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Περίληψη 

 
Σκοπός της εργασίας είναι να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός προβληµατισµού γύρω από τις 
προκλήσεις και τις δυνατότητες του τουριστικού τοµέα που δύναται να αποτελέσει το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την Περιφέρεια της Πελοποννήσου, µέσω της διερεύνησης 
των χαρακτηριστικών της, των προϋποθέσεων και των προοπτικών τουριστικής ανάπτυξής της. 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου όπως και οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας διαθέτει 
σηµαντικά τουριστικά πλεονεκτήµατα και εποµένως δυνατότητες για µια  ολοκληρωµένη 
τουριστική ανάπτυξη. 
 Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο εισαγωγικό µέρος της εργασίας 
παρουσιάζεται ο τουρισµός ως ένας πολύτιµος θησαυρός που προάγει την ανάπτυξη, αφού 
πρώτα βέβαια ξεπερασθούν οι χρόνιες αδυναµίες και ελλείψεις που τον χαρακτηρίζουν και 
οι οποίες αποτυπώνονται έντονα στον αναπτυξιακό ιστό της χώρας.  
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζεται η βαρύτητα του τουρισµού στην οικονοµική 
ζωή της χώρας µας µε βάση ορισµένα µεγέθη που χαρακτηρίζουν τις διαστάσεις του και τις 
τάσεις εξέλιξής του, όπως είναι η συµµετοχή στο Α.Ε.Π., η εισροή συναλλάγµατος και η 
απασχόληση. Επίσης, το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει και µια συνοπτική παρουσίαση της 
υφιστάµενης κατάστασης της χώρας, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις της τουριστικής 
υποδοµής και την τουριστική κίνηση.  
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι νέες εναλλακτικές µορφές τουρισµού οι οποίες 
αποτελούν ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης διαφορετικό από το πρότυπο του 
µαζικού τουρισµού που ακολούθησε η χώρα µας. Έτσι, ειδικές µορφές τουρισµού όπως ο 
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πολιτιστικός τουρισµός, ο θρησκευτικός, ο θαλάσσιος, ο αγροτικός, ο οικολογικός, ο 
συνεδριακός, ο γαστρονοµικός, ο τουρισµός υγείας προσπαθούν να αµβλύνουν τις 
επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού, να επιµηκύνουν την τουριστική περίοδο, να διευρύνουν 
την τουριστική αγορά και να δηµιουργήσουν νέα τουριστικά προϊόντα.   
Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αφορά στην καταγραφή των σηµαντικότερων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τουριστικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο,  
ιδιαίτερα των αρνητικών και µη αναστρέψιµων, που η τουριστική ανάπτυξη δηµιουργεί 
στους ευαίσθητους και ξεχωριστούς περιβαλλοντικούς πόρους, υποβαθµίζοντας το 
τουριστικό προϊόν και µειώνοντας την ανταγωνιστικότητά του.  
Περνώντας στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται η φυσιογνωµία της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου σε σχέση µε την µορφολογία, το κλίµα, την διοικητική οργάνωση, τον 
πληθυσµό, την εκπαίδευση, την υγεία, την ανεργία, την απασχόληση, τους τοµείς 
παραγωγής και τις βασικές τεχνικές υποδοµές της.  
Στο πέµπτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση των τουριστικών πόρων, της τουριστικής 
υποδοµής και της τουριστικής κίνησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  
Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται µια προσπάθεια εκτίµησης της Φέρουσας Ικανότητας για 
συγκεκριµένες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η επιλογή των περιοχών αυτών 
εστιάζεται κυρίως σε ζώνες υψηλής τουριστικής φόρτισης και έντονης τουριστικής 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας.  
Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο διατυπώνονται οι προβληµατισµοί, οι διαπιστώσεις και τα 
συµπεράσµατα σχετικά µε την πορεία της τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ενώ 
παράλληλα επιχειρείται µια προσπάθεια προσδιορισµού των βασικότερων στόχων-αξόνων 
παρέµβασης προκειµένου να επιτευχθεί η ενίσχυση και η αναβάθµιση του τουριστικού 
τοµέα της Περιφέρειας. 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε εκτιµάται ότι δεν 
έχει κορεστεί τουριστικά, γεγονός που επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής 
δραστηριότητας. Ωστόσο, ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός και µία αποτελεσµατική 
τουριστική πολιτική θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του 
τουρισµού στην Πελοπόννησο, στοχεύοντας στην σωστή αξιοποίηση όλων των πόρων 
καθώς και στην προσέλκυση ποιοτικού και επιλεκτικού τουρισµού.  
Η Περιφέρεια έχει τις προϋποθέσεις και θα αποτελέσει επίκεντρο εντονότερου στο µέλλον 
ενδιαφέροντος µιας συνεχώς διευρυνόµενης τουριστικής αγοράς. Η Πελοπόννησος µπορεί 
και πρέπει να κερδίσει το στοίχηµα της τουριστικής ανάπτυξης. 
 


