μέσω χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας και ψηφιακού περιεχομένου, σχετικά με 
την εξέλιξη της Πελοποννησιακής Κουζίνας, από τη Αρχαία Ελληνική Εποχή μέχρι και σήμερα και την άρρηκτη διασύνδεση με το σύνολο της πολιτιστικής 
ταυτότητα και της οικονομικής ανάπτυξης με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών σε οινοποιεία, τυροκομία, αμπελώνες, και ελαιώνες κτλ.

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

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

Γαστρονομικός Τουρισμός



54

Σχέδιο Δράσης | Γαστρονομικός Τουρισμός (3)

Περιοχές-άξονες Στρατηγικές κατευθύνσεις Στρατηγικές δράσεις

Προστασία 
περιβάλλοντος & 

αειφορία

9.4.1. Προώθηση αειφορίας αγροδιατροφικού τομέα • Διαφύλαξη της πρωτογενούς παραγωγής από μεθόδους μαζικής παραγωγής, μονοκαλλιέργειας 

• 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 

• Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας που εξασφαλίζει αειφορία και ποιότητα

• Υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στον τομέα του Αγροτουρισμού, στην παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων (εξοικονόμηση ενέργειας / 
νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα κτλ.) για τη διαφύλαξη των τοπικών φυσικών πόρων χωρίς η ανθρώπινη δραστηριότητα να τους απειλεί

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

Ενίσχυση δεξιοτήτων & 
ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας 

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

• Προώθηση της τοπικής γαστρονομίας της Νότιας Πελοποννήσου στις ξενοδοχειακές μονάδες με την απονομή σχετικής πιστοποίησης, η οποία θα 
ευνοήσει τη δημιουργία ενός cluster τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών το οποίο θα ενισχύει ενεργά την τοπική γαστρονομία

• Συνεργασία των τουριστικών επιχειρήσεων με τοπικούς συνεταιρισμούς παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με βάση τις αρχές δίκαιου 
εμπορίου και δημιουργία συνεργατικών σχημάτων με βάση συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα 

• Προώθηση δικτύωσης μεταξύ των παραγωγών προϊόντων αγροδιατροφής και εστιατορίων, ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων, εταιρειών και tour 
operators, επιχειρήσεων σκαφών αναψυχής, οργανωτών events και υπαίθριων δραστηριοτήτων

• 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

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

9.5.2. Προώθηση διασφάλισης ποιότητας και τοπικής 
προέλευσης προϊόντων και προβολής 
επιχειρήσεων

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

• 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 ιδιαίτερα στην παραγωγή ελαιόλαδου

• Πρόγραμμα προβολής  πιστοποιημένων επιχειρήσεων (εστίασης, παραγωγής τροφίμων, καταλυμάτων, καταστημάτων τροφίμων και ποτών), κατόπιν 
ποιοτικής αξιολόγησης και ένταξη των επιχειρήσεων σε σύστημα ανάδειξης και προβολής της Μεσσηνιακής και Λακωνικής κουζίνας

9.5.3. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού

• Αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος μέσα από την αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων που θα ενσωματώνουν την παραδοσιακή φιλοξενία 

• 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

• Υλοποίηση προγραμμάτων γαστρονομικής εκπαίδευσης για τα στελέχη του τουρισμού, με στόχο τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου 
δυναμικού, ώστε το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών να παραμένει υψηλό και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του high-end 
τμήματος του Γαστρονομικού Τουρισμού που προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη (επιπλέον η κατάρτιση θα πρέπει να εξελίσσεται δυναμικά και ως προς 
τις απαιτήσεις αναδυόμενων αγορών, όπως η Κίνα και η Ινδία, με σεβασμό στη διαφορετική κουλτούρα και συνήθειες)

Γαστρονομικός Τουρισμός
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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 «Νότια Πελοπόννησος», 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 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

Δράσεις ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας του προορισμού, όπως: Προώθηση των διαδικασιών για την διαμόρφωση των επενδυτικών 
αναγκών του αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» και την διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση μακροχρόνιας
σύμβασης παραχώρησης διαχείρισης και εκμετάλλευσης, Προώθηση των διαδικασιών για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας 
«Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» και συγκεκριμένα τις κτιριακές εγκαταστάσεις (κατασκευή νέου πύργου ελέγχου και υποστηρικτικού 
κτιρίου, εκσυγχρονισμός ηλεκτρικού δικτύου, αναβάθμιση του διαδρόμου κ.α.) για την αύξηση της χωρητικότητας/φέρουσας ικανότητας (σε 
διαχείριση εισερχόμενων/εξερχόμενων πτήσεων) του αεροδρομίου, ακόμη και πριν την παραχώρηση διαχείρισης και εκμετάλλευσης, Προβολή 
του αεροδρομίου Καλαμάτας για την ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας του μέσω αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους 

Μεσοπρόθεσμος

2
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 «Νότια Πελοπόννησος» με τη χρήση ενός εύηχου brand που θα πλαισιώνεται από το 
επιτυχημένο brand «Mythical Peloponnese» που αφορά σε όλη την περιφέρεια, ενώ προτείνεται η δημιουργία Περιφερειακού Οργανισμού 
Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για τον προορισμό, 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, Εκπόνηση  ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής τουριστικής προβολής του 
brand «Νότια Πελοπόννησος» προωθώντας την ποικιλομορφία και το πλήθος επιλογών που προσφέρει ο προορισμός, που θα περιλαμβάνει 
δράσεις όπως συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις, συνέργειες με τον ΕΟΤ και την Marketing Greece, το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια 
και θα έχει ως στόχο τη ανάδειξη νέων πόλων τουριστικής ανάπτυξης,  τόσο στην μεγάλη ακτογραμμή όσο και στους παραδοσιακούς οικισμούς 
και αρχαιολογικούς χώρους / μνημεία, Αξιοποίηση ταξιδιών εξοικείωσης ξένων εκπροσώπων του ταξιδιωτικού κλάδου στον προορισμό,
αναδεικνύοντας όλο το εύρος των τουριστικών πόλων του προορισμού, 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

Βραχυπρόθεσμος

3
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.1.

Δράσεις αστικής αναβάθμισης, όπως: Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας των αστικών κέντρων και των τουριστικών πόλων του προορισμού 
μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, 
ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται 
(εστιασμένες παρεμβάσεις σε αναδυόμενους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος), 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.

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Νότια Πελοπόννησο (1)

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

4 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.5.

Δράσεις ανάπτυξης κόμβων πολυτροπικών μεταφορών, όπως: Δημιουργία κόμβου ΚΤΕΛ ή/και ιδιωτικών λεωφορείων στον αερολιμένα 
Καλαμάτας (πύλη εισόδου) για την ανάπτυξη πολυτροπικού κόμβου μεταφορών που θα ενισχύσει την συνδεσιμότητα των τουριστικών πόλων 
του προορισμού και θα διευκολύνουν τη διάχυση των τουριστικών ροών ενισχύοντας την τουριστική κίνηση, Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και 
χώρων στάθμευσης οχημάτων σε πύλες εισόδου του προορισμού (κυρίως στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας) καθώς και χωροθέτηση
δραστηριοποίησης επαγγελματιών του τουρισμού και των μεταφορών 

Βραχυπρόθεσμος

5
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

6.2.1.
Δημιουργία ειδικού τμήματος του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού DMO που θα ειδικεύεται στην  προβολή & προώθηση 
της Ν. Πελοποννήσου ως σύγχρονος και προς ανάπτυξη προορισμός Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και
εκθέσεις, παρουσία σε ιστοσελίδες και περιοδικά που ειδικεύονται στον τομέα του Αγροτουρισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων) 

Βραχυπρόθεσμος

6 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1.

Δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, όπως: 
Συντήρηση/αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός/ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, χώρων πολιτιστικής- θρησκευτικής κληρονομιάς 
(αναβάθμιση φωτισμού, τουριστικής σήμανσης, χώρων υποδοχής και πρόσβασης των πολιτιστικών πόρων, Επίσπευση των εργασιών για την 
υπόγεια επέκταση και συνολική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης και αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Σπάρτης, 
Εκσυγχρονισμός και βελτίωση εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων, Προώθηση των εργασιών στερέωσης βραχωδών πρανών στο
κάστρο της Μονεμβασιάς (η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της προγραμματικής σύμβασης) και του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του 
νότιου επιθαλάσσιου τείχους στην κάτω πόλη Μονεμβασιάς

Μεσοπρόθεσμος

7 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.1.2.

Δράσεις αναβάθμισης / ανάδειξης υποδομών και πόρων οικοτουριστικού χαρακτήρα, όπως: Δημιουργία ή/και αναβάθμιση υποδομών 
παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, µουσεία και ορειβατικά καταφύγια), Δημιουργία 
δικτύου κέντρων πληροφόρησης και ενημέρωσης στις προστατευόμενες περιοχές Natura καθώς η μεγάλη ποικιλία πανίδας και χλωρίδας απαιτεί 
εξειδικευμένες γνώσεις για την αναγνώριση τους, 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, Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης των σπηλαίων και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων Διρού (περιλαμβάνει την ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του Μουσείου Προϊστορίας Σπηλαίων Μάνης), Εξέταση 
διενέργειας έργων για την ανάδειξη του Γεωπάρκου Αγίου Νικολάου (και του απολιθωμένου Φοινικόδασους, μοναδικού στην Ευρώπη), 
Επέκταση των αναρριχητικών πεδίων με τις κατάλληλες ασφαλίσεις και ανανέωση ασφαλίσεων στις αναρριχητικές διαδρομές που 
χρησιμοποιούνται

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Νότια Πελοπόννησο (2)

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

8
Αναβάθμιση & 

προώθηση τουριστικού 
προϊόντος

1.2.2.

Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών, όπως: Αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους 
υποδοχής κοινού καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού, 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, Εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε τουριστικούς χώρους, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και 
προβλέψεις, Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία πολιτιστικού, θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία ενδιαφέροντος 
των τουριστών S&B, Ποιοτική αναβάθμιση υποδομών χώρων αναμονής των μετακινουμένων με ΜΜΜ και ΤΑΧΙ

Μεσοπρόθεσμος

9
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

2.4.1.

Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την παρακολούθηση του νότιου παράκτιου μετώπου όπως: 
Διαμόρφωση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) η οποία θα επιτρέψει την άσκηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη με τρόπο που θα σέβεται το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, Ανάλυση απαιτήσεων και εκτίμηση 
μεγέθους αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών στις παραλίες της Νότιας Πελοποννήσου και των
αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Σύστημα ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των παράκτιων 
περιοχών και των παραλιών (ποιότητα υδάτων, περιβάλλον χώρος, καθαριότητα, απορρίμματα κτλ.), ιδιαίτερα σε κεντρικές παραλίες υψηλής 
επισκεψιμότητας όπως η παραλία Καλαμάτας, η Βοϊδοκοιλιά, το Καλό Νερό, Σίμος, Καλογριά κ.α., Καταγραφή της φέρουσας ικανότητας 
διάσημων ή/και δυσπρόσιτων παραλιών και οργάνωση χρονοθυρίδων επισκεψιμότητάς τους (π.χ. Βοϊδοκοιλιά, Σίμος, Καλογριά) καθώς και 
ψηφιακής ειδοποίησης διαθέσιμης χωρητικότητας ώστε να μην συρρέει ταυτόχρονα μεγάλο πλήθος λουομένων ή/και σκαφών που μειώνει την 
εμπειρία των επισκεπτών, Προώθηση διαδικασιών διενέργειας μελετών και υλοποίησης έργων για την αντιμετώπιση προβλημάτων διάβρωσης 
ακτών (ενδεικτικά αναφέρεται η παραλία Ξιφίας Μονεμβασιάς, διάβρωση παραλιών Ανατολικής Μάνης, διάβρωση ακτών Μεσσηνιακού Κόλπου
κ.α.), Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες με 
συνδυασμό «έξυπνων» κάδων για συλλογή σε ξενοδοχειακές ζώνες και παραλίες, πλωτού φράγματος για τη συλλογή απορριμμάτων από τη 
θαλάσσια επιφάνεια και συλλογή απορριμμάτων από τον πυθμένα με την αξιοποίηση αυτοδυτών, Οργάνωση προγραμμάτων καθαρισμού των
παραλιών από τους Δήμους και εθελοντικές ομάδες, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επισκεπτών σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος

Βραχυπρόθεσμος

10
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

6.4.2.

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 εντός της αγροτουριστικής μονάδας (υπηρεσίες 
καταλύματος, εστίασης, παρασκευής φαγητού από τους επισκέπτες, αγροτική παραγωγή και ήπιες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες)

Βραχυπρόθεσμος

11
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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Νότια Πελοπόννησο (3)

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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12
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

7.1.1.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας, όπως: Βελτίωση και διεύρυνση των χώρων στάθμευσης οχημάτων περιμετρικά των
σημείων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, 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

13
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

9.4.1.

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

14 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.1.1.

Δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης μονοπατιών/διαδρομών, όπως: Επέκταση της καταγραφής και της σύνδεσης των μονοπατιών – διαδρομών,
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, Ανάπτυξη 
ποδηλατικών διαδρομών όπου η γεωμορφολογία το επιτρέπει, Πιστοποίηση μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, Δημιουργία ειδικών
μονοπατιών πεζοπορίας για την περιήγηση ΑμεΑ 

Βραχυπρόθεσμος

15
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.4.

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου του προορισμού, όπως: Προστασία και ανάδειξη ιστορικού, 
πολιτιστικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού / κτιριακού αποθέματος της Νότιας Πελοποννήσου που ενισχύει την αντιληπτική εικόνα του 
επισκέπτη για τον προορισμό και αναδεικνύει τις «στρώσεις» ιστορικότητας του, αυξάνοντας τις προοπτικές εμπλουτισμού του τουριστικού 
προϊόντος και δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών, Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά 
τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου

Μεσοπρόθεσμος

16
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

1.4.5.

Δράσεις προώθησης της αειφορίας και τήρησης της φέρουσας ικανότητας των τουριστικών πόλων του προορισμού, όπως: Επιτάχυνση 
διαδικασιών για την προώθηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού το οποίο λαμβάνει υπόψη την φέρουσα ικανότητα των 
προορισμών καθώς και των δασικών χαρτών. Επαναξιολόγηση του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχές όπου παρατηρείται 
υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας και σημειακή άσκηση πιέσεων στην φέρουσα ικανότητα του προορισμού, Τήρηση 
περιβαλλοντικών όρων αλλά και περιορισμός υπέρμετρης δόμησης σε περιοχές που δεν έχουν πρόσθετη φέρουσα ικανότητα, Ανάπτυξη 
υποδομών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με μακροχρόνια πρόβλεψη στις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή 
(πλημμύρες, ακραίες θερμοκρασίες, μειωμένες βροχοπτώσεις και ανομβρία), Προστασία των περιοχών ΝATURA 2000  και άλλων σημείων
αυξημένης περιβαλλοντικής σημασίας από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, Αυστηρή χωροθέτηση των ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις 
προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Νότια Πελοπόννησο (4)
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17 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 3.1.1.

Δράσεις βελτίωσης τουριστικών λιμένων και μαρίνων, όπως: Προβολή και προώθηση της σύγχρονης μαρίνας Καλαμάτας (ικανότητα φιλοξενίας 
250 γιοτ, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, πόσιμου νερού, εγκαταστάσεις διαχείμασης για 150 σκάφη, πλήρη γκάμα τεχνικών υπηρεσιών) για την 
προσέλκυση σκαφών αναψυχής, Προώθηση διαδικασιών για ην αξιοποίηση της νέας Μαρίνας Πύλου (δυνατότητα ελλιμενισμού 129 σκαφών) και 
την επέκταση των υποδομών με έργα εκβάθυνσης και επέκτασης, για χρήσεις τουρισμού και προσέλκυση τουρισμού σκαφών αναψυχής δια της 
προσέλκυσης επενδυτών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, Επίσπευση των εργασιών επέκτασης της Μαρίνας Μονεμβασιάς (κατασκευή προσήνεμου μόλου) για
την καλύτερη αξιοποίηση της, Αναβάθμιση του ρόλου, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου του λιμένα Κυπαρισσίας, με στόχο τον
εκσυγχρονισμό του παράλιου μετώπου της περιοχής και την ανάδειξή του σε τουριστικό λιμένα ο οποίος θα προστεθεί στη νοητή γραμμή
Καλαμάτα-Κορώνη-Μεθώνη-Πύλος συνδέοντας τη Νότια Μεσσηνία με την Ηλεία (Κατάκολο) και τα νησιά του Ιονίου, Ανάδειξη δικτύου λιμένων 
και λοιπών κατάλληλων υποδομών στη Νότια Πελοπόννησο για σκάφη αναψυχής, και ανάδειξη συνεργειών με τα γειτνιάζοντα νησιά του Ιονίου, 
Αναβάθμιση υπηρεσιών υποδοχής επισκεπτών και ασφαλείας σε λιμένες/μαρίνες και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε σκάφη αναψυχής, 
Δημιουργία νέων τουριστικών καταφυγίων-αγκυροβολίων στις περιοχές Ριζόμυλου και Γιάλοβας, συντήρηση αλιευτικών/τουριστικών 
καταφυγίων, 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, Αναβάθμιση του περιβάλλοντος αστικού τοπίου που περιβάλλει τους λιμένες και τις μαρίνες του προορισμού για την ενίσχυση της 
ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών των σκαφών αναψυχής, 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 του

Μεσοπρόθεσμος

18
Προστασία 

περιβάλλοντος & 
αειφορία

7.4.1.

Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, όπως: Προστασία και διατήρηση του 
παραδοσιακού τρόπου ζωής μέσω του σεβασμού και της ενσωμάτωσης της τοπικής κοινωνίας στις τουριστικές δραστηριότητες, Μελέτη για την 
προστασία των σπηλαίων από τις διαβρώσεις που προκαλεί ο χρόνος και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις λόγω της επισκεψιμότητας, Τακτικός
καθαρισμός των φαραγγιών και έλεγχος των διαβρώσεων που προκαλούν οι βροχοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, Ανάπτυξη δικτύων 
προστατευόμενων ειδών και αυστηριοποίηση των κανόνων προστασίας ώστε να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα, 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, 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. Ανάπτυξη και προώθηση 
οικοτουριστικού προϊόντος με οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Βραχυπρόθεσμος

19 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 1.3.1.

Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Νότια Πελοπόννησος» με ενσωμάτωση και εκμετάλλευση του 
υπάρχοντος ποιοτικού υλικού του ιστοτόπου «Mythical Peloponnese»  και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα 
δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση 
πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. τύπος τουριστικού προϊόντος, εύρος τιμών κ.α.) και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και
διαδραστικού χάρτη

Βραχυπρόθεσμος
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20 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 2.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Sun & Beach, όπως: Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης 
ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας υφιστάμενες αξιόλογες προσπάθειες προς αυτή την 
κατεύθυνση (www.mythicalpeloponnese.gr), 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

21 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 3.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για προώθηση Ναυτικού Tουρισμού, 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 τις επιλογές και διαθεσιμότητα των 
θέσεων ελλιμενισμού (π.χ. περιγραφή, πρόγραμμα λειτουργίας, προσβασιμότητα, σημεία ενδιαφέροντος) και τη διευκόλυνση κρατήσεων 
θέσεων, σύγκρισης χρεώσεων μεταξύ μαρίνων και πληρωμής υποχρεώσεων/τελών κτλ..) στους τουριστικούς λιμένες, Δημιουργία Ηλεκτρονικό 
μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων

Βραχυπρόθεσμος

22 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 4.1.1. Δράσεις ενίσχυσης της εμπειρίας των επισκεπτών, όπως: Διερεύνηση ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τους μήνες 

εκτός περιόδου αιχμής –ιδίως από τον Απρίλιο και μετά- με την παράλληλη ανάπτυξη των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων Βραχυπρόθεσμος

23 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 6.3.1.

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 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

Βραχυπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Νότια Πελοπόννησο (6)

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

24 Ψηφιακή αναβάθμιση & 
μετασχηματισμός 7.3.1.

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

25 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 8.1.1.

Δράσεις αναβάθμισης υποδομών τουρισμού περιπέτειας και δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης και αναψυχής, με έμφαση στον καταδυτικό και 
ποδηλατικό τουρισμό όπως: Προώθηση διαδικασιών για την δυνατότητα χαρακτηρισμού των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του προορισμού ως 
επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων για την προώθηση του καταδυτικού τουρισμού, Ενίσχυση υλοποίησης δράσεων όπως τα «Ελεύθερα 
Τεχνητά Υποβρύχια αξιοθέατα»  για την κατασκευή πέντε τουλάχιστον ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων) και την παροχή 
αξιοθέατων σε συνέργεια με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα υπάρχοντα κέντρα κατάδυσης, Δημιουργία υπαίθριων γηπέδων άμμου που 
μπορούν να φιλοξενήσουν αθλήματα όπως το beach volley, beach scoccer, footvolley όπου εκτός από το βασικό εξοπλισμό θα δημιουργηθούν 
και οι απαραίτητες υποδομές (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής), Εξέταση δημιουργίας καταδυτικών πάρκων στην περιοχή της Μονεμβασιάς και στην 
περιοχή της Ελαφονήσου, Προβολή και προώθηση των υπαρχόντων καταδυτικών πάρκων (ενάλιος αρχαιολογικός χώρος Μεθώνης και όρμος
Ναυαρίνου) για την προώθηση του καταδυτικού τουρισμού παράλληλα με την προγραμματιζόμενη αύξηση των επιλογών στο συγκεκριμένο 
προϊόν, καθώς και προώθηση και προβολή άλλων συναφών θαλάσσιων δραστηριοτήτων ήπιας άθλησης, κυρίως στην ακτή που βρέχεται από το 
Ιόνιο (π.χ. windsurfing), Προώθηση της ολοκλήρωσης των υποδομών καταδυτικού και υποβρύχιου αρχαιολογικού τουρισμού στις θαλάσσιες 
περιοχές της Μεθώνης και του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του κόλπου του Ναυαρίνου. Οι υποδομές αυτές μπορούν να συνδυαστούν με έργα 
προστασίας των ακτών, όπως τεχνητούς υφάλους, που συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και στην ενίσχυση 
του αλιευτικού αποθέματος, Διερεύνηση και ενθάρρυνση χρήσης των τεχνητών λιμνών των υδατοφραγμάτων για την πραγματοποίηση δράσεων 
ήπιου αθλητικού, τουριστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, Διερεύνηση, ενθάρρυνση, προώθηση και 
χρηματοδότησης του έργου μετατροπής της εκγαταληφθείσας από το 2010 μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Τρίπολης-Καλαμάτας σε 
ασφαλή ποδηλατόδρομο, με παράλληλη αναζωογόνηση, μετασκευή και αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων σταθμών του ΟΣΕ. Ενεργής 
προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού με παράλληλη ανάδειξη της ποδηλατικής διαδρομής, των σηράγγων, των γεφυρών και του τοπίου

Μεσοπρόθεσμος

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Νότια Πελοπόννησο (7)

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

26 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

Δράσεις αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και βελτίωσης συνδεσιμότητας, όπως: Προώθηση και υλοποίηση μελετών και έργων βελτίωσης στους λιμένες Μονεμβασιάς, Γυθείου και Καλαμάτας για την 
υποδοχή μικρής και μεσαίας δυναμικότητας κρουαζιερόπλοιων, Έργα αναβάθμισης υποδομών Λιμένα Καλαμάτας (ηλεκτροφωτισμός προσήνεμου μήλου, πίνακας ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για 
παροχή ρεύματος και νερού σε πλοία στο λιμένα, επικαιροποίηση masterplan, εργασίες εκβάθυνσης και νέας προβλήτας για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων  κ.α), Επίσπευση και ολοκλήρωση των 
εργασιών αποκατάστασης και καλλωπισμού στο λιμένα της Πύλου (πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση ζημιών παράκτιας ζώνης και λιμένων του Δήμου Πύλου-Νέστορος, από τη θεομηνία της 29ης 
Σεπτεμβρίου 2018»)

27 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Δράσεις βελτίωσης οδικής προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας του προορισμού (συμπεριλαμβανομένου της θωράκισης απο φυσικά φαινόμενα), όπως: Διενέργεια εργασιών για την βελτίωση στο 
οδικό τμήμα της Ε.Ο. Κυπαρισίας – Φιλιατρών- Γαργαλιάνων, μαζί με την παράκαμψη του οικισμού Γιάλοβας, για την βελτίωση της προσβασιμότητας, Εργασίες για την παράκαμψη του οικισμού 
Ξηροπήγαδο από τη διέλευση του επαρχιακού οδικού άξονα Μύλοι- Κύβερι –Άστρος – Λεωνίδιο- Πούληθρα (βελτίωση υφιστάμενης οδού), Οδική σύνδεση Καλαμάτας – Ριζόμυλου- Πύλου – Μεθώνης 
(βελτίωση υφιστάμενης οδικής σύνδεσης και παράκαμψη οικισμών) για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της ΝοτιοΔυτικής Μεσσηνίας ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες τουριστικές ροές, 
Διενέργεια βελτιώσεων στο ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο που οδηγεί σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς ή σε ορεινούς οικισμούς (Πάρνωνα, Ταϋγέτου), Ενίσχυση των διαδικασιών για την 
υλοποίηση των έργων βελτιώσεων και συντήρησης στην εθνική οδό Καλαμάτας – Τσακώνας – Καλού Νερού (περιλαμβάνεται στρώση νέου ασφαλτοτάπητα σε πλήθος προβληματικών τμημάτων), 
Υλοποίηση του έργου σύνδεσης του νέου αυτοκινητοδρόμου Τρίπολη – Λεύκτρο – Σπάρτη με την εθνικό οδό Τρίπολης Σπάρτης και αύξηση της προσβασιμότητας στους παρακείμενους οικισμού, 
Ολοκλήρωση της νέας εισόδου Σπάρτης από την ανατολική πλευρά της πόλης (σύνδεση με νέα γέφυρα πάνω από τον Ευρώτα, σύνδεση με την νέα Εθνική Οδό Λεύκτρο – Σπάρτη- Σκούρα- Πυρί), Έργα 
βελτίωσης της Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου, τμήμα Πυρί – Γύθειο (βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού, νέα χάραξη για παράκαμψη οικισμών, κατασκευή ισόπεδων κόμβων και παράπλευρου δικτύου, 
Κατασκευή τεχνικών έργων (κυρίως κιβωτοειδών οχτών) για την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών και την προστασία των υποδομών στον αυτοκινητόδρομο Μορέα, της Μεσσηνίας, Ενίσχυση των 
διαδικασιών για την προώθηση υλοποίησης του έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη / κατάντη του αυτοκινητοδρόμου Τσακώνα – Καλαμάτα και της Περιμετρικής Οδού Καλαμάτας»

28 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 5.2.2. Δυνατότητα ενοικίασης εμβληματικών χώρων και αιθουσών για διοργάνωση εκδηλώσεων MICE, όπως γίνεται σε Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο (δυνατότητα ενοικίασης αμφιθεάτρων, παλατιών, 

αρχαιολογικών χώρων υπό αυστηρά πρωτόκολλα χρήσης)

29 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 9.3.1.

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, Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας (web & mobile app) για την διαδικτυακή 
δημοπρασία τοπικών αγροτικών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο, φέρνοντας σε επαφή τους παραγωγούς (γεωργοί, παραγωγοί ελαιολάδου, κτλ.) με τους καταναλωτές (ξενοδοχεία, εστιατόρια)

30 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.2.

Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης στην παραλία, όπως: Βελτίωση προσβασιμότητας πεζών από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο της περιοχής κολύμβησης και κατάλληλη 
σήμανση, Βελτίωση και ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ιδιαίτερα σε παραλίες υψηλής επισκεψιμότητας (π.χ. υπηρεσίες ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, τουαλέτες, ντουζιέρες, σκίαστρα), 
Δίκτυο διαδρομών πεζοπορίας στην παραλία, χωρίς εμπόδια, το οποίο περιλαμβάνει πεζοδρόμους/σταθερό και συνεχές μονοπάτι από ξύλο στην άμμο, 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, 
Συνέχιση και ενίσχυση των ήδη σημαντικών ενεργειών για υποδομές προσβασιμότητας και παροχών σε ΑμΕΑ και σε περισσότερες παραλίες του προορισμού (είτε με επέκταση συστημάτων seatrac σε 
περισσότερες παραλίες καθώς τα προηγούμενα έτη υπήρχαν ήδη εγκαταστάσεις στην Παραλία  Ακρογιάλι της Δυτικής Μάνης, Εκκλησίας Ανάστασης της Καλαμάτας και Φιλοξενίας Καλαμάτας) είτε 
παροχή πρόσβασης με χρήση πλωτών αμαξιδίων κ.α.)

31 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 1.3.3.

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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Νότια Πελοπόννησο (8)

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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Α/Α Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
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32 Προστασία περιβάλλοντος 
&  αειφορία 3.4.1.

Δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας σχετικά με την ανάπτυξη τουρισμού σκαφών αναψυχής, όπως: 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 τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης της 
συγκεκριμένης αγοράς  στην Νότια Πελοπόννησο, Προώθηση δράσεων για την διαχείριση των αποβλήτων (ιδιαίτερα όσον αφορά την διαχείριση των λυμάτων), την περιβαλλοντική αναβάθμιση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μείωση του ευρύτερου οικολογικού αποτυπώματος του τουρισμού των σκαφών αναψυχής, και γενικά του θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές), 
Σύστημα ποιοτικής και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ιδιαίτερα υπό συνθήκη της αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού και της εφαρμογής του υπάρχοντος 
πλαισίου) των σκαφών αναψυχής και του θαλάσσιου τουρισμού (π.χ. ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές) στην περιοχή, Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών, 
Καθορισμός περιοχών περιορισμένης ιστιοπλοΐας και ελλιμενισμού, Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων των σκαφών και σύνδεση με υποδομές διαχείρισης

33 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, 
Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που στεγάζουν πολιτιστικά εκθέματα, Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, Ανάδειξη και αξιοποίηση 
παραδοσιακών οικισμών, Προστασία και ανάδειξη των γνωστότερων πολιτιστικών μνημείων της Νότιας Πελοποννήσου, ιδιαίτερα του Αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά (αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς UNESCO) με την προώθηση της υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη-εκθεσιακή περιήγηση στο παλάτι των δεσποτών στον αρχαιολογικό χώρο Μυστρά» το οποίο περιλαμβάνει την 
λειτουργική ολοκλήρωση του συγκροτήματος του παλατιού, την εξασφάλιση προσβασιμότητας και τη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού στο παλάτι των Δεσποτών και του έργου 
«Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης της επέκτασης της επισκεψιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο Μυστρά» (περιλαμβάνει κατασκευή νέου αγωγού για εναλλακτική υδροδότηση, κατασκευή ανεξάρτητου 
δικτύου πυρόσβεσης κ.α.), Εξέταση αγοράς της οικίας του Γιάννη Ρίτσου στη Μονεμβασιά και μετατροπή του σε μουσείου για δημιουργία ενός ακόμα πολιτιστικού χώρου στην περιοχή

34 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 8.4.1. Δράσεις ενίσχυσης της βιωσιμότητας των αθλητικών υποδομών του προορισμού, όπως: Αυστηρή 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

35 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Δράσεις προώθησης και προβολής του πλούσιου πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού αποθέματος  του προορισμού, όπως: Προώθηση της «Οικίας της Ευρώπης» στην Σπάρτη το οποίο πλέον είναι 
προσβάσιμο και στεγάζει τα ψηφιδωτά «Αρπαγή της Ευρώπης» και «Ορφέα ως γητευτή ζώων» με αντίστοιχη προβολή του μυθολογικού περιεχομένου και εργαλείων αφήγησης, Προώθηση της Σπάρτης 
και διασύνδεσης της με το πρόσωπο του Λεωνίδα και των Σπαρτιατών σε συνδυασμό με τους αναβαθμιζόμενους αρχαιολογικούς χώρους και μουσείου όπως και με τον «τάφο του Λεωνίδα» 
(συγκρότημα από λαξευμένες πέτρες που ο μύθος θέλει να έχει ταφεί εκεί ο αρχαίος βασιλιάς), Προβολή της Μάνης ως έναν αυτόνομου υποπροορισμό μεσαιωνικού χαρακτήρα με αδιάληπτη ιστορική 
πορεία στον Ελλαδικό χώρο που προσφέρει μοναδικό συνδυασμό εμπειριών γαστρονομικού, περιπατητικού, ιστορικού, οικοτουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και ξεχωριστή και μη μαζική εμπειρία Sun 
& Beach, Προώθηση και προβολή των Κάστρων των Σταυροφόρων (π.χ. Κάστρο Μεθώνης αλλά και άλλα εμβληματικά Κάστρα όπως Κορώνης, Μονεμβασιάς, Πύλου) και αξιοποίησή τους μέσω της 
ανάπτυξης θεματικών διαδρομών που μπορούν να εξειδικεύονται ανάλογα με την αρχιτεκτονική τους (γαλλοενετική, βυζαντινή, οθωμανική) που εντοπίζονται στον προορισμό και διατρέχουν όλη τη 
γεωγραφική έκταση της Πελοποννήσου, παρουσιάζοντας ευκαιρίες συνέργειας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Προώθηση των μοναστηριών, εκκλησιών και θρησκευτικών μνημείων των 
βυζαντινών χρόνων στην περιοχή του Μυστρά (π.χ.Ιερά Μονή Βροντοχίου) η οποία απετέλεσε μία πύλη σύνδεσης του βυζαντινού και οθωμανοκρατούμενου ελληνισμού με τη Δύση, της μεταβυζαντινής 
μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα Μεγαλομαρτύρων, των αγιογραφιών της Ιεράς Μονής Ζερμπίτσας και της θαυματουργής εικόνας της Πανάγίας με χρήση κατάλληλων αφηγηματικών εργαλείων, του 
Ιερού Ναού της Υπαπαντής του Σωτήρος στην Καλαμάτα κ.α., Προβολή και αξιοποίηση του πλούτου των μνημείων διαφορετικών ιστορικών περιόδων (Αρχαία Σπάρτη και Αρχαία Μεσσήνη, βασίλειο του 
Νέστορα – Μεσσηνία,  Βυζάντιο, Ενετοκρατία, Ναυμαχία του Ναβαρίνου κ.α.), Προώθηση και προβολή της οικείας του Πατρικ Λι Φερμορ στην Καρδαμύλη, ταξιδιωτικού συγγραφέα που αποτελεί 
μυθιστορηματική μορφή και έβαλε στον χάρτη την απομονωμένη Μάνη με το ομώνυμο βιβλίο του 1972, Προώθηση υποβολής φακέλου ένταξης της Αρχαίας Μεσσήνης στη λίστα της UNESCO

36 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 4.2.1.

Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, όπως: Προώθηση των διαδικασιών για την δημιουργία της νέας Πολιτιστικής διαδρομής Μορέας (νέα 
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση με την συνεργασία του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ») για την ανάδειξη και αναβάθμιση του πολιτιστικού προϊόντος του συνόλου και της Νότιας Πελοποννήσου, Ανάπτυξη 
πολιτιστικών διαδρομών που συνδέουν τον προορισμό και με χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος γειτονικών προορισμών (ενδεικτικά αναφέρονται Αρχαία Μεσσήνη – Ναός Επικούρειου Απόλλωνα-
Αρχαία Ολυμπία, Καλαμάτα- Μυστράς- Λακωνική και Μάνη (Βάθεια) κ.α), Δημιουργία δικτύου ΜΜΜ τα οποία θα διασυνδέουν σημεία Πολιτιστικού/Θρησκευτικού ενδιαφέροντος με σημεία 
ενδιαφέροντος των τουριστών S&B

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

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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37 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.2.

Δράσεις αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης του προορισμού, όπως: Προώθηση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου 
έξυπνου αστικού φωτισμού, προσαρμοσμένου στη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά του προορισμού, Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων διανομής και συστημάτων αποθήκευσης της ενέργειας που 
παράγεται από ΑΠΕ, 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

38 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.3.

Δράσεις ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως: Ενίσχυση της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε σημαντικά αστικά κέντρα και τουριστικούς πόλους του 
προορισμού (π.χ. Δήμο Καλαμάτας) και προώθηση αντίστοιχων δράσεων, Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας των πεζών και των ευάλωτων χρηστών με παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και 
τις διαβάσεις, Βελτίωση υποδομών μεταφορών (λιμάνια, συγκοινωνιακές πύλες) για εξασφάλιση προσβασιμότητας και πλήρους προσπελασιμότητας από άτομα με αναπηρία και μειωμένη 
κινητικότητα, 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 (π.χ. επαναλειτουργία και βελτίωση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας itransport.kalamata.gr για την πόλη της Καλαμάτας κοκ), 
Μετατροπή δημοτικού στόλου οχημάτων σε ηλεκτροκινούμενο / αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα (ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση ευέλικτων και 
περιβαλλοντικά φιλικών mini buses) και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης/διαχείρισης του στόλου οχημάτων σε Δήμους που αποτελούν τουριστικούς πόλους, Σχέδιο δράσης για την αύξηση 
της χρήσης ποδηλάτου για μετακίνηση εντός των αστικών ιστών και τη χάραξη νέων ποδηλατοδρόμων, κατά τα πρότυπα της πόλης της Καλαμάτας. Μελέτη για τη χάραξη ποδηλατοδρόμων παράλληλα 
με το τοπικό επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει κοντινούς προορισμούς 

39 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 8.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Sports & Activities, 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, Ψηφιακή αναβάθμιση των αθλητικών κέντρων με σύγχρονα μέσα που θα βελτιώσουν 
και θα εκσυγχρονίσουν την εμπειρία του επισκέπτη σε αθλητικές διοργανώσεις

40 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.3.

Δράσεις ανάπτυξης σιδηροδρομικής σύνδεσης του προορισμού, όπως: Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου και επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Τρίπολης- Καλαμάτας 
(κανονικοποίηση γραμμής, σηματοδότηση, ηλεκτροκίνηση) για την αύξηση της διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας, Σιδηροδρομική γραμμή Πάτρα – Πύργος-Καλαμάτα, συνδέοντας τέσσερα λιμάνια 
κρουαζιέρας (Πάτρα, Κυλλήνη, Κατάκολο, Καλαμάτα)

41 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 τεχνολογιών διαχείρισης κοινού 
σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις σχετικά με την ροή επισκεπτών, Ενίσχυση τοπικών μουσείων μέσω της δημιουργίας «Δικτύου Μουσείων» με ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο που θα διατίθεται σε 
συγκεκριμένα σημεία πώλησης για τους επισκέπτες

42 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 1.4.1.

Βελτίωση στη συλλογή, διαλογή και διαχείριση απορριμμάτων με παράλληλη επέκταση του δικτύου Πράσινων Σημείων, προώθηση της Διαλογής στην Πηγή, δημιουργία νέων Μονάδων 
Επεξεργασίας/Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, επέκταση υποδομών μεταφόρτωσης, αναδιοργάνωση δικτύου κάδων 
απορριμμάτων και προώθηση των κάδων οργανικών αποβλήτων, με στόχο την καταπολέμηση της αισθητικής όχλησης, την προστασία της δημόσιας υγείας, την προώθηση της ανακύκλωσης και την 
εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στα αστικά απορρίμματα. 

43 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 2.1.1.

Δράσεις βελτίωσης συνδεσιμότητας του παράκτιου μετώπου του προορισμού, όπως: Εργασίες βελτίωσης / συντήρησης του ενδοπεριφερειακό οδικού δικτύου που οδηγεί σε παράκτιες περιοχές 
(Μονεμβασιά όπως το προς υλοποίηση έργο συντήρησης και σήμανσης της επαρχιακής οδού 86, Κροκέες – Μόλαοι- Μονεμβασιά και το προγραμματιζόμενο έργο συντήρησης του οδικού δικτύου του 
Δήμου Μονεμβασιάς, Ελαφόνησος όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου, Γύθειο), Βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε δημοφιλείς (π.χ. 
Βοϊδοκοιλιά, Φονέας) αλλά και πιο απομονωμένες παραλίες (π.χ. Αμμούδι) του προορισμού, σαφώς χωροθετημένοι χώροι παρκαρίσματος με δεσμευμένους χώρους για ΑμεΑ

44 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
στον αερολιμένα Καλαμάτας και στα κεντρικά σημεία των δύο κύριων αστικών κέντρων του προορισμού -Καλαμάτα και Σπάρτη- 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

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Νότια Πελοπόννησο (10)
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45 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.2.

Δράσεις προώθησης, προβολής και εμπλουτισμού του προϊόντος Sun & Beach, όπως: Στρατηγική τοποθέτησης του προορισμού «Νότια Πελοπόννησος» σε σχέση με ανταγωνιστικές περιοχές ως 
ενιαίας ταυτότητας προορισμός με διαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις ανά περιοχή (π.χ.  Luxury high- end και family sun & beach στην Μεσσηνία, πολιτιστικό απόθεμα μεσαιωνικής ιστορίας και sun & 
Beach στην Λακωνία, ζευγάρια και ρομαντικός τουρισμός σε Μονεμβασιά) και στρατηγικός σχεδιασμός για την περαιτέρω προώθηση του προϊόντος S&B  σε αγορές με υψηλό επίπεδο μέσης δαπάνης 
ανά επίσκεψη, όπως για παράδειγμα η ρωσική αγορά, Προβολή και προώθηση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του προορισμού για τον συνδυασμό καταδυτικού και πολιτιστικού τουρισμού. 

46 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 5.2.1.

Δράσεις προβολής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας του προορισμού για την προσέλκυση συνεδρίων, όπως: Στοχευμένη προβολή & προώθηση της Νότιας Πελοποννήσου ως δυνητικού MICE 
προορισμού (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, έκδοση εξειδικευμένων οδηγών), κατάθεση επίσημων προτάσεων ώστε να εξασφαλιστεί η διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις / οργανισμούς που επιδιώκουν να διοργανώσουν συνέδρια / εκδηλώσεις στον προορισμό. Η προβολή πρέπει να ενημερώνει για τα συμπληρωματικά 
προϊόντα του MICE τουρισμού (πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομία, πλήθος περιπατητικών διαδρομών και αθλητικών δραστηριοτήτων)  και πρέπει να παρέχει πληροφοριακό υλικό 
για τον προορισμό στους συνέδρους και πολυκαναλική προώθηση των εκδηλώσεων, Προώθηση των ενεργειών του Γραφείου Υποδοχής Συνεδρίων, Επισκεπτών & Θεματικού Τουρισμού Μεσσηνίας 
(Kalamata CVB) για την ενίσχυση των θεματικών μορφών τουρισμού, Συμβολή και συνεργασίες με τα υπάρχοντα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και διευκόλυνση τους στην διενέργεια διεθνών 
επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων 

47 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 6.4.1.

Δράσεις σύνδεσης του Αγροτουρισμού με εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως: 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 

48 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία 7.4.1. Δράσεις σύνδεσης του Οικοτουρισμού με την εκπαίδευση, όπως: 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

49
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

1.5.3.

Δράσεις ενίσχυσης της τουριστικής εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας, όπως: 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, 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)

50 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 3.2.1. Προβολή και προώθηση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του προορισμού οι οποίοι προσφέρονται για καταδυτικό τουρισμό συνεργειακά με τουρισμό σκαφών αναψυχής

51 Ψηφιακή αναβάθμιση &                       
μετασχηματισμός 4.3.1.

Δράσεις αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων για ενίσχυση του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, όπως: 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 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 και διάδρασης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους (εφόσον το μέγεθος και η επισκεψιμότητα δικαιολογεί την συγκεκριμένη παροχή διάδρασης)

52 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 9.2.1. Δράσεις προώθησης και προβολής γαστρονομικού προϊόντος, όπως: Προβολή και προώθηση του γαστρονομικού προϊόντος  με το πλούσιο πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα  (π.χ. με την 

παράλληλη προώθηση του μουσείου Ελιάς και Λαδιού της Σπάρτης)

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Νότια Πελοπόννησο (11)

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

53 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.6.

Δράσεις ενίσχυσης υποδομών υγείας στον προορισμό, όπως: Αναβάθμιση και ενίσχυση του υλικοτεχνικού, ιατροτεχνολογικού και βιοϊατρικού εξοπλισμού των νοσοκομείων (Καλαμάτας, Σπάρτης, 
Μολάων, Κυπαρισσίας) και των κυριότερων Κέντρων Υγείας της Νότιας Πελοποννήσου και κυρίως αντιμετώπιση του προβλήματος υποστελέχωσης των δομών υγείας του προορισμού που θα 
υποστηρίξουν και θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, καλύπτοντας τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αλλά και τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα κατά 
την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19, Ενίσχυση του ΕΚΑΒ με προσωπικό και μέσα μεταφοράς (διασώστες, ασθενοφόρα, και μονάδες έγκαιρης επέμβασης-μηχανές)

54
Ενίσχυση δεξιοτήτων & 

ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

4.5.3. 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 1.1.7.

Δράσεις ενίσχυσης βασικών υποδομών του προορισμού, όπως: Ενίσχυση με μέσα αντιπυρικής προστασίας, αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών, Ολοκλήρωση του 
έργου αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού σε Καλαμάτα και Μεσσήνη, Ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης της Κοινότητας Νεάπολης Λακωνίας, 
Προώθηση κατασκευής νέων δικτύων και συστημάτων ύδρευσης καθώς και υλοποίησης έργων αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης επιστρατεύοντας τις έξυπνες εφαρμογές με τηλεμετρία και τηλε-
έλεγχο διαρροών που θα ενισχύσουν ποσοτικά και ποιοτικά τους υδάτινους πόρους του προορισμού και θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση τους

56 Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 8.1.2.

Δράσεις αναβάθμισης υποδομών Sports & Activities, όπως: Υλοποίηση έργων αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Μεσσήνης (ηλεκτροφωτισμός, αναβάθμιση τάπητα για αγωνίσματα στίβου,
τοποθέτηση καθισμάτων), Εξέταση αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων της Μπούκας (Μεσσήνη) και διαμόρφωση χώρων υποδοχής για αθλήματα όπως beach volley – beach handball, , 
Πιστοποίηση ποιότητας αθλητικών εγκαταστάσεων και συλλόγων δραστηριοτήτων περιπέτειας που προσφέρουν υπηρεσίες σε ΑμΕΑ, Ενθάρρυνση και προώθηση δημιουργίας νέων γηπέδων γκολφ 
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου με προϋπόθεση την εξέταση επάρκειας υδατικών πόρων, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη της ΠΕ Μεσσηνίας ως προορισμού 
γκολφ, μέσω της ενίσχυσης διαδικασιών δημιουργίας δύο νέων γηπέδων γκολφ

57 Προστασία περιβάλλοντος 
& αειφορία

1.4.4. Ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στον προορισμό ως προς τις δυνατότητες αντιμετώπισης  φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή όπως π.χ. η διάβρωση των ακτών

58 Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 7.1.2.

Δράσεις προώθησης και προβολής του Οικοτουρισμού, όπως: Οργάνωση και ενεργητική προώθηση ενός ενιαίου brand του προορισμού «Ν. Πελοπόννησος» σε συνεκτικότητα με το τουριστικό προϊόν 
του Ήλιος και Θάλασσα  που θα βασίζεται στη μοναδική βιοποικιλότητα του τόπου, το πλήθος των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος (Υδροβιότοπος της Γιάλοβας με ιδιαίτερη ορνιθοπανίδα, η 
βλάστηση του συμπλέγματος των Μεσσηνιακών Οινουσσών/Σαπιέντζα, Σχίζα, Αμαριανή, Βενέτικο, το φαράγγι του Βυρού, τα σπήλαια Διρου ) τόσο παραθαλάσσια όσο και ορεινά, Η ανάδειξη του 
μείγματος τουριστικών προϊόντων οικοτουρισμού και πολιτισμού  απαιτούν στοχευμένη και συνδεδεμένη στρατηγική προώθησης ώστε σε πρώτο βαθμό να αναδειχθεί το τουριστικό προϊόν του 
οικοτουρισμού συμπληρωματικά στο εδραιωμένο τουριστικό προϊόν και να δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν το πλαίσιο του της ανάπτυξης του προορισμού 
κατά τη διάρκεια των ετών (από τον αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή) καθώς η γεωμορφολογία και οι κλιματολογικές συνθήκες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο

Ιεράρχηση Στρατηγικών Δράσεων Δημοσίου Τομέα για τη Νότια Πελοπόννησο (12)

Οριζόντιες Δράσεις Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Τουρισμός (κρουαζιέρα)Ναυτικός Τουρισμός (yachting) Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός City Break MICE
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Επισκόπηση αξιολόγησης Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα του προορισμού
Στο Διάγραμμα αποτυπώνονται οι παραπάνω δράσεις εστιάζοντας στα κριτήρια «Ποιότητα Ζωής» και «Προϊόν και Προώθηση». 
Με μπλε χρώμα προσδιορίζονται οι δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με υποδομές προσβασιμότητας. Από τις υπόλοιπες, με 
κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι δράσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο ωριμότητας / υψηλό κόστος.

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

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

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

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

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

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

• Υψηλής σημασίας δράσεις, ιδιαίτερα ως προς το κριτήριο «Ποιότητα Ζωής», είναι οι εκείνες που αφορούν τη βελτίωση της ταξιδιωτικής 
εμπειρίας των επισκεπτών, περιλαμβάνοντας, παρεμβάσεις που συνδέονται με τον οδικό τουρισμό όπως την κατασκευή ειδικών χώρων 
διημέρευσης (overnight parking stops / camper stops) στο οδικό δίκτυο σε διάφορές περιοχές του προορισμού (Δράση 8), και την προώθηση 
κοινών κανονιστικών προτύπων για καταλύματα και υγειονομικά πρωτόκολλα (Δράση 11)

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

• Σημαντικές αναδεικνύονται επίσης δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτιστικό/ θρησκευτικό τουρισμό όπως δράσεις ενοποίησης και 
διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού (Δράση 36, με χαμηλό βαθμό στο κριτήριο ωριμότητα/κόστος) και
δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων (Δράση 41)

• Μία ολόκληρη ομάδα δράσεων που αφορά την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την ψηφιακή προώθηση και προβολή του προορισμού 
και εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων (Sun and Beach, Ναυτικός Τουρισμός, Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός, Γαστρονομικός τουρισμός) 
έχει αυξημένη σημασία για το προϊόν αλλά περιορισμένη σημασία για το κριτήριο «Ποιότητα Ζωής» (Δράσεις 19, 20, 21, 23, 24, 29)
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Προϊόν Περιοχή-άξονας Α/Α Στρατηγικής 
Κατεύθυνσης Στρατηγικές Δράσεις

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.1.

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

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 1.1.2.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 2.2.2.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 5.2.1.

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

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 6.1.1.

Ενίσχυση των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του αμιγή αγροτουρισμού που δεν περιορίζεται σε χώρους καταλύματος παραδοσιακού τύπου, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα 
δραστηριοτήτων σε αγρόκτημα, κτηνοτροφικές και τυροκομικές μονάδες καθώς και ενασχόληση με άλλες γεωργικές και οικοτεχνικές εργασίες. Σκοπός είναι οι μονάδες να  παρέχουν υλικοτεχνικές 
υποδομές που επιτρέπουν δραστηριότητες 

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 7.2.1.

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

Αναβάθμιση & προώθηση 
τουριστικού προϊόντος 8.2.1. Προώθηση της σύμπραξης μεταξύ δημόσιων φορέων, αθλητικών φορέων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των τοπικών κοινοτήτων για την άρτια και επαγγελματική διοργάνωση των αθλητικών 

εκδηλώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων άθλησης και περιπέτειας και την παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους συμμετέχοντες / επισκέπτες (Π.χ. Ironman)

Βελτίωση & ανάπτυξη 
υποδομών 9.1.1. Οργάνωση ανοιχτών αγορών στην Καλαμάτα ενδεχομένως και σε άλλα μικρότερα αστικά κέντρα στα πρότυπα της Mercat de la Boquueria στη Βαρκελώνη όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να βρει 

πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα τοπικών παραγωγών, και να γευτεί φρέσκα γεύματα βασισμένα σε παραδοσιακές συνταγές

Στρατηγικές Δράσεις ΣΔΙΤ ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη Νότια Πελοπόννησο

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

Αγροτουρισμός Οικοτουρισμός Sports & Activities Γαστρονομικός Τουρισμός Τουρισμός Ευεξίας



71

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της                               
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης
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Επισκόπηση ενδεικτικών βασικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές βασικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι θα επέλθουν για τον προορισμό 
«Νότια Πελοπόννησος» από την υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.

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 Sun & Beach, του yachting, του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού, του MICE και των συμπληρωματικών τουριστικών προϊόντων 

(Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Sports & Activities, Γαστρονομικός Τουρισμός) 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)
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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 «Νότια 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 «Νότια Πελοπόννησος».
Προορισμός «Νότια Πελοπόννησος» | Προσβασιμότητα & συνδεσιμότητα

Επίκεντρο: Καλαμάτα Μεσσήνη Πύλος Μεθώνη Κορώνη Κυπαρισσία Μικρή Μαντινεία Καρδαμύλη Στούπα Λιμένι / 
Νέο Οίτυλο Σπάρτη

Απόσταση 12 χλμ. 52 χλμ. 62 χλμ. 52 χλμ. 70 χλμ. 8 χλμ. 36 χλμ. 43 χλμ. 77 χλμ. 100 χλμ.

Χρόνος 20' 1h 5' 1h 20' 1h 10' 55' 14' 51' 1h 5' 1h 47' 1h 5'

Επίκεντρο: Γύθειο Αρεόπολη Λιμένι/Νέο Οίτυλο Πύργος/Σπήλαιο 
Διρού Γερολιμένας Πόρτο Κάγιο Κότρωνας Μονεμβασιά

Απόσταση 26 χλμ. 27 χλμ. 33 χλμ. 50 χλμ. 64 χλμ. 30 χλμ. 66 χλμ.

Χρόνος 30' 35' 37' 56' 1h 20' 36' 1h 10'

Ενδεικτικές αποστάσεις και χρόνοι πρόσβασης από το επιλεγμένα επίκεντρα του προορισμού

Πύλες εισόδου
• Αεροπορική συνδεσιμότητα: 

− Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» που βρίσκεται σε απόσταση 9 χλμ. 
(15’) δυτικά από το κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, 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) 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

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)
• Εθνική Οδός 9 (ΕΟ 9 | Πάτρα-Αμαλιάδα-Πύργος-Κυπαρισσιά)
• Εθνική Οδός 82 (ΕΟ 82 | Πύλος-Βελίκα-Μεσσήνη-Καλαμάτα-Αρτεμισία-Σπάρτη)
• Εθνική Οδός 39 (Τρίπολη-Σπάρτη-Γύθειο)
• Εθνική Οδός 86 (Κροκέες-Μονεμβασιά)

Διατροπική συνδεσιμότητα
• Λιμένες με ελάχιστη ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα, σημειακές ελλείψεις & αδυναμίες στον προορισμό: 

− Το λιμάνι της Καλαμάτας ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και έχει 
χαρακτηριστεί ως λιμάνι εθνικής σημασίας, με υποδομές που δύνανται να καλύψουν την εμπορική & ακτοπλοϊκή 
κίνηση, ενώ χρησιμοποιείται επίσης από κρουαζιερόπλοια & αλιευτικά- ωστόσο απαιτούνται σημαντικά έργα 
αναβάθμισης. Επίσης, τα τελευταία χρόνια δεν αξιοποιείται ως επιβατικός σταθμός και δε συνδέεται με άλλα 
λιμάνια για τη μεταφορά επιβατών. 

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

− Γίνονται προσπάθειες επανεργοποίησης της ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιάς-Μονεμβασιά και της επανασύνδεσης 
Νότιας Πελοποννήσου (Καλαμάτα / Γύθειο) με Κρήτη.

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

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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