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Εισαγωγή  

 

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στην από 01/12/2020 

Προγραμματική Σύμβαση των άρθρων 12 του Ν.4412/2016 και 100 του Ν.3852/2010, όπως 

ισχύουν, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. 

«Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».  

Αφορά σε σχέδιο δράσης για την οργάνωση και εφαρμογή καμπάνιας ενημέρωσης, 

προσέλκυσης και ευαισθητοποίησης για τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:   

Α. Καταγραφή των πλεονεκτημάτων – πόλων έλξης αλιευτικού τουρισμού στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Β. Καταγραφή / Συλλογή στοιχείων για τους αλιευτικούς συλλόγους και τα αλιευτικά 

σκάφη στην Πελοπόννησο 

Γ. Στρατηγική Επικοινωνίας για την προβολή και προώθηση του αλιευτικού τουρισμού της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Δ. Πρακτικές διασύνδεσης του αλιευτικού τουρισμού με άλλους τομείς και δραστηριότητες 

που ενισχύουν το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Ε. Συλλογή και παρουσίαση μετρήσιμων στοιχείων που αφορούν τα ανωτέρω και 

καθορισμός στόχων για την επόμενη περίοδο 

Τα παραπάνω αναλύονται στα ακόλουθα τέσσερα κεφάλαια:   

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στον αλιευτικό τουρισμό γενικά, τα χαρακτηριστικά 

αυτού, τον αλιευτικό τουρισμό ως μία εναλλακτική μορφή οικονομικής δραστηριότητας, το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις ασκούμενες δραστηριότητες.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην δυναμική της δραστηριότητας στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, καταγράφοντας τη δυναμικότητα των φορέων και των υποδομών αυτής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επισημαίνονται οι υποστηρικτικές υποδομές, οι οποίες ωφελούνται 

από την ανάπτυξη αυτής της εναλλακτικής δραστηριότητας, που εμπλουτίζει το τουριστικό 

προϊόν και αξιοποιεί τις δυνάμεις του ανθρώπινου δυναμικού σε αναπτυξιακή κατεύθυνση.  

Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφεται η στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

για την ικανοποίηση του στόχου της ανάπτυξης συμπληρωματικά της αλιευτικής 

δραστηριότητας του αλιευτικού τουρισμού.  

Ακολουθεί παράρτημα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, καθώς και τις επιμέρους 

ενέργειες για την επιτυχή υλοποίηση της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 

τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.     

Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί σε μέγιστο βαθμό, τονώνοντας την τοπική 

οικονομία και κοινωνία. Η μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται παγκόσμια και στη λεκάνη της 
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Μεσογείου θάλασσας, είναι ο αλιευτικός τουρισμός, μία μορφή που παρουσιάζει έντονο 

ενδιαφέρον, δεδομένου ότι τόσο η ποικιλομορφία της ακτογραμμής, όσο το ενδιαφέρον που 

αφορά στην οικονομική αυτή δραστηριότητα και η επιθυμία γνωριμίας με το θαλάσσιο 

περιβάλλον, είναι παράμετροι που μπορούν να οργανώσουν ένα νέο προϊόν και να αναδείξουν 

την αξία της γεωγραφικής παράκτιας ζώνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προορισμό 

αξίας. Ο αλιευτικός τουρισμός δύναται να συμβάλλει στη συμπλήρωση του εισοδήματος των 

αλιέων, στη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή 

του στη διαφύλαξη των τοπικών παραδόσεων, στην προσέγγιση των τουριστών στον κόσμο 

της αλιείας και στην αναγνώριση της σημασίας της αξιοποίησης των φυσικών πόρων της 

θάλασσας.  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με βάση τα διατιθέμενα στοιχεία της υφιστάμενης 

κατάστασης στην παράκτια ζώνη, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την αξία της εναλλακτικής 

δραστηριότητας του αλιευτικού τουρισμού στην γεωγραφική ζώνη που την περιβάλλει και 

αξιοποιώντας τον μεγάλο αριθμό παράκτιων αλιέων και χιλιομέτρων ακτογραμμής, 

υποστηρίζει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης του αλιευτικού τουρισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o – Ο ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

1.1 Ορισμός  

Ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μία 

εναλλακτική τουριστική δραστηριότητα που 

αναπτύσσεται από επαγγελματίες αλιείς που 

επιβιβάζουν στα σκάφη τους τουρίστες για την 

ανάπτυξη της παραδοσιακής αλιευτικής 

δραστηριότητας που γίνεται ως τουριστική – 

ψυχαγωγική δραστηριότητα. Ως αλιευτικό 

τουρισμό δεν εκλαμβάνουμε μόνο τη 

δραστηριότητα της παρατήρησης της 

επαγγελματικής αλιείας στη θάλασσα εκ μέρους των τουριστών αλλά και τη γνώση ενός 

εδαφικού χώρου, του πολιτισμού και των παραδόσεων του.  

1.2 Κύρια Χαρακτηριστικά Αλιευτικού Τουρισμού 

O αλιευτικός τουρισμός ως μορφή θεματικού τουρισμού προσδιορίζεται με την ανάδειξη 

και αξιοποίηση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δραστηριοτήτων με πλούσια στοιχεία 

παραδοσιακού χαρακτήρα, όσον αφορά στην απασχόληση και τα χρησιμοποιούμενα μέσα, 

αλλά και στοιχεία του υδάτινου περιβάλλοντος και της υδρόβιας ζωής. Ειδικότερα, ως 

αλιευτικός τουρισμός ορίζεται:  

α) η επίδειξη μεθόδων αλιείας 

β) η επίδειξη μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών  

γ) η επίδειξη αλιευτικών μέσων και εργαλείων  

δ) η ανάδειξη του αλιευτικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των υδάτινων 

οικοσυστημάτων  

ε) η ανάδειξη του τρόπου ζωής αλιευτικών κοινοτήτων 

 Ο αλιευτικός τουρισμός αναπτύσσεται στο σύνολο των υδάτων της Χώρας, θαλάσσιων, 

λιμναίων, ποτάμιων, λιμνοθαλασσών, όπου ασκείται αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων 

οργανισμών, μπορεί να διεξάγεται και με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και 

εντάσσεται στους τρόπους εκμετάλλευσης των εν λόγω υδάτων.  

Αλιευτικό τουρισμό μπορούν να διενεργήσουν επαγγελματίες αλιείς, κάτοχοι 

επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, χωρίς να παρεμποδίζεται η παράλληλη επαγγελματική 

αλιευτική δραστηριότητά τους.  
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1.3 Ο Αλιευτικός Τουρισμός ως Οικοτουριστική Δραστηριότητα  

Ο αλιευτικός τουρισμός εντάσσεται σε μεγάλο βαθμό στον ορισμό που έχει γίνει διεθνώς 

αποδεκτός για τον οικοτουρισμό : «να ταξιδεύεις με υπεύθυνο τρόπο μέσα στο περιβάλλον 

και να επισκέπτεσαι φυσικές περιοχές σχετικά μη διατεταγμένες με σκοπό την απόλαυση, τη 

μελέτη και την εκτίμηση της φύσης και κάθε πολιτιστικού χαρακτηριστικού που συνδέεται με 

αυτήν, ώστε να προωθείται η διαφύλαξή της, να ελαχιστοποιείται η επίπτωση στο περιβάλλον 

και να παρέχονται ουσιαστικά κοινωνικό-οικονομικά οφέλη στον τοπικό πληθυσμό». 

 Ο αλιευτικός τουρισμός ορίζεται ως εξής : «Τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται 

από έναν πλοιοκτήτη, μία πλοιοκτήτρια εταιρία ή μία κοινοπραξία ή ένα σύνδεσμο αλιέων 

παράκτιας ή βιοτεχνικής αλιείας που επιβιβάζει στα σκάφη του τουρίστες για την ανάπτυξη 

της παραδοσιακής αλιευτικής δραστηριότητας που γίνεται ως τουριστική – ψυχαγωγική 

δραστηριότητα».  

Στη δραστηριότητα του αλιευτικού 

τουρισμού περιλαμβάνονται :  

 Η ανάπτυξη της πρακτικής της μη 

επαγγελματικής αλιείας επάνω σε ένα 

επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος, μέσω 

της χρήσης των τεχνικών της μη 

επαγγελματικής αλιείας.  

 Η ανάπτυξη μιας τουριστικό-

ψυχαγωγικής δραστηριότητας με σημαία 

την διάδοση της κουλτούρας της 

θάλασσας και της αλιείας, η οποία γίνεται 

επάνω σε ένα αλιευτικό σκάφος και συνίσταται στην παρατήρηση της δραστηριότητας της 

επαγγελματικής αλιείας (συνοδευόμενη από τις κατάλληλες διευκρινίσεις), και στη δοκιμή 

γεύσεων της γαστρονομίας με βάση τα θαλάσσια προϊόντα, είτε πάνω στο σκάφος είτε στη 

ξηρά.  

 Η γνώση και αξιολόγηση των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών (προστατευμένων ή 

όχι) στις οποίες αναπτύσσεται η δραστηριότητα της αλιείας, καθώς και η προσέγγιση του 

επαγγελματικού κόσμου της αλιείας στους τουρίστες και στο ευρύ κοινό. 

1.4 Θεσμικό Πλαίσιο  

Το θεσμικό πλαίσιο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο του αλιευτικού 

τουρισμού ρυθμίστηκε με το Ν. 4070/2012 (άρθρα 176-186) και το Ν. 4179/2013 (άρθρα 40-

43). Πρόκειται για οικοτουρισμό που πραγματοποιείται στο υγρό στοιχείο και περιλαμβάνει 

την ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων από τους επαγγελματίες αλιείς με σκοπό την 

ψυχαγωγία των τουριστών και τη διάδοση της αλιευτικής κουλτούρας. Οι στόχοι του 

αλιευτικού τουρισμού είναι αφενός η ψυχαγωγία του κοινού μέσω της αλιείας και η γνωριμία 
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με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και αφετέρου η οικονομική ενίσχυση των αλιέων και η 

τόνωση του κοινωνικού ιστού των τοπικών κοινωνιών τους. Το διπολικό σύστημα των 

ωφελειών που προκύπτουν μέσω του αλιευτικού τουρισμού με τελικούς αποδέκτες τους 

καταναλωτές (τουρίστες) και τους παρόχους της υπηρεσίας (αλιείς) είναι σύμφωνο με τις 

επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης. Ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται αυτή η 

εναλλακτική μορφή τουρισμού με εμφανή θετικά αποτελέσματα στους ευαίσθητους τομείς 

της αλιείας, του τουρισμού και της αειφόρου ανάπτυξης.  

1.5 Δραστηριότητες Αλιευτικού Τουρισμού 

Δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, μπορούν να πραγματοποιούνται:  

1. στο θαλάσσιο χώρο και όπου επιτρέπεται η αλιεία στα πλαίσια θεσμικών δεσμεύσεων 

που ισχύουν από την εκάστοτε νομοθεσία και αφορούν είτε ειδικά καθεστώτα προστασίας – 

Εθνικά θαλάσσια Πάρκα, Δίκτυο Φύση – 2000/NATURA – είτε ειδικές δεσμεύσεις – π.χ. 

αλιευτικά πεδία με ειδικές και περιορισμένες διατάξεις, δεσμευμένες θαλάσσιες περιοχές για 

λόγους προστασίας υδρόβιων οργανισμών ή περιοχών αναπαραγωγής, κ.λπ., είτε αφορούν 

κεντρικές πολιτικές ολοκληρωμένης προσέγγισης, – π.χ. ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. 

 2. Στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα – λίμνες, ποτάμια, υφάλμυρα οικοσυστήματα – και 

στα οποία επιτρέπεται η αλιεία, στα πλαίσια θεσμικών δεσμεύσεων που ισχύουν από την 

εκάστοτε νομοθεσία και αφορούν είτε ειδικά καθεστώτα προστασία – Εθνικά πάρκα, Δίκτυο 

Φύση – 2000/NATURA – είτε λοιπές κανονιστικές διατάξεις. 

 3. Σε μισθωμένα τμήματα του θαλάσσιου ή χερσαίου χώρου, με χρήση εκτροφής 

υδρόβιων οργανισμών, υπό των προϋποθέσεων που θέτει το πλαίσιο αδειοδότησης των 

μονάδων αυτών.  

Οι δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού μπορούν να αναπτύσσονται σε συνδυασμό με 

προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης  

1.6  Όροι και Προϋποθέσεις Εφαρμογής Αλιευτικού Τουρισμού  

Καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, 

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, και των συναρμόδιων υπουργών Τουρισμού, Ολγας Κεφαλογιάννη και 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Καρασμάνη, οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του 

αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς και κατόχους επαγγελματικών σκαφών, που 

επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό, παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους 

δραστηριότητες. (ΦΕΚ 97/Β’/20-01-2015) 

Σύμφωνα με την απόφαση, τα αλιευτικά σκάφη που διενεργούν αλιευτικό τουρισμό 

υποχρεούνται:  

 Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.  

 Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία, εκτός της τράτας 

βυθού με δίχτυα και του γρίπου που σύρεται από σκάφος.  
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 Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στους σχετικούς νόμους. 

 Να έχει διενεργηθεί το προβλεπόμενο πείραμα ευστάθειας με τον αλιευτικό εξοπλισμό 

του πλοίου σε κατάσταση χρήσης του 

 Να παραλαμβάνουν μέχρι 12 επιβάτες.  

 Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πιστοποιητικό Ασφαλείας, 

Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση) όπου 

αναγράφονται ο αριθμός των επιβατών που μπορούν να παραλαμβάνουν, η έκταση 

των πλόων, και οι σχετικές «Εντολές–Οδηγίες» χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικών 

ή άλλων πιστοποιητικών. 

 Να υπάρχει ειδικός χώρος παραμονής για το σύνολο των επιβατών, ώστε να είναι 

ασφαλείς κατά την διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα να μην 

την παρεμποδίζουν.  

Κατά τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού, οι επαγγελματίες αλιείς ή σπογγαλιείς 

προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 

και αλιευτική νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές μεθόδους και εργαλεία που 

καθορίζονται στην επαγγελματική άδεια του σκάφους, με εξαίρεση την τράτα βυθού με 

δίχτυα και το γρίπο που σύρεται από σκάφος. Ο αλιευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι 

διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο επί του σκάφους, ώστε να μην εμποδίζει την ελεύθερη και 

την ασφαλή κίνηση των επιβαινόντων, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα πάνω σε αυτό. 

Οι επιβάτες τουρίστες επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο με εργαλεία πετονιά, συρτή και καθετή, ο 

χειρισμός των οποίων πραγματοποιείται χειροκίνητα και όχι με μηχανική υποβοήθηση, καθώς 

και να συμμετέχουν με ευθύνη του κυβερνήτη του σκάφους και κατά τη διενέργεια 

αλιευτικών δραστηριοτήτων, μόνο σε εργασίες από την εκτέλεση των οποίων δεν διατρέχει 

κίνδυνο η ασφάλειά τους. Η παραλαβή επιβατών για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής υπό τη 
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σύναψη συμβάσεων ολικής ναύλωσης ή την εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014, απαγορεύεται.  

1.7 Διαδικασία Έγκρισης Έναρξης Διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού  

Παράλληλα, στην απόφαση ορίζεται η διαδικασία έγκρισης, που προβλέπει ότι οι 

ενδιαφερόμενοι αλιείς οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα για την αναγγελία έναρξης διενέργειας 

αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας όπου έχει 

καταχωρηθεί στα Μητρώα της το επαγγελματικό αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος. 

 1. Αρμόδια αρχή για την υποβολή αιτήματος αναγγελίας για την έναρξη της διενέργειας 

αλιευτικού τουρισμού είναι η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί τον 

φάκελο του σκάφους. Το αίτημα συνοδεύεται με τα κατωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά 

και βεβαιώσεις συναρμόδιων υπηρεσιών: 

 α) Αίτηση του ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους στην οποία αναγράφονται τα αλιευτικά 

εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιβάτες-τουρίστες, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ΚΥΑ του θέματος.  

β)  Φωτοαντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ  

γ) Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4256/2014 (Α΄ 92).  

2. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αφού ελέγξει τα 

δικαιολογητικά της παραγράφου 1 και διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, καταχωρεί την έγκριση 

εντός πέντε (5) ημερών στα στοιχεία του σκάφους και του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη σε 

βάση δεδομένων μέσω του συστήματος Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της 

Αλιείας (ΟΣΠΑ) προκειμένου να ενημερώσει τη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική 

Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

3. Το αλιευτικό σκάφος υποχρεούται όπως τηρεί τους προβλεπόμενους από την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία κανόνες σχετικά με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, τη στελέχωση, την 

υγιεινή και την καταλληλότητα του αλιευτικού σκάφους για την επιβίβαση επιβατών. Πριν την 

έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς ενημερώνουν 

εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή σχετικά με την πρόθεσή τους να 

διενεργήσουν τέτοιου είδους τουρισμό στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

2.1 Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα –  Πόλοι Έλξης Περιφέρειας 

Πελοποννήσου   

Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί σε μέγιστο βαθμό, τονώνοντας την τοπική 

οικονομία και κοινωνία. Το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση στα χαρακτηριστικά του Τουριστικού 

Προϊόντος της Πελοποννήσου, καθώς και η ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε η Στρατηγική Ανάπτυξης του Τουρισμού να αποτυπώνει, να αναδεικνύει 

και να ενισχύει τις πραγματικές δυνατότητες της Περιφέρειας προς τη σωστή κατεύθυνση.  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί το νοτιότερο χερσαίο άκρο της Ευρώπης και 

καλύπτει το 11,7% (15.490km²) της συνολικής έκτασης της χώρας, το 19,9% της έκτασής 

της είναι πεδινό (και το 30% ημιορεινό), και εκτείνεται κυρίως στις περιοχές εγγύς των 

θαλάσσιων κόλπων, όπου σχηματίζονται αρκετές πεδιάδες. Ωστόσο, παρά το μικρό ποσοστό 

των πεδινών εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει μερικές από τις πιο εύφορες περιοχές της 

χώρας, όπως ο Αργολικός κάμπος και ο κάμπος της Κορινθίας. Επιπρόσθετα, η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου διαθέτει 1.200 χλμ. μήκους ακτογραμμής από τα οποία τα 333,7 χλμ., 

προσφέρονται για κολύμβηση και για θαλάσσια σπορ. 

Σημαντική θέση στο φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας καταλαμβάνουν τα σπήλαια 

ιδίως αυτά που είναι επισκέψιμα όπως το Σπήλαιο Κάψιας, στην Αρκαδία, το Σπήλαιο 

Γλυφάδας Διρού στη Λακωνία και το Σπήλαιο Αγίου Ανδρέα Καστανιάς, στη Λακωνία. Ακόμη, 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει σημαντικός αριθμός θεσμοθετημένων περιοχών 

προστασίας. Ειδικότερα, με βάση την υφιστάμενη εθνική και διεθνή νομοθεσία 

καταγράφονται:  

• 13 περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως 

Μνημεία της Φύσης σε σύνολο 51 της επικράτειας 

με βάση τα προβλεπόμενα από το Ν.Δ. 996/1971, 

των οποίων η διατήρηση κρίθηκε αναγκαία και 

καθορίσθηκαν μέτρα προστασίας τους, 

 • 2 αισθητικά δάση (Δάσος Πευκιάς 

Ξυλοκάστρου Κορινθίας και το Δρυοδάσος 

Μογγοστού Κορινθίας), 

 • 28 περιοχές Natura 2000, 

 • 40 τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και  

 • 124 Παραδοσιακοί οικισμοί. 
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Οι υψηλής αξίας και ποιότητας πολιτιστικοί πόροι αποτελούν ένα από τα ισχυρά σημεία 

της Περιφέρειας. Στην Περιφέρεια καταγράφονται από την UNESCO 3 Μνημεία Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς. Ο Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου (1988) ο οποίος αποτελούσε το 

θεραπευτικό κέντρο όλου του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Ο τόπος ήταν αφιερωμένος σε 

θεότητες της ίασης, στα μνημεία της ήταν αποτυπωμένη η εξέλιξη της ιατρικής από τη φάση 

κατά την οποία η ίαση εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον θεό έως τη μετατροπή της σε 

επιστήμη. Ο Μυστράς (1989), βόρεια της Σπάρτης, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα 

θρησκευτικά και διοικητικά κέντρα του Μεσαίωνα, αποτελείται από το μεσαιωνικό κάστρο και 

τον οικισμό, που κλείνει μέσα από τα τείχη του μονές, εκκλησίες, παρεκκλήσια, οικίες και 

παλάτια σε μια συνεχόμενη πορεία από τα μέσα του 13ου αιώνα έως και το 1953. Οι Μυκήνες 

(1999) ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του ελληνικού πολιτισμού, αποτελώντας ένα 

ισχυρό στρατιωτικό φρούριο που δέσποζε στο μεγαλύτερο μέρος της νότιας Ελλάδας. Ο 

Αρχαιολογικός Χώρος των Μυκηνών περιλαμβάνει την τειχισμένη ακρόπολη στην κορυφή του 

υψώματος, καθώς και διάσπαρτα ταφικά και οικιστικά συγκροτήματα έξω από αυτήν, κυρίως 

στα δυτικά και νοτιοδυτικά.  

Άλλοι σημαντικοί αρχαιολογικοί πόροι της Περιφέρειας είναι ο αρχαιολογικός χώρος της 

Μονεμβασιάς, η οποία αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά και διοικητικά 

κέντρα της Βενετίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ηραίο Άργους το οποίο αποτελούσε 

λατρευτικό χώρο της θεάς Ήρας, το Ιερό του Διός στην Νεμέα, το Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος 

στην Λακωνία, ο αρχαιολογικός χώρος του Μενελαείου στην Σπάρτη, η αρχαία πόλη της 

Μαντίνειας στην Αρκαδία, η αρχαία πόλη της Τίρυνθας η οποία κατοικήθηκε για 1η φορά στη 

Νεολιθική εποχή (7η -4 η χιλιετία π.χ.). Επίσης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διασώζονται 

πλήθος οχυρωματικών κατασκευών όπως το Φρούριο του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο, το οχυρό 

συγκρότημα Τρουπάκηδων, η βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά, τα κάστρα της 

Καρύταινας, του Παράλιου Άστρους, της Ακροκορίνθου, της Πύλου, της Μεθώνης, της 

Κορώνης, του Πηδήματος, της Κυπαρισσίας κ.α. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου περιλαμβάνει ακόμη φυσικούς ιαματικούς πόρους, πηγές και 

νερά με θεραπευτικές ιδιότητες. 

Επιπλέον, η Πελοπόννησος διαθέτει πλήθος πεζοπορικών διαδρομών και αναρριχητικών 

πεδίων, δύο χιονοδρομικά κέντρα και πέντε ορειβατικά καταφύγια, ενώ η ίδια προσφέρεται 

για δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού όπως το Rafting και το Canoe – Kayak, το 

γκολφ, ο αιωροπτερισμός και οι καταδύσεις.  

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφονται εφτά μαρίνες με 1.909 θέσεις 

ελλιμενισμού, έχουν χωροθετηθεί εφτά Καταφύγια ή Αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών (3 

στην Λακωνία και 4 στην Αργολίδα) με 504 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ το 2019 βραβεύτηκαν με 

γαλάζια σημαία 28 παραλίες.  
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει επιπλέον Καταδυτικά Πάρκα που αφορούν ενάλιους 

αρχαιολογικούς χώρους. Στον Δήμο Πύλου, της Π.Ε. Μεσσηνίας οριοθετούνται δύο, το πρώτο 

στον ενάλιο αρχαιολογικό χώρο της Μεθώνης, όπου βρίσκονται σε μικρό βάθος, τα ρωμαϊκά 

ναυάγια με τους κίονες από το περιστύλιο του ναού του Ηρώδη και οι γλυπτές σαρκοφάγοι 

της Τροίας από τιτανιούχο λίθο. Το δεύτερο καταδυτικό πάρκο βρίσκεται στον όρμο του 

Ναυαρίνου και περιλαμβάνει το σύγχρονο ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Irene Serenade» που 

βυθίστηκε σε βάθος 50μ. το 1978 και το κατάστρωμά του βρίσκεται σε βάθος 25μ. Ακόμη, ως 

καταδυτικό πάρκο έχει χαρακτηριστεί θαλάσσια περιοχή έκτασης 1,704 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων στον Όρμο Τυρού Δ.Ε. Τυρού, Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Αρκαδίας.  

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει η γαστρονομία και ο οινοτουρισμός. Η πελοποννησιακή 

κουζίνα στηρίζεται στην ποιότητα των υλικών της, τους ευφυείς συνδυασμούς γεύσεων και 

την απλή τεχνοτροπία τους που σκοπό έχει να διατηρήσει την γευστική και διατροφική 

αρτιότητα του τροφίμου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα 

πελοποννησιακά προϊόντα που φέρουν ένδειξη ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι: το ελαιόλαδο Κροκεές 

Λακωνίας (ΠΟΠ), το ελαιόλαδο Πετρίνα Λακωνίας (ΠΟΠ), το ελαιόλαδο Φοινίκι Λακωνίας 

(ΠΟΠ), το ελαιόλαδο Λακωνίας (ΠΓΕ), το ελαιόλαδο Κρανίδι Αργολίδας (ΠΟΠ), το ελαιόλαδο 

Λυγουριό Ασκληπιείου (ΠΟΠ), το ελαιόλαδο Καλαμάτα (ΠΟΠ), οι ελιές Καλαμάτας (ΠΟΠ), η 

Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου (ΠΟΠ), τα μήλα ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (ΠΟΠ), τα 

φασόλια βανίλιες Φενεού (ΠΓΕ), η φάβα Φενεού (ΠΓΕ), η αγκινάρα Ιρίων Αργολίδας (ΠΓΕ), η 

φέτα (ΠΟΠ, και στις 5 Ενότητες), η σφέλα (ΠΟΠ, Μεσσηνίας και Λακωνίας), το μέλι ελάτης 

Μαινάλου Βανίλια (ΠΟΠ) και το ρόδι Ερμιόνης Αργολίδας (ΠΟΠ). Επιπλέον, μερικές από τις 

σημαντικότερες ελληνικές ποικιλίες αμπέλου βρίσκονται στην Πελοπόννησο. Ανάμεσά τους, 

αιχμή του δόρατος του ελληνικού αμπελώνα που βρίσκονται στις κορυφαίες αγορές του 

κόσμου και παράγονται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από γηγενείς ποικιλίες 

αμπέλου, είναι οι εξής: ΠΟΠ Μαντίνεια (μοσχοφίλερο), ΠΟΠ Νεμέα (αγιωργίτικο) και ΠΟΠ 

Μονεμβάσια Malvasia (ασύρτικο).  

Τέλος, στα στοιχεία που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου 

συγκαταλέγονται μεταξύ των ανωτέρω, οι καλές κλιματολογικές συνθήκες, η εύκολη οδική 

σύνδεση μεταξύ των περιοχών, η εγγύτητα με την Αθήνα, τα υψηλής ποιότητας παραδοσιακά 

προϊόντα, οι πολυτελείς υποδομές και οι πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη τη 

διάρκεια του χρόνου, ορισμένες από τις οποίες έχουν και διεθνή προβολή.  

Συνοψίζοντας, ως βασικό στοιχείο διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της 

Πελοποννήσου αναδεικνύεται το στοιχείο της αυθεντικότητας του προορισμού (ανεπιτήδευτη 

φυσική ομορφιά, φιλόξενοι κάτοικοι) που συνδυάζεται αρμονικά με ήλιο, θάλασσα, πολιτισμό 

και θρησκεία, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διακοπών.  

Ο παραθεριστικός τουρισμός αποτελεί συνώνυμο των διακοπών. Περιλαμβάνει 

δραστηριότητες χαμηλής έντασης σχετικές με τον ήλιο και τη θάλασσα. Είναι η πιο 
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διαδεδομένη και παραδοσιακή μορφή τουρισμού για τη χώρα μας. Πρόκειται για το κατεξοχήν 

τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, το οποίο αποτελεί συνώνυμο του μαζικού τουρισμού ή 

τουρισμού των 3S (Sun – Sea - Sand) όπως είναι γνωστός. Ειδικά, για την Πελοπόννησο το 

προϊόν αυτό μπορεί να εμπλουτιστεί σε συνδυασμό με το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό 

απόθεμα της περιοχής, προκειμένου να διαφοροποιηθεί από αντίστοιχα προϊόντα που 

υπάρχουν σε υπερ-προσφορά στη χώρα μας και να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της 

Πελοποννήσου.  

 Παράλληλα με την εμπειρία του ήλιου και της θάλασσας, οι επισκέπτες στην 

Πελοπόννησο μπορούν να έρθουν σε επαφή με την ανέγγιχτη φύση, τα καθαρά νερά, τις 

μοναδικές παραλίες (οργανωμένες και μη), τα γραφικά παραδοσιακά χωριά, την τοπική 

γαστρονομία και προϊόντα. Πολλοί τουρίστες χάνουν το ενδιαφέρον τους για το παραδοσιακό 

πακέτο του ήλιου, της αμμουδιάς και της θάλασσας και αντ’ αυτού αναζητούν μια πιο 

αυθεντική εμπειρία. Οι αλιευτικές δραστηριότητες και η αλιευτική κληρονομιά μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικό πόλο έλξης σε αυτή την «οικονομία εμπειριών». Έτσι, η εμπειρία των 

τουριστών μπορεί να εμπλουτιστεί περισσότερο, μέσω του αλιευτικού τουρισμού, όπου οι 

επαγγελματίες αλιείς διδάσκουν στους επισκέπτες τους τρόπους, τα μέσα και τα μυστικά του 

ψαρέματος, καθιστώντας τους ενεργούς κοινωνούς στη διαδικασία. Παράλληλα, μέσα από τον 

αλιευτικό τουρισμό, αναδεικνύεται ο τρόπος ζωής της αλιευτικής κοινότητας, αλλά και των 

εθίμων και των παραδόσεων που έχουν σχέση με την παραδοσιακή αλιεία.  

2.1 Η Αλιεία στην Ελλάδα  

Η Ελλάδα είναι αναντίρρητα χώρα ναυτική. Για αιώνες οι Έλληνες έζησαν σε σημαντικό 

βαθμό με πλούτο που παρήγαγαν στην θάλασσα, είτε κάνοντας εμπόριο, είτε αλιεύοντας τον 

τεράστιο αλιευτικό πλούτο που είχε το Αιγαίο και οι θάλασσες που περιβάλλουν την χώρα μας. 

Η αλιεία ως πανάρχαια και παγκόσμια πρακτική, με ποικιλία τεχνικών και παραδόσεων, 

στηρίζει διατροφικά, επαγγελματικά αλλά και κοινωνικά τους κατοίκους των παραθαλάσσιων 

περιοχών. Στις μέρες μας, η παράκτια αλιεία, συνεχίζει να διατηρεί ιδιαίτερη κοινωνική και 

οικονομική σημασία, δεδομένου ότι ο ελληνικός επαγγελματικός αλιευτικός στόλος είναι ο 

πολυπληθέστερος αλιευτικός στόλος στην Ε.Ε. Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος αποτελείται από 

έναν μεγάλο αριθμό αλιευτικών σκαφών, που σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας στις 

31.12.2019, απαριθμούσε 14.018 σκάφη, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρής 

χωρητικότητας με κινητήρες μικρής ιπποδύναμης, που αλιεύουν παράκτια αποθέματα κατά 

μήκος της εκτεταμένης ακτογραμμής της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και των πολυάριθμων 

ελληνικών νησιών.  

Το μεγαλύτερο τμήμα του αλιευτικού στόλου (96,52%) αποτελείται από σκάφη που 

αλιεύουν με στατικά εργαλεία στην παράκτια ζώνη και η αλιεία είναι πολύ-ειδική και 

πολυσυλλεκτική. Εκ των αλιευτικών σκαφών, μόλις το 1,78% (250 σκάφη) φέρουν πρώτο 

αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα, OTB) και στοχεύουν σε βενθικά 
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είδη (κουτσομούρες, μπαρμπούνια, μπακαλιάρους και καρκινοειδή), ενώ τo 1,70% (239 

σκάφη) φέρουν ως πρώτο αλιευτικό εργαλείο γρι-γρι (PS) και στοχεύουν πελαγικά είδη, 

κυρίως γαύρο και σαρδέλα.  

Η παράκτια αλιεία έχει κυρίως τη μορφή παραδοσιακής οικογενειακής δραστηριότητας 

που συνδυάζεται και με άλλες ασχολίες, ενώ ασκείται κατά κύριο λόγο από μεγάλης ηλικίας 

και μη εκπαιδευμένους επαγγελματίες αλιείς. Η μέση ηλικία των αλιέων είναι τα 42 έτη, ενώ 

τα τελευταία έτη οι γυναίκες συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο τόσο ως αλιεργάτες, όσο 

και ως πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών. 

Από οικονομικής άποψης, ο κλάδος της αλιείας είναι ευάλωτος σε διαφορετικούς 

παράγοντες που αφορούν τόσο την ικανότητα εξασφάλισης ικανοποιητικής παραγωγής όσο 

και τις συνθήκες της αγοράς. Παροδικές χαμηλές αλιευτικές αποδόσεις, απρόβλεπτες αυξήσεις 

του λειτουργικού κόστους (υψηλές τιμές καυσίμων), προβλήματα που σχετίζονται με την 

εξεύρεση κατάλληλου έμπειρου προσωπικού, επιδεινώνουν την βιωσιμότητα των 

επαγγελματιών του κλάδου, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία στα λιγότερο ανταγωνιστικά 

τμήματα του στόλου, και ειδικότερα στην παράκτια αλιεία. 

Από το 2003 μέχρι σήμερα ο ελληνικός αλιευτικός στόλος έχει μειωθεί σημαντικά, στα 

πλαίσια της εφαρμογής των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, κυρίως μέσω της 

εφαρμογής του μέτρου της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με οικονομική 

ενίσχυση, από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Αλιείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης, 

το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης παρατηρείται σε μικρότερα σκάφη (ολικού μήκους < 12μ.). 

Παράλληλα, κάθε χρόνο η αλιευτική παραγωγή μειώνεται σημαντικά προκαλώντας 

καταστροφικές επιβαρύνσεις στην τοπική οικονομία των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών 

της Ελλάδας, υποσκάπτοντας παράλληλα, τη δυνατότητα ανάπτυξης αυτών των τοπικών 

κοινωνιών. Από τα παραπάνω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το ισχύον πλαίσιο διαχείρισης και 

ελέγχου της αλιείας στην Ελλάδα είναι ελλιπές, και οδηγεί στην εκτεταμένη υποβάθμιση των 

αλιευμάτων, καθώς επιτρέπει την υπεραλίευση, και την παράνομη και καταστροφική αλιεία. 

 

2.2 Αλιευτικά Σκάφη στην Πελοπόννησο 

Στην Πελοπόννησο υπολογίζεται ότι ο αριθμός των αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών 

αγγίζει το 10% του συνολικού αλιευτικού στόλου. Η ακριβής καταμέτρηση των 

επαγγελματικών αλιευτικών αδειών, ανά περιφερειακή ενότητα, είναι δύσκολο να επιτευχθεί, 

καθώς παρουσιάζεται απόκλιση από τα τηρούμενα στοιχεία σε σχέση με τις εν ενεργεία 

άδειες, ωστόσο κατά προσέγγιση υπολογίζεται ότι στην Π.Ε. Αρκαδίας οι επαγγελματικές 

αλιευτικές άδειες είναι 100, στην Π.Ε. Αργολίδας 400, στην Π.Ε. Κορινθίας 190, στην Π.Ε. 

Λακωνίας 500 και στην Π.Ε. Μεσσηνίας 220.   

Σε ό,τι αφορά την ποσότητα των αλιευμάτων κατά περιοχή αλιείας, σύμφωνα με την 

Έρευνα Θαλάσσιας Αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη έτους 2019 της Ελληνικής Στατιστικής 
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Αρχής, οι μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων στην Πελοπόννησο εντοπίζονται στον Αργολικό 

κόλπο (μαζί με Σαρωνικό) – 6.742,4 τόνοι, τον Κορινθιακό – 1.243,4 τόνοι και τον Λακωνικό 

235,9 τόνοι.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Αλιευτικοί Σύλλογοι στην Πελοπόννησο 

Για τη διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των κοινωνικών, οικονομικών και 

επαγγελματικών συμφερόντων των αλιέων, στην Πελοπόννησο έχουν συσταθεί και είναι σε 

ισχύ αλιευτικοί σύλλογοι/ σωματεία, τα μέλη των οποίων είναι άντρες ή γυναίκες που ασκούν 

το επάγγελμα του αλιέα, έστω και σαν δεύτερη απασχόληση, διαθέτοντας επαγγελματική 

άδεια αλιείας. Στους συλλόγους μπορούν να εγγραφούν ή να παραμείνουν εγγεγραμμένοι και 

συνταξιούχοι ψαράδες.  

Κατόπιν έρευνας και επικοινωνίας με τα Λιμεναρχεία και τις Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήματα Αλιείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καταγράφηκαν 

οι αλιευτικοί σύλλογοι που εδράζονται στην Πελοπόννησο, και οι οποίοι αποτυπώνονται στον 

ακόλουθο πίνακα.  
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Περιφερειακή 
Ενότητα  

Αλιευτικός Σύλλογος / Σωματείο  Έδρα 

Αργολίδα  

Αλιευτικός Σύλλογος Ερμιονίδας  Κοιλάδα Δ. Ερμιονίδας, ΤΚ 21051 
Σωματείο επαγγελματιών Aλιέων Ναυπλιέων «Ο 
Αργολικός» Τολό Δ. Ναυπλιέων, ΤΚ 21056 
Αλιευτικός Σύλλογος Άργους - Μυκηνών "Άγιοι 
Απόστολοι" 

Μύλοι Δ. Άργους Μυκηνών, ΤΚ 
21200 

Σωματείο επαγγελματιών Αλιέων Αρχαίας 
Επιδαύρου «Ο Άγιος Νικόλαος» 

Παλαιά Επίδαυρος Δ. Επιδαύρου, ΤΚ 
21059 

Αγροτικός Σύλλογος Αλιέων Πορτοχελίου 
Πορτοχέλι Αργολίδας Δ. Ερμιονίδας, 
ΤΚ 21051 

Αρκαδία  

Αλιευτικός Σύλλογος Τυρού  
Τυρός Δ. Νότιας Κυνουρίας,ΤΚ 
22029 

Αλιευτικός Σύλλογος Β. Κυνουρίας "Η 
Ευαγγελίστρια"  

Άστρος Δ. Βόρειας Κυνουρίας,  
ΤΚ 22001 

Αλιευτικός Σύλλογος N. Κυνουρίας "Ο Άγιος 
Γεώργιος" 

Σαμπατική Δ. Νότιας Κυνουρίας, ΤΚ 
22029 

Κορινθία  

Αγροτικός - Αλιευτικός Σύλλογος Κορινθίων "Ο 
Άγιος Νικόλαος"  Κόρινθος Δ. Κορίνθου, ΤΚ 20132 
Αλιευτικός Αγροτικός Σύλλογος Επαγγελματιών 
Αλιέων Κιάτου   Κιάτο Δ. Σικυωνίων, ΤΚ 20200 
Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Επαγγελματιών 
Ψαράδων Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης "Ο 
Άγιος Σώστης" 

Λυγιά Δ. Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, 
ΤΚ 20009 

Λακωνία  

Αλιευτικός Σύλλογος Μονεμβάσιας - Νεάπολης  
Μονεμβάσια Δ. Μονεμβάσιας, ΤΚ 
23070 

Αλιευτικός Σύλλογος Ελαφονήσου Βοιών  
Ελαφόνησος Δ. Ελαφονήσου, ΤΚ 
23053 

Αλιευτικός Σύλλογος Γυθείου "Ο Λακωνικός 
κόλπος" 

Γύθειο Δ. Ανατολικής Μάνης, ΤΚ 
23200 

Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Σκάλας και 
περιχώρων  Σκάλα Δ. Ευρώτα, ΤΚ 23051 

Μεσσηνία  

Αλιευτικός Σύλλογος Κορώνης  
Κορώνη Δ. Πύλου Νέστορος, ΤΚ 
24004 

Σύλλογος Επαγγελματιών Ψαράδων Αγίου 
Νικολάου και Στούπας "Η Μάνη" 

Άγιος Νικόλαος Δ. Δυτικής Μάνης, ΤΚ 
24024 

Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Επαγγελματιών 
Αλιέων Καλαμάτας Καλαμάτα Δ. Καλαμάτας, ΤΚ 24100 

Αλιευτικό Σωματείο Πεταλιδίου "Ο Φάρος" Πεταλίδι Δ. Μεσσήνης, ΤΚ 24005 

Αλιευτικός Σύλλογος Φοινικούντας ( υπό σύσταση) 
Φοινικούντα Δ. Πύλου Νέστορος, ΤΚ 
24006 

Πίνακας 1: Αλιευτικοί Σύλλογοι Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

2.4 Υποδομές αλιείας  

Η Πελοπόννησος συνορεύει και βρέχεται ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος (Μυρτώο Πέλαγος, 

Αργολικό Κόλπο, Σαρωνικό Κόλπο), δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος, βόρεια από τον Κορινθιακό 

Κόλπος και τον Πατραϊκό Κόλπο και νότια από τη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Οι κυριότεροι κόλποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ο Αργολικός Κόλπος στα 

ανατολικά, οι Λακωνικός και Μεσσηνιακός στα νότια, ο Κυπαρισσιακός στα δυτικά και ο 

Κορινθιακός στα βόρεια. 
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Αναφορικά με τις λιμενικές υποδομές και υποδομές αλιείας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

διαθέτει λιμενικές υποδομές που εξυπηρετούν τις 7 κύριες χρήσεις, ήτοι:   

 Γενικά Εμπορεύματα (General Cargoes) 

 Φορτία Χύδην (Dry and Liquid Bulk Cargoes) 

 Εμπορευματοκιβώτια – Ε/Κ (Containers) 

 Ακτοπλοΐα Εσωτερικού – Εξωτερικού 

 Κρουαζιέρα (Cruise) 

 Αναψυχής (Leisure – Marinas) 

 Αλιευτικά (Fishing)  

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συναντώνται δύο λιμένες κατηγορίας Κ2 (Λιμένες Εθνικής 

Σημασίας), αυτός της Καλαμάτας και της Κορίνθου και δύο λιμένες κατηγορίας Κ3 (Λιμένες 

Μείζονος Ενδιαφέροντος), αυτός του Γυθείου και του Ναυπλίου.  

Επιπλέον η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει  αλιευτικούς  λιμένες, οι οποίοι εξυπηρετούν 

αλιευτικά σκάφη διαφορετικών μεγεθών και προσανατολισμού χρήσης (επαγγελματικά και 

ερασιτεχνικά) με διαφορετική παραγωγικότητα και απαιτήσεις σε υποδομές ελλιμενισμού 

καθώς και όρμους/ορμίσκους που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη δραστηριότητα του 

αλιευτικού τουρισμού, όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.  Ένας αλιευτικός λιμένας, 

ανάλογα με το μέγεθός και την δυναμικότητά του, εκτός από συνθήκες ασφαλούς 

ελλιμενισμού, παρέχει χώρους γραφείων, χερσαίο χώρο επισκευής αλιευτικού εξοπλισμού, 

κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) για την ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών, χώρους αποθήκευσης 

εξοπλισμού και χώρους στάθμευσης οχημάτων. Τα κρηπιδώματα πρέπει να είναι προσβάσιμα 

από ελαφρά οχήματα για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών (φόρτωση εξοπλισμού και 

καυσίμων, εκφόρτωση αλιευμάτων κ.α.) και συνήθως αποτελούν τμήμα παραλιακού μετώπου 

πόλης ή οικισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει και εγκαταστάσεις 

συσκευασίας αλιευμάτων, εμπορικούς ή αποθηκευτικούς χώρους καθώς επίσης και μονάδα 

παρασκευής πάγου. 
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Περιφερειακή 
Ενότητα  

Λιμενική / Αλιευτική Υποδομή  

Αργολίδας 

Ναύπλιο Τολό 

Πορτοχέλι Νέα Κίος 

Νέα Επίδαυρος Θερμησία 

Παλαιά Επίδαυρος Κοιλάδα 

Ερμιόνη Παραλία Ιρίων 

Κόστα Μύλοι 

Βιβάρι Κυβέρι 

Αρκαδίας 

Παράλιο Άστρος   

Τυρός   

Σαμπατική   

Πλάκα Λεωνιδίου   

Άγιος Ανδρέας   

Πούλιθρα   

Κορινθίας 

Ξυλόκαστρο Ίσθμια 

Κιάτο Μαύρα Λιθάρια 

Κόρινθος Βραχάτι 

Λουτράκι Μαυρολίμνη 

Κόρφος Άγιοι Θεόδωροι 

Λουτρά   

Λακωνίας 

Γύθειο Γέρακας 

Νεάπολη Αρχάγγελος 

Μονεμβάσια Πλύτρα 

Πούντα Νεάπολης Ελαία 

Ελαφόνησος Κότρωνας 

Γερολιμένας Κοκκάλα 

Λιμένι – Οίτυλο   

Μεσσηνίας 

Καλαμάτα Πύλος 

Στούπα Μαραθόπολη 

Καρδαμύλη Κυπαρισσία 

Πεταλίδι Μεθώνη 

Κορώνη Κιτριές 

Φοινικούντα Άγιος Ανδρέας 

Γιάλοβα   

 

Πίνακας 2: Υποδομές Αλιείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο - ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ 
ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

3.1 Υπηρεσίες Τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  

Ο τουρισμός είναι ένα σύνθετο, μη οριοθετημένο φαινόμενο που, σύμφωνα με διεθνείς 

οργανισμούς, περιλαμβάνει:  

 οικονομικές δραστηριότητες, όπως υπηρεσίες διαμονής διαφόρων τύπων, υπηρεσίες 

εστίασης (φαγητού και ποτού), υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (ιδιωτικά καταλύματα), 

υπηρεσίες πληροφόρησης, ενημέρωσης (τουριστικών πρακτορείων, πληροφοριών και 

οδηγών), υπηρεσίες μετακίνησης (μεταφοράς προσώπων, αλλά και ενοικίασης αυτοκινήτων 

και μοτοσικλετών),  

 πολιτιστικές υπηρεσίες (πολιτιστική παραγωγή, μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί 

χώροι και μεμονωμένα μνημεία, βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι και φυσικές περιοχές) και  

 υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής (ενοικίαση σκαφών αναψυχής, παροχή αθλητικών 

εγκαταστάσεων, θεματικά πάρκα και πάρκα αναψυχής, υπηρεσίες σε παραλίες, κ.λπ.), χωρίς ο 

κατάλογος αυτός να είναι κλειστός.  

Ταυτόχρονα ο τουρίστας κάνει χρήση τοπικών, κοινόχρηστων φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων, χωρίς να υπάρχει άμεση οικονομική συναλλαγή. 

Σύμφωνα με δειγματοληπτική έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ ο αριθμός 

απασχολούμενων το 2019 στην εστίαση αγγίζει τους 15.572 και στα καταλύματα τους 5.224,  

παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2014, όπου οι απασχολούμενοι στην 

εστίαση ήταν 12.876 ενώ αντίστοιχα στα καταλύματα 3.405.   

Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της τουριστικής βιομηχανίας είναι τα τουριστικά 

γραφεία τα οποία οργανώνουν ταξίδια, παρέχουν ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών και δίνουν 

σημαντικές και αντικειμενικές πληροφορίες στους ταξιδιώτες. Είναι αυτοί που συνεργάζονται 

με τους tours operators, τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Στην Πελοπόννησο, 

δραστηριοποιούνται 93 ταξιδιωτικά γραφεία, από τα οποία τα 33 περίπου είναι μέλη της 

HATTA, του Συνδέσμου Τουριστικών και ταξιδιωτικών Γραφείων στην Ελλάδα.  

Περιφερειακή Ενότητα  Πλήθος  Πλήθος / Μέλη HATTA  

Αργολίδα  21 10 

Αρκαδία  13 5 

Κορινθία  16 9 

Λακωνία  13 1 

Μεσσηνία  30 8 

Σύνολο 93 33 

 Πίνακας 3: Τουριστικά γραφεία Περιφέρειας Πελοποννήσου 
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3.2 Τουριστικές Υποδομές Καταλυμάτων  

 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας το 

2019 διέθετε 685 ξενοδοχειακές μονάδες με 19.835 δωμάτια και 39.384 κλίνες με μεγαλύτερη 

συγκέντρωση στα ξενοδοχεία 3*. Αντιπροσωπεύει το 7% των μονάδων, το 5% των δωματίων 

και το 5% των κλινών της χώρας. 

Περιφέρεια Πελοποννήσου  Πλήθος  Ποσοστό (Χώρας)  

Ξενοδοχειακές Μονάδες  685 7% 

Δωμάτια  19.835 5% 

Κλίνες  39.384 5% 

Πίνακας 4: Τουριστικά καταλύματα Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Στις επιμέρους κατηγορίες αστεριών, παρατηρούμε μεγάλη συγκέντρωση στα 3* (35%), 

2* (32%) και 4* (20%) ξενοδοχεία και χαμηλή στα 5* (4%) και 1* (10%). Η εικόνα στα 

ξενοδοχειακά δωμάτια είναι ελαφρώς πιο ισοκατανεμημένη με εξαίρεση τα 1*, 5* (15%), 4* 

(24%), 3* (32%), 2* (25%) και 1* (4%). Παρόμοια εικόνα με τα δωμάτια συναντάμε και στις 

κλίνες, 5* (16%), 4* (24%), 3* (32%), 2* (24%) και 1* (4%). 

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι:  

• Η Ενότητα Αργολίδας αντιπροσωπεύει το 28% των δωματίων της Περιφέρειας με 146 

μονάδες, 5.549 δωμάτια και 10.926 κλίνες, 

 • Η Ενότητα Μεσσηνίας διαθέτει το 27% του δυναμικού της Περιφέρειας με 158 

μονάδες, 5.289 δωμάτια και 10.729 κλίνες,  

• Η Ενότητα Κορινθίας αντιπροσωπεύει το 19% του δυναμικού της Περιφέρειας με 97 

μονάδες, 3.753 δωμάτια και 7.341 κλίνες,  

• Η Ενότητα Λακωνίας διαθέτει το 17% του δυναμικού της Περιφέρειας με 174 μονάδες, 

3.449 δωμάτια και 6.797 κλίνες και  

• Η Ενότητα Αρκαδίας διαθέτει το 9% του δυναμικού με 110 μονάδες, 1.813 δωμάτια και 

3.591 κλίνες 

Περιφερειακή 

Ενότητα  

Πλήθος 

Ξενοδοχειακών 

Μονάδων  

Πλήθος 

Δωματίων  

Πλήθος Κλινών  Ποσοστό  

Αργολίδα  146 5549 10926 28% 

Αρκαδία  110 1813 3591 9% 

Κορινθία  97 3753 7341 19% 

Λακωνία  174 3449 6797 17% 

Μεσσηνία  158 5289 10729 27% 

Σύνολο 685 19835 39384  

Πίνακας 5: Πλήθος τουριστικών καταλυμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου  
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Σε ό,τι αφορά το δυναμικό των ενοικιαζόμενων δωματίων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

αντιπροσωπεύει το 2019 το 5% των μονάδων, το 4% των δωματίων και το 4% των κλινών 

της χώρας. Συνολικά διαθέτει 1.281 μονάδες με 7.779 δωμάτια και 18.975 κλίνες. 

Στις επιμέρους κατηγορίες κλειδιών παρατηρούμε μεγάλη συγκέντρωση στις μονάδες με 

2Κ (47%) και 3Κ (32%) και χαμηλή στις μονάδες με 4Κ (5%) και 1Κ (15%). 

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι: 

 • Η Ενότητα Μεσσηνίας αντιπροσωπεύει το 28% του δυναμικού δωματίων της 

Περιφέρειας με 420 μονάδες, 2.173 δωμάτια και 5.662 κλίνες,  

• Η Ενότητα Αργολίδας διαθέτει το 28% του δυναμικού της Περιφέρειας με 299 μονάδες, 

2.174 δωμάτια και 5.033 κλίνες, 

 • Η Ενότητα Λακωνίας αντιπροσωπεύει το 22% του δυναμικού της Περιφέρειας με 261 

μονάδες, 1.724 δωμάτια και 4.143 κλίνες,  

• Η Ενότητα Αρκαδίας διαθέτει το 16% του δυναμικού της Περιφέρειας με 213 μονάδες, 

1.213 δωμάτια και 2.880 κλίνες και  

• Η Ενότητα Κορίνθου διαθέτει το 6% του δυναμικού με 88 μονάδες, 495 δωμάτια και 

1.257 κλίνες. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 2018 το 6% των τουριστικών 

επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων της χώρας, το 8% των δωματίων και το 7% των 

κλινών. Συνολικά διαθέτει 652 μονάδες με 1.384 δωμάτια και 6.125 κλίνες. 

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι:  

• Η Ενότητα Μεσσηνίας αντιπροσωπεύει το 50% του δυναμικού δωματίων της 

Περιφέρειας με 262 μονάδες, 686 δωμάτια και 2.453 κλίνες,  

• Η Ενότητα Αργολίδας διαθέτει το 19% του δυναμικού της Περιφέρειας με 184 μονάδες, 

264 δωμάτια και 1.723 κλίνες,  

• Η Ενότητα Λακωνίας αντιπροσωπεύει το 13% του δυναμικού της Περιφέρειας με 79 

μονάδες, 182 δωμάτια και 759 κλίνες, 

 • Η Ενότητα Αρκαδίας διαθέτει το 10% του δυναμικού με 56 μονάδες, 143 δωμάτια και 

556 κλίνες και  

• Η Ενότητα Κορινθίας αντιπροσωπεύει το 8% του δυναμικού με 71 μονάδες, 109 

δωμάτια και 634 κλίνες 

Τέλος, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 2019 το 19% των μονάδων της 

χώρας, το 4% των οικίσκων και το 17% των θέσεων. Συνολικά διαθέτει 56 μονάδες με 44 

οικίσκους και 4.131 θέσεις. 

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι:  

• Η Ενότητα Αργολίδας αντιπροσωπεύει το 30% του δυναμικού των θέσεων της 

Περιφέρειας με 21 μονάδες, 5 οικίσκους και 1.257 θέσεις,  

• Η Ενότητα Μεσσηνίας διαθέτει το 29% του δυναμικού της Περιφέρειας με 16 μονάδες, 

29 οικίσκους και 1.191 θέσεις,  
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• Η Ενότητα Λακωνίας διαθέτει το 22% του δυναμικού της Περιφέρειας με 9 μονάδες, 10 

οικίσκους και 926 θέσεις,  

• Η Ενότητα Αρκαδίας διαθέτει το 9% του δυναμικού της Περιφέρειας με 6 μονάδες, 0 

οικίσκους και 385 θέσεις και 

• Η Ενότητα Κορινθίας αντιπροσωπεύει το 9% του δυναμικού της Περιφέρειας με 4 

μονάδες, 0 οικίσκους και 372 θέσεις. 

3.3 Χαρακτηριστικά και Προφίλ Τουριστών Αλιευτικού Τουρισμού 

Μέσα από την πρωτογενή έρευνα που έγινε πριν μία δεκαετία στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών «Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος» του 

Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα 

«Μελέτη της Δυνατότητας Ανάπτυξης Αλιευτικού Τουρισμού στις Κυκλάδες ως Μέτρο 

στήριξης Περιοχών που εξαρτώνται από την Αλιεία», της φοιτήτριας Πυραλεμίδου Δήμητρας, 

προκύπτουν σημαντικά χαρακτηριστικά του προφίλ των τουριστών που επιλέγουν τον 

αλιευτικό τουρισμό για τις διακοπές τους. 

Η έρευνα διεξήχθη με ερωτηματολόγια για την εξαγωγή των συμπερασμάτων σχετικά 

με την αποδοχή του αλιευτικού τουρισμού από την μεριά των τουριστών, απαντήθηκε από 

928 τουρίστες, εκ των οποίων οι 620 ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι 308 ήταν αλλοδαποί. Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων τουριστών σε ποσοστό 69,04% ήταν κάτοικοι διαφόρων 

περιοχών του νομού Αττικής. Οι αλλοδαποί τουρίστες που συμμετείχαν στην έρευνα 

προέρχονταν από 31 διαφορετικές χώρες. Οι περισσότεροι ήταν Ευρωπαίοι. Σε ότι αφορά 

στην ηλικία των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 

ποσοστό 38,58% ήταν ηλικίας 26-35 ετών. Σε ό,τι αφορά στο μορφωτικό τους επίπεδο η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων (ποσοστό 32,44%) είχε πανεπιστημιακή μόρφωση ή είχε 

τελειώσει κάποιο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σχετικά με την οικογενειακή τους 

κατάσταση, σε ποσοστό 40,41% ήταν ανύπαντροι, σε ποσοστό 47,74% ήταν έγγαμοι, ενώ οι 

υπόλοιποι ήταν διαζευγμένοι ή σε διάσταση. Σε ό,τι αφορά στο επάγγελμά τους η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων τουριστών με ποσοστό 31,14% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Στη συνέχεια οι 

τουρίστες ερωτήθηκαν σχετικά με τα άτομα που είχαν επιλέξει για να κάνουν τις διακοπές 

τους. Το 7,97% αυτών είχαν πάει διακοπές μόνοι τους, το 36,31% πήγαν διακοπές με μέλη 

της οικογένειάς τους και το υπόλοιπο 55,71% πήγε διακοπές με παρέα. Σχετικά με την 

οργάνωση των διακοπών τους, το 86,62% των τουριστών που συμμετείχαν στην έρευνα 

οργάνωσαν μόνοι τους τις διακοπές τους ενώ το υπόλοιπο 13,58% με την βοήθεια κάποιου 

οργανωμένου τουριστικού πρακτορείου. 

Ερωτώμενοι σχετικά με το ποιος παράγοντας τους οδήγησε στην επιλογή του 

συγκεκριμένου προορισμού για τις διακοπές τους, οι παράγοντες ανάμεσα από τους οποίους 

είχαν να διαλέξουν ήταν 1) ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας του νησιού και η έντονη νυχτερινή 
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ζωή, 2) τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, 3) η δυνατότητα ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων (π.χ. σωματική άσκηση) και 4) τα οικολογικά χαρακτηριστικά του νησιού.  

Σε ποσοστό 44,45% δήλωσαν πως επέλεξαν τον προορισμό των διακοπών τους λόγω της 

φυσικής του ομορφιάς και των οικολογικών χαρακτηριστικών του. Το 13,95% των 

ερωτηθέντων δήλωσε πως η επιλογή του τουριστικού προορισμού έγινε για κάποιο άλλο λόγο 

από αυτούς που καλούνταν να αναφέρουν. Κυριότεροι λόγοι στην περίπτωση αυτή είναι ο 

τόπος καταγωγής ή η ύπαρξη εξοχικής κατοικίας στο συγκεκριμένο νησί.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να επιλέξουν ανάμεσα 

σε ορισμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα ελληνικά νησιά, 3 από αυτά που θεωρούν 

απόλυτα ταυτισμένα με τα νησιά. Έχοντας να επιλέξουν ανάμεσα στα βραχώδη βουνά, τις 

αμμώδεις παραλίες, τους ανεμόμυλους, τις εκκλησίες, τα μικρά σκάφη με δίχτυα, την 

χαρακτηριστική αρχιτεκτονική των νησιών και τα ψάρια και θαλασσινά, το 65,19% των 

τουριστών ανέφερε μεταξύ των άλλων τις παραλίες με άμμο. Η αμέσως μετά πιο δημοφιλής 

απάντηση είναι με 51,72% η χαρακτηριστική αρχιτεκτονική των νησιών και ακολουθούν με 

42,03% οι βάρκες και τα δίχτυα. Με ποσοστό 40,95% ακολουθούν οι εκκλησίες, στη συνέχεια 

οι ανεμόμυλοι με 31,57%, με 31,47% τα ψάρια και τα θαλασσινά και τέλος τα βραχώδη 

βουνά με 24,25%.Οι τουρίστες στη συνέχεια ερωτήθηκαν σχετικά με το πόσο συχνά 

αγοράζουν και καταναλώνουν ψάρια στην οικογένειά τους. Στην πλειοψηφία τους με ποσοστό 

49,46% είπαν πως καταναλώνουν ψάρια κάθε εβδομάδα. Προκειμένου να διαπιστωθεί 

καλύτερα η σχέση των τουριστών με την κατανάλωση ψαριών, ερωτήθηκαν πόσο συχνά 

τρώνε ψάρια όταν γευματίζουν εκτός σπιτιού (π.χ. σε εστιατόριο ή ταβέρνα). Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των τουριστών (43,75%) απάντησαν ότι καταναλώνουν ευκαιριακά ψάρια όταν 

γευματίζουν σε κάποια ταβέρνα. 

Όταν οι τουρίστες ερωτήθηκαν εάν γνωρίζουν τι είναι ο οικοτουρισμός, το 56,9% 

αυτών απάντησε «Ναι», ενώ το υπόλοιπο 43,1% απάντησε «Όχι». Τα αντίστοιχα ποσοστά για 

τον αλιευτικό τουρισμό είναι εντελώς διαφορετικά, όπως άλλωστε αναμέναμε καθώς η έννοια 

του αλιευτικού τουρισμού είναι πολύ καινούργια τουλάχιστον στην Ελλάδα. Έτσι, λιγότερο 

από 1 στους 3 τουρίστες που συμμετείχαν στην έρευνα γνώριζε τι είναι ο αλιευτικός 

τουρισμός (23,38%).Σε όσους δήλωσαν πως γνώριζαν σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό 

ζητήθηκε να πουν εάν είχαν στο παρελθόν κάποια σχετική εμπειρία και που. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, 56 από τους ερωτηθέντες είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε 

τέτοιου τύπου δραστηριότητες σε διάφορες περιοχές, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες 

του εξωτερικού. Οι περιοχές της Ελλάδας που οι τουρίστες ανέφεραν είναι οι εξής: Ανάφη, 

Κρήτη, Εύβοια, Σέριφος, Κάλυμνος, Κουφονήσια, Μυτιλήνη, Πάρος, Ρόδος, Σκύρος, Σάμος 

(Φούρνοι), Λήμνος, Πόρτο Ράφτη, Καλαμάτα, Σαντορίνη και Ξυλόκαστρο. Οι περιοχές του 

εξωτερικού που οι τουρίστες ανέφεραν είναι: η Αυστραλία, το Βέλγιο (Ostandi), ο Καναδάς, η 

Αγγλία, η Κύπρος, διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (π.χ. Florida, Key 
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West), η Γαλλία (Marseille), η Γερμανία, το Μεξικό, η Χαβάη, τα Κανάρια Νησιά (Lanzarote), η 

Ινδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία. 

Όταν οι τουρίστες ρωτήθηκαν σχετικά με το εάν έχουν επιβιβαστεί ποτέ σε επαγγελματικό 

αλιευτικό σκάφος, το 58,91% αυτών απάντησε πως «Όχι» ενώ το 41,09% απάντησε «Ναι». 

Στη συνέχεια ρωτήθηκαν για την ενασχόλησή τους με την αλιεία. Με πολύ υψηλό ποσοστό 

(66,49%) η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν ασχολείται καθόλου με την αλιεία. Ακολουθούν 

με 17,56% όσοι απάντησαν πως με την αλιεία ασχολούνται σπάνια και με 8,84% όσοι είναι 

ερασιτέχνες αλιείς. 

Το πιο σημαντικό κομμάτι της έρευνας κρίνεται από τις απαντήσεις που έδωσαν οι 

τουρίστες στην ερώτηση σχετικά με το εάν θα δαπανούσαν χρόνο από τις διακοπές τους σε 

αλιευτικές δραστηριότητες με επαγγελματίες αλιείς, πληρώνοντας κάποιο οικονομικό αντίτιμο. 

Σε ό,τι αφορά λοιπόν στις απαντήσεις που δόθηκαν, το 49,78% απάντησε θετικά (462 

τουρίστες) και το 49,89% αρνητικά (463 τουρίστες) ενώ 3 τουρίστες δεν έδωσαν απάντηση. 

Συνεπώς ο ένας στους δύο τουρίστες που συμμετείχε στην έρευνα θα δαπανούσε χρόνο από 

τις διακοπές του σε δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού πληρώνοντας κάποιο 

οικονομικό αντίτιμο στους επαγγελματίες αλιείς. 

3.4 Αγορές Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Ο κύριος όγκος των αφίξεων μη μόνιμων κατοίκων στη χώρα μας εξακολουθεί να 

προέρχεται από χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι επισκέψεις στην Ελλάδα την περίοδο 

2017-2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ αυξήθηκαν κατά 24% (από 727 χιλ. το 

2017 σε 899 χιλ. το 2019), αντιπροσωπεύοντας το 2% των συνολικών επισκέψεων που 

καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2019.  

Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή, οι επισκέπτες από τη Γερμανία εξακολουθούν να 

κατέχουν το υψηλότερο μερίδιο, ενώ ακολουθούν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ, την Γαλλία και 

το Ην. Βασίλειο.  

Κατανομή επισκέψεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  

ανά αγορά (σε χιλ.), 2017-2019 

Χώρες 

Προέλευσης 

2017 2018 2019 %Δ 2017-2019 

Γερμανία  103 110 117 14% 

ΗΠΑ 67 100 105 56% 

Γαλλία 62 83 78 27% 

Ην. Βασίλειο  50 66 57 15% 

Λοιπές  445 527 542 22% 

Σύνολο 727 886 899 24% 

 Πίνακας 6: Επισκέψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2017-2019 

Οι Γερμανοί θεωρούνταν ανέκαθεν σημαντική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό και ανήκουν 

στις αγορές που θεωρούνται γνώστες του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επιλέγουν κυρίως 
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προορισμούς που συνδυάζουν ήλιο και θάλασσα. Πρόκειται για τουρίστες στους οποίους 

αρέσουν οι νέες εμπειρίες, γι 'αυτό θα μπορούσαν να επιλέξουν και άλλες μορφές τουρισμού 

πέραν του παραθεριστικού όπως για παράδειγμα τον περιηγητικό τουρισμό και αλιευτικό 

τουρισμό. Επιπλέον, εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τουρισμό υγείας και ευεξίας. 

Βασικό κριτήριο για την επιλογή των Γερμανών αποτελεί η ποιότητα του προσφερόμενου 

προϊόντος. 

Η Ευρώπη αποτελεί τον δημοφιλέστερο long haul προορισμό για τους Αμερικανούς. Με 

δεδομένο ότι κάθε Αμερικάνος έχει κατά μέσο όρο μόλις 10 ημέρες ετησίως για διακοπές, είναι 

λογικό να καταλάβει κανείς ότι θα προσπαθήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, να 

συνδυάσει περισσότερους από έναν προορισμούς.  

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον αγαπημένο προορισμό για τους Αμερικάνους τουρίστες και 

ακολουθούν η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισλανδία και η Φινλανδία. Από τους Μεσογειακούς 

προορισμούς οι Αμερικάνοι επιλέγουν την Ελλάδα και την Τουρκία. Βασικός παράγοντας για 

την επιλογή ενός προορισμού δεν αποτελεί μόνο ο ήλιος και η θάλασσα αλλά ο πολιτισμός και 

η ιστορία του τόπου που θα επιλέξουν. Οργανώνουν τα ταξίδια κατά κύριο λόγο μόνοι τους 

και σημαντικό κίνητρο για αυτούς αποτελεί η σχέση ποιότητας – τιμής.  

Το 85% των Γάλλων επιλέγει να κάνει διακοπές εντός της Γαλλίας και μόλις το 15% κάνει 

ταξίδια στο εξωτερικό. Οι τρεις κύριοι προορισμοί για τους Γάλλους είναι η Ιταλία, η Ισπανία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους γείτονές τους, οι 

Γάλλοι δεν έχουν ως πρώτη τους επιλογή τον παραθεριστικό τουρισμό. Έτσι, δεν επιλέγουν 

με κριτήριο τη θάλασσα και τον ήλιο, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι κίνητρα για την 

επιλογή ενός προορισμού για τους Γάλλους επισκέπτες αποτελούν ο πολιτισμός και η ιστορία 

ενός τόπου. Οι Γάλλοι οργανώνουν συνήθως μόνοι τους τα ταξίδια τους και μόνο ένα 15% 

περίπου αγοράζει τουριστικά πακέτα.  

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους τρεις δημοφιλέστερους προορισμούς για τους επισκέπτες 

από το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Ισπανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και τη Γαλλία τη 

δεύτερη. Οι Βρετανοί γενικά θεωρούνται έμπειροι και περιπετειώδεις ταξιδιώτες. Το κυριότερο 

τουριστικό προϊόν για αυτούς εξακολουθεί να είναι ο παραθεριστικός τουρισμός, παρ' όλα 

αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση σε μερίδα αυτής της αγοράς για σύντομες αλλά 

πολυτελείς διακοπές. Οι Tour Operators και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν μεγάλη επιρροή 

στους καταναλωτές, καθώς οι Βρετανοί αγοράζουν στην πλειοψηφία τους πακέτα μέσω 

καταλόγων. Η τιμή αποτελεί βασικό παράγοντα στη λήψη απόφασης για τους Βρετανούς. 
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Οι Ιταλοί ως τουρίστες είναι γνωστοί για τον ενθουσιασμό τους και τον έντονο τρόπο με τον 

οποίο διασκεδάζουν. Οι πέντε δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους Ιταλούς είναι η Γαλλία, η 

Ισπανία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελλάδα, ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζει στις 

προτιμήσεις των Ιταλών η Κροατία. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι Ιταλοί έχουν αυξήσει τα 

ταξίδια τους σε medium και long haul προορισμούς και κυρίως στο Μεξικό, την Αίγυπτο και 

την Ερυθρά Θάλασσα. Επιλέγουν κυρίως πολυτελή ξενοδοχεία για τη διαμονή τους. Δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στο καλό φαγητό, στο οποίο ξοδεύουν πολλά χρήματα. Δεν χρησιμοποιούν 

πακέτα διακοπών και συνήθως πληροφορούνται για έναν προορισμό από φίλους ή συγγενικά 

πρόσωπα.  

3.5 Θετικά αποτελέσματα από την ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την άσκηση της δραστηριότητας του 

αλιευτικού τουρισμού είναι πολλά. Αρχικά, το κυριότερο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η 

δυνατότητα συμπλήρωσης του εισοδήματος των αλιέων και η μείωση της αλιευτικής τους 

προσπάθειας. Οι αλιείς και οι οικογένειές τους μπορούν να κερδίσουν συμπληρωματικό 

εισόδημα διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές τους με τρόπο ώστε να αξιοποιήσουν την 

τουριστική αγορά, π.χ. προσφέροντας εκδρομές με τα αλιευτικά σκάφη, διαμονή στις 

κατοικίες των αλιέων, καθώς και τη δυνατότητα κατανάλωσης ψαριών που αλιεύονται στην 

περιοχή. Αυτό το επιπρόσθετο εισόδημα μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης των 

οικογενειών των αλιέων από το ευμετάβλητο εισόδημα που προέρχεται από την αλιεία. 

Επιπλέον, οι νέες δεξιότητες που αποκτώνται στον τουριστικό κλάδο μπορούν να βοηθήσουν 

τις οικογένειες των αλιέων να αποκτήσουν και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά 

εργασίας.  Επίσης, ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στη γενική οικονομία της περιοχής 

παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης ή επιπρόσθετο εισόδημα για τους ντόπιους κατοίκους 

(π.χ. σε τοπικά καταστήματα, εστιατόρια ή άλλους παρόχους υπηρεσιών). Το επιπρόσθετο 

εισόδημα δεν προέρχεται μόνο από τα χρήματα που δαπανώνται άμεσα από τους επισκέπτες, 

αλλά και από τις εταιρείες που τους εξυπηρετούν. Αυτό μεταφράζεται και σε αυξημένη 

αγοραστική δύναμη του ντόπιου πληθυσμού. Επιπλέον, μια ακμάζουσα τοπική οικονομία θα 

παράγει περισσότερο εισόδημα και από τοπικούς φόρους, παρέχοντας περισσότερους πόρους 

ώστε να διασφαλίζονται καλύτερες τοπικές υποδομές. Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες αυξάνουν 

τον αριθμό των δυνητικών καταναλωτών τοπικών ψαριών – τόσο στις απευθείας πωλήσεις 

ψαριών όσο και στα εστιατόρια. Οι τουρίστες έρχονται σε μια περιοχή προσδοκώντας να 

δοκιμάσουν τα τοπικά τρόφιμα και συχνά είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν κάτι που δεν έχουν 

γευτεί ποτέ ξανά, επομένως είναι οι ιδανικοί πελάτες για υποαλιευόμενα είδη. Εάν κρίνουν ότι 

τους αρέσουν, ενδέχεται ακόμη και να αγοράσουν περισσότερα ψάρια όταν επιστρέψουν στο 

σπίτι τους. 
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Παράλληλα, οι νέες πηγές εισοδήματος από τον τουρισμό μπορεί να συμβάλλουν στη 

διατήρηση των αλιέων στο επάγγελμα και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του κλάδου για 

τις μελλοντικές γενιές. Εάν οι αλιείς μπορούν να συμπληρώνουν τα έσοδά τους μέσω 

δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός, είναι δυνατό να διατηρηθεί (ή να αυξηθεί) το 

οικογενειακό εισόδημα με μικρότερα αλιεύματα, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πίεση 

που ασκείται στον πόρο αυτό. Προσφέροντας δραστηριότητες που συνδέονται με το 

επάγγελμά τους, οι αλιείς μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ενημέρωσης 

σχετικά με τη σημασία της βιώσιμης αλιείας και των υπεύθυνων καταναλωτικών επιλογών. 

Ελάχιστοι νέοι θεωρούν την αλιεία επάγγελμα σήμερα, αλλά, ενισχύοντας την ενημέρωση 

σχετικά με το επάγγελμα αυτό και παρέχοντας στους νέους τη δυνατότητα να συναντήσουν 

τους αλιείς και να τους παρακολουθήσουν κατά την εργασία, μπορεί να ενθαρρυνθούν 

περισσότεροι νέοι να θεωρήσουν την αλιεία ως επιλογή σταδιοδρομίας.  Η ανάδειξη της 

σημασίας της αλιείας για την ταυτότητα και την ελκυστικότητα μιας περιοχής μπορεί να 

ενισχύσει την επιρροή του κλάδου στις τοπικές αποφάσεις.  

Οι ίδιοι οι αλιείς μπορούν να έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν την επαγγελματική 

τους δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής τους στο ευρύ κοινό, ευαισθητοποιώντας 

ταυτόχρονα την κοινωνία για τις μεταβολές που υφίσταται ο τομέας της αλιείας. Ακολούθως, 

η εφαρμογή αλιευτικού τουρισμού μπορεί να βελτιώσει τη συνεργασία εντός της περιοχής, 

καθώς με κοινό στόχο, οι αλιείς και άλλοι παράγοντες μπορούν να αναπτύξουν εμπιστοσύνη 

και κατανόηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο καθένας από αυτούς, γεγονός το οποίο 

μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια αμοιβαίως επωφελών εργασιακών σχέσεων και 

πρακτικών. Αυτό έχει σαν επακόλουθο την ευαισθησία των αλιέων και των τουριστών για το 

περιβάλλον, στη μεγαλύτερη προσοχή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή πάνω στα 

σκάφη και στην αναβάθμιση των δομών και των υποδομών αλιείας. Ακόμη, μέσα από τον 

αλιευτικό τουρισμό δύναται να προωθηθεί ο ρόλος των γυναικών μέσω της αρχής περί 

ισότητας μεταξύ αντρών και γυναικών, για τις δραστηριότητες εκπαίδευσης/ πληροφόρησης. 

Ο τομέας της αλιείας χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από την ισχυρή παρουσία του ανδρικού 

φύλου, ωστόσο οι επιχειρήσεις αλιευτικού τουρισμού μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν και 

από γυναίκες. Στα πλεονεκτήματα  συγκαταλέγεται ακόμη, η προσέγγιση του τουρίστα στον 

κόσμο της επαγγελματικής αλιείας, με στόχο τη διάδοση της κουλτούρας και τη γνώση της 

θάλασσας και της παράκτιας περιοχής που τον περιβάλλει, και την ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας σε σχέση με τις εμπειρίες των μεταβολών που υφίσταται ο τομέας της αλιείας, η 

συμβολή στην αξιολόγηση και τη διατήρηση των φυσικών πόρων της θάλασσας με μια 

αειφόρο διαχείριση  αυτών, προωθώντας έναν νέο τύπο τουρισμού και στη διατήρηση και 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου 

τουριστικού προϊόντος, μέσα από τη διαφοροποίηση αυτού σε συνδυασμό με τη δυναμική 

προώθηση των προϊόντων αλιείας, της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας και των 

μεταποιημένων προϊόντων αλιείας. 
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3.6 Αδυναμίες  ανάπτυξης  αλιευτικού τουρισμού στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  

Ορισμένες τουριστικές δραστηριότητες είναι εφικτές μόνο κατά την περίοδο αιχμής, έτσι 

και ο αλιευτικός τουρισμός συχνά ευνοείται μόνο κατά τους θερινούς μήνες όταν η θάλασσα 

είναι πιο ήρεμη, και όταν παρατηρείται τουριστική κίνηση. (Μάιος – Σεπτέμβριος). Στους 

παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού συγκαταλέγονται 

πέρα από την εποχικότητα, η ελλιπής γνώση του φαινομένου που το καθιστά αβέβαιο και 

επίφοβο στη συνείδηση της αλιευτικής κοινότητας, η γενικότερη αντίσταση στην αλλαγή, η 

έλλειψη δεξιοτήτων (π.χ. γνώση ξένης γλώσσας ή υπηρεσίες marketing), η δυσκολία 

προσαρμογής των αλιέων στο να κινηθούν σε χώρους εκτός της αποκλειστικής αλιείας όπως 

και η έλλειψη ρευστότητας για την επένδυση σε νέες δραστηριότητες. 

 Επιπλέον, ως αδυναμία χαρακτηρίζεται ο περιορισμός των υποδομών και η δυσκολία 

ανάπτυξής τους, ειδικά στις προστατευόμενες περιοχές καθώς και τα χαρακτηριστικά των 

σκαφών, αφού τα περισσότερα είναι μικρά και μεγάλης ηλικίας. Τέλος, η έλλειψη προβολής 

της δραστηριότητας, η έλλειψη παρότρυνσης και ορθής πληροφόρησης και η πολυπλοκότητα 

των διαδικασιών σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην ανάπτυξη του 

αλιευτικού τουρισμού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο - ΔΡΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

4.1 Υποστήριξη ανάπτυξης Αλιευτικού Τουρισμού 

Για να επιτευχθεί μια συνεκτική τουριστική προσφορά αλιευτικού τουρισμού στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, στρατηγικής σημασίας είναι η ανάπτυξη περισσότερων 

τουριστικών προϊόντων που σχετίζονται με την αλιεία. Περισσότερα σκάφη προσαρμοσμένα 

για αλιευτικό τουρισμό, δραστηριότητες οικολογικού τουρισμού που σχετίζονται με την αλιεία 

και άλλες υπηρεσίες όπως προσφορά δείπνου ή καταλύματος από αλιείς, οι οποίοι θα 

συμμετέχουν σε ολόκληρη τη διαδικασία, σε συνδυασμό με την προώθηση αυτών των 

προϊόντων με τη μορφή μιας συντονισμένης επικοινωνιακής στρατηγικής προβολής και 

ανάδειξης του αλιευτικού τουρισμού θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

Επιπλέον, με δεδομένο ότι ο επιτυχημένος και βιώσιμος τουρισμός εξαρτάται από την 

καλή συνεργασία μεταξύ πολλών φορέων, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η υποστήριξη της 

αλιευτικής κοινότητας από τους  επαγγελματίες του τουρισμού και τους τοπικούς φορείς, 

καθώς είναι σημαντικό να εκτιμάται ο αλιευτικός χαρακτήρας μιας περιοχής ως τοπικό 

πλεονέκτημα και να κατανοείται ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στην τουριστική 

προσφορά.  

4.2 Δημιουργία Εταιρικού Σχήματος (cluster) για την προώθηση του 

αλιευτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Η πλέον σύγχρονη μέθοδος προώθησης ενός προορισμού είναι η δημιουργία 

εταιρικού σχήματος, όπου ο βασικότερος στόχος ύπαρξης μιας επιχειρηματικής συστάδας 

εντοπίζεται στην ανάπτυξη συνεργασιών, συνεργειών και δράσεων των οποίων τα 

αποτελέσματα, γενικά αλλά και ειδικότερα σε κάθε μέλος της συστάδας, δεν θα μπορούσαν να 

επιτευχθούν χωρίς αυτές τις συλλογικές ενέργειες. Μέσα από τη συνεργασία της παραγωγικής 

και τουριστικής κοινότητας, παραγωγοί, ξενοδόχοι, επιχειρηματίες στην εστίαση και αλιείς 

μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου μέσα από την ενίσχυση της αλιευτικής 

δραστηριότητας και προώθηση του αλιευτικού τουρισμού, να επωφεληθούν όλοι, αυξάνοντας 

την ανταγωνιστικότητα της περιοχής τους, παρέχοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες που θα 

αποφέρουν αναγνώριση, συνεπώς περισσότερους επισκέπτες και έσοδα, επιτυγχάνοντας 

παράλληλα λιγότερο κόστος διαφήμισης / προβολής τους. 

Με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων «πακέτων» που θα περιλαμβάνουν π.χ. περιήγηση/ 

εκδρομή αλιευτικού τουρισμού, παρακολούθηση αλιευτικών δραστηριοτήτων, θαλάσσια 

αθλήματα, κατανάλωση αλιευμάτων σε εστιατόριο ψαρικών που θα προσφέρει μάθημα 

μαγειρικής, ή κατανάλωση αυτών εντός του σκάφους, ή απευθείας πώληση φρέσκων ψαριών, 
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διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ και φεστιβάλ ψαριού, διαμονή σε ξενοδοχείο κοντά στον 

λιμένα, ή διαμονή στην κατοικία του αλιέα, παρέχεται μια πιο ελκυστικά τουριστική 

προσφορά, διευκολύνεται η οργάνωση του ταξιδιού του επισκέπτη, και ο ίδιος ενθαρρύνεται 

να παραμείνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να βιώσει τοπικές εμπειρίες τις οποίες 

ενδεχομένως δε θα απολάμβανε σε διαφορετική περίπτωση.     

4.3 Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού 

Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την προσπάθεια ανάπτυξης και προώθησης του 

αλιευτικού τουρισμού στην Μεσόγειο και την Ελλάδα, τόσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 

και Αλιείας, αλλά και άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως είναι το πρόγραμμα INTERREG, 

προσφέρουν τη δυνατότητα ενίσχυσης των επαγγελματιών αλιέων για να δημιουργήσουν τις 

απαραίτητες υποδομές και να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται, προωθώντας 

ταυτόχρονα την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των κρατών – μελών που ήδη 

εφαρμόζουν αλιευτικό τουρισμό.  

Στο εγκεκριμένο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

τον Τουρισμό καθώς και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού 

(Απόφαση 24208, ΦΕΚ 1138/Β/2009) στην εθνική στρατηγική για τον τουρισμό αναγράφεται 

στο άρθρο 6 Ειδικές Μορφές Τουρισμού η δυνατότητα ανάπτυξης τουρισμού αλιείας καθώς 

και του καταδυτικού τουρισμού, ως μορφές δραστηριότητας και ενίσχυσης του τουριστικού 

προϊόντος με οικονομικό αποτέλεσμα.  

Ο αλιευτικός τουρισμός έχει θεσμοθετηθεί από το έτος 2015 με την έκδοση της 

απόφασης 414/2354/2015 (ΦΕΚ 97/Β’/20-01-2015), η οποία, όπως αναλύθηκε και ανωτέρω, 

καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας. Στο ανωτέρω 

θεσμικό πλαίσιο περιγράφονται οι απαιτήσεις για την άσκηση της δραστηριότητας του 

αλιευτικού τουρισμού. Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες αποτελούν ένα μείγμα που υλοποιείται 

από το εγκεκριμένο για την περίοδο 2014 – 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και 

Θάλασσα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Από το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα κατόπιν έκδοσης σχετικών προσκλήσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥ∆ ΕΠΑΛΘ) της Γενικής Γραμματείας 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), παρέχονται χρηματοδοτικές δυνατότητες ως μείγμα στήριξης του 

τομέα της επαγγελματικής αλιείας, το οποίο εξασφαλίζει τις απαιτήσεις της σχετικής 

νομοθεσίας για την άσκηση της δραστηριότητας του αλιευτικού τουρισμού.     

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 

«Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιµης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόµου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόµενη στη γνώση αλιείας» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 αναμένεται και η 

ενεργοποίηση του μέτρου 3.1.6 «∆ιαφοροποίηση και νέες µορφές εισοδήµατος», σκοπός του 
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οποίου είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων με πρόσθετες συμπληρωματικές 

δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την κύρια αλιευτική τους δραστηριότητα.  

Τέλος, το προσεχές διάστημα αναμένεται η δημοσίευση ανά περιοχή των 

προκηρύξεων του προγράμματος «CLLD/ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ» του Υπουργείου  

Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου εντός των δυνητικά ενισχυόμενων κατηγοριών 

έργων είναι και οι ενέργειες παρέμβασης και μετατροπής αλιευτικών σκαφών για τις ανάγκες 

εξυπηρέτησης του αλιευτικού τουρισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων και των αλιέων με 

επαγγελματική άδεια, ενώ δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν στην 

περιοχή παρέμβασης ή δραστηριοποιούνται σε αυτήν για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ 

μικρών και μικρών επιχειρήσεων, και αλιείς, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα) που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί αλιευτικού σκάφους με επαγγελματική 

άδεια σε ισχύ. 

4.4 Στρατηγική Επικοινωνίας για την ανάδειξη και προώθηση του 

αλιευτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τα χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν, 

αποδεδειγμένα διαθέτει τις δυνατότητες για μια σαφώς πιο εμπλουτισμένη και στοχευμένη 

προοπτική τουριστικής ανάπτυξης, που βραχυπρόθεσμα θα βασίζεται στο υφιστάμενο πλούσιο 

φυσικό, πολιτιστικό και οικοτουριστικό της απόθεμα, χωρίς να αναιρεί τη μεσοπρόθεσμη 

ανάπτυξη του κλασικού μαζικού τουρισμού, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και 

προετοιμασία. 

Ο σχεδιασμός της Επικοινωνιακής Στρατηγικής για την ανάδειξη και προώθηση του 

αλιευτικού τουρισμού θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τη γενικότερη Στρατηγική 

και τους στόχους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση στα 

χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου, καθώς και η ανάλυση των 

ιδιαιτεροτήτων του χώρου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η στρατηγική ανάπτυξης να αποτυπώνει, 

να αναδεικνύει και να ενισχύει τις πραγματικές δυνατότητες της Περιφέρειας προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Εξειδικεύοντας τους στόχους με σκοπό την εδραίωση της θέσης της ως 

κορυφαίος Μεσογειακός προορισμός, εστιάζοντας τόσο στην αναβάθμιση όσο και στον 

εμπλουτισμό του παραδοσιακού προϊόντος «ήλιου – θάλασσας», με ανώτερου επιπέδου 

διαφοροποιημένες υπηρεσίες συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, και την ανάπτυξη ειδικών 

μορφών τουρισμού, όπως ο αλιευτικός τουρισμός, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να 

βιώσει ξεχωριστές και αυθεντικές εμπειρίες. 
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Για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής της Πελοποννήσου ως 

ελκυστικός προορισμός αλιευτικού τουρισμού είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν και να  

κινητοποιηθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (αλιευτική κοινότητα), οι επαγγελματίες τουρισμού 

και οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών, οι διαμορφωτές κοινής γνώμης (δημοσιογράφοι – 

εκπρόσωποι ΜΜΕ, γραφεία τουρισμού - tour operators), οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως η 

τοπική αυτοδιοίκηση, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι (ΣΕΤΕ, Ένωση Ξενοδόχων, 

Επιμελητήρια, Τουριστικές  Επαγγελματικές Οργανώσεις, Κλαδικές Ενώσεις, Συλλογικοί Φορείς 

Εκπροσώπησης, Κέντρα πληροφόρησης σχετικά με τον τουρισμό κλπ.) ώστε να αυξηθεί η 

πληροφόρηση και κατά συνέπεια η προσέλκυση των ομάδων – στόχων για ένταξη της 

Πελοποννήσου στους βασικούς τουριστικούς τους προορισμούς. Η επικοινωνιακή πολιτική θα 

πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αυθεντικότητας, του ανθρώπου στο επίκεντρο, στην 

καινοτομία, και στην απλότητα – αυθορμητισμό.  

Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών πλέον έχει εισέλθει και 

στον τομέα του τουρισμού. Το διαδίκτυο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην αναζήτηση και 

on line κράτηση διακοπών, καθώς το 66% των καταναλωτών κάνει έρευνα για τις διακοπές 

του και το 57% κάνει ηλεκτρονική κράτηση. Παράλληλα, η χρήση νέων τεχνολογιών 

δημιουργεί τρόπους ώστε οι άνθρωποι (επισκέπτες, τουρίστες, κάτοικοι κ.ά.) να κατανοούν 

και να βιώνουν την εμπειρία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις ασφαλείς διαδράσεις που είτε 

λόγω συνθηκών (π.χ. πανδημία) είτε λόγω ιδιαιτεροτήτων (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες) δεν 

ευνοούνται. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις του 

τουρισμού, θα πρέπει να επενδύσει στην επικοινωνία, παρουσιάζοντας με ελκυστικό τρόπο 

την εμπειρία που θα βιώσει ο επισκέπτης ερχόμενος στην Πελοπόννησο και επιλέγοντας να 
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δαπανήσει χρόνο και χρήμα για αλιευτικό τουρισμό. Ακόμη, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη 

διαφήμιση και προβολή στα social media μέσω της ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού 

περιεχομένου, στη δημιουργία κεντρικής ιστοσελίδας αλιευτικού τουρισμού, στην υλοποίηση 

προωθητικών ενεργειών και συνεργειών (π.χ. δημιουργία ενημερωτικού και προωθητικού 

υλικού, έντυπου και ψηφιακού, συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού, 

διεθνή δικτύωση και διεθνείς συνεργασίες κλπ.) και στη διαφήμιση σε παραδοσιακά μέσα για 

το κοινό μεγαλύτερης ηλικίας (55+), που πιθανά να μην είναι εξοικειωμένο με τις νέες 

τεχνολογίες. Τέλος, μετρήσεις έχουν δείξει πως η δυνατότητα ψηφιακής επίσκεψης ενός 

χώρου αυξάνει την επιθυμία για φυσική επίσκεψη έως και 60%. Έτσι με την ανάπτυξη 

τεχνολογιών όπως η Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality-AR), η Εικονική 

Πραγματικότητα (Virtual Reality-VR) και η συγχώνευσή τους στη δημιουργία Μικτής 

Πραγματικότητας (Mixed Reality-MR), όπου ο φυσικός και ψηφιακός κόσμος συνυπάρχουν και 

αλληλεπιδρούν, μπορεί να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον 

περίγυρό τους. Μέσω της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών και στον τομέα του αλιευτικού 

τουρισμού, οδηγούμαστε προς 

πολυαισθητηριακές και πολυτροπικές 

εμπειρίες, συνεπώς πιο 

ολοκληρωμένες εμπειρίες, που 

μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές στην προσέλκυση 

περισσότερων επισκεπτών που θα 

θέλουν να βιώσουν από κοντά την 

εμπειρία.  

4.5 Ενέργειες / Δράσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη του 

αλιευτικού τουρισμού στην Πελοπόννησο 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με στοιχεία των Τμημάτων Αλιείας των 

Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, τα τελευταία χρόνια, έχουν εκδοθεί 9 

άδειες αλιευτικού τουρισμού (5 στην Π.Ε. Μεσσηνίας και 4 στην Π.Ε. Λακωνίας). Η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης του αλιευτικού 

τουρισμού στην Πελοπόννησο πρόκειται να υλοποιήσει εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης 

και εμψύχωσης της αλιευτικής κοινότητας για την ενασχόλησή της με τον αλιευτικό τουρισμό. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, την 01/12/2020 υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη 

Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Προγραμματική Σύμβαση με 

τίτλο: «Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αλιευτικό τουρισμό στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου». Η υλοποίηση της καμπάνιας έχει πεδίο εφαρμογής σε 

επιλεγμένες αλιευτικές περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, 
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Κορινθίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, βασισμένο σε συνδυασμό 

μέτρων και ενεργειών. Ήδη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση, στα 

μέσα Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε τεχνική σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης, στην 

οποία μετείχαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας, η Αντιπεριφερειάρχης 

Τουρισμού κα Άννα Καλογεροπούλου, στελέχη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πάρνωνας 

Α.Ε., κ. Μαρίνης Μπερέτσος, ο κ. Γιώργος Λουρδής, συνεργάτης της Fishing Trips, καθώς και 

Πρόεδροι και εκπρόσωποι των αλιευτικών συλλόγων της Πελοποννήσου, όπου 

παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι στόχοι και τα επιθυμητά αποτελέσματα από τη 

διενέργεια της καμπάνιας.  

Οι επόμενες προγραμματισμένες ενέργειες αφορούν στην οργάνωση 12 

ενημερωτικών εκδηλώσεων σε επιλεγμένες λιμενικές υποδομές όλων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, οι οποίες θα υλοποιηθούν με την επισφάλεια των τρεχουσών υγειονομικών 

συνθηκών και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες τήρησης όλων των αναγκαίων 

μέτρων για την αποφυγή διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2.  

Στις εκδηλώσεις αυτές θα παρουσιαστούν από εξειδικευμένο εισηγητή τα οφέλη που δύναται 

να αποκομίσουν οι επαγγελματίες αλιείς που θα επιλέξουν να συνδυάσουν το επάγγελμά τους 

με τον τουρισμό, θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις και οι όροι, το νομοθετικό πλαίσιο, η 

διαδικασία αδειοδότησης και μετατροπής ενός σκάφους προκειμένου να καταστεί ικανό να 

φιλοξενήσει επισκέπτες για ψυχαγωγικούς σκοπούς, διαδικαστικά θέματα όπως η έκδοση 

εισιτηρίων, η φορολογία, η ασφάλεια και η υγιεινή, βασικές δεξιότητες που απαιτούνται και 

τυχόν άλλα θέματα που απασχολούν τους αλιείς και ενδεχομένως τους αποθαρρύνουν ή τους 

προβληματίζουν. Παράλληλα, στο πλαίσιο της κατάρτισης ενός ενημερωτικού οκτασέλιδου 

οδηγού, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από περιοχές που ήδη έχουν αναπτύξει και 

εφαρμόζουν αλιευτικό τουρισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και χρηστικές 

πληροφορίες όπως το νομοθετικό πλαίσιο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τα μέσα 

προβολής για την οργάνωση αλιευτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.   

Ταυτόχρονα, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της καμπάνιας, η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου θα προχωρήσει στον σχεδιασμό και εκτύπωση δίπτυχου εντύπου (flyer) και σε 

διαδικτυακή καμπάνια σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook). Έτσι, θα σχεδιαστεί η οπτική ταυτότητα (logo) της καμπάνιας και web banner που 

θα αναρτηθεί σε 26 αναγνωρισμένα sites της Πελοποννήσου, που θα επιλεχθούν βάσει της 

επισκεψιμότητάς τους.  

Στο Παράρτημα Ι του παρόντος αναλύονται οι επιμέρους ενέργειες για την οργάνωση και 

προώθηση των ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των εκδηλώσεων.   
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4.6 Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα 

Από την πράξη «Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αλιευτικό 

τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» αναμένεται μέσα από την ενημέρωση και 

παρότρυνση της αλιευτικής κοινότητας και τη συνεργασία όλων των τουριστικών φορέων και 

παραγωγικών δυνάμεων της Πελοποννήσου, να επιτευχθεί η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, 

η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αποσυμπίεση του ιχθυοαποθέματος, η ενασχόληση 

περισσότερων επαγγελματιών αλιέων με τον αλιευτικό τουρισμό και τελικά η διαφοροποίηση 

του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και η ανάπτυξη του τουρισμού 

εμπειρίας μέσω της αλιευτικής δραστηριότητας. 

 

 

  

Η ανάδοχος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
 
 

 

  
 

 

  
 

ΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αλιευτικό  
τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. 

    

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ STATUS ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ 
Στόχος #1:  Οργάνωση, επίβλεψη, διαχείριση έκτακτων περιστάσεων             

Στελέχωση Ομάδας Έργου ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi √ 1-Dec-20 15-Dec-20   

Εξειδίκευση ανά στέλεχος ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi √ 16-Dec-20 31-Jan-21   

Καθορισμός προτεραιοτήτων ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi √ 1-Feb-21 28-Feb-21   

Ενέργειες Ομάδας Έργου ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Med - 1-Mar-21 30-Apr-21   

Στόχός #2:  Σχεδιασμός Διαγράμματος Εκδηλώσεων             

Καθορισμός ημερομηνίας, ώρας, τοποθεσίας ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε./ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Hi - 1-Mar-21 10-Apr-21   

Επιλογή Θεματολογίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Hi √ 20-Jan-21 31-Jan-21   

Επιλογή Εισηγητή/ων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Hi √ 20-Jan-21 15-Feb-21   

Κατάρτιση λίστας προσκεκλημένων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Med - 1-Mar-21 10-Apr-21   

Στόχος #3: Καθορισμός Χώρων και Έλεγχος Εξωτερικών παραγόντων             

Αναζήτηση Χώρων Συνάθροισης ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε./ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Hi - 1-Mar-21 5-Apr-21   

Απαραίτητες αδειοδοτήσεις/ παραχωρήσεις ή Ενημέρωση Αρχών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Med - 8-Apr-21 5-Apr-21   

Χωροταξικός Προγραμματισμός ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Med - 6-Apr-21 10-Apr-21   

Διαμόρφωση Εικαστικού Περιβάλλοντος  ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Med - 6-Apr-21 10-Apr-21   

Μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων  ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Lo - 10-Apr-21 30-Apr-21   

Εναλλακτικές λύσεις ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Lo - 10-Apr-21 30-Apr-21   

Στόχος #4: Προετοιμασία Πληροφοριακού Υλικού             

Σχεδιασμός και εκτύπωση αφίσας, διάστασης 35x50 cm, χαρτί velvet 170 γρ., τμχ. 200 ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 5-Apr-21 10-Apr-21   

Σχεδιασμός και εκτύπωση πρόσκλησης, διάστασης 20x10 cm, χαρτί velvet, 300 γρ., τμχ. 600 ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 5-Apr-21 10-Apr-21   

Σχεδιασμός roll up banner για εκτύπωση, διάστασης 85x205 cm, τμχ. 1 ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 5-Apr-21 15-Apr-21   

Σχεδιασμός και εκτύπωση δίπτυχου εντύπου (flyer),  διάστασης  15x21 cm, τμχ. 1000 ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 5-Apr-21 15-Apr-21   

Σχεδιασμός - Επιμέλεια  και εκτύπωση τετράπτυχου ενημερωτικού οδηγού, διάστασης 29,7x 14 cm,  χαρτί 150 gr. illustration, τμχ. 1000  ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Lo - 5-Apr-21 30-Apr-21   

Στόχος #5: Εξασφάλιση Τεχνικού Εξοπλισμού              

Εξασφάλιση απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 5-Apr-21 15-Apr-21   

Εξασφάλιση απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 5-Apr-21 15-Apr-21   

Στόχος #6: Σχεδιασμός Προγράμματος Φιλοξενίας              

Υποδοχή Συμμετεχόντων ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε./ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Hi - 15-Apr-21 30-Apr-21   

Παροχή coffee break ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Med - 15-Apr-21 30-Apr-21   

Παροχή soft drink ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Lo - 15-Apr-21 30-Apr-21   

Στόχος #7: Παραγωγή Διαφημιστικού Φυλλαδίου             

Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων - μπροσούρας ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 5-Apr-21 10-Apr-21   

Διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων - μπροσουρών ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 10-Apr-21 14-Apr-21   

Στόχος #8: Προβολή - Προώθηση Εκδηλώσεων             

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας (λογότυπος) ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 5-Apr-21 7-Apr-21   

Σχεδιασμός web banner ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 5-Apr-21 10-Apr-21   

Διαδικτυακή διαφημιστική καμπάνια σε 26 αναγνωρισμένα sites της Πελοποννήσου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Hi - 10-Apr-21 30-Apr-21   

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ενημέρωση λογαριασμού social media (facebook) ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Med - 10-Apr-21 30-Apr-21   

Στόχος #9: Πραγματοποίηση Εκδηλώσεων             

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ             

Ναύπλιο ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 15-Apr-21 15-Apr-21   

Πόρτο Χέλι ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 16-Apr-21 16-Apr-21   

Τολό ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 19-Apr-21 19-Apr-21   

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΊΑΣ             

Παράλιο Άστρος ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 20-Apr-21 20-Apr-21   

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ             

Κόρινθος ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 21-Apr-21 21-Apr-21   

Ξυλόκαστρο ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 22-Apr-21 22-Apr-21   

Κιάτο ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 23-Apr-21 23-Apr-21   

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ             

Γύθειο ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 26-Apr-21 26-Apr-21   

Νεάπολη ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi   27-Apr-21 27-Apr-21   

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ             

Καλαμάτα ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 28-Apr-21 28-Apr-21   

Κορώνη ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 29-Apr-21 29-Apr-21   

Κυπαρισσία ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. Hi - 30-Apr-21 30-Apr-21   

 


