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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις μέρες μας, διαπιστώνουμε ότι ο τουρισμός
συνεχίζει να εξελίσσεται και να παραμένει ένας
από τους βασικούς φορείς οικονομικής ενίσχυσης
των χωρών, παρά τις δυσμενείς οικονομικές
συγκυρίες που επικρατούν παγκοσμίως. Με τη
δημιουργία ενημερωτικών Περιπτέρων
αναδεικνύεται ο πολιτισμός κάθε πόλης, καθώς
παρέχονται πληροφορίες και της ευρύτερης
περιοχής. Τα Περίπτερα, τα οποία εκτός των
άλλων μέσων, σχετίζονται και με την
τεχνολογία, δίνουν στον τουρίστα/ε τη
δυνατότητα να βρίσκει πρόσθετη ενημέρωση σε
κάθε σταθμό του ταξιδιού του. Από το χρονικό
διάστημα έναρξης του info-kiosk Ναυπλίου έως
και σήμερα συγκεντρώθηκαν τα εξής στοιχεία
όσον αφορά την τουριστική κίνηση της περιοχής.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

πεζοπορία

κρουαζιέρες

μπάνια-παραλίες

καλό φαγητό

καλό καφέ

αρχαιολογικοί χώροι

εκδηλώσεις, φεστιβάλ, χορός, μουσική 

αγορά τοπικών προϊόντων 



ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ

Κατά τους μήνες Απρίλιο – Μάιο ανάμεσα
σε 11 χώρες προσέλευσης επισκεπτών οι
χώρες Ελλάδα, Γαλλία, Ισραήλ, Αγγλία
και Γερμανία έδειξαν τη μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα. (Να σημειωθεί εδώ ότι
υπήρχε ένας μονάχα υπάλληλος και μια
βάρδια για να υπάρχουν περισσότερα
στοιχεία).

Παρατηρείται συγκριτικά (Απρίλιος-Μάιος)
μια μικρή αυξομείωση των ποσοστών.
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ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΙΟΥΝΙΟΣ-
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Τον Ιούνιο η Γαλλία είχε τα πρωτεία ανάμεσα σε 14
χώρες προσέλευσης επισκεπτών. Ακολούθησαν η
Ελλάδα, η Αγγλία, η Γερμανία και το Ισραήλ.

Τον μήνα Ιούλιο παρατηρήθηκαν κάποιες παραλλαγές
όπως φαίνεται και στο γράφημα με την Ισπανία, την
Ελλάδα, την Ιταλία, την Γαλλία και το Ισραήλ να είναι οι
πιο τακτικοί επισκέπτες.

Και τον μήνα Αύγουστο, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία,
η Ιταλία και η Γερμανία δείχνουν τα μεγαλύτερα
ποσοστά επισκεψιμότητας, πάντοτε κατά προσέγγιση.

Τον Σεπτέμβριο δεν υπήρχαν μεγάλες
διαφοροποιήσεις, μα η Γαλλία ύστερα από τη χώρα
μας, είναι μια χώρα που δείχνει να αγαπά την Ελλάδα
πολύ.
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ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τον μήνα Οκτώβριο η Ελλάδα με τη Γαλλία 
συνεχίζουν να έχουν τα πρωτεία επισκεψιμότητας
ανάμεσα σε 50 χώρες. Ακολουθούν η Γερμανία, η 
Αγγλία και η Αμερική.

Τον Νοέμβριο οι χώρες Ελλάδα, Γερμανία και 
Αγγλία έχουν το προβάδισμα ανάμεσα σε 37
κράτη. Ακολουθούν Γαλλία και Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής.

Αναφορικά με τον Δεκέμβριο η Ελλάδα 
παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό 
επισκεψιμότητας με το Ισραήλ, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία και την Αγγλία να παίρνουν θέση 
ανάμεσα σε 38 χώρες.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ-
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το χρονικό αυτό διάστημα Απριλίου-Μαΐου η
επισκεψιμότητα των επισκεπτών παρατηρείται
να είναι λίγο μεγαλύτερη από τους
καλοκαιρινούς μήνες, όχι διότι δεν υπήρχε
κίνηση, αλλά επειδή δεν είχαν την ίδια ανάγκη
να ενημερωθούν από το Περίπτερο. (θάλασσα-
μπάνια-χαλάρωση)



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Το διάστημα αυτό παρατηρείται φθίνουσα πορεία 
όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Σε γενικό πλαίσιο, το 
αποτέλεσμα του μικρού απολογισμού είναι, όσον 
αφορά την πόλη του Ναυπλίου, ότι οι μήνες αλλά 
και οι ημέρες με γιορτινή ατμόσφαιρα, επίσημες 
αργίες (θρησκευτικές και μη), κάθε είδους 
εκδηλώσεων και φεστιβάλ, η επισκεψιμότητα 
είναι έντονη ακόμη και αν δεν εντάσσεται μέσα 
στη καλοκαιρινή σεζόν.
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ΠΕΡΙ ΠΟΛΗΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Γιατί ο επισκέπτης επιλέγει το Ναύπλιο ανάμεσα
σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου; Οι
επισκέπτες μιλούν για:

Ομορφιά, γραφικότητα τοπίου.

Σημασία-σπουδαιότητα αρχαιολογικών χώρων –
μουσείων.

Ευκαιρία για περπάτημα στη φύση (Ακροναυπλία
-Αρβανιτιά, παραλιακοί πεζόδρομοι, θέα από
υψηλά σημεία όπως Ρολόι, Παλαμήδι, Ιερός Ναός
Ευαγγελιστρίας κ.α.).

Προσκυνήματα σε διάφορες εκκλησίες
(ορθόδοξες, καθολικές, μονές).



ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΝΑΥΠΛΙΟ

Η αναφορά στο Ναύπλιο [08 & 09-08-2022].

Το πανέμορφο Ναύπλιο βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος στην Πελοπόννησο, με το βενετσιάνικο κάστρο του να
βυθίζεται μέσα στο νερό (στην πραγματικότητα, υπάρχουν τρία κάστρα για επίσκεψη στην περιοχή) και μια όμορφη
Παλιά Πόλη που ξεδιπλώνεται πίσω από τα παλιά τείχη.

Το CNN ξεχωρίζει τον περίπατο στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης, την ασφαλή βουτιά στην πιο κοντινή παραλία
και την επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο που παρουσιάζει αντικείμενα που χρονολογούνται από τη μυκηναϊκή
εποχή.

Το Ναύπλιο επιλέγουν ως προορισμό εκατοντάδες τουρίστες και ντόπιοι για τις
καλοκαιρινές τους διακοπές.

Μια νοσταλγική αύρα που θυμίζει κάτι από μεσαιωνικό παραμύθι.

Οι βουκαμβίλιες που κρέμονται από τα μπαλκόνια, τα αρχοντικά με τα ασβεστωμένα πεζούλια, τα παλιά σπίτια με

τα κεραμίδια και οι ξενώνες με τις πολύχρωμες ξύλινες πόρτες… Καλωσήρθατε στο Ναύπλιο!

Καφέ με θέα τη θάλασσα και αμέσως μετά βουτιά στα γαλαζοπράσινα νερά της πρώτης πρωτεύουσας.

Μετά το μπάνιο στη θάλασσα τα γραφικά ταβερνάκια γεμίζουν, για κρέας, ψαράκι ή μαγειρευτά…

Με τσιπουράκι ή κρασί θα έρθει το απόγευμα… Η ώρα του παγωτού σε ένα παγκάκι στον Φάρο με θέα το Μπούρτζι.

Ένα μέρος ιδανικό για πολυήμερες διακοπές, για μικρές εξορμήσεις ή ακόμα και για μονοήμερη.

Στην πόλη επέστρεψαν και οι ξένοι τουρίστες. Περιηγούνται στα γραφικά σοκάκια διαλέγοντας σουβενίρ.

Οι ξένοι τουρίστες μένουν άφωνοι με τις ομορφιές του τόπου. Για άλλους ήταν όνειρο ζωής, αφού είναι λάτρεις
τις χώρας μας…

Η πόλη για όλες τις εποχές, που θυμίζει κάτι από Ιταλία…

Ο τουρισμός φέτος θύμισε σε επισκεψιμότητα και τζίρους κάτι από το καλοκαίρι του 2019.

Η βραδιά μπορεί να κλείσει με μία βόλτα στο νυχτερινό Ναύπλιο με μια ελαφριά ζακέτα, γιατί αν και καλοκαίρι
θα έχει δροσιά.

Μια βόλτα μέχρι το Ναύπλιο και τους Παξούς έκανε η Κοινωνία Ώρα Mega,
καταγράφοντας την τουριστική κίνηση και μεταφέροντας όμορφες εικόνες! [20-
08-2022].

«Είναι πιο εναλλακτικός αυτός ο τρόπος διακοπών. Η κίνηση είναι μουδιασμένη, αλλά στο τέλος θα γίνει ο
απολογισμός. Οι κρατήσεις για αυτούς τους μήνες είναι καλές. Στην παραλία έχουμε και beach bar. Έχουμε και
δωμάτια, βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο», σχολίασε ο Γιώργος Μωυσής, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων σε camping στο
Ναύπλιο.

Ναύπλιο: Πολύ υψηλό ποσοστό πληρότητας στα Τουριστικά Καταλύματα για το
τριήμερο Παρασκευή [18 Ιουνίου 2021].

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Ναυπλίου Ξένιος Δίας Κώστας Μιχόπουλος



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ 
ΑΡΘΡΑ.. 

Την αύξηση της πληρότητας των πλοίων από σήμερα στο 85% στα πλοία που έχουν
καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. [Παρασκευή 14 Μαΐου 2021].

Ναύπλιο: Πολύ υψηλό ποσοστό πληρότητας στα Τουριστικά Καταλύματα για το
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. [Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021].

Πάσχα 2022: Η μεγαλύτερη έξοδος των τελευταίων ετών - Με 100% πληρότητα
αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά
Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Πάσχα - Μεγάλη η πληρότητα
και στην Αργολίδα [Τετάρτη 20 Απριλίου 2022].

Πρόεδρος Ξενοδόχων Ναυπλίου: Αγγίζει το 85% η πληρότητα για το τριήμερο του
Αγίου Πνεύματος. [Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022].

Στην εκπομπή "Χαμηλή Πτήση" του ΙΟΝΙΑΝ φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Ναυπλίου Παναγιώτης Μωραΐτης όπου μίλησε για την τουριστική κίνηση
στην πόλη του Ναυπλίου. Για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο ο κ. Μωραΐτης ανέφερε
πως η κίνηση πήγε πολύ καλά, ενώ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος υπάρχει
ήδη πληρότητα που κυμαίνεται γύρω στο 85% και αναμένεται να αγγίξει το 100%,
ενώ μεγάλο ζητούμενο είναι ο καιρός να βοηθήσει ώστε οι επισκέπτες να χαρούν
το τριήμερο.

https://www.argolikeseidhseis.gr/2021/06/blog-post_254.html
https://www.argolikeseidhseis.gr/2021/06/blog-post_254.html
https://www.argolikeseidhseis.gr/2021/06/blog-post_254.html
https://www.argolikeseidhseis.gr/2022/04/2022-100-drone.html
https://www.argolikeseidhseis.gr/2022/04/2022-100-drone.html
https://www.argolikeseidhseis.gr/2022/04/2022-100-drone.html
https://www.argolikeseidhseis.gr/2022/04/2022-100-drone.html
https://www.argolikeseidhseis.gr/2022/04/blog-post_222.html
https://www.argolikeseidhseis.gr/2022/06/85.html
https://www.argolikeseidhseis.gr/2022/06/85.html
https://www.argolikeseidhseis.gr/2022/06/85.html


ΠΕΡΙ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Τι λένε οι επισκέπτες για το έργο αυτό;

Μεγάλη έκπληξη όταν το πρωτοβλέπουν

Εκδήλωση θετικών σχολίων τόσο για το
περίπτερο όσο και για το περιβάλλοντα χώρο

Αναφορά από μέρους τους ότι κρινόταν αναγκαία
η χρήση του

Ευχαρίστηση & ικανοποίηση από τη λειτουργεία
του

Όμορφη αισθητική χώρου



ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Δημόσιες τουαλέτες

Δωρεάν πάρκινγκ (ανάγκη στάθμευσης τόσο από
απλά ΙΧ όσο και από τροχόσπιτα)

Αναζήτηση καλών εστιατορίων και καφετεριών
(χώρων εστίασης)/δεν εμπιστεύονται πάντα τις
μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο

Εύκολη αναζήτηση - πρόσβαση καταλυμάτων
(μεγάλο ποσοστό έρχεται απροετοίμαστο)

Τοποθέτηση καθισμάτων - παγκακίων
έμπροσθεν του χώρου του Περιπτέρου αλλά και
γενικότερα στη γύρω περιοχή.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

χάρτες περιήγησης

φυλλάδια ενημερωτικά με την ιστορία του τόπου

φυλλάδια για αρχαιολογικούς χώρους

ενημέρωση για κρουαζιέρες στην γύρω περιοχή

ενημέρωση για διάφορους νομούς και ορόσημα της
Πελοποννήσου

ενημέρωση για τα πιο όμορφα και γραφικά μέρη της
Πελοποννήσου

οινοτουρισμός

αγροτουρισμός: γεωργικά και εγχώρια τοπικά προϊόντα
όπως λάδι, ελιές, μέλι. (αναζήτηση αυτών σε τοπικά σημεία
λαϊκών αγορών, καταστημάτων κ.α.)



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΑ 
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Τι μπορώ να κάνω στο Ναύπλιο για *ώρες/ημέρες

Μπορώ να έχω έναν χάρτη;

Πώς μπορώ να προσεγγίσω την κοντινότερη παραλία;

Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες προτάσεις της πόλης;

Είστε πληροφορημένοι για τα γεγονότα που
συμβαίνουν στην πόλη; (εκδηλώσεις, φεστιβάλ,
πολιτισμικά δρώμενα κ.α.)

Μπορείτε σας παρακαλώ να μου προτείνετε ένα καλό
παραδοσιακό εστιατόριο; Εσείς που θα πηγαίνατε με
την οικογένειά σας;

Μπορείτε να μου πείτε που θα καθίσω να απολαύσω
ένα καλό πρωινό με καλό καφέ;

Που θα πάω για διασκέδαση με δυνατή
ελληνική(παραδοσιακή) ή ξένη μουσική;

Μπορείτε να με βοηθήσετε με τους αρχαιολογικούς
χώρους; Σε ποιους αξίζει πραγματικά να πάω;



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ασφάλεια πάρκινγκ

Ασφάλεια γενικότερη από επιθέσεις Ρομά και όχι μόνο 
(αναφορές περί κλοπών κ.α.)

Καθαριότητα (αναζήτηση περισσοτέρων κάδων 
απορριμμάτων)

Βελτίωση υπηρεσίας Δημόσιων Μεταφορών, 
επαναλειτουργία σιδηροδρομικού σταθμού

Υπηρεσίες για τροχόσπιτα: πρόσβαση σε νερό, 
ηλεκτρισμό κ.α.

Προσβάσεις αμέα (χρειάζονται βελτίωση)

Θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 
ηλεκτρικών ποδηλάτων

Δημιουργία φυλλαδίων με χάρτες που αφορούν 
μονοπάτια για πεζοπορία



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

«Ο επισκέπτης θα μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για τα σημεία
ενδιαφέροντος του στην περιοχή (αξιοθέατα, μνημεία, μουσεία) από
ειδικά καταρτισμένο προσωπικό καθώς και πληροφορίες σχετικά με
τις δυνατότητες διαμονής, σίτισης, ή επιμέρους δραστηριοτήτων
(περιπατητικές διαδρομές, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα)».
[κύριος Ιωάννης Μαλτέζος]. 11 Μαρτίου 2021.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ενός άρθρου τοπικής αργολικής
εφημερίδας του 2021 επισήμαινε τις ανάγκες των επισκεπτών. Η πιο
καίρια αφορά πληροφορίες που σχετίζονται με διαμονή και σίτιση.
Αυτό έχει επισημανθεί πολλές φορές στις εκθέσεις ενεργειών των
υπαλλήλων. Συνιστάται κατάλογος με επιχειρήσεις όπως παντός τύπου
καταλύματα και διάφορων χώρων εστίασης (καφετέριες-μπαρ-
εστιατόρια). Οι επισκέπτες προτιμούν τα έγγραφα από το διαδίκτυο.
Είναι κάτι που δεν έχει διαμορφωθεί ίσως και υποσχεθεί.

Επιπρόσθετα, φυλλάδια που δείχνουν οδηγίες για περιπατητικές
εκδρομές και σημεία της φύσης κρίνονται αναγκαία. Οι Ευρωπαίοι
ενδιαφέρονται περισσότερο από τους Έλληνες για τέτοιου είδους
δραστηριότητες.



ΦΩΤΟ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ



ΦΩΤΟ ΕΝ ΩΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΦΩΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
ΗΜΕΡΑ



ΦΩΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΜΕΡΑ



ΦΩΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΩΡΑ



ΦΩΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΩΡΑ



ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟ 
ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ
ΙΣΡΑΗΛ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ



ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑ



ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑ



ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΝΤΥΠΩΣΗ-
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ 
(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
INFO-KIOSK)

 -Υψηλό ποσοστό από θετικά σχόλια 

-Ελάχιστοι αναφέρουν ότι δεν τους αρέσει

Τελικά αξίζει το έργο;

ΝΑΙ 

Πολλοί κλάδοι ιδιωτικοί και δημόσιοι έχουν 
βοηθηθεί με αυτό το έργο και συνεχίζονται να 
προστίθενται και άλλοι με το πέρας του χρόνου 
και την καθημερινή βελτίωση του. Τα περίπτερα 
προσδίδουν στην αγορά ευκαιρίες εργασίας, 
ενισχύοντας την
τοπική αγορά, το λιανεμπόριο, το δημόσιο 
τομέα.
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