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Τομείς ωφελούμενοι από τον Τουρισμό 

 
Μέρος του εισοδήματος προέρχεται από τον Τουρισμό 

Διατροφή 

 

Εστιατόρια 
Café – Pubs 

Βιομηχανία – Καταστήματα Τροφίμων 
Διάφορα 

Είδη Λαϊκών Αγορών 
Αναμνηστικά 

Ένδυση 
Λιανικό Εμπόριο 

Ψυχαγωγία 
Θέατρα – Κινηματογράφοι 

Νυκτερινά Κέντρα 
Μεταφορά 

Δημόσια Συγκοινωνία 
Ταξί 

Όλο το εισόδημα προέρχεται από τον Τουρισμό 
Διαμονή 

Ξενοδοχεία 
Παραξενοδοχία 

Κάμπινγκ 
Τουριστικά Γραφεία 

Μεταφορές 
Αεροπορικές Εταιρείες 

Σκάφη Αναψυχής 
Γραφεία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων 

Χώροι Επίσκεψης Τουριστών 
Πάρκα 

Μουσεία 
Ιστορικά Μνημεία 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Ο τουρισμός έχει μακρά ιστορική αναδρομή και εξέλιξη ανά τους αιώνες. Στην αρχαία 

Ελλάδα οι διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις, οι ολυμπιακοί αγώνες και οι θρησκευτικές 

πανηγύρεις αποτελούσαν τη βασικότερη αφορμή για τις τουριστικές εξορμήσεις των 

αρχαίων Ελλήνων. Κατά την τελευταία περίοδο της ρωμαϊκής δημοκρατικής εποχής 

συγκεκριμένα ο τουρισμός ήταν αρκετά διαδομένος και κυρίως ανάμεσα στις 

ευπορότερες τάξεις.  

Κατά τον Μεσαίωνα η κατάσταση άλλαξε ριζικά, καθώς η καταστροφή του οδικού 

δικτύου και η ανασφάλεια που επικράτησε ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό όλων των ειδών 

μετακίνησης ήταν για πολλούς αιώνες σχεδόν απροσπέλαστα εμπόδια για την 

επανεμφάνιση των ταξιδιών. Ο τουρισμός ως φαινόμενο διατηρήθηκε, παρόλα αυτά, 

μόνο με τη μορφή της επίσκεψης σε τόπους με ιδιαίτερο θρησκευτικό περιεχόμενο.  

Από την εποχή της Αναγέννησης και ύστερα οι ταξιδιωτικές μετακινήσεις εμφανίζονται 

με απώτερο σκοπό την ανακάλυψη αρχαιολογικών λειψάνων στην Ευρώπη. Κατά τον 

18ο αιώνα, η αύξηση του εισοδήματος σε μερικές χώρες, η σχετική ασφάλεια στα 

ταξίδια, η βελτίωση των οδικών δικτύων και η εμφάνιση άνετων και γρήγορων 

μεταφορικών μέσων οδήγησαν στην προοδευτική εξάπλωση της τουριστικής διάθεσης. 

Κατά το 19ο και κυρίως κατά τον 20ο αιώνα οι κάθε είδους εξορμήσεις διαδόθηκαν σε 

όλα τα κοινωνικά στρώματα, με αποτέλεσμα να γίνει σήμερα μαζικό φαινόμενο.  

Στην Ελλάδα από το 1929 λειτουργεί ο Ε.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) που 

έχει ως σκοπό την προσέλκυση ξένων από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα. Το ελληνικό 

κράτος, πιο συγκεκριμένα, ξεκίνησε δειλά από τη δεκαετία του 1950 να προωθεί την 

τουριστική ανάπτυξη. Η κρατική τουριστική πολιτική, οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι 

ξένες τουριστικές εταιρείες, οι έμποροι, οι μετανάστες και οι ναυτικοί που επένδυσαν σε 

τουριστικές επιχειρήσεις ήταν οι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν την πορεία 

ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, επίσης, 

δόθηκαν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 

σε αντίθεση με τις Κυκλάδες, που παρέμειναν στο σύνολό τους στο περιθώριο της 

τουριστικής ανάπτυξης έως τα τέλη του ’80. 
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1.2 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 1.2.1  Θετικές Επιπτώσεις 

 

 Επιπτώσεις στο ΑΕΠ 

Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας στο ΑΕΠ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα 

στατιστικά στοιχεία, ανέρχεται στο 18, 2%,  

 

από τις συνολικές τουριστικές εισπράξεις αντιστοιχούν περισσότερα από 1.200$ σε κάθε 

κάτοικο. Τα στοιχεία αυτά είναι εντυπωσιακά, καθώς μας τοποθετούν στην 5η και 9η 

θέση αντίστοιχα στην παγκόσμια κατάταξη. 

 

 Επιπτώσεις στην Απασχόληση 

Η συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονομία (838.250 θέσεις εργασίας) 

αντιστοιχεί στο 19,1% των απασχολουμένων (4.382.000) κατά το 2005.  

 

για κάθε περίπου 30 αφίξεις,  

δημιουργείται 1 θέση εργασίας στον τουρισμό, που σημαίνει 1,9 θέσεις εργασίας στο 

σύνολο της τουριστικής οικονομίας.  

 

Η συμβολή, επομένως, του τουρισμού στο ΑΕΠ και στην Απασχόληση στην Ελλάδα 

είναι τεράστιας σημασίας,  

 

     Ισπανία (ΑΕΠ: 17,8% - Απασχόληση: 19,1%) 

 Πορτογαλία (ΑΕΠ: 15,5% - Απασχόληση: 17,7%) 

 Κύπρος (ΑΕΠ: 23,3% - Απασχόληση: 29,7%) 

 Αυστρία (ΑΕΠ: 16,6% - Απασχόληση: 19,1%)  

 Κροατία (ΑΕΠ: 20,1% - Απασχόληση: 23,1%) 
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 Επιπτώσεις στις Υποδομές 

Στον κλάδο των υποδομών παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση, καθώς οδικοί άξονες, 

αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα, ξενοδοχειακές μονάδες κα. ανήκουν στα 

βασικά έργα υποδομής της τουριστικής οικονομίας.  

 

 

Επιπτώσεις στον Πολιτισμό 

άμβλυνση των αντιθέσεων και προκαταλήψεων. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε 

εποικοδομητική ανταλλαγή αντιλήψεων, κουλτούρας και νοοτροπίας που έχει ως 

αποτέλεσμα τη διεύρυνση της πνευματικής καλλιέργειας μέσα από την κοινωνική και 

πολιτισμική αποδοχή –  

 

 Επιπτώσεις στην Αστικοποίηση 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του τουρισμού στην καταπολέμηση της 

αστυφιλίας, καθώς μεγάλος αριθμός π.χ. νησιωτών που κατοικούν στην πρωτεύουσα 

επιστρέφουν στον τόπο τους με στόχο την ενασχόληση με τουριστικές επιχειρήσεις. 

 

 

 

 1.2.2  Αρνητικές Επιπτώσεις 

Η τουριστική ανάπτυξη, όμως, συνοδεύεται και από αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες 

διαφέρουν ως προς το είδος και την ένταση τους ανάλογα με την ταχύτητα που μια 

περιοχή περνά από το αρχικό στάδιο της «ανακάλυψης» σε αυτό του μαζικού τουρισμού. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

 

 Επιπτώσεις στο φυσικό Περιβάλλον 

 

 

  Επιπτώσεις στο Τοπίο 
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1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 

Μια σύντομη αλλά παρόλα αυτά ολοκληρωμένη περιγραφή του «Μαζικού – Σκληρού» 

τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας που δίνει την πραγματική διάσταση του υπαρκτού 

εγχώριου προβλήματός μας στο θέμα του τουρισμού είναι η ακόλουθη: 

 
 

 

 «ΣΚΛΗΡΕΣ» Αναπτυξιακές Στρατηγικές Τουρισμού 

1. Ανάπτυξη χωρίς σχεδιασμό 

2. ΧΩΡΊΣ αναπτυξιακές μελέτες 

3. Κάθε κοινότητα σχεδιάζει για τον εαυτό της 

4. Άναρχη ανάπτυξη 

5. Τυχαία και διάσπαρτη ανέγερση οικοδομημάτων 

6. Εντατική εκμετάλλευση της ιδιαίτερης αξίας των τοποθεσιών 

7. Ανέγερση αυξανόμενου αριθμού κτιρίων 

8. Κατασκευές για αόριστη ζήτηση 

9. Ανάπτυξη τουρισμού σε όλες τις περιοχές 

10. Ανάθεση της τουριστικής ανάπτυξης σε εξωγενής παράγοντες  

11. Χρησιμοποίηση όλου του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού  
(συμπεριλαμβανομένου και των αλλοδαπών) 

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

13. Θεώρηση του αγροτικού πληθυσμού μόνο ως κτηματίες και εργατικό δυναμικό 

14. Εγκατάλειψη των ζημιών στην κοινωνία, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

17. Απομάκρυνση φυσικών φραγμών 

18. Αστική αρχιτεκτονική 

19. Γενικός αυτοματισμός τουριστικών θέρετρων 

 
  Πηγή: Krippendorf  
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1.4 ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 1.4.1  Κρατικές Ενισχύσεις 

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Προκήρυξης από το Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στους τομείς Τουρισμού – Μεταποίησης – Εμπορίου – 

Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

2007 – 2013.  

 

Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ανέρχεται 

στο 1.050 εκ. ευρώ, ποσό ιδιαίτερα ελκυστικό σε μια περίοδο δύσκολη λόγω της 

οικονομικής ύφεσης.  

 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και του περιοδικού “Hotel & 

Restaurant”. 

 

Το ποσοστό της επιχορήγησης θα διανεμηθεί ως εξής: 

 55% για το Νομό Αττικής (πλην των νήσων) και το Νομό Θεσσαλονίκης 

 65% για την υπόλοιπη Ελλάδα 

 

Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων ανά θεματική ενότητα είναι οι ακόλουθοι: 

 Για τον Τουρισμό: από 30.000 € έως και 250.000 € 

 Για την Μεταποίηση: από 50.000 € έως και 300.000 € 

 Για το Εμπόριο: από 20.000 € έως και 200.000 € 

 Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως και 200.000 € 

 Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) και 

υπάγονται σε μια από τις Θεματικές ενότητες έχει προβλεφθεί ξεχωριστός 

προϋπολογισμός ύψους 50 εκ. €  

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων ήταν: 

 Να είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική Επικράτεια 

 Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις 

 Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 
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 Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία: 

    - από 25.000 μέχρι 10.000.000 το μέγιστο για τη θεματική ενότητα Τουρισμός 

    - από 50.000 μέχρι 10.000.000 το μέγιστο για τη θεματική ενότητα Μεταποίηση 

    - από 30.000 μέχρι 10.000.000 το μέγιστο για τη θεματική ενότητα Εμπόριο 

    - από 30.000 μέχρι 10.000.000 το μέγιστο για τη θεματική ενότητα Υπηρεσίες 

 Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη θεματική ενότητα 

Τουρισμός είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία 

 Να απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους (σε ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ) 

κατά το 2008 

 Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης 

 Να μην είχε η επιχείρησή τους καταστεί προβληματική την 1η Ιουλίου 2008 ή να είχε 

καταστεί προβληματική στη συνέχεια ως συνέπεια της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης 

 

Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ίδια συμμετοχή του 

δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων της 

Προκήρυξης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 Ιδιωτική Συμμετοχή (%) 

 
Επιχορήγηση 

(%) 

Ελάχιστο Ποσοστό 

Ίδιας Συμμετοχής 

(%) 

Μέγιστο Ποσοστό 

Τραπεζικού Δανείου 

(%) 

Αττική 

Θεσσαλονίκη 
55 20 25 

Υπόλοιπη  

Ελλάδα 
65 20 15 

 

Επομένως, για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο επιχειρηματίας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ίδια συμμετοχή ή/και μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό Δάνειο. Η ίδια 

συμμετοχή από τη μια είναι το ίδιο κεφαλαίο για τις ατομικές επιχειρήσεις και το 

εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Από την άλλη το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών, μετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, έχει δώσει το ρόλο του 
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ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) σε μεγάλο αριθμό Τραπεζών, προκειμένου να 

διαχειριστούν για λογαριασμό του το Πρόγραμμα. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων καθορίζονται ως εξής: 

 Κριτήριο 1: Επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού 

δικαιούχου της ενίσχυσης 

- Εμπειρία σε σχετικές δραστηριότητες 

 - Σπουδές 

 - Επαγγελματική κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο 

 Κριτήριο 2: Δυνατότητα διάθεσης της Ίδιας συμμετοχής  

 Κριτήριο 3: Βιωσιμότητα της επιχείρησης 

 - Ρυθμός Αύξησης Κύκλου Εργασιών (ΡΑΚΕ) 

 - Κερδοφορία 

 - Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (ΑΚ) 

 - Περιθώριο κέρδους (ΠΚ) 

 - Προστιθέμενη Αξία ανά Εργαζόμενο (ΠΑΕ) 

 - Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων (ΚΕΚ) 

 Κριτήριο 4: Διατήρηση και Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

 - Ποσοστό αύξησης απασχόλησης (ΠΑΑ) 

 - Συμβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης (ΑΤΑ) 

 Κριτήριο 5: Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασμός της επένδυσης 

 - Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών 

 - Εισαγωγή Καινοτομίας 

 - Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής 

 - Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη 

 - Τεκμηρίωση του σχεδίου της επένδυσης 

 - Συμβολή στην διευκόλυνση πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία 

 

Στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 οι ενισχύσεις που παρέχονται σε 

όλους τους κλάδους είναι οι ακόλουθες: 

 

 

 Επιδότηση και επιχορήγηση leasing 
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 - Παροχή επιχορήγησης από το Δημόσιο για κάλυψη τμήματος του κόστους της 

επένδυσης 

 - Επιδότηση τμήματος των καταβαλλόμενων μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing) για την αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού 

 

 Φορολογική απαλλαγή 

Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών με τη 

δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού 

 

 Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 

- Κάλυψη για μια διετία μέρους του μισθολογικού κόστους της δημιουργούμενης 

απασχόλησης, κατά την πρώτη διετία από την ολοκλήρωσή της 

 -  Δυνατότητα πρόσβασης των παλαιών επιχειρήσεων στις παρεχόμενες ενισχύσεις 

 

 

Οι χρηματοδοτούμενες γενικές κατηγορίες ενισχύσεων για τον Τουρισμό είναι: 

 Εκσυγχρονισμός, δημιουργία, επέκταση αποπεράτωση κτιρίων και εγκαταστάσεων 

τουριστικών καταλυμάτων 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της 

επιχείρησης 

 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών 

 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση 

ενέργειας 

 Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής 

 

 

 

 

 

Οι χρηματοδοτούμενες ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων για τον Τουρισμό είναι: 

 

 Ίδρυση ή επέκταση Ξενοδοχειακών μονάδων, κατηγορίας τουλάχιστον 3*, πρώην Β’ 

τάξης 
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 Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων, 

κατηγορίας τουλάχιστον 2 * πρώην Γ’ τάξης ή μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά 

τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει 

γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής 

διακοπής της λειτουργίας τους ήταν κατηγορίας τουλάχιστον 2 * πρώην Γ’ τάξης. 

 Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωμένων 

κατασκηνώσεων (campings), τουλάχιστον Γ’ τάξης 

 Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων 

κατώτερης κατηγορίας των 2*, πρώην  Γ’ τάξης σε κτίρια που χαρακτηρίζονται 

διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται 

τουλάχιστον σε κατηγορία 2* πρώην Γ’ τάξη ή μονάδων που έχουν διακόψει 

προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα 

αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον 

εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία 2 *,  πρώην Γ’ τάξη 

 Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών  μονάδων που αφορά στη δημιουργία 

συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, 

νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, κολυμβητικών δεξαμενών, αθλητικών 

εγκαταστάσεων κλπ. σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας 2*, πρώην  

Γ’ τάξης με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών. 

 Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 

τουλάχιστον 2* πρώην  Γ’ τάξης 

 Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός έργων ειδικής τουριστικής υποδομής: τουριστικών 

λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρινών), συνεδριακών κέντρων, γηπέδων γκολφ, 

εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων 

τουρισμού υγείας, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων προπονητικού – αθλητικού 

τουρισμού, αυτοκινητοδρομίων και θεματικών πάρκων 

 

 

Γίνεται φανερό ότι το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης διαχέει αισιοδοξία και αποπνέει 

θετική μελλοντική προοπτική σε ένα προβληματικό οικονομικό περιβάλλον, τόσο σε 

παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε εγχώριο. Τα ελλείμματα της Ελλάδος παρουσιάζουν 

αυξητική τάση, στοιχείο ενδεικτικό για τη μη αποδοτική λειτουργία της οικονομικής 
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ζωής του τόπου. Γι’ αυτό άλλωστε η ανταπόκριση των τουριστικών επιχειρήσεων στα 

παρεχόμενα κίνητρα από τον Αναπτυξιακό Νόμο έως σήμερα έχει υπάρξει θεαματική. 

 

Αυτό σημαίνει ότι η σύγχρονη ιδιωτική επιχείρηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 

ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις του ταχύτατα μεταβαλλόμενου οικονομικού 

περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει κάθε επενδυτικό κίνητρο 

χρηματοδότησης των σχεδίων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της. Δεν υπάρχουν, 

δηλαδή, πολλά περιθώρια πειραματισμών και ανάπαυλας στο σύγχρονο επιχειρηματικό 

κόσμο, γεγονός που δηλώνει ότι οποιαδήποτε βοήθεια παρουσιάζεται στον εκάστοτε 

επιχειρηματία πρέπει να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μιας και σε πολλές 

των περιπτώσεων το ζητούμενο δεν είναι η ευημερία αλλά η επιβίωση. 

 

Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες του Τουριστικού τομέα επιλέγονται για ενίσχυση σύμφωνα 

με το ποιες προτάσεις έχουν την υψηλότερη βαθμολογία. Καθώς το πρόγραμμα, όπως 

αποδεικνύεται, είναι ανταγωνιστικό οφείλουν να φροντίσουν για τη βέλτιστη αξιοποίηση 

του προγράμματος με ενέργειες όπως: 

 

 Σωστά τεκμηριωμένες προσφορές 

 Κατάλληλη επιλογή και παρουσίαση των δαπανών 

 Πλήρη και ορθή τεκμηρίωση όλων των δικαιολογητικών 

 Πιστή τήρηση των προβλέψεων του οδηγού υλοποίησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 2.1.1  Οικονομική Κρίση 

 

Ο πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει τα ακόλουθα έκτακτα μέτρα στήριξης του τουριστικού 

τομέα, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματιών: 

 Αυξάνονται οι δαπάνες για προβολή της χώρας, κατά 50%, με στόχο τη συγκράτηση 

του αριθμού των επισκεπτών 

 Μειώνεται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ), από 1‰ επί της αξίας του κτίσματος 

και 6‰  επί της αξίας του οικοπέδου, σε 0,33‰ για τα έτη 2009 και 2010 

 Αναστέλλεται για ένα έτος η καταβολή εισφοράς του Ν. 128/75 για το σύνολο των 

δανείων των τουριστικών επιχειρήσεων προς τις Τράπεζες 

 Λαμβάνεται μέριμνα για άμεση επιστροφή από τις ΔΟΥ του οφειλόμενου ΦΠΑ 

 Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, παρέχεται 

κεφάλαιο κίνησης, με πλήρη επιδότηση των τόκων, μέχρι του ποσού των  350 χιλ. Ευρώ 

 Δίνεται άμεση προτεραιότητα στην καταβολή των οφειλομένων ποσών των 

επιχορηγήσεων για όσες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο, από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

 Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της λειτουργικής τακτοποίησης ξενοδοχειακών μονάδων 

που αποτελούσε πάγιο και χρόνιο πρόβλημα 

 Μετατρέπεται το εποχικό επίδομα ανεργίας σε επίδομα εργασίας 

 Αυξάνεται κατά 21%για το 2009 ο αριθμός των εισιτηρίων για τον Κοινωνικό 

Τουρισμό, που οργανώνει η Εργατική Εστία. Ήδη από πέρυσι το Υπουργείο 

Τουριστικής Ανάπτυξης αύξησε τα δελτία κοινωνικού τουρισμού κατά 41% 

 Λειτουργεί πρόγραμμα κατάρτισης με θεωρητική και πρακτική άσκηση και 

υποχρέωση των επιχειρήσεων που μετέχουν να απορροφήσουν 30% όσων 

καταρτίζονται 

 Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την τόνωση των ξενοδοχείων και άλλων συναφών 

επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας, που έχουν υποστεί ζημιές από τα τελευταία 

θλιβερά συμβάντα 

(Πηγή: 27/07/09, hotel-restaurant.gr) 
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 2.1.3  Ευρωπαϊκή Αγορά 

 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει.  

 

. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτικοί τομείς που αφορούν παιδιά και οικογένειες 

παρακμάζουν, ενώ ο καλούμενος «κορυφαίος τομέας» των 45 και άνω ετών 

αναπτύσσεται σημαντικά.  

 

το κοινό στόχος των 45 και άνω ετών διαθέτει μεγαλύτερο εισόδημα σε σχέση με άλλες 

ομάδες.  

 

 

 

 Διάρκεια – Συχνότητα 

ο Ευρωπαίος πηγαίνει πλέον διακοπές μικρότερης διάρκειας, αλλά σε συχνότερο βαθμό.  

 

 

 Ποιότητα – Διαφοροποίηση 

Οι πελάτες είναι πιο έμπειροι σήμερα και ζητούν μονίμως περισσότερο εξειδικευμένες 

και εξατομικευμένες υπηρεσίες, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Ο σύγχρονος άνθρωπος, λοιπόν, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος πάνω σε 

περιβαλλοντικά ζητήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, και οι κρουαζιέρες, οι διακοπές ευεξίας 

και υγείας, οι διακοπές εμπειριών, τα ελαφρώς περιπετειώδη ταξίδια, τα πολιτιστικά 

ταξίδια και ούτω καθ’ εξής καταλαμβάνουν τις κορυφαίες θέσεις στην πυραμίδα των 

προτιμήσεών τους.  

 

ο τουρίστας στην εποχή μας, λόγω του ότι είναι πιο μορφωμένος, πολυταξιδεμένος και 

καλοζωισμένος, δεν επιτρέπει στον εαυτό του την ανοχή χαμηλής ποιότητας, που θίγει 

την αισθητική του,  

 

 

 Internet 
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  Πηγή: Dr. Buhalis, University of Surrey 2006 
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 2.1.4  Ευρωπαϊκός Τουρισμός 

Κατάταξη βάσει Διεθνών Αφίξεων 2008 στην Ευρώπη 

Θέση Χώρα Αφίξεις (σε εκατ.) 
1. Γαλλία 79,3 
2. Ισπανία 57,3 
3. Ιταλία 42,7 
4. Ην. Βασίλειο 30,2 
5. Ουκρανία 25,4 
6. Τουρκία 25,0 
7. **Γερμανία 24,9 
8. **Αυστρία 21,9 
9. Ρωσία 20,2 
10. *Ελλάδα 15,1 
11. Πολωνία 13,0 
12. Πορτογαλία 12,3 
13. **Ολλανδία 10,1 
14. **Κροατία 9,4 
15. Ουγγαρία 8,8 
16. ***Ελβετία 8,6 
17. Ιρλανδία 8,0 
18. **Βέλγιο 7,1 
19. **Τσεχία 6,6 
20. Βουλγαρία 5,8 
21. **Σουηδία 5,2 
22. **Δανία 4,7 
23. Νορβηγία 4,4 
24. Φινλανδία 3,6 
25. Αλβανία 2,7 
26. Ισραήλ 2,6 
27. Κύπρος 2,4 
28. Ανδόρα 2,1 
29. Εσθονία 1,9 
30. Σλοβενία 1,8 

 
Δεν περιλαμβάνονται αφίξεις Αλβανών υπηκόων και Βούλγαρων οικονομικών μεταναστών 
***Τα στοιχεία για την Ελβετία αφορούν σε αφίξεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα. 
**Τα στοιχεία για τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Σουηδία, τη Δανία 
και την Κροατία αφορούν σε αφίξεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα. 
Σημείωση: Λόγω έλλειψης στοιχείων για το 2008, οι αφίξεις για την Πορτογαλία, τη Δανία, τη Σουηδία, 
την Εσθονία και τη Σλοβενία αφορούν στο 2007 ενώ για τη Ρωσία στο 2006. 
 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού  
(Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο Ιούνιος 2009) 
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Κατάταξη βάσει Τουριστικών Εισπράξεων 2008 στην Ευρώπη 

Θέση Χώρα Εισπράξεις (σε δις $) 
1. Ισπανία 61,6 
2. Γαλλία 55,6 
3. Ιταλία 45,7 
4. Γερμανία 40,0 
5. Ην. Βασίλειο 36,0 
6. Τουρκία 22,0 
7. Αυστρία 21,8 
8. Ελλάδα 17,1 
9. Ελβετία 14,4 
10. Ολλανδία 13,4 
11. Σουηδία 12,5 
12. Βέλγιο 12,4 
13. Ρωσία 11,9 
14. Πολωνία 11,7 
15. Κροατία 11,0 
16. Πορτογαλία 10,9 
17. Τσεχία 7,7 
18. Δανία 6,7 
19. Ιρλανδία 6,3 
20. Ουγγαρία 6,0 
21. Ουκρανία 5,8 
22. Νορβηγία 4,7 
23. Λουξεμβούργο 4,5 
24. Βουλγαρία 3,8 
25. Φινλανδία 3,1 
26. Σλοβενία 3,1 
27. Κύπρος 2,7 
28. Σλοβακία 2,6 
29. Ρουμανία 2,0 
30. Λιθουανία 1,3 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού  
(Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο Ιούνιος 2009) 
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 2.1.5  Παγκόσμιος Τουρισμός 

Κατάταξη βάσει Διεθνών Αφίξεων 2008 στον Κόσμο 

Θέση Χώρα Αφίξεις (σε εκατ.) 
1. Γαλλία 79,3 
2. ΗΠΑ 58,0 
3. Ισπανία 57,3 
4. Κίνα 53,0 
5. Ιταλία 42,7 
6. Ην. Βασίλειο 30,2 
7. Ουκρανία 25,4 
8. Τουρκία 25,0 
9. Γερμανία 24,9 
10. Μεξικό 22,6 
11. Μαλαισία 22,1 
12. Αυστρία 21,9 
13. Ρωσία 20,2 
14. Χονγκ Κονγκ 17,3 
15. Καναδάς 17,1 
16. Ελλάδα 15,1 
17. Σαουδική Αραβία 14,8 
18. Ταϊλάνδη 14,6 
19. Πολωνία 13,0 
20. Πορτογαλία 12,3 
21. Αίγυπτος  12,3 
22. Μακάο 10,6 
23. Ολλανδία 10,1 
24. Ν. Αφρική 9,6 
25. Κροατία 9,4 
26. Ουγγαρία 8,8 
27. Ελβετία 8,6 
28. Ιαπωνία 8,4 
29. Ιρλανδία 8,0 
30. Μαρόκο 7,9 

 
Εκτίμηση ΣΕΤΕ 
***Τα στοιχεία για την Ελβετία αφορούν σε αφίξεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα. 
Κατάταξη Βάσει Διεθνών Αφίξεων 2008 
**Τα στοιχεία για τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και την Κροατία αφορούν σε αφίξεις στα 
συλλογικά τουριστικά καταλύματα. 
****Τα στοιχεία για την Ιαπωνία αφορούν σε αφίξεις με αυθημερόν αναχώρηση (χωρίς διανυκτέρευση). 
Σημείωση: Λόγω έλλειψης στοιχείων για το 2008, οι αφίξεις για την Πορτογαλία, αφορούν στο 2007 ενώ 
για τη Ρωσία στο 2006. 
 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού  
(Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο Ιούνιος 2009) 
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Κατάταξη βάσει Τουριστικών Εισπράξεων 2008 στον Κόσμο 

Θέση Χώρα Εισπράξεις (σε δις $) 
1. ΗΠΑ 110,1 
2. Ισπανία 61,6 
3. Γαλλία 55,6 
4. Ιταλία 45,7 
5. Κίνα 40,8 
6. Γερμανία 40,0 
7. Ην. Βασίλειο 36,0 
8. Αυστραλία 24,7 
9. Τουρκία 22,0 
10. Αυστρία 21,8 
11. Ταϊλάνδη 17,7 
12. Ελλάδα 17,1 
13. Χονγκ Κονγκ 15,3 
14. Μαλαισία 15,3 
15. Καναδάς 15,1 
16. Ελβετία 14,4 
17. Μακάο 13,6 
18. Ολλανδία 13,4 
19. Μεξικό 13,3 
20. Σουηδία 12,5 
21. Βέλγιο 12,4 
22. Ρωσία 11,9 
23. Ινδία 11,8 
24. Πολωνία 11,7 
25. Αίγυπτος 11,0 
26. Κροατία 11,0 
27. Πορτογαλία 10,9 
28. Ιαπωνία 10,8 
29. Σιγκαπούρη 10,6 
30. Σαουδική Αραβία 9,7 

 
Σημείωση: Λόγω έλλειψης στοιχείων για το 2008, οι τουριστικές εισπράξεις για τo Μακάο 
αφορούν στο 2007. 
 
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού  
(Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο Ιούνιος 2009) 
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2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 2.2.1 Πελάτες   

 

 
 
Διανυκτερεύσεις Αλλοδαπών στα Καταλύματα Ξενοδοχειακού τύπου και Κάμπινγκ 

2008 

       

      Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 
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Μερίδια των Κυριότερων Αγορών στον Ελληνικό Τουρισμό 

2000 – 2007 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος και 
National Statistical Institute of Bulgaria 
 Αφίξεις – Διανυκτερεύσεις  

 

  

Αφίξεις Ημεδαπών και Αλλοδαπών σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού τύπου και 
Κάμπινγκ κατά είδος και κατηγορία αυτών 

2007 – 2008 

 
 

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 
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Διανυκτερεύσεις Ημεδαπών και Αλλοδαπών σε Καταλύματα Ξενοδοχειακού τύπου 

και Κάμπινγκ κατά είδος και κατηγορία αυτών 
2007 – 2008 

 

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 

 

 

 Συγκεντρωτισμός  
κατά το 2008 περίπου το 70% του συνόλου των αφίξεων και το 81% των 

διανυκτερεύσεων συγκεντρώθηκαν σε 5 Περιφέρειες και συγκεκριμένα στην Κρήτη, το 

Νότιο Αιγαίο, την Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και την Αττική.  

 

Παρατηρούμε ότι κατά το 2008 το υψηλότερο ποσοστό πληρότητας παρουσίασαν τα 

Ιόνια Νησιά (70,0%),  

η Κρήτη (69,9%) και το  

Νότιο Αιγαίο (68,4%).  

 

κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας που δε δέχονται μεγάλα ποσοστά τουριστών  

η Δυτική Μακεδονία,  

η Θεσσαλία,  

η Ήπειρος,  

η Στερεά Ελλάδα και  

η Πελοπόννησος.  
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Αφίξεις στα Καταλύματα Ξενοδοχειακού τύπου και Κάμπινγκ κατά Περιφέρεια 

2008 

    

      Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 

 

 

 

Διανυκτερεύσεις στα Καταλύματα Ξενοδοχειακού τύπου κατά περιφέρεια 

2007 – 2008 

 

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 
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 Μεταφορικό Μέσο  
 

   Αφίξεις αλλοδαπών κατά μέσο ταξιδιού 2006 – 2007 

 

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 

 

 Εποχικότητα  
 

Εποχικότητα Διεθνών Αφίξεων 

2000 – 2007 
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Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος και 
National Statistical Institute of Bulgaria 
 
 

 
 Μερίδιο Αγοράς  

 

 Μερίδιο Αγοράς του Ελληνικού Τουρισμού 

2000 – 2007 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, National Statistical Institute of Bulgaria 
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 2.2.2 Ανταγωνιστές   
 

 Διεθνείς Αφίξεις 

 

 

Διεθνείς Αφίξεις σε Ανταγωνιστές (σε εκατ.) 

2000 – 2008 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 
(Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο, Ιούνιος 2009) 

 

 Μερίδιο Αγοράς  

Μερίδια Αγοράς Ανταγωνιστών βάσει Διεθνών Αφίξεων 

2007 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Παγκόσμιο Οργανισμό 
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Τουρισμού (Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο Ιούνιος 2009) 

 

 Ανταγωνιστικότητα  !!!!!!!!!!!! 
 

Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας Τουρισμού Ελλάδας και Ανταγωνιστών 

2009 

 

10 Τα στοιχεία αφορούν στο έτος 2007 

Πηγή: ΣΕΤΕ, 2009 (Επεξεργασία στοιχείων από «The Travel and Tourism 
Competitiveness Report», Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 2009) 
 
 

 
 Συμπέρασμα 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούμε ότι ενώ η οικονομική κρίση 

αφορά στις αγορές όλου του κόσμου, η Τουρκία παρουσίασε σημαντική άνοδο στις 

αφίξεις μέσα στο 2008, σε αντίθεση με την Ελλάδα που παρουσίασε σχεδόν μηδενική 

αύξηση. «Σε αντίθεση με τη συνεχώς αυξανόμενη ροή των αφίξεων από την Ελλάδα 

προς την Τουρκία, οι αφίξεις από τη γειτονική χώρα προς τον ελληνικό προορισμό 

βαίνουν μειούμενες με το σχετικό μερίδιο των Τούρκων επισκεπτών στο ελληνικό 

τουριστικό προϊόν να φτάνει μετά βίας το 0,92% του συνόλου. Αυτό αποδεικνύουν, 

τουλάχιστον, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των αφίξεων έως και το 2007 της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας» (Φιλιππίδης, 09/09/09, tritiopsi.gr). 

 

 

 2.2.3 Υποκατάστατα Προϊόντα 
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 Περιεχόμενο Εναλλακτικού Τουρισμού 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Πηγή: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 2008 
 

 Αγροτουρισμός 

Ο αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και 

δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο που στόχο έχει να φέρει σε επαφή τον πολυάσχολο 

κάτοικο της πόλης με αγροτικές ασχολίες, με τοπικά προϊόντα, με την παραδοσιακή 

κουζίνα, με την καθημερινότητα των ντόπιων, με τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής 

και γενικότερα με κάθε λογής υπαίθριες δραστηριότητες. Αυτό επιτυγχάνεται με τα 

εργαστήρια λαϊκής τέχνης , με εκθετήρια αγροτουριστικών προϊόντων, με επιχειρήσεις 

παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, με τα τουριστικά γραφεία που διοργανώνουν 

δραστηριότητες περιηγήσεων και αναψυχής και με καταλύματα διαμονής που 

εναρμονίζονται με την τοπική – παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 

 

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται άρση της απομόνωσης κάποιων περιοχών, οι αγρότες 

αποκτούν ένα συμπληρωματικό προς το αγροτικό εισόδημα, επιτυγχάνεται ανάπτυξη 

άλλων τομέων της οικονομίας, και συγκεκριμένα του δευτερογενούς, και ο ίδιος ο 

τουρίστας ξεφεύγει από το άγχος και τις πιέσεις της καθημερινότητας. Γενικώς, θα 

Εναλλακτικός 

Τουρισμός 

Αγροτουρισμός 
Οικοτουρισμός 

Τουρισμός 
Περιπέτειας 

Πολιτιστικός 
Τουρισμός Θρησκευτικός 

Τουρισμός 

Αθλητικός 
Τουρισμός 

Χιονοδρομικός 
Τουρισμός 

Ιαματικός 
Τουρισμός  
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λέγαμε ότι οι παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις ενός τόπου 

κινητοποιούνται, συμβάλλοντας στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. 

 

 

 Οικοτουρισμός 

«Ο Οικοτουρισμός, ως ειδική μορφή τουρισμού, είναι ο τουρισμός σε οικολογικά 

αξιόλογες και ως επί το πλείστον προστατευόμενες περιοχές, ο οποίος αντίθετα από το 

μαζικό τουρισμό, όχι μόνο δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, όπου 

εφαρμόζεται, αλλά ταυτόχρονα προωθεί ενεργά την προστασία του φυσικού, κατ’ αρχήν, 

αλλά και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού 

ιστού» (Εθνική Επιτροπή Οικοτουρισμού, 2002). Πρόκειται, δηλαδή, για μια υπεύθυνη 

περιβαλλοντικά ταξιδιωτική δραστηριότητα σε περιοχές με άθικτο φυσικό τοπίο που 

στόχο έχει τη γνώση και κατανόηση της φύσης και του πολιτισμού της κάθε περιοχής σε 

ένα πλαίσιο ευαισθησίας και συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα λέγαμε 

ότι ο οικοτουρισμός έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα που στοχεύσει στην προστασία 

των αξιόλογων οικολογικά πόρων από τη μια, αλλά και στην προσφορά νέων 

παραγωγικών διεξόδων για τους ντόπιους από την άλλη. 

 

 

 

 Τουρισμός Περιπέτειας 

Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού χρήζει μεγαλύτερης αποδοχής και συμμετοχής από 

νεότερους ηλικιακά επισκέπτες και πραγματοποιείται διήμερα σε αποστάσεις όχι 

μεγαλύτερες των 2 ωρών. Οι λάτρεις αυτού του τουρισμού συμμετέχουν σε οργανωμένες 

ομάδες με την παρουσία εξειδικευμένων οργανωτών τουριστικών ταξιδιών (tour 

operators). Λαμβάνει χώρα σε ένα ασύνηθες, εξωτικό, απόμακρο ή άγριο προορισμό 

ποικίλων βαθμών κινδύνου, έντασης και ηρεμίας. Γι’ αυτό, άλλωστε, και χωρίζεται σε 2 

ειδών, αυτό της «ακραίας» και αυτό της «ήπιας» μορφής περιπέτειας. Αναρριχήσεις, 

ράφτινγκ σε ποταμό επιπέδου άνω του 5, ανεμοπλοΐα, αναρρίχηση βράχου, καγιάκ σε 

λευκά νερά, επιβίωση σε άγριο περιβάλλον, ποδηλασία βουνού κλπ. εμπεριέχονται στην 

πρώτη μορφή και ιππασία, καταδύσεις, ποδηλατική περιήγηση, κατασκήνωση, κανό, 

ιπτάμενο ψάρεμα, πεζοπορία, σπηλαιολογία, ιστιοσανίδα κλπ. εμπεριέχονται στη 

δεύτερη μορφή. 

 

 Χιονοδρομικός Τουρισμός 
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Πρόκειται για μία ορεινή δραστηριότητα που για χώρες όπως η Αυστρία και η Ελβετία 

αποτελεί το κύριο εθνικό τουριστικό προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατεξοχήν 

εναλλακτική δραστηριότητα, διότι έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και για το 

λόγο αυτό στην ΚΥΑ του Σχεδίου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό δεν 

προβλέπεται η δημιουργία νέων χιονοδρομικών κέντρων. Τα επικρατέστερα και 

αναγνωρισμένα από την Ολυμπιακή αρχή αθλήματα είναι το «αλπικό» σκι, το «βόρειο» 

σκι και η «χιονοσανίδα». Οι υποδομές που απαιτούνται για ένα αξιόλογο χιονοδρομικό 

κέντρο είναι μεγάλης κλίμακας και άκρως απαραίτητη κρίνεται η σύνδεση 

συγκεκριμένων δικτύων με την ευρύτερη περιοχή. 

 Πολιτιστικός Τουρισμός 

Οι τουρίστες πολιτιστικού τουρισμού είναι συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με 

υψηλό εκπαιδευτικό-μορφωτικό επίπεδο και βρίσκονται σε υψηλά κοινωνικό-οικονομικά 

επίπεδα με έντονο ενδιαφέρον για την ιστορία και τον πολιτισμό. Η επιθυμία αυτών των 

τουριστών είναι να γνωρίσουν στοιχεία του υλικού και πνευματικού πολιτισμού μιας 

χώρας που επισκέπτονται, όπως αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, χειροτεχνήματα, 

έθιμα, πολιτιστικές δραστηριότητες, μορφές τέχνης κ.α. Συγκεκριμένα η Ελλάδα είναι ο 

νούμερα ένα προορισμός για τέτοιου είδους τουρισμό, καθώς «ο πλούτος και η 

ποικιλομορφία της ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αναδεικνύονται στους 653 

διατηρητέους παραδοσιακούς οικισμούς, τα 8000 διατηρητέα κτίρια καθώς και τα αρχαία 

και βυζαντινά μνημεία» (Σταθόπουλος, 02/10/06, traveldailynews.gr). 

 Θρησκευτικός Τουρισμός 

Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι πάρα πολύ διαδεδομένος σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς 

αποτελεί σημαντική ψυχολογική ανάγκη για κάθε άτομο, ανεξάρτητα από φυλή, 

εθνικότητα ή θρησκεία. Διακρίνεται σε 3 μορφές, αυτή του «προσκυνηματικού» 

τουρισμού που το κίνητρο είναι η απόδοση φόρου τιμής σε μια θρησκευτική φιγούρα, 

του «εκκλησιαστικού» τουρισμού που αναφέρεται στην επίσκεψη εκκλησιών και 

μοναστηριών με σημαντική πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία και αυτή 

που στόχο έχει την παρακολούθηση ενός «θρησκευτικού γεγονότος». Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα θρησκευτικού τουρισμού είναι οι Καθολικοί Άγγλοι να ταξιδεύουν προς 

το Βατικανό και οι Ορθόδοξοι Ρώσοι προς την Ελλάδα. Ειδικά η Ελλάδα διαθέτει 

μοναστήρια χτισμένα από το 10ο αιώνα που συνδυάζουν την παράδοση με την εξέλιξη 

της αρχιτεκτονικής και της ζωγραφικής.  

 

 Αθλητικός Τουρισμός 
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Πρόκειται για τουρίστες µε μεσαίο-υψηλό κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο που 

προσελκύονται από κάθε είδους ενεργητικής ή παθητικής ανάμιξης με αθλητικές 

δραστηριότητες και γίνεται για επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους. Τέτοια 

αθλητικά γεγονότα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και οι 

αγώνες αυτοκινήτων. Ο αθλητικός τουρισμός είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις 

ισχυρότερες δυνάμεις για την ανάπτυξη και την επένδυση στο χώρο των υποδομών μιας 

χώρας, όπως αεροδρόμια, δρόμοι, στάδια, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Πέραν αυτού, 

αποτελεί μέσο σύσφιξης των σχέσεων των λαών και μέσο άσκησης εξωτερικής 

πολιτικής. Επομένως, και τα τρία αυτά στοιχεία καθιστούν αυτό το είδος τουρισμού σε 

έναν από τους βασικότερους λόγους οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων χωρών. 

 

 Ιαματικός Τουρισμός 

Η παραδοσιακή ιαματική αγορά αποτελούνταν από άτομα μεγάλης ηλικίας και χαμηλών 

εισοδημάτων, ενώ στις μέρες μας έχουν προστεθεί άτομα μικρών και μεσαίων ηλικιών με 

υψηλότερα εισοδήματα. Η λουτροθεραπεία, η θαλασσοθεραπεία, η εισπνοθεραπεία, η 

πηλοθεραπεία, το μασάζ, η σάουνα κλπ. είναι σε πρώτη ζήτηση, καθώς οι νέες γενιές 

έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της άσκησης, της υγιεινής 

διατροφής και της αισθητικής του σώματος. Ο «θερμαλισμός», που είναι η επίσημη 

διεθνή ορολογία, κάνει χρήση ιαματικών νερών με στόχο την πρόληψη και τη θεραπεία, 

μέσα από σπάνια δραστικά συστατικά. Τα κέντρα, λοιπόν, τουρισμού υγείας ή οι φάρμες 

υγείας αποτελούν μεγάλη πηγή εισοδήματος, αφού ο κόσμος έχει υιοθετήσει μια πιο 

θετική στάση απέναντι στη ζωή από ότι στο παρελθόν. 

Ως συνέχεια του πίνακα που παραθέσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, προσθέτουμε στον 

πίνακα που ακολουθεί τις διαφορές ανάμεσα στις «Σκληρές – Μαζικές» αναπτυξιακές 

στρατηγικές τουρισμού και στις αντίστοιχες «Ήπιες – Εναλλακτικές»: 
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«ΣΚΛΗΡΕΣ»   #   «ΗΠΙΕΣ» 

Αναπτυξιακές Στρατηγικές Τουρισμού 

 1. Ανάπτυξη χωρίς σχεδιασμό 
 Σχεδιασμός πριν από την ανάπτυξη 
2. Θεώρηση στις αναπτυξιακές μελέτες 
 Θεώρηση στην νοοτροπία 
3. Κάθε κοινότητα σχεδιάζει για τον εαυτό της 
 Κεντρικός σχεδιασμός για μεγάλες περιοχές 
4. Άναρχη ανάπτυξη 
 Συγκέντρωση της ανάπτυξης σε ορισμένες περιοχές 
5. Τυχαία και διάσπαρτη ανέγερση οικοδομημάτων 
 Συντήρηση του εδάφους, συγκεντρωτική ανέγερση οικοδομών, διατήρηση ελεύθερου χώρου 
6. Εντατική εκμετάλλευση της ιδιαίτερης αξίας των τοποθεσιών 
 Σεβασμός στην ιδιαίτερη αξία της κάθε τοποθεσίας 
7. Ανέγερση αυξανόμενου αριθμού κτιρίων 
 Εκμετάλλευση και βελτίωση των κτιρίων που ήδη υπάρχουν 
8. Κατασκευές για αόριστη ζήτηση 

 Καθορισμός ορίων για εξάπλωση 
9. Ανάπτυξη τουρισμού σε όλες τις περιοχές 
 Ανάπτυξη τουρισμού μόνο σε κατάλληλες περιοχές και όπου υπάρχει διαθέσιμος ντόπιος πληθυσμός 
10. Ανάθεση της τουριστικής ανάπτυξης σε εξωγενής παράγοντες  
 Ευκαιρίες για λήψη αποφάσεων και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού 
11. Χρησιμοποίηση όλου του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού  

(συμπεριλαμβανομένου και των αλλοδαπών) 
 Ανάπτυξη σχεδιασμένη σύμφωνα με τις δυνατότητες της περιοχής για τουρισμό τοπικά ελεγχόμενο 
12. Θεώρηση στα οικονομικά προτερήματα 
 Αποτίμηση όλων των οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών προτερημάτων και μειονεκτημάτων 
13. Θεώρηση του αγροτικού πληθυσμού μόνο ως κτηματίες και εργατικό δυναμικό 
 Διατήρηση και ενθάρρυνση της γεωργίας 
14. Εγκατάλειψη των ζημιών στην κοινωνία 
 Οι ζημιές πληρώνονται από το δράστη 
15. Ευμενή αντιμετώπιση στην ιδιωτική μεταφορά 
 Ενθάρρυνση της ντόπιας μεταφοράς 
16. Διασφάλιση ευκολιών για την μεγιστοποίηση της ζήτησης 
 Διασφάλιση ευκολιών για μεσαίου μεγέθους ζήτηση 
17. Απομάκρυνση φυσικών φραγμών 

 Διατήρηση φυσικών φραγμών 
18. Αστική αρχιτεκτονική 
 Ντόπια αρχιτεκτονική (σχέδιο κτιρίων και υλικών) 
19. Γενικός αυτοματισμός τουριστικών θέρετρων 

 Επιλεκτική τεχνητή ανάπτυξη, ενθάρρυνση μη τεχνιτών τουριστικών προορισμών 
 

Πηγή: Krippendorf (1982) 
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 Παραδείγματα Εναλλακτικού Τουρισμού 

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα εναλλακτικού-θεματικού τουρισμού στην 

Ευρώπη είναι τα ακόλουθα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε σε πρακτικό 

πια επίπεδο πως εφαρμόζεται το κάθε είδος τουρισμού που περιγράψαμε παραπάνω: 

 

 Αγροτουρισμός στην Αυστρία 

Στο Lungau, μια μικρή περιφέρεια στο Salzburg της Αυστρίας, με 15 κοινότητες, 

σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για τη διεύρυνση της τοπικής οικονομίας γύρω 

στο 1995. Ενώ πρόκειται για μια τυπική αγροτική ορεινή περιοχή, με ένα τοπίο όμως 

εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς, ο συντονισμός του προγράμματος και η συνεργασία των 

κοινοτήτων αποδείχτηκε εξαιρετική. Προώθησαν ένα ήπιο πρόγραμμα χειμερινού σκι, 

φιλικού προς το περιβάλλον, διαμόρφωσαν ένα ελκυστικό θερινό πρόγραμμα για 

περιηγήσεις στη φύση, έχτισαν ένα παραδοσιακό αγρόκτημα για διακοπές, άνοιξαν 

καταστήματα για την προώθηση τοπικών προϊόντων, ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα για την 

παρότρυνση των τουριστών να χρησιμοποιούν μαζικά μέσα μεταφοράς και 

κατασκεύασαν ειδικά δίκτυα διαδρομών με οργανωμένες εγκαταστάσεις και 

εξειδικευμένο εξοπλισμό. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι σχεδίασαν βάσει 

συγκεκριμένων προδιαγραφών ένα logo ποιότητας για τα εστιατόριά τους, τα προϊόντα 

τέχνης και χειροτεχνίας κλπ., αναρτημένο σε όλες τις επιχειρήσεις, που πιστοποιεί ότι οι 

τεχνικές παραγωγής των προϊόντων τους είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

 

 Οικοτουρισμός στη Ρουμανία 

Το 1992 η International Union for the Conservation of Nature (IUCN) σε συνεργασία με 

την International Council for Bird Preservation (ICBP), και ορισμένους κρατικούς 

φορείς, δημιούργησε και προώθησε ένα πλήρες σχέδιο για την ανάπτυξη του 

οικοτουρισμού στη περιοχή του Δέλτα του Δούναβη. Πρόκειται για έναν από τους 

πλουσιότερους ζωικούς και φυτικούς βιοτόπους σε ολόκληρη την Ευρώπη που 

ενδείκνυται για παρατήρηση σπάνιων πουλιών, ζώων και φυτών. Δημιούργησαν, λοιπόν, 

16 ζώνες προστασίας του Δούναβη, οι οποίες χωρίζονται σε “cure zones” (πυρήνες), 

“buffer zones” (απομονωμένες ζώνες) και “transition areas” (περιοχές μετάβασης), οι 

οποίες αντανακλούν την οικολογική σημασία του τόπου. Έχουν, επίσης, κληρωθεί μέσα 

από τον τοπικό πληθυσμό «φύλακες» των ζωνών που φροντίζουν για τη συντήρησή τους 

και έχουν καταρτιστεί ειδικές υπηρεσίες που απαρτίζονται από ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό και ρόλος τους είναι να ενημερώνουν για τη σπουδαιότητα της προστασίας 

του περιβάλλοντος με έμφαση στην ανάπτυξη οικολογικών δραστηριοτήτων. 
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 Τουρισμός Περιπέτειας στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα οι πιο διαδεδομένες κατηγορίες του τουρισμού περιπέτειας είναι οι 

καταβάσεις ποταμών με φουσκωτή βάρκα (rafting), η ορειβασία – πεζοπορία, η διάσχιση 

φαραγγιών, οι αναρριχήσεις, το ποδήλατο βουνού αλλά και το αλεξίπτωτο πλαγιάς. Κάθε 

χρόνο πραγματοποιούνται αγώνες στα αθλήματα περιπέτειας στην Κόνιτσα Ιωαννίνων 

και στον Εύηνο ποταμό. Τα αθλήματα αυτά εκπροσωπούνται από διάφορες τοπικές και 

πανελλήνιες ενώσεις που πραγματικά καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες διάδοσης 

των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν σχεδόν όλες οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας. 

Τέλος, να επισημάνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των «τουριστών περιπέτειας» 

προέρχεται από το εσωτερικό της χώρας, γεγονός που θα έπρεπε να μας αφυπνίσει, ώστε 

να ξεκινήσουμε σοβαρές προσπάθειες προώθησης αυτού του τουρισμού και στο 

εξωτερικό. 

 

 Χιονοδρομικός Τουρισμός στην Αυστρία 

Το μοντέλο του Τυρόλο ήταν απόρροια μιας περιφερειακής και τοπικής προσπάθειας για 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Αυτό υλοποιήθηκε μέσα από την προώθηση ενός 

«ήπιου τουρισμού», όπου αγροτουριστικές δραστηριότητες και χειμερινά αθλήματα 

συνυπάρχουν. Μάλιστα ο αγρότης της περιοχής είναι παράλληλα και ιδιοκτήτης 

καταλυμάτων και διαχειριστής μικρών ski-lifts για παράδειγμα, ενισχύοντας το εισόδημά 

του σημαντικά. Η προσέλευση, βέβαια, των τουριστών προέκυψε από την ποιότητα των 

υποδομών, τη συντήρηση του φυσικού τοπίου και τη διατήρηση της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής, που επέφερε συγκράτηση του ορεινού πληθυσμού και επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου. 

 

 Πολιτιστικός Τουρισμός στη Γαλλία 

Η Γαλλία διαθέτει μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, γεγονός που είναι ιδιαίτερα 

εμπεδωμένο στη νοοτροπία των ντόπιων και αυτό είναι φανερό και στην καθημερινότητά 

τους. Ο πολιτισμός για τους Γάλλους δεν είναι μόνο μνημεία και ιστορικά κτίρια, αλλά 

και τα τοπία της φύσης,  η γαστρονομία τους, οι θεατρικές παραστάσεις, ακόμη και το 

θέαμα που προσφέρει το Moulin-Rouge. Επίσης, το μουσείο του Λούβρου, τα 

οργανωμένα chateau για δοκιμές κρασιών, το κέντρο Pompidou που κατασκευάστηκε 

στο Παρίσι πριν 20 περίπου χρόνια προσελκύοντας κάθε χρόνο 7 εκ. επισκέπτες και τα 

500 περίπου ετήσια φεστιβάλ με περισσότερους από 5 εκ. επισκέπτες είναι ορισμένα από 

τα πολλά ακόμη τουριστικά θέλγητρα που έχει να επιδείξει η Γαλλία. Με λίγα λόγια, η 

Γαλλία είναι από τις λίγες χώρες που γνωρίζει καλά πώς να αναδεικνύεται πολιτισμικά. 
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 Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ισπανία 

Ένας από τους σπουδαιότερους προσκυνητικούς προορισμούς της Ισπανίας είναι το 

Santiago de Compostela. Η διαδρομή μέχρι την κατακόμβη του Αγίου Ιωάννη, πάνω 

στην οποία χτίστηκε μια εκκλησία και πολλαπλασιάστηκαν οι ιστορίες για θαύματα και 

φαντάσματα, συν το γεγονός ότι η διαδρομή προστέθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO το 1993 προσέλκυσε έναν τεράστιο αριθμό παραδοσιακών 

χριστιανών, αλλά και άθεων ταξιδιωτών. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι οι 

προσκυνητές που έχουν περπατήσει 100 χιλιόμετρα ή έχουν ποδηλατήσει 200 χιλιόμετρα 

της διαδρομής λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό που ονομάζεται «La Compostela» από το 

Γραφείο Υποδοχής των προσκυνητών στο Santiago de Compostela. Αυτό δείχνει πως ένα 

προσκύνημα μπορεί εύκολα να γίνει επιχειρηματικό εγχείρημα. 

 

 Αθλητικός Τουρισμός στη Σκωτία 

Η National Golf Tourism Monitor στα πλαίσια έρευνας με ερωτηματολόγια με στόχο την 

κατηγοριοποίηση κριτηρίων για τον τρόπο επιλογής γηπέδων γκολφ από τους επισκέπτες 

για το 2004 χρησιμοποίησε δείγμα 71 γηπέδων της Σκωτίας, ενισχύοντας όμως έτσι τον 

γκολφικό τουρισμό της χώρας. Παρόλα αυτά, εδώ και πολλά χρόνια η Σκωτία θεωρείται 

η γενέτειρα χώρα του γκολφ, προσελκύοντας πολλούς τουρίστες με αφορμή διάφορους 

αγώνες. Στην Σκωτία, μάλιστα, τους μήνες του high golf season ο γκολφικός τουρισμός 

αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα από ότι το υπόλοιπο της τουριστικής βιομηχανίας της 

χώρας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό τι μπορεί να επιφέρει η διαφήμιση σε επίπεδο 

τουριστικής ζήτησης. 

 Ιαματικός Τουρισμός στην Ιταλία 

Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα Naiade που εκπονήθηκε υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Υγείας, εξετάστηκε η αξιοπιστία των θεραπευτικών ιδιοτήτων των 

θερμομεταλλικών πηγών της χώρας. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν όλες οι ιαματικές 

πηγές της Ιταλίας, 291 στον αριθμό, και μελετήθηκαν περίπου 50.000 περιπτώσεις 

ασθενών με διάφορες ρευματικές, ωτορινολαρυγγολογικές, αναπνευστικές και 

δερματικές παθήσεις. Σημαντική ήταν, επίσης, η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της 

Διαπεριφερειακής Ένωσης Εποπτείας Υγείας και της Ιταλικής Ένωσης Εγκαταστάσεων 

Θερμαλιστικών και Ιαματικών Πηγών, η οποία προέβλεπε τη δημιουργία ενός Ταμείου 

για τη χρηματοδότηση της έρευνας, στο οποίο κάθε επιχείρηση ιαματικών πηγών 

συμβάλλει καταθέτοντας το 0,30% των μικτών της κερδών. Βλέπουμε, δηλαδή, πόσο 

οργανωμένη είναι η προσπάθεια της Ιταλίας να προσδώσει κύρος, μέσω ιατρικών 

αποδείξεων, σε μια τεράστια πηγή εισπράξεων, που είναι ο ιαματικός τουρισμός της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

3.1 SWOT ANALYSIS 

 
Η σπουδαιότητα της SWOT Analysis έγκειται στο γεγονός ότι ο προσδιορισμός του 

περιεχομένου της και τα συνεπαγόμενα συμπεράσματά της χαράζουν το δρόμο για τη 

διαμόρφωση των στρατηγικών και για την υλοποίηση των προτάσεων.  

  

 ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Πρόκειται για εκείνα τα πλεονεκτήματα που διέπουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν, το 

οποίο καθίσταται με αυτόν τον τρόπο ανώτερο ή ισάξιο με τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά, 

και που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των τουριστικών 

δραστηριοτήτων. 

  

 Κλίμα 

Παρόλο το γεγονός ότι ο πλανήτης μας υποφέρει από έντονα και ακραία σε αρκετές 

περιπτώσεις κλιματολογικά φαινόμενα, τα οποία οδηγούν σταδιακά σε εξαφάνιση των 4 

εποχών, η Ελλάδα είναι ακόμη από τις λίγες χώρες που τα θετικά αποτελέσματα του εξ’ 

αρχής ήπιου και άριστου κλίματός της δεν έχουν ακόμη εξαφανιστεί. Διατηρεί, δηλαδή, 

ακόμη, σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο και για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα 

θερμοκρασίες οριακά καλές και ευχάριστες. Το ποσοστό ηλιοφάνειάς της, το μεγάλης 

διάρκειας καλοκαίρι της, που ξεκινά τον Απρίλιο και φτάνει έως και τον Οκτώβριο, και ο 

ήπιος χειμώνας της, αποτελούν τρία πολύ βασικά συστατικά άμεσης προσέλκυσης ξένων 

τουριστών.   

  

 Γεωγραφική θέση 

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι η γεωγραφική της θέση, η 

οποία της επιτρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την πλειοψηφία των γειτονικών 

της χωρών και να αυξήσει την οικονομική της διείσδυση σε αυτές τις οικονομίες. Η 

χωροθέτησή της, λοιπόν, σε καίριο σημείο της Μεσογειακής λεκάνης είναι ένα από τα 

σημαντικότερα ατού της για να δεχτεί τουρίστες από ολόκληρη την Ευρώπη. Αποτελεί, 

επίσης, έναν από τους σημαντικότερους γεωστρατηγικούς κόμβους, καθώς είναι η 

γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στην οποία συγκρούσθηκαν κατά καιρούς διάφοροι 

επιδρομείς λόγω της θέσης της. 
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 Φυσικοί Πόροι 

Η Ελλάδα είναι γεγονός ότι διαθέτει υψηλής οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον με 

προστατευόμενες περιοχές, περιοχές φυσικού κάλλους παγκόσμιας κλάσης, ενδημική 

πανίδα και χλωρίδα, σπάνια οικοσυστήματα, όμορφες και γραφικές παραλίες και πολλά 

άθικτα φυσικά τοπία. Κάποια τρανταχτά παραδείγματα που αποδεικνύουν τα παραπάνω 

είναι τα ακόλουθα. Πρώτα από όλα, τα θεόρατα βράχια των Μετέωρων που δεσπόζουν 

επιβλητικά στην Καλαμπάκα. Πρόκειται για ένα μεγαλούργημα της φύσης και ένα 

εκπληκτικό γεωλογικό φαινόμενο που εδώ και πολλούς αιώνες προκαλούν το θαυμασμό 

κάθε ταξιδιώτη. Συνάμα, βέβαια, αποτελεί και ένα μνημείο της Ορθοδοξίας, καθώς 

φιλοξενεί εδώ και 6 αιώνες 24 μοναστήρια, εκ των οποίων μόνο 6 λειτουργούν. Γι’ αυτό, 

άλλωστε, έχει χαρακτηριστεί και ως το δεύτερο Άγιον Όρος. Η Λίμνη Κερκίνη, από την 

άλλη, είναι ένας από τους σπουδαιότερους υγροβιότοπους της Ελλάδας καθώς ξεχωρίζει 

για την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της. Επίσης, το σπήλαιο Αλιστράτης που θεωρείται 

ένα από τα ωραιότερα σπήλαια της Ελλάδας λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των 

σταλακτιτών και σταλαγμιτών. Αξίζει να αναφερθούν και τα δύο θαλάσσια πάρκα με 

θεσμοθετημένη προστασία, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων και το 

Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Τέλος, ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου ή αλλιώς “Βάλια 

Κάλντα” είναι γεμάτος από πυκνά δάση πεύκων και οξιάς, κρυστάλλινες πηγές και 

σπάνια ζώα και φυτά. Αυτοί είναι κάποιοι ελάχιστοι φυσικοί πόροι που έχει να επιδείξει 

η Ελλάδα, γι’ αυτό και η προστασία τους θεωρείται άκρως απαραίτητη. 

  

 Φιλοξενία 

Αν εξαιρέσουμε την κακώς εννοούμενη και αδικαιολόγητη πολλές φορές ευθιξία, την 

κοινωνική αδιακρισία και την ασυγκράτητη σε περιπτώσεις που απαιτούν ψυχραιμία 

αγένεια, στα οποία επιδίδονται αρκετά συχνά οι Έλληνες, ιδιαίτερα απέναντι σε 

αλλόγλωσσους, η φιλοξενία τους είναι εν δυνάμει μοναδική. Φαντάζει αντιφατικό, αλλά 

είναι η πραγματικότητα. Ο Έλληνας διαθέτει το χάρισμα να αναδύει μέσα από πολλά 

ελαττώματά του χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που είναι αξιέπαινα. Ίσως 

αυτό να αποτελεί και ένα αντιστάθμισμα των δύο άκρων στην συμπεριφορά του που να 

τον καθιστούν ιδιαίτερο. Η πραγματική ελληνική φιλοξενία διακατέχεται από ζεστασιά, 

ανθρωπιά, κατανόηση, συμπόνια, ουσιαστική ευγένεια και μια διάθεση απόλυτης 

αποδοχής και προσφοράς. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που βιώνει μεγάλο μέρος των 

βορειοευρωπαίων κάθε χρόνο, των οποίων η κουλτούρα σε επίπεδο ανθρωπίνων 

σχέσεων είναι πιο απόμακρη και ατομικιστική. Δεν λείπουν, βέβαια, όπως 

προαναφέραμε και τα κακώς κείμενα, τα οποία ελπίζουμε να αποτελούν τη μειοψηφία.   
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 Ανθρωπογενείς Πόροι 

Η Ελλάδα είναι ένας κατεξοχήν προορισμός παγκόσμιας φήμης και σπουδαιότητας όσον 

αφορά σε αρχαιολογικά μνημεία, παραδοσιακούς οικισμούς, ποικιλία ηθών και εθίμων. 

Ως η γενέτειρα του πολιτισμού είναι απολύτως φυσιολογικό να διαθέτει αρχαιότατους 

και πολυάριθμους σε αναλογία ιστορικούς πόρους. Μπορούμε να αναφέρουμε το Νέο 

μουσείο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα, ως τους πιο καίριους από πλευράς 

σπουδαιότητας ιστορικούς σταθμούς στην Αθήνα. Εν συνεχεία, να εστιάσουμε στην 

Πελοπόννησο, κάνοντας λόγο για την Επίδαυρο, την Αρχαία Ολυμπία και τις Μυκήνες, 

χωρίς να ξεχνούμε τους ομοιόμορφους αρχιτεκτονικά οικισμούς της ορεινής Αρκαδίας, 

που αποτελούν πόλο έλξης κυρίως των ημεδαπών τουριστών, που γνωρίζουν ότι όλη η 

ελληνική επανάσταση ξεκίνησε από εκεί και κρίθηκε το αποτέλεσμά της από τους εκεί 

αγωνιστές. Να μην παραλείψουμε τους Δελφούς, τη Βεργίνα, τη Δήλο και τη Μυκηναϊκή 

Κρήτη, τοποθεσίες ιερές στις οποίες ημεδαποί και αλλοδαποί θα έπρεπε να αποδίδουν 

φόρο τιμής, αφού αποτελούν παγκόσμια κληρονομιά ανεκτίμητης αξίας. Είναι 

πραγματικά εντυπωσιακό πόσο έχει επηρεάσει όλη αυτή η τεράστιας σημασίας ιστορία 

τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων, που σφύζουν από ποικιλία, πολυπλοκότητα και 

ιδιαιτερότητα.  

 

 Παραγωγική Δύναμη 
Η ελληνική κουζίνα απολαμβάνει ιδιαίτερης αναγνώρισης διεθνώς και αποτελεί 

σημαντικό αλλά ανεκμετάλλευτο έως σήμερα τουριστικό πόρο, αν αναλογιστεί κανείς τις 

δυνατότητές της. Τα χαρακτηριστικά της είναι η ισορροπία σε επίπεδο διατροφικής 

αξίας, η ποικιλία σε συνδυασμούς και η πολυπλοκότητα στον τρόπο εκτέλεσης. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά από μόνα τους δείχνουν πόσο αρχαία είναι η ιστορία των ελληνικών 

συνταγών, οι οποίες μάλιστα διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από περιοχή σε 

περιοχή, γεγονός δυσανάλογο σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Ειδικά η Κρητική 

κουζίνα είναι πασίγνωστη, καθώς αποτελεί θέμα συζήτησης σε όλους τους υψηλούς 

γαστρονομικούς κύκλους και βάση για νέες δημιουργίες ανάμεσα στους σεφ της υψηλής 

κουζίνας. Αυτό, βέβαια, έχει προκύψει και λόγω των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων 

της χώρας μας, απόρροια της εύφορης γης και του ήπιου κλίματος. Γενικώς, θα λέγαμε 

ότι η παραγωγική δύναμη της Ελλάδας είναι τεράστια σε όλα τα επίπεδα, αλλά δυστυχώς 

δεν προωθείται σωστά ως πόλος τουριστικής έλξης από τη μια και δεν εξάγεται στην 

εμβέλεια που θα της άξιζε από την άλλη, λόγω προχειρότητας και στόχευσης στο 

γρήγορο και εύκολο κέρδος. 
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 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Τα αδύνατα σημεία αποτελούν τα μειονεκτήματα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

που δρουν περιοριστικά και οπισθοδρομικά. Είναι εκείνοι οι παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στο στρατηγικό σχέδιο δράσης με στόχο την ανάπτυξη και την πρόοδο. Είναι 

τα προβλήματα που πρέπει να απαλειφθούν, ώστε ο τουρισμός να ανθίσει και να βαδίσει 

προς την κορυφή σε επίπεδο μεριδίων αγοράς, εισπράξεων κλπ. 

 

 Δημόσιες Υποδομές 

Είναι γεγονός ότι οι τουρίστες απωθούνται από τις κακές, ελλιπείς και ανύπαρκτες 

δημόσιες υποδομές, τις οποίες έχουν συνηθίσει στις χώρες τους να τους παρέχονται 

απλόχερα, καθώς θεωρείται εδώ και χρόνια για εκείνους η ύπαρξή τους ταυτόσημη με 

«υποχρέωση» από πλευράς πολιτείας. Ο σύγχρονος τουρίστας δεν μπορεί να ανεχτεί την 

κακή οργάνωση των αεροδρομίων και των λιμανιών μας, τις καθυστερήσεις των 

πτήσεων, το χαμηλό επίπεδο ποιότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς μας, την 

κυκλοφοριακή συμφόρηση και την ανεπαρκή σήμανση του οδικού δικτύου μας. Για 

εκείνον αυτά είναι χαρακτηριστικά απαράδεκτα και τριτοκοσμικά, που του προκαλούν 

απορία και εύλογο προβληματισμό, καθώς πρόκειται για προβλήματα που επιλύονται 

άμεσα και αποδοτικά, αν υπάρξει καλή οργάνωση και προπαντός πραγματική επιθυμία 

για εύρεση λύσης από την πλευρά των υψηλά ιστάμενων της χώρας. Το πιο 

εντυπωσιακό, βέβαια, είναι το γεγονός ότι συνεχώς δίδονται κονδύλια και επιχορηγήσεις 

πάσης φύσεως και όμως η κατάσταση παραμένει περιέργως σχετικά στάσιμη αν 

αναλογιστεί κανείς τις μικρής κλίμακας βελτιώσεις που παρατηρούνται κατά καιρούς. 

 

 Ποιότητα Υπηρεσιών 

Ξεκινώντας από τη γραφειοκρατία που διέπει τη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα, 

οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι ξεκάθαρα αποτέλεσμα ελλιπούς οργάνωσης και 

έλλειψης σύγχρονων μεθόδων διοίκησης που δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στην 

παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Πέρα από 

αυτό που αφορά στον κρατικό τομέα, υπάρχει και η απαράδεκτη σε αρκετές περιπτώσεις 

προσφορά υπηρεσιών που εμπλέκει το συμπεριφορικό κομμάτι των εργαζομένων. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που έχουμε όλοι μας γίνει μάρτυρες κακού service, που 

συμπεριλαμβάνει από αγένεια και αδιαφορία μέχρι αλαζονεία και πρόκληση 

ενοχικότητας για τις υπηρεσίες που βάσει λογικής πρέπει να μας προσφερθούν. 

Δυστυχώς στην Ελλάδα η έννοια του service έχει διαστρεβλωθεί και έχει γίνει συνώνυμη 

με την εκδήλωση δημόσιας κατωτερότητας, ενώ θα έπρεπε να είναι συνώνυμη με την 

απόδειξη σωστού επαγγελματισμού, όπως σε κάθε αναπτυγμένη χώρα άλλωστε. 
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 Τουριστικές Υποδομές 

Πρόκειται για τις εξειδικευμένες τουριστικές υποδομές και ανωδομές, όπως γκολφ, 

προβλήτες, μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, αθλητικά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, 

μικροί ξενοδοχειακοί λιμένες και εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ, που εξυπηρετούν 

αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο τις ανάγκες του τουριστικού τομέα και συγκεκριμένα 

τις ανάγκες διαμονής, εστίασης, αναψυχής, άθλησης και δημιουργικής διάθεσης του 

ελεύθερου χρόνου του τουρίστα. Αυτές οι υποστηρικτικές υποδομές που εμπλουτίζουν 

το τουριστικό προϊόν, δίνοντας τέλος στην εποχικότητα και τον συγκεντρωτισμό, 

υστερούν κατά πολύ στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές από τις ανταγωνίστριες χώρες. 

Το κράτος δεν έχει μεριμνήσει όσον αφορά στις τουριστικές τάσεις των τελευταίων 

ετών, αγνοώντας ότι η προσέλκυση του σύγχρονου τουρίστα καθίσταται πλέον εφικτή 

μέσω θεματικών ειδών τουρισμού.    

 

 Εποχικότητα 

Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας πολλών τουριστικών 

επιχειρήσεων λόγω έντονης εποχικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Όπως 

έχουμε αναφέρει και σε άλλα σημεία, η Ελλάδα κινείται σε έντονους τουριστικούς 

ρυθμούς το μέγιστο για 8 μήνες, από Απρίλιο έως Οκτώβριο, φαινόμενο που προκαλεί 

τεράστια οικονομικά προβλήματα σε επιχειρήσεις που έχουν διαθέσει κάποια σεβαστά 

κεφάλαια με στόχο τη δωδεκάμηνη προφανώς επαγγελματική επιβίωση. Αυτό, βέβαια, 

από την άλλη είναι απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνει όταν αρνούμαστε ως χώρα να 

αφουγκραστούμε τη στροφή που έχει ήδη επέλθει σε επίπεδο τουριστικής ζήτησης. Η 

τάση, δηλαδή, στρέφεται προς τον εναλλακτικό τουρισμό, που είναι και ο μόνος τελικά 

που μπορεί να λύσει το πρόβλημα της εποχικότητας, αρκεί να το αντιληφθούμε έστω και 

αργοπορημένα.  

 

 Τουριστική Προβολή 

Οι προσπάθειες προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι ανοργάνωτες, 

ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές. Δεν υπάρχει ένα άρτιο και μακροπρόθεσμο σχέδιο 

marketing που να εφαρμοστεί συντονισμένα και αποδοτικά. Γίνονται κάποιες 

προσπάθειες κατά καιρούς από διάφορους τοπικούς ή ιδιωτικούς φορείς και από τον 

ΕΟΤ, αλλά είναι μεμονωμένες και χωρίς συνοχή ως προς τις προτεραιότητες και τους 

στόχους. Ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση είναι η γειτονική μας Τουρκία που γέμισε 

τους Αθηναϊκούς δρόμους με διαφημιστικές αφίσες, οι οποίες τελικά απέδωσαν πολύ, αν 

κρίνει κανείς από τη θεαματική αύξηση αφίξεων στα αεροδρόμιά της.    
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 Τουριστικά Πρακτορεία 

Το ζήτημα των μεγάλων tour operators του εξωτερικού χρίζει ιδιαίτερης προσέγγισης και 

ενασχόλησης, καθώς η κοινή ομολογία και παραδοχή είναι ότι υπάρχει έλλειψη 

κεντρικού σχεδιασμού και συστηματικής τουριστικής πολιτικής από τη χώρα μας, με 

αποτέλεσμα να μην γίνονται οι απαραίτητες προσοδοφόρες συμφωνίες – συνεργασίες. 

Αυτό είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο από τη μια, αλλά από την άλλη θα μπορούσε 

κάποιος να ισχυριστεί ότι το πρόβλημα με τα τουριστικά πρακτορεία είναι πιο 

ουσιαστικό, καθώς το ερώτημα είναι το κατά πόσο θα έπρεπε η Ελλάδα εξ’ αρχής να 

στοχεύει σε τέτοιου είδους συνεργασίες από τη στιγμή που οι tour operators προωθούν 

τα τουριστικά πακέτα, άρα κατ’ επέκταση συνεργάζονται με τουρίστες χαμηλού 

εισοδήματος. Ίσως η ορθότερη λύση σε ένα τέτοιο πρόβλημα είναι να σκεφτούμε 

ανάποδα, προσπαθώντας να εντοπίσουμε και διορθώσουμε τη μετριότητα που διακατέχει 

τόσο τις υποδομές όσο και τις υπηρεσίες μας, με στόχο να προσελκύσουμε τους top 

εισοδηματικά ταξιδιώτες.  

 

 Συγκεντρωτισμός 

Καταγράφεται εδώ και χρόνια, χωρίς να διακρίνεται κάποια έντονη προσπάθεια αλλαγής, 

συγκέντρωση τουριστικών υποδομών σε παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές του βόρειου 

άξονα και σε ορισμένους θύλακες των νοτίων παραλίων, με εξαίρεση κάποιες ελάχιστες 

περιοχές της ενδοχώρας που μόλις τώρα αρχίζουν να αναπτύσσονται τουριστικά. Δεν 

έχουν δοθεί αξιόλογα κίνητρα σε επιχειρηματίες για να επενδύσουν και λειτουργήσουν 

σε άλλες περιοχές πλην αυτών που επιδεικνύουν «Ήλιο» και «Θάλασσα» ως τουριστικό 

προϊόν. Παρατηρείται ανεπάρκεια υποδομών και εγκατάλειψη, έλλειψη σωστών 

προωθητικών κινήσεων και εμφανή δυσκολία διάχυσης της τουριστικής ανάπτυξης ανά 

την Ελλάδα. Υπάρχουν, επομένως, περιοχές που δονούνται τουριστικά και περιοχές που 

παρακμάζουν και αργοπεθαίνουν οικονομικά.  

 

 Αισθητική Υποδομών 

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που αφορά στις υποδομές, τόσο κρατικές όσο και ιδιωτικές, 

είναι η φανερά κακή αισθητική που παρατηρείται αρκετά συχνά. Βλέπουμε π.χ. 

ξενοδοχεία που όχι απλά δεν εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον, τον οικισμό στον 

οποίο είναι χτισμένα και την ιστορική αξία του εκάστοτε τόπου, αλλά υφίστανται στον 

χώρο ως παράσιτα που προσβάλλουν την αισθητική και το επίπεδο τόσο των ντόπιων 

όσο και των τουριστών. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι και τόσο σπάνιο ως φαινόμενο στον 

ελλαδικό χώρο, καθώς αρκετοί επιχειρηματίες βασίζονται στο προσωπικό τους κακό 

γούστο που όμως λειτουργεί απωθητικά στον σύγχρονο ανώτερου επιπέδου τουρίστα.  
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 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Ευκαιρίες είναι εκείνες οι συνθήκες που τείνουν να έχουν θετική επιρροή στην ενίσχυση, 

ανάπτυξη και εμπλουτισμό της τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Είναι εκείνα τα 

στοιχεία μέσα στο γενικότερο περιβάλλον που αυξάνουν την απόδοση του τουριστικού 

προϊόντος και ανακαλύπτουν διόδους για περαιτέρω διαπλάτυνση του ορίζοντα στον 

οποίο κινείται το υπάρχον προϊόν με στόχο τη διεύρυνσή του.   

 

 Ολυμπιακοί Αγώνες 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που διεξήχθησαν στη χώρα μας το 2004 ήταν πραγματικά 

επίδειξη ιστορικής δύναμης μέσα σε ένα πλέγμα παρόλα αυτά λιτότητας και υψηλής 

αισθητικής. Ενώ, έχουν περάσει 5 χρόνια από τη διεξαγωγή τους, ο απόηχός τους μπορεί 

να είναι εν δυνάμει εκμεταλλεύσιμος και για ακόμη 5 χρόνια. Επειδή οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες γενικότερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως και οι 

διοργανώτριες χώρες βρίσκονται στο προσκήνιο για 4 ολόκληρα χρόνια πριν την 

εκτέλεσή τους, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν ευρείας κλίμακας αναγνώριση, θα ήταν 

τεράστιο λάθος να μην αρπάξουμε την ευκαιρία, έστω και τώρα, για να προσελκύσουμε 

μορφωμένους τουρίστες. Επομένως, θα πρέπει να στηριχτούμε επικοινωνιακά σε αυτό το 

σπουδαίο γεγονός που το φέραμε εις πέρας με τεράστια επιτυχία, ώστε να ξυπνήσουμε 

μνήμες και ευχάριστα συναισθήματα, στοχεύοντας πάντα στην επίτευξη τουριστικής 

ανάπτυξης και προόδου.  

 

 Εναλλακτικός Τουρισμός 

Ο παραδοσιακός και μαζικός τρόπος τουρισμού στην Ελλάδα έχει προκαλέσει τα δύο 

βασικότερα προβλήματα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η τουριστική οικονομία 

μας, η εποχικότητα και ο συγκεντρωτισμός. Η ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά μας μέσω 

της σύγχρονης τουριστικής τάσης που είναι ο θεματικός τουρισμός είναι τεράστια για 

δύο λόγους. Πρώτα απ’ όλα, ο ίδιος ο τουρίστας στις μέρες μας επιζητά με ζήλο όλες τις 

μορφές του εναλλακτικού τουρισμού σε μια προσπάθεια εναλλαγής παραστάσεων από τη 

μια, λόγω των εντατικών επαγγελματικών ρυθμών στις σύγχρονες κοινωνίες, και 

ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβαλλοντικά από την άλλη.  Και δεύτερον, η χώρα μας 

ενδείκνυται στο μέγιστο βαθμό για ανάπτυξη θεματικών δραστηριοτήτων, διότι το 

άθικτο φυσικό περιβάλλον, το άριστο κλίμα, οι αξιόλογοι πολιτιστικοί και 

ανθρωπογενείς πόροι, τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα, η τοπική παράδοση κλπ. είναι 

κάποια λίγα χαρακτηριστικά της που την καθιστούν άριστη επιλογή για οποιονδήποτε 

τουρίστα σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.  
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 Γαστρονομία 

Η γαστρονομία είναι ένα τουριστικό προϊόν με τεράστια προστιθέμενη αξία στην 

παγκόσμια τουριστική αγορά, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι από μόνη της αποτελεί ένα 

μεγάλο κεφάλαιο για όλες τις οικονομίες του κόσμου και πολύ περισσότερο για τη δική 

μας. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια εκτυλίσσονται συνεχώς και παντού συζητήσεις 

για το ποιες τροφές και ποια προϊόντα έχουν τη μεγαλύτερη διατροφική αξία. Πρώτα στη 

λίστα είναι τα ελληνικά και ειδικά τα Κρητικά προϊόντα, τα οποία χαίρουν μεγάλης 

εκτίμησης για τις ευεργετικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, συμπέρασμα στο 

οποίο έχουν καταλήξει πολλές αξιόλογες έρευνες. Το λάδι, το κρασί, το μέλι και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα είναι κάποιες σπουδαίες τροφές, η αξία των οποίων είναι 

αναγνωρισμένης υψηλής ποιότητας. Δεν είναι, δυνατόν, λοιπόν, να μην εκμεταλλευτεί η 

Ελλάδα το βασικό πλεονέκτημά της που είναι το πρόσφορο έδαφος, απόρροια του 

άριστου κλίματός της. Ένα νέο τουριστικό προϊόν, επομένως, είναι σαφέστατα η 

γαστρονομία και η τοπική παραγωγή. Ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών των 

ιθυνόντων πρέπει να επικεντρωθεί στην προώθηση της ελληνικής κουζίνας και των 

τοπικών προϊόντων, μέσα από ευρηματικούς και διασκεδαστικούς εμπορικά τρόπους, για 

τη μέγιστη κατανάλωση. 

 

 Χρηματοδοτήσεις 

Οι διάφορες επιχορηγήσεις που δίνονται πρέπει, επίσης, να αποτελούν πηγή 

ανακούφισης για όλους τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με το τουριστικό προϊόν. 

Για να γίνει, όμως, αυτό απαιτείται η ορθή και σωστά διαμοιρασμένη βοήθεια σε όλους 

τους επιχειρηματικούς κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό, με στόχο την 

ουσιαστική αναβάθμιση και ενίσχυση των προϊόντων του. Το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης είναι η πιο πρόσφατα ανακοινωμένη οικονομική βοήθεια που χρίζει σωστής 

αξιοποίησης όσον αφορά στα προσφερόμενα οικονομικά βοηθήματα, με γνώμονα την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα σε μακροπρόθεσμο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι 

πρόχειρες λύσεις που θέλουν αποτελέσματα γρήγορα και άμεσα, συνοδευόμενα από 

απότομα μεγάλες απολαβές, είναι απευκταίες διότι οδηγούν πάντοτε και με μαθηματική 

ακρίβεια σε απότομη μείωση του τζίρου, λόγω της μη επαναλαμβανόμενης προσέλευσης 

των ίδιων τουριστών σε έναν προορισμό που υπολείπεται κατά πολύ του ιδεώδους. 

Γενικώς, οι όποιες χρηματοδοτήσεις είναι αποδοτικές μόνο όταν χρησιμοποιηθούν 

σωστά και συνετά, βάσει συγκεκριμένου πλάνου και στρατηγικού σχεδιασμού. 

Ειδάλλως, η χρεοκοπία του επιχειρηματία έρχεται και συναντά αργά αλλά σταθερά τη 

στενοπότητα που ήδη βιώνει εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
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 Εγχώριος Τουρισμός 

Ο εγχώριος τουρισμός τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί ότι έχει αυξηθεί σημαντικά, 

καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων παραμένει εντός συνόρων κατά τη διάρκεια 

των καλοκαιρινών διακοπών του. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, 

περίπου 8 στους 10, προτιμούν διακοπές ήλιου και θάλασσας, στοιχεία που 

παρατηρήθηκαν και σε στατιστικούς πίνακες προηγούμενων κεφαλαίων. Ο μαθητικός, 

εκπαιδευτικός, οικογενειακός και τρίτης ηλικίας τουρισμός στη χώρα μας επιμένει 

ελληνικά, τονώνοντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομία μας σε σημαντικό βαθμό. 

Αυτό, επομένως, σημαίνει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να υποτιμούμε τους ημεδαπούς 

τουρίστες, αλλά αντιθέτως να εστιάσουμε στις επιθυμίες τους και στα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντά τους κατά τη διάρκεια που διακόπτουν τις επαγγελματικές τους 

υποχρεώσεις και αποφασίζουν να σπαταλήσουν μέρος του οικογενειακού 

προϋπολογισμού τους με σκοπό την αναψυχή. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι ο Έλληνας πια 

έχει γίνει το ίδιο απαιτητικός με τον ξένο τουρίστα που όχι μόνο δε συγχωρεί, αλλά 

αντιθέτως τιμωρεί με δυσφήμηση το κακό service.      

 

 Αναδυόμενες Αγορές 

Τα ανεκμετάλλευτα τμήματα της ευρωπαϊκής και αμερικανικής αγοράς, αλλά και νέες 

αγορές, όπως της Κίνας και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, μπορούν να 

αποδώσουν σημαντική πρόσθετη τουριστική κίνηση. Στόχος μας, επομένως, δεν πρέπει 

να είναι μόνο οι αγορές που έλκονται από το τουριστικό μας προϊόν εδώ και χρόνια, 

αλλά και αγορές πιο απομακρυσμένες γεωγραφικά μεν αλλά πιο κοντά στο εισοδηματικό 

target group που οφείλουμε να προσελκύσουμε για να τονώσουμε την οικονομία μας δε. 

Ειδικά οι Αμερικανοί θα έπρεπε να είναι μια αγορά στόχος για την Ελλάδα πολύ 

σημαντικός, μιας και η πλειοψηφία αυτών που ταξιδεύουν είναι υψηλών απολαβών από 

τη μια και διαθέσιμοι να υπερκαταναλώσουν οτιδήποτε είναι ποιοτικό και ελκυστικό από 

την άλλη. 

 

 Επικράτηση του Ευρώ 
Το γεγονός ότι υπάρχει ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα στις χώρες της Ευρω-ζώνης είναι ένα 

σημαντικό στοιχείο που προστίθεται στα θετικά της Ελλάδας, διότι έτσι η τουριστική 

κίνηση καθίσταται πιο εύκολη λόγω της δυνατότητας άμεσης τιμολογιακής σύγκρισης. 

Προκειμένου, όμως, να  αποδειχθεί η εξέλιξη αυτή θετική για την τουριστική ανάπτυξη, 

θα πρέπει η ποιότητα των υπηρεσιών να είναι αντίστοιχη του ζητούμενου τιμήματος 

(value for money), γεγονός που απαιτεί άμεση εμπέδωση από κρατικούς και ιδιωτικούς 

φορείς κάθε είδους.  
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 ΑΠΕΙΛΕΣ 

Απειλές είναι όλες εκείνες οι τρέχουσες ή μελλοντικές συνθήκες του εσωτερικού ή 

εξωτερικού περιβάλλοντος που μπορεί να ανακόψουν ή μειώσουν την ανάπτυξη του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος και γι’ αυτό το λόγο χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, 

ανάλυσης και άμεσης αντιμετώπισης. 

 

 Ανταγωνισμός 

Ο ανταγωνισμός, όπως είδαμε και στα στατιστικά στοιχεία προηγούμενων κεφαλαίων, 

είναι έντονος με τάση μελλοντικής μεγέθυνσης. Θα λέγαμε ότι κινείται σε δύο επίπεδα, 

στον ανταγωνισμό που προέρχεται από τις αναπτυγμένες τουριστικά χώρες, όπως είναι η 

Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, και ο ανταγωνισμός που προέρχεται από τους ανερχόμενους 

τουριστικά προορισμούς, όπως είναι η Τουρκία και η Κροατία. Κάποιες από αυτές τις 

χώρες προσφέρουν το ίδιο τουριστικό προϊόν με την Ελλάδα με υψηλότερη ποιότητα 

υποδομών, με καλύτερες υπηρεσίες και με μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά. Αυτές 

συγκεκριμένα οι ανταγωνίστριες χώρες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα 

μας, φέρνοντας ως πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Τουρκίας, λόγω του ότι 

είναι γείτονάς μας. Γι’ αυτό και απαιτείται άμεση αφύπνιση και εγρήγορση ώστε να 

προλάβουμε τις εξελίξεις, πριν διαπιστώσουμε ότι τα αποτελέσματα των παγωμένων 

αριθμητικά αφίξεων είναι μη αναστρέψιμα.  

 

 Τουριστική Συνείδηση 

Ένα από τα ουσιαστικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία είναι 

μια εμπεδωμένη αδιαφορία, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, σε επίπεδο 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Παρατηρείται, δηλαδή, έλλειψη οργάνωσης, συντονισμού,  

επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και ταχύτητας στην εξυπηρέτηση, στοιχεία που 

προκαλούν εύλογες δυσαρέσκειες, οι οποίες καταλήγουν ή σε μη σύσταση του 

συγκεκριμένου προορισμού ή σε οργανωμένη δυσφήμιση ως αντίβαρο στο κακό service. 

Αυτό, λοιπόν, που στερείται ο Έλληνας, είτε είναι εργαζόμενος στον κλάδο του 

τουρισμού είτε είναι απλά κάτοικος αυτής της χώρας που ζει από τον τουρισμό, είναι η 

συνείδηση. Ο Έλληνας δεν έχει αντιληφθεί ότι ο τόπος προκόβει και οδηγείται σε 

ανοδική πορεία όταν η ευρύτερη οικονομική κατάσταση είναι σε καλά επίπεδα και όχι 

όταν κάποια μεμονωμένη ιδιωτική επιχείρηση ή κρατικός οργανισμός είναι κερδοφόρος. 

Δεν έχει, επομένως, εμπεδώσει ότι η ομαδική και όχι η ατομική πρόοδος είναι αυτή που 

σε κρατάει στην κορυφή μακροπρόθεσμα. Βέβαια, αυτό προφανώς αποτελεί αντίδραση 

στην διαφθορά που έχει απλώσει τα πλοκάμια της παντού εδώ και πολλά χρόνια, με 

αποτέλεσμα την έξαρση της ατομικότητας σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.  
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 Οικιστική Ταυτότητα 

Ένα άλλο φαινόμενο της σύγχρονης Ελλάδας είναι η αμαύρωση πολλών παραδοσιακών 

οικισμών με αυθαίρετα κτίσματα, με κακοτεχνίες, με κακαίσθητες εγκαταστάσεις και με 

αρχιτεκτονικά λάθη. Αυτό, όμως, καταστρέφει την αρμονία του οικισμού και προκαλεί 

αλλοίωση του δομημένου περιβάλλοντος. Υπάρχει έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και 

νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει χρήσεις γης και προδιαγραφές δόμησης, με 

αποτέλεσμα να χτίζονται κτίρια παρασιτικής μορφής με μια διάθεση, από μέρους του 

εργολάβου, ανεξέλεγκτης αδιαφορίας προς το σύνολο. Αυτό οδηγεί σε υποβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των ντόπιων και σε μείωση της τουριστικής προσέλευσης, καθώς η 

έλλειψη μνημόνευσης μιας κοινής ταυτότητας που χαρακτηρίζει μια περιοχή είναι και ο 

βασικός λόγος που ο τουρίστας δεν επαναλαμβάνει την επίσκεψή του στο ίδιο μέρος. 

 

 Περιβαλλοντική Μόλυνση 

Η αλόγιστη τουριστική ανάπτυξη σε επίπεδο υποδομών, η έλλειψη υψηλού οικολογικού 

ενδιαφέροντος, η ρίψη απορριμμάτων στους κοινόχρηστους χώρους και πολλές άλλες 

δραστηριότητες τέτοιου τύπου προκαλούν μη αναστρέψιμες συνήθως περιβαλλοντικές 

καταστροφές. Όλα τα παραπάνω έχουν καταγραφεί στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό και 

γι’ αυτό και η δημιουργία ουσιαστικής οικολογικής συνείδησης χρίζει άμεσης 

καλλιέργειας. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο σύγχρονος τουρίστας χαρακτηρίζεται από έντονη 

περιβαλλοντική δραστηριότητα, μπορεί συνάμα να καταλάβει ότι ένας τόπος που 

υπολείπεται αυτού του βιώματος είναι καταδικασμένος να παραμείνει στην καλύτερη 

των περιπτώσεων στάσιμος τουριστικά. Αυτό, λοιπόν, είναι μια τεράστια απειλή που 

πρέπει να εξεταστεί θεσμοθετικά όσο πιο άμεσα γίνεται. 

 

 Σχέση Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα 

Όλα τα μεγάλα έργα ιστορικά έχουν προέλθει από συντονισμένες ομαδικές ενέργειες και 

όχι από μεμονωμένες κινήσεις που αναπόφευκτα επιβαρύνουν έμμεσα ή άμεσα το 

συνολικό καλό. Επομένως, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ένα ζήτημα 

αρκετά σοβαρό, αφού η ιστορία της Ελλάδας έχει δείξει ότι οι δύο τομείς κάθε άλλο 

παρά συνεργάτες είναι. Η σχέση τους θα λέγαμε ότι είναι μάλλον εχθρική, μιας και η 

πολιτεία ποτέ δε φρόντισε να δημιουργήσει ουσιαστικούς δεσμούς κοινής αντιμετώπισης 

θεμάτων που απασχολούν τη χώρα στο σύνολό της. Συνέπεια αυτής της απουσίας 

κλίματος συνεργασίας και σύμπνοιας είναι να βρισκόμαστε αντιμέτωποι μιας περίεργης 

κατάστασης στην οποία να συγκρούονται τα συμφέροντα και οι πρακτικές δράσης τους, 

ενώ ο στόχος είναι κοινός. 
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Ο συγκεντρωτικός πίνακας παρακάτω δείχνει συνοπτικά και περιεκτικά τα δυνατά 

σημεία που αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος, τις αδυναμίες του προς εξάλειψη, τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται και 

τις απειλές που δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Ουσιαστικά είναι ο πυρήνας γύρω 

από τον οποίο θα στηθούν οι προτάσεις που θα καταγραφούν στη συνέχεια με στόχο την 

ανάπτυξη του τουρισμού στον τόπο μας.  

 
 

SWOT Analysis 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

1. Κλίμα 1. Δημόσιες Υποδομές 

2. Γεωγραφική θέση 2. Ποιότητα Υπηρεσιών 

3. Φυσικοί Πόροι 3. Τουριστικές Υποδομές 

4.  Φιλοξενία 4. Εποχικότητα 

5. Ανθρωπογενείς Πόροι 5. Τουριστική Προβολή 

6. Παραγωγική Δύναμη 6. Τουριστικά Πρακτορεία 

 7. Συγκεντρωτισμός 

 8. Αισθητική Υποδομών 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

1. Ολυμπιακοί Αγώνες 1. Ανταγωνισμός 

2. Εναλλακτικός Τουρισμός 2. Τουριστική Συνείδηση 

3. Γαστρονομία 3. Οικιστική Ταυτότητα 

4. Χρηματοδοτήσεις 4. Περιβαλλοντική Μόλυνση 

5. Εγχώριος Τουρισμός 5. Σχέση Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα 

6. Αναδυόμενες Αγορές  

7. Επικράτηση του Ευρώ  
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3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
Η τουριστική πολιτική της Ελλάδας οφείλει να θέσει πολύ συγκεκριμένους μελλοντικούς 

στόχους, τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς, για να είναι σε θέση να στήσει ένα καλά 

οργανωμένο σχέδιο δράσης. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να στηριχτούν στη λογική ότι 

επιθυμούμε την ανάπτυξη του τουρισμού μακροπρόθεσμα, γι’ αυτό και το σκεπτικό 

γύρω από τη διαδικασία στόχευσης πρέπει να είναι ρεαλιστικό, χωρίς να παραγκωνίζει 

την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο και χωρίς να 

υπερβαίνει κάποια υπαρκτά προβλήματα που χρίζουν αργής και σταθερής επίλυσης. 

 

Γενικώς, οι στόχοι θα πρέπει να διαθέτουν μια συνέπεια ως προς το ποιο είναι το μέγεθος 

απορρόφησης της ζήτησης μιας χώρας, ποια είναι η οικονομική της κατάσταση, τι 

επιχορηγήσεις διατίθενται από το κράτος και την ευρωπαϊκή ένωση, τι είδους νομοθετικά 

πλαίσια διέπουν τον τουρισμό, ποιες είναι οι τάσεις που καθορίζουν οι ίδιοι οι ταξιδιώτες 

ανάλογα με την εποχή που διανύουμε, ποια είναι τα εισοδήματα που μπορούν να 

διαθέσουν οι ημεδαποί και οι αλλοδαποί τουρίστες, τι περιθώρια βελτίωσης είναι 

δυνατόν να υπάρξουν τόσο σε υποδομές ανάλογα με την γεωφυσική δομή της χώρας όσο 

και σε συνείδηση ανάλογα με το υπαρκτό μεσογειακό ταπεραμέντο των Ελλήνων κλπ.   

 

 

 Ποσοτικοί Στόχοι 

 Αύξηση των αφίξεων σε 20 εκ.  

 Αύξηση των εισπράξεων από τον Τουρισμό σε 20 δις €.  

 Αύξηση της Μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης σε 1020 € (ποιοτικός τουρισμός).  

 Αύξηση της συμμετοχής του Τουρισμού στο ΑΕΠ κατά 3 τουλάχιστον ποσοστιαίες 

μονάδες.  

 Αύξηση του απασχολούμενου στον Τουρισμό εργατικού δυναμικού τουλάχιστον  

κατά 16%.  

 Αύξηση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία σε 87 εκ.  

 Αύξηση των πληροτήτων των ξενοδοχείων των ανεπτυγμένων περιοχών κατά  

10 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, 2003 
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 Ποιοτικοί Στόχοι 

 

 Αναβάθμιση Τριμερούς Συνεργασίας 

Είναι άκρως απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση γύρω από 

το μείζον ζήτημα του πως θα καταστεί εφικτή μια μακροπρόθεσμη και αποδοτική 

συνεργασία μεταξύ των τριών βασικότερων φορέων της τουριστικής αλυσίδας, που είναι 

η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επιχειρηματίες. Αυτός ίσως είναι και ο 

πυρήνας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός, καθώς διάθεση 

για ποιοτικές αλλαγές υπάρχει και σε θεωρητικό και σε πρακτικό αρκετές φορές επίπεδο, 

με τη διαφορά ότι αυτές λαμβάνουν σάρκα και οστά από τρεις διαφορετικές πηγές. Αυτό 

έχει ως συνέπεια οι όποιες προσπάθειες να αποφέρουν πολύ μικρότερα αποτελέσματα 

διότι οι μεν αντικρούουν τις δε και οι μεν δεν συγχρονίζονται με τις δε. 

 

 Αναβάθμιση στις Διεθνείς Κατατάξεις 

Ένας άλλος στόχος που πρέπει να τεθεί είναι η Ελλάδα να καταλάβει μελλοντικά 

υψηλότερες θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις αφίξεων, εισπράξεων, μεριδίων αγοράς κλπ. 

Το δυναμικό της είναι σε θέση να το πραγματοποιήσει, αρκεί να βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητά της και τη συνολική εικόνα της σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 

προσελκύσει τουρισμό όχι μόνο από κάποιες συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες αλλά από 

όλο τον κόσμο, με στόχευση στους υψηλά εισοδηματικά ταξιδιώτες. 

 

 Αναβάθμιση Ποιότητας 

Η σχέση ποιότητας προς τιμή, ειδικότερα στις μέρες μας που το φτηνό δολάριο καθιστά 

την Ελλάδα 20% ακριβότερο προορισμό σε σχέση με πέρσι και σε σύγκριση με τους 

ανταγωνιστικούς δολαριακούς προορισμούς της Μεσογείου, είναι μη ισορροπημένη. Γι’ 

αυτό και πρέπει βραχυπρόθεσμα να ευθυγραμμιστούν οι τιμές και σε ορίζοντα δεκαετίας 

να βελτιωθεί η προσφερόμενη ποιότητα στον κλάδο του τουρισμού.  

 

 Αναβάθμιση Υποδομών 

Οδικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές, μουσεία 

και αρχαιολογικοί χώροι, ταξί, κλπ. είναι κάποιες από τις υποδομές που πρέπει να 

αναβαθμιστούν μέσα στα επόμενα χρόνια, διότι δημιουργούν αρνητικό αντίκτυπο με 

έμμεσο αλλά πολύ καίριο τρόπο στον τουρισμό της Ελλάδας. Οι περισσότερες υποδομές 

είναι μετρίου επιπέδου ποιοτικά που πλήττουν την εικόνα και την αξιοπιστία της χώρας 

στο μέγιστο βαθμό. 
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 Αναβάθμιση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος 

Ο κυριότερος τουριστικός πόρος που διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις υπόλοιπες 

ανταγωνίστριες χώρες είναι ο πολιτιστικός της πλούτος. Τα αρχαία μνημεία της, τα 

μουσεία της, η ιστορία της, η κουζίνα της, τα ήθη και έθιμά της, οι παραδόσεις της και 

οτιδήποτε άλλο αποτελεί ένδειξη της υψηλής πολιτιστικής της κληρονομιάς είναι 

αδιαμφισβήτητα το αναντικατάστατο συγκριτικό πλεονέκτημά της. Από τη στιγμή που η 

Ελλάδα είναι αναγνωρισμένα η κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού, αυτό αυτομάτως 

δηλώνει το πλεονέκτημα που διαθέτει έναντι των χωρών όλου του κόσμου όσον αφορά 

στο τι έχει να επιδείξει τουριστικά.  

 

 Αναβάθμιση Υποανάπτυκτων Περιοχών 

Ο έντονος συγκεντρωτισμός που παρατηρείται στην Ελλάδα είναι ένα ακόμη αρνητικό 

φαινόμενο που πρέπει να καταπολεμηθεί. Ο στόχος, επομένως, είναι να διασπείρουμε 

τον τουρισμό σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο στις παραθαλάσσιες περιοχές της. 

Πρέπει να συνδράμουμε στην οικονομική ανέλιξη όλων των υποανάπτυκτων τουριστικά 

περιοχών, όπως είναι οι ορεινές και πεδινές της ενδοχώρας, με στόχο την ευρύτερη 

οικονομική ανάπτυξη του τόπου αλλά και τη δυνατότητα αύξησης μεριδίων αγοράς 

όλους τους μήνες του χρόνου.   

 

 Επιμήκυνση Τουριστικής Περιόδου 

Η τουριστική περίοδος πρέπει να επιμηκυνθεί και διευρυνθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. Δεν πρέπει να δεχόμαστε τουρίστες μόνο το εξάμηνο Απριλίου – Σεπτεμβρίου 

που το τουριστικό προϊόν είναι ο «Ήλιος» και η «Θάλασσα», αλλά και το εξάμηνο 

Οκτωβρίου – Μαρτίου που το τουριστικό προϊόν θα μπορούσε να είναι ο αγροτουρισμός. 

Γενικώς, η ιδέα είναι να στοχεύσουμε σε άμβλυνση της εποχικότητας με σκοπό ο 

τουρισμός να είναι προσοδοφόρος με ποικίλους τρόπους κατά τη διάρκεια και των 

δώδεκα μηνών του έτους. 

 

 Διεύρυνση Τουριστικού Προϊόντος 

Για να γίνουν, όμως, όλα τα παραπάνω, να μειωθούν δηλαδή τα αρνητικά φαινόμενα της 

εποχικότητας και του συγκεντρωτισμού, θα πρέπει να διευρύνουμε το ένα και μοναδικό 

τουριστικό προϊόν μας που έχει να κάνει με διακοπές στην παραλία. Στόχος, λοιπόν, 

είναι η ένταξη του θεματικού – εναλλακτικού τουρισμού που θα προσδώσει έμφαση και 

σε πολλές άλλες δραστηριότητες που είναι σε θέση η Ελλάδα να αναδείξει και έτσι να 

πετύχει τη διαφοροποίηση που απαιτεί η ζήτηση στην εποχή μας. 
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3.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 Απελευθέρωση Επίγειας Εξυπηρέτησης 

Στην Ελλάδα μόνο στα 5 μεγαλύτερα αεροδρόμια, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Ηράκλειο, Ρόδος και Κέρκυρα, οι φόροι επίγειας εξυπηρέτησης είναι 25-30% 

φθηνότεροι σε σχέση με τα υπόλοιπα αεροδρόμια λόγω κατάργησης του μονοπωλίου. 

Βέβαια, ακόμη και στην περίπτωση αυτών των 5 αεροδρομίων, οι φόροι παραμένουν 

πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τα αεροδρόμια του εξωτερικού. Στο «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» για παράδειγμα οι φόροι αντιστοιχούν στο κόστος ενός ολόκληρου 

εισιτηρίου μετάβασης ενός τουρίστα στην Ισπανία με μια εταιρεία χαμηλού κόστους. 

Χαρακτηριστική, επίσης, περίπτωση είναι η Τουρκία που έχει μηδενίσει σε κάποια 

αεροδρόμιά της τα τέλη προσγείωσης, ενώ στην Κύπρο η μείωση των τελών είναι της 

τάξης του 50%. Στα αεροδρόμια δε της υπόλοιπης Ελλάδας, πέρα των προαναφερθέντων 

5, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη, καθώς η επίγεια εξυπηρέτηση εξακολουθεί να 

μονοπωλείται, παρόλο που σύμφωνα με την οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου που 

προσαρμόστηκε στη χώρα μας με το Π.Δ. 285/1998 το μονοπώλιο είναι παράνομο όταν 

το εκάστοτε αεροδρόμιο έχει κίνηση πάνω από 1 εκ. επιβάτες το χρόνο, κάτι που ισχύει 

στην περίπτωσή μας. Επομένως, η ανταγωνιστικότητα και κατά συνέπεια η βελτίωση της 

ποιότητας από τη μια και η μείωση των τιμών από την άλλη πρέπει να επικρατήσουν και 

αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την απελευθέρωση του συγκεκριμένου κλάδου. 

 

 Άρση Cabotage 

Στη χώρα μας η διατήρηση κάποιων προστατευτικών διατάξεων, όπως ο ΚΝΔΝ ΠΔ 

344/2003, με αρνητικό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, έχει καταστήσει 

ανέφικτη την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Το πρόβλημα, 

όμως, προκύπτει από το γεγονός ότι αν είχαμε λιμάνια υποδοχής (home porting), που 

σημαίνει στάση των κρουαζιερόπλοιων για 1-2 μέρες πριν και μετά το ταξίδι και κατ’ 

επέκταση καταναλώσεις σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, αξιοθέατα κλπ., τα έσοδα σύμφωνα 

με το ΣΕΤΕ θα ήταν της τάξης του 1 δις € ετησίως και οι θέσεις εργασίας επιπλέον 

40.000. Γι’ αυτό, το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργούν διατάξεις τέτοιου τύπου 

πρέπει να καταργηθούν το συντομότερο διότι όλα τα οικονομικά οφέλη που αναφέραμε 

παραπάνω θα συνεχίζουν να τα καρπώνονται οι ανταγωνίστριες χώρες, όπως είναι η 

Τουρκία, η Ιταλία κλπ. Η διαιώνιση επιζήμιων για την Ελλάδα νομοθεσιών είναι ίσως 

ένα από τα βασικότερα μείον που μπορούμε να επισημάνουμε. 
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 Ελεύθερη Ενοικίαση Αυτοκινήτου 

Η απαγόρευση ενοικίασης πολυτελούς αυτοκινήτου με οδηγό που σκοπό έχει την 

ολοήμερη ή πολυήμερη μετακίνηση – ξενάγηση ενός τουρίστα σε κάποια πόλη είναι ένα 

ακόμη μέτρο της πολιτείας στην Ελλάδα που αντιβαίνει στην έννοια της ελεύθερης 

αγοράς και του θεμιτού ανταγωνισμού μέσα σε αυτή. Οι μεγαλύτερες αντιρρήσεις 

προέρχονται από τον κλάδο των οδηγών ταξί που φοβούνται ότι η απελευθέρωση της 

αγοράς σε αυτό το επίπεδο θα σήμαινε μείωση της δικής τους πελατείας. Αυτό, όμως, 

είναι λάθος καθώς οι αγορές στόχοι σε αυτές τις δυο περιπτώσεις είναι διαφορετικές. Οι 

μεν οδηγοί πολυτελούς αυτοκινήτου απευθύνονται σε τουρίστες που στόχο έχουν την 

εξατομικευμένη πολυήμερη ξενάγηση-εξυπηρέτηση και οι δε οδηγοί ταξί απευθύνονται 

σε όλους τους πολίτες που στόχο έχουν τις μετακινήσεις μικρής διάρκειας. Μέσα σε 

αυτά τα πλαίσια είναι ολοφάνερη η παρανόηση που έχει συμβεί. Εξάλλου, είμαστε και η 

μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν παρέχει υπηρεσίες τέτοιου τύπου, 

γεγονός που αδιαμφισβήτητα απωθεί τους τουρίστες με υψηλά εισοδήματα, αγορά στόχο 

που οφείλουμε να κυνηγήσουμε. Επομένως, η πολιτεία πρέπει να δώσει άμεσα άδειες 

εκμίσθωσης πολυτελούς αυτοκινήτου, μιας και το καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού 

είναι το ζητούμενο για να κινηθεί η τουριστική οικονομία. 

 

 Ανάπτυξη Περιφερειακών Αεροδρομίων 

Κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη όλων των περιφερειακών 

αεροδρομίων σε μια προσπάθεια να διαμοιραστούν οι τουρίστες σε διάφορα μέρη της 

Ελλάδας και έτσι να αντιμετωπιστεί ο έντονος συγκεντρωτισμός που περιγράψαμε σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Ουσιαστικά η βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών που 

προσφέρονται στα περιφερειακά αεροδρόμια είναι το ζητούμενο, διότι αυτό θα 

αποτελέσει το εφαλτήριο για μεγαλύτερη προσέλκυση τουριστών σε μη τουριστικές 

μέχρι πρότινος περιοχές. Απαιτείται επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καλύτερη 

διαρρύθμιση του χώρου, αύξηση της επιφάνειας των θέσεων στάθμευσης κ.α., στοιχεία 

που για κάποιον που ταξιδεύει συχνά είναι μείζον κριτήριο για το αν θα επαναλάβει το 

ταξίδι του προς τον ίδιο προορισμό ή όχι. Βέβαια. όλα αυτά πρέπει να εκτελεστούν 

άμεσα, γρήγορα και αποδοτικά και όχι με τις συνήθεις χρονικές αποκλείσεις ετών που 

δημιουργούν αναστάτωση, εκνευρισμό και μια εικόνα μιας χώρας που υπολείπεται 

σοβαρού προγραμματισμού, σχεδιασμού και πλάνου για το μέλλον. Μάλιστα να 

διευκρινίσουμε ότι δεν απευθυνόμαστε μόνο στην εντύπωση που αποκομίζουν οι 

αλλοδαποί τουρίστες αλλά και οι ημεδαποί, οι οποίοι έχουν αποδειχτεί με τα χρόνια πιο 

αυστηροί και καθόλου πρόθυμοι να δώσουν δεύτερες ευκαιρίες. 
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 Άρση Μονοπωλίου ΚΤΕΛ 

Ένα άλλο μονοπώλιο που το 2007, 4 χρόνια πριν την οριστική κατάργησή του, το 

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφάσισε την παράταση για άλλα 8 χρόνια, 

μέχρι δηλαδή το 2019, της αποκλειστικής εκμετάλλευσης του συγκοινωνιακού έργου στα 

ΚΤΕΛ είναι γεγονός. Ένα γεγονός, όμως, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση για μια ακόμη 

φορά στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού και στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ, τα 5.500 λεωφορεία του ΚΤΕΛ που ήδη έχουν 

υποστεί μεγάλες φθορές, λόγω της πολυετούς χρήσης τους, θα εξακολουθήσουν να 

προσφέρουν ποιότητα χαμηλού επιπέδου. Επίσης, τα 1.000 τουριστικά γραφεία και οι 

750 επαγγελματίες με άδειες ΤΕΟΜ θα συνεχίσουν να περιορίζουν τη λειτουργία τους σε 

μόνο 140-150 μέρες το χρόνο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτοί οι 

κανονισμοί, όμως, κάθε άλλο παρά στηρίζουν και προωθούν τον τουρισμό, μιας και τα 

φτηνά – ποιοτικά μέσα χερσαίας μεταφοράς είναι το κλειδί για την ανάπτυξη του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η εκάστοτε κυβέρνηση, επομένως, πρέπει να 

αποφασίσει να γίνει δυσάρεστη σε κάποιους κλάδους που μονοπωλούν το κοινωνικό-

οικονομικό συμφέρον της χώρας, χαράζοντας ξεκάθαρες και συμφέρουσες προς το κοινό 

καλό τομές, μέσα σε ένα πλαίσιο ορθής επιχειρηματολογίας, για να υλοποιηθούν χωρίς 

μαζικές και αναίτιες αντιδράσεις.  

 

 Χορήγηση Visa 

Τα Προξενεία θα πρέπει να φροντίσουν το θέμα της γρηγορότερης και λιγότερο 

δαπανηρής διαδικασίας χορήγησης visa. Στην ουσία για αυτό θα πρέπει να μεριμνήσει το 

Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο από την πλευρά του οφείλει να ενισχύσει τον τουρισμό 

στη χώρα μας μέσω αυτής της πολύ σπουδαίας σε αποτελέσματα κίνησης. Για 

παράδειγμα οι Ρώσοι που αποτελούν μια αναδυόμενη αγορά του τουριστικού μας 

προϊόντος τα τελευταία χρόνια δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τη visa τους για να 

εισέλθουν στην Ελλάδα, διότι πρώτον visa centers έχει μόνο στη Μόσχα και στην Αγία 

Πετρούπολη, δύο πόλεις σημειωτέον με τεράστια χιλιομετρική απόσταση, και δεύτερον 

δεν υπάρχει καμία διευκόλυνση στην όλη διαδικασία, καθώς η χορήγηση της visa 

καθυστερεί πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, η Ελλάδα να 

δεχτεί μέσα στο 2007 257.000 Ρώσους και η Τουρκία να δεχτεί 2.300.000. Η διαφορά 

ομολογουμένως είναι εντυπωσιακή και ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η έλλειψη 

οποιασδήποτε μέριμνας επ’ αυτού. Καλό, λοιπόν, θα ήταν οι αρμόδιοι φορείς να 

επιληφθούν αυτού του σοβαρού ζητήματος, λύνοντας αυτό το πρόβλημα γρήγορα και 

αποτελεσματικά, μιας και η επίλυσή του είναι εξαιρετικά εύκολη.  
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 Επιμήκυνση Ωραρίων Λειτουργίας 

Ένα άλλο πραγματικά σοβαρό πρόβλημα που εξακολουθεί να υφίσταται σε πολλούς 

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κλπ. είναι το ωράριο λειτουργίας τους. Δεν είναι λίγες 

οι φορές που ακόμη και εμείς ως τουρίστες στην χώρα μας, και πολύ περισσότεροι οι 

αλλοδαποί που διανύουν τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις προκειμένου να 

επισκεφτούν την Ελλάδα, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με κλειστούς αρχαιολογικούς χώρους 

που μάλιστα αναγραφόταν στην είσοδό τους το ωράριο λειτουργίας που έχει μια 

αδιάφορη δημόσια υπηρεσία ενός αστικού κέντρου κατά τις αυστηρά πρωινές μόνο 

ώρες. Αυτό πιθανότατα να συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα και είναι επιεικώς απαράδεκτο 

και ντροπιαστικό. Πρέπει η πολιτεία να αντιληφθεί ότι τα κέντρου που προάγουν τον 

πολιτισμό και αποτελούν τουριστικές attraction δεν είναι δημόσιες υπηρεσίες με την 

κλασική γραφειοκρατική έννοια. Οι χώροι αυτοί πρέπει να λειτουργούν μέχρι αργά το 

απόγευμα και οπωσδήποτε τα Σαββατοκύριακα, τα οποία είναι κατεξοχήν μέρες της 

εβδομάδας που η τουριστική κίνηση είναι σε έξαρση. Κάτι τέτοιο, συν τοις άλλοις, θα 

έδινε αφορμή στην εκάστοτε κυβέρνηση για περισσότερες προσλήψεις και άρα για 

ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης. Δεν είναι δυνατόν μόνοι μας να δημιουργούμε 

τις χείριστες εντυπώσεις στους τουρίστες και να προκαλούμε αρνητική δημοσιότητα για 

θέματα που είναι τόσο εύκολο να επιλυθούν. 

 

 Κλιματικές αλλαγές και Πρόληψη 

Στις 3 Οκτωβρίου 2007 έλαβε χώρα στο Νταβός της Ελβετίας η συνδιάσκεψη του ΟΗΕ 

για τις κλιματικές αλλαγές και τον τουρισμό. Στόχος της συνδιάσκεψης ήταν να δοθεί η 

δέουσα προσοχή και έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταβολές των 

κλιματικών συνθηκών στην ανάπτυξη του τουρισμού και κατ’ επέκταση στην παγκόσμια 

οικονομία. Ο τουρισμός, με άλλα λόγια, πρέπει να αναπτυχθεί στα πρότυπα της αειφόρου 

ανάπτυξης με συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις για ένα αποδοτικό μακροπρόθεσμο 

αποτέλεσμα. Επομένως, έγινε λόγος συγκεκριμένα για μείωση των εκπομπών ΑΦΘ που 

προέρχονται κυρίως από τα μεταφορικά μέσα, για προσαρμογή των τουριστικών 

δραστηριοτήτων στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, για προαγωγή επενδύσεων 

σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, για ευαισθητοποίηση πελατών και 

προσωπικού για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Όλα τα παραπάνω μας 

βρίσκουν απολύτως σύμφωνους διότι το θέμα είναι κρίσιμο και πρέπει να ληφθούν 

άμεσα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποσόβηση των αρνητικών συνεπειών 

που προκαλούν οι κλιματικές αλλαγές.   
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 Επιτροπή Επιστημονικής Στήριξης 

Ο τουριστικός τομέας, όπως έχουμε επανηλλειμένως επισημάνει, είναι ένας από τους 

σπουδαιότερους τομείς για την οικονομία της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί 

ένας τόσο σημαντικός τομέας να μην περικλείεται από ρυθμίσεις και μηχανισμούς που 

να δουλεύουν πυρετωδώς αποκλειστικά και μόνο με στόχο την ανάπτυξη και 

αναβάθμισή του. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να είναι μια ειδική επιτροπή 

που να απαρτίζεται από αξιοκρατικά επιλεγμένους επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και 

γνώση πάνω στο τουριστικό αντικείμενο. Αυτή η επιτροπή θα έχει ως στόχο την 

ενδελεχή μελέτη και έρευνα σε ζητήματα μακροοικονομικά. Τα μέλη της θα εξετάζουν 

και παρακολουθούν τις ξένες αγορές, θα ασχολούνται με θέματα χωροταξικά και 

κοινωνικά και θα εντοπίζουν συνεχώς νέους τρόπους προώθησης και διανομής του 

τουριστικού προϊόντος. Ένας τέτοιος εξειδικευμένος φορέας με αξιόλογα στελέχη, πολλά 

υποσχόμενα στην προσπάθεια ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα, είναι σαφώς 

απαραίτητος σε μια χώρα που θέλει να ονομάζεται ανεπτυγμένη και σύγχρονη. Η 

στήριξη, επομένως, του τουρισμού δεν πρέπει να γίνεται με ερασιτεχνικό τρόπο, αλλά 

μέσα από ένα ξεκάθαρα επιστημονικό και καλά συγκροτημένο έργο μιας επιφανούς 

επιστημονικής ομάδας.   

 

 Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου 

Θα ήταν εξίσου σημαντικό να δημιουργηθεί και μια επιτροπή ποιοτικού ελέγχου. Αυτή 

θα μπορούσε να χωρίζεται σε υπο-επιτροπές ανάλογα με το αντικείμενο ενασχόλησης. 

Μια ομάδα θα έχει υπ’ ευθύνη της τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων, αλλά και όλων των κτιρίων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον 

τουρισμό. Θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι αρχιτεκτονικοί κανόνες, οι οποίοι να 

διέπονται από ρεαλισμό και να στοχεύουν στην υψηλή αισθητική που έχει να κάνει με 

την ιστορία και τις παραδόσεις του κάθε οικισμού στον οποίο προτίθεται ο εκάστοτε 

επιχειρηματίας να ανεγείρει την επιχείρησή του. Μια άλλη ομάδα θα είναι υπεύθυνη για 

τον συστηματικό έλεγχο της ποιότητας υπηρεσιών. Θα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές 

ποινές, αφού θα διενεργείται αντικειμενική εξέταση του προβλήματος, σε περιπτώσεις 

όπου εκφράζονται παράπονα για σοβαρά συμπεριφορικά λάθη από πλευράς 

εργαζομένων, για την ποιότητα του φαγητού, για το επίπεδο καθαριότητας κλπ. Αυτό για 

να γίνει θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα υπερσύγχρονο και διαδεδομένο site, όπου οι 

τουρίστες να είναι σε θέση να εκφράσουν τα παράπονά τους, κρατώντας την ανωνυμία 

τους ως προς τον καταγγελλόμενο, στα οποία όμως να δέχονται επίσημα ανακοινωμένη 

απάντηση για το τι ακριβώς ποινή επιβλήθηκε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από 

την ημέρα που έλαβε χώρα το παράπονο.       
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 Ευελιξία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Έχουμε ξαναμιλήσει για τη σπουδαιότητα της δημιουργίας μιας κοινής αναπτυξιακής 

πολιτικής ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κάτι που εξακολουθεί να μη 

συμβαίνει. Η τοπική αυτοδιοίκηση από την πλευρά της δεν έχει αντιληφθεί ότι οφείλει 

να υιοθετήσει μια πελατοκεντρική προσέγγιση, καθώς πελάτες της είναι οι τουρίστες και 

οι επιχειρηματίες. Βέβαια, οι τουρίστες δεν είναι ψηφοφόροι της, ούτε κάτοικοι της 

περιοχής της, όμως είναι αυτοί που κινούν την τοπική οικονομία, της οποίας τα οφέλη 

απολαμβάνουν οι ψηφοφόροι της. Επομένως, με έναν έμμεσο αλλά πολύ αποφασιστικό 

ρόλο οι επιθυμίες των τουριστών πρέπει να αποτελούν και πυρήνα γύρω από τον οποίο 

να δραστηριοποιείται. Άρα, φαινόμενα που απωθούν τους τουρίστες, όπως είναι η 

ελλιπής δημόσια καθαριότητα, η ελλιπής σήμανση, η χαμηλή αισθητική των κτιρίων, η 

ηχορύπανση κ.α., θα πρέπει να αποτελέσουν τα πρώτα προς επίλυση προβλήματα στην 

λίστα της ημερήσιας διάταξής της. Ως προς την αντιμετώπιση των επιχειρηματιών από 

την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε να επισημάνουμε ότι οι γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες, 

όπως είναι οι αδειοδοτήσεις, οι έλεγχοι κλπ. και τα τεράστια δημοτικά τέλη καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από τη πραγματική διάρκεια λειτουργίας μιας 

επιχείρησης, πλήττουν ανεπανόρθωτα την όποια προσπάθεια σύζευξης σχέσεων μεταξύ 

ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Η πρωτοβουλία, λοιπόν, πρέπει να έλθει από την 

πολιτεία, η οποία οφείλει για το καλό του τόπου να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και 

κοινού οράματος, αποκαθιστώντας τη σχέση αντιπαλότητας σε σχέση κοινής ωφέλειας.   

 

 Έμφαση στη Γαστρονομία 

Εξαιτίας των αδιαμφισβήτητα πολύ ποιοτικών πρώτων υλών σε θέματα γαστρονομίας 

στην Ελλάδα, θα έπρεπε η κουζίνα μας να αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους 

επιλογής της χώρας μας ως τόπου διακοπών. Θα πρέπει να αναδειχτεί, μέσα από πολύ 

προσεχτικό σχεδιασμό marketing, το καλό ελληνικό φαγητό, για το οποίο και σπουδαία 

ιστορικά στοιχεία έχουμε να παραθέσουμε και ενδιαφέρουσες περιγραφές να κάνουμε 

για την ποικιλία στις μίξεις των υλικών και εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία να 

επιδείξουμε αναφορικά με την διατροφική αξία των παραγόμενων προϊόντων στον τόπο 

μας. Γενικώς, ο γαστρονομικός θησαυρός της Ελλάδας είναι ανεκτίμητης αξίας, αρκεί να 

προωθηθεί με έξυπνο και δημιουργικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορούν να οργανωθούν 

σε διάφορα μέρη της Ελλάδας σεμινάρια μαγειρικής κάποιων εβδομάδων, τα οποία να 

συνδυάζονται με διακοπές στη φύση σε παραδοσιακά καταλύματα, στο τέλος των 

οποίων να χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Επίσης, θα μπορούσαν 

αυτά να συνδυαστούν με ομαδικούς διαγωνισμούς, ο νικητής των οποίων να παίρνει 

κάποιο έπαθλο, όπως μείωση κόστους διαμονής για την επόμενη χρονιά.   
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 Ανάπτυξη Εναλλακτικού Τουρισμού 

Ο θεματικός τουρισμός, όπως έχουμε ήδη επισημάνει αρκετές φορές, αποτελεί 

αναμφίβολα τη λύση στο τεράστιο πρόβλημα της εποχικότητας και του 

συγκεντρωτισμού στη χώρα μας. Αυτές οι λίγες προσπάθειες που έχουν ερασιτεχνικά 

γίνει κατά καιρούς πρέπει να ενταθούν σε ένα πλαίσιο σοβαρότητας και ευσυνειδησίας.  

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναπτυχθεί ο εναλλακτικός 

τουρισμός. Κάποιοι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι. 

 

Στην περίπτωση για παράδειγμα του αγροτουρισμού θα πρέπει να κατασκευαστούν 

παραδοσιακά καταλύματα σε εύκολα προσβάσιμες ορεινές περιοχές, όπου να δίνεται η 

δυνατότητα στους τουρίστες να λαμβάνουν μέρος σε παιχνίδια ήπιας μορφής επιβίωσης 

με εργαλεία και τρόφιμα που είχαν στη διάθεσή τους οι κάτοικοι των ορεινών χωριών 

πριν πολλά χρόνια, ως μία μορφή αναβίωσης της τότε δύσκολης καθημερινότητας. 

Επίσης, θα μπορούσαν να γίνουν συμφωνίες με ντόπιους που λειτουργούν μικρές 

κτηνοτροφικές μονάδες ή εργαστήρια παραγωγής ντόπιων προϊόντων, με αντικείμενο 

κάποια προγραμματισμένα ραντεβού υποδοχής τουριστών με σκοπό την ξενάγηση σε 

όλη την παραγωγική διαδικασία με πρακτικές δοκιμές από τους ίδιους τους τουρίστες.  

 

Στην περίπτωση του θρησκευτικού τουρισμού, μιας και η χώρα μας βρίθει από 

αρχαιότατα μοναστήρια τεράστιου ιστορικού και προσκυνητικού ενδιαφέροντος, θα 

μπορούσαν να υπάρχουν προγραμματισμένα δρομολόγια τουριστικών πούλμαν με 

ξεναγό από κεντρικές πόλεις της Ελλάδας που διαθέτουν αεροδρόμιο, με στόχο 

μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές, αναλόγως με την απόσταση. Επίσης, στις περιοχές 

που είναι εγκατεστημένα τα μοναστήρια θα μπορούσαν να υπάρχουν ειδικοί χώροι με 

εκθέσεις αγιογραφίας και βυζαντινής τέχνης, οι οποίοι να λειτουργούν και ως εκθετήρια 

αλλά και ως πωλητήρια.  

 

Αφήσαμε τελευταίο τον πολιτιστικό τουρισμό, μιας και θεωρούμε ότι είναι ο 

σπουδαιότερος. Εδώ, οι ιδέες που θα μπορούσαν να καταγραφούν είναι πάρα πολλές 

διότι τα πολιτιστικά σημεία της χώρας μας είναι άπειρα και ποικίλου ιστορικού 

ενδιαφέροντος. Η κεντρική ιδέα, όμως, της προώθησής τους είναι οι αναβιώσεις όλων 

των ιστορικών μαχών και δρώμενων, όπως για παράδειγμα είναι η ετήσια τελετή 

ιπποτών στο φρούριο της Ρόδου. Παρόμοια events, μέσω των οποίων θα ενταθεί και η 

ευρύτερη κατανάλωση στην περιοχή, είναι η αναβίωση της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, 

των Ελευσινίων Μυστηρίων, της Ιεροτελεστίας στους Δελφούς, της Μακεδονικής 

φάλαγγας και άλλα πολλά, μιας και το πολιτιστικό μας «υλικό» είναι τεράστιου όγκου.    
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 Αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος, όπως έχουμε ήδη αναφέρει λεπτομερώς, είναι όντως ιδιαίτερα 

βοηθητικός και ενισχυτικός, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού 

κλάδου στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές λεπτομέρειες 

που δεν έχουν ληφθεί υπόψη και μπορεί να αποτελέσουν μακροπρόθεσμα την αιτία για 

ελλιπή αποτελέσματα σε σχέση με αυτά που θα ανέμενε κανείς βάσει των ποσών που 

διατίθενται για την αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Αυτά τα κενά 

έχουν εντοπιστεί από τον ΣΕΤΕ και είναι τα ακόλουθα: 

 

 Στις κορεσμένες περιοχές της Ελλάδας θα πρέπει να σταματήσουν οι όποιες 

επιδοτήσεις αφορούν στην δημιουργία νέων κλινών στα ήδη υπάρχοντα ξενοδοχεία, 

μιας και ο τουριστικός όγκος είναι τέτοιος που δεν επιδέχεται αύξηση, άρα και η όποια 

επέκταση θα είναι μάταιη. Επομένως, ουσιαστική θα είναι η επιδότηση που έχει να 

κάνει με ποιοτικές αλλαγές, όπως είναι οι ανακαινίσεις και ακόμη καλύτερα η 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν έχει, δηλαδή, νόημα σε έναν τόπο που 

ασφυκτιά τουριστικά να προσφέρεις περισσότερες κλίνες, διότι ο αριθμός των 

τουριστών παραμένει σταθερός και επιπλέον προκαλεί και το αρνητικό φαινόμενο να 

συμπιέζονται ακόμη περισσότερο οι τιμές λόγω υπερβολικού ανταγωνισμού. 

 

 Στα απαξιωμένα καταλύματα θα πρέπει να καταργηθούν οι επιχορηγήσεις και να πάνε 

για απόσυρση διότι η παράταση της επιβίωσής τους το μόνο που προκαλεί στην 

περιοχή είναι υποβάθμιση και σαφώς αθέμιτο ανταγωνισμό προς τα καινούργια ή 

ανακαινισμένα καταλύματα. 

 

 Στις υπό ανάπτυξη περιοχές θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ξενοδοχειακά καταλύματα 

υψηλών προδιαγραφών που στόχο θα έχουν την προσέλκυση τουριστών με υψηλά 

εισοδήματα ή υψηλή αισθητική. Σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει ο Αναπτυξιακός 

Νόμος να εστιάσει στη δημιουργία για παράδειγμα κέντρων ομορφιάς και 

θαλασσοθεραπείας, συνεδριακών κέντρων, γηπέδων γκολφ κλπ.  

 

 Οι κλάδοι, όπως είναι οι αερομεταφορές, η επίγεια εξυπηρέτηση στα αεροδρόμια κ.α., 

πρέπει να συμπεριληφθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς έχουν άμεση σχέση με τη 

συνολική εικόνα που αποκομίζει ο τουρίστας που επισκέπτεται τη χώρα μας.       
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 Διαφημιστική Προώθηση 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες προβολής του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος, αλλά απέχουμε πολύ από το επιθυμητό επίπεδο και αυτό το 

ισχυριζόμαστε διότι αποδεικνύεται εκ του απογοητευτικού, σε σχέση με το υπάρχον 

δυναμικό, αποτελέσματος. Ακριβώς, λοιπόν, γι’ αυτό το λόγο πρέπει να δημιουργηθεί, 

όπως έχουμε αναφέρει, μια Επιτροπή με στόχο την έρευνα ώστε να αναζητηθούν και 

εναλλακτικοί τρόποι προώθησης του τουρισμού και εναλλακτικοί τρόποι εξοικονόμησης 

χρημάτων για τις όποιες δυναμικές προωθητικές κινήσεις.  

 

Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις είναι γεγονός ότι στοιχίζουν από τη μια αλλά αποτελούν από 

την άλλη το πιο ισχυρό μέσο προβολής όλων των προϊόντων και υπηρεσιών. Γι’ αυτό, 

λοιπόν, θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το μέσο με πολύ ανταγωνιστικές διαφημίσεις, 

διαφορετικού ίσως περιεχομένου αναλόγως σε ποια χώρα απευθυνόμαστε διότι η αγορά 

στόχος έχει πάντα διαφορές από χώρα σε χώρα, προβάλλοντας διαφορετικά τουριστικά 

προϊόντα, πέρα δηλαδή από τον «Ήλιο» και τη «Θάλασσα». Αυτές οι διαφημίσεις, όμως, 

πρέπει να προβάλλονται σε διαφορετικούς μήνες αναλόγως με τη χώρα στόχο και πολύ 

νωρίτερα από την αναμενόμενη περίοδο πραγματοποίησης των διακοπών. Άλλη χρονική 

στιγμή, δηλαδή, να προβάλλονται οι διαφημίσεις που σχετίζονται με τον θεματικό 

τουρισμό και άλλη προφανώς στιγμή οι σχετικές με τις διακοπές στην παραλία. Επίσης, 

η προβολή θα πρέπει να γίνεται αρκετούς μήνες νωρίτερα στο εξωτερικό, μιας και οι 

αλλοδαποί είναι γνωστό ότι προγραμματίζουν τις διακοπές τους συνήθως ένα χρόνο πριν, 

σε αντίθεση με τους ημεδαπούς. Γενικώς, η όλη διαδικασία θέλει πολύ καλά 

συντονισμένες ενέργειες, αφού προηγηθεί στατιστικά εξειδικευμένη έρευνα για την κάθε 

αγορά στόχο μεμονωμένα. Το internet, επίσης, είναι «χώρος» όπου μπορούν να γίνουν 

σπουδαία πράγματα. Για παράδειγμα θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα άκρως 

ελκυστικό κρατικό site, εύκολο και γρήγορο στη χρήση, που να έχει κατηγοριοποιημένες 

όλες τις άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις πανελλαδικά 

(ξενοδοχεία, θέατρα, μουσεία κλπ.), μέσω του οποίου ο τουρίστας να μπορεί να κάνει 

όλες τις κρατήσεις on-line, χωρίς να επιβαρύνονται οι διαφημιζόμενοι. Με αυτόν τον 

τρόπο ο τουρίστας θα μπορεί να δημιουργεί ένα προσωπικό potpourri με δραστηριότητες 

για όλη την περίοδο των διακοπών του. Αυτή η ευκολία κρατήσεων συνήθως οδηγεί και 

σε συμφέρουσα προς τη χώρα συνολικά υπερκατανάλωση. Τέλος, θα μπορούσε το 

κεντρικό τηλεοπτικό διαφημιστικό μήνυμα, για να συνδυάσουμε και τα δύο παραπάνω, 

να αποτελεί και τη διεύθυνση της κρατικής ιστοσελίδας μας. Έτσι, θα πετύχουμε ένα 

εντυπωσιακά υπερδιογκωμένο διαφημιστικά αποτέλεσμα. 
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 Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση  

Είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι πολλές τουριστικές επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα δεν προσλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπικό που να έχει επίσημη 

επιστημονική κατάρτιση διότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδά 

τους. Αυτό, βέβαια, έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι όταν δηλαδή μειώνεις την 

προσφερόμενη ποιότητα στον τουρίστα, η οποία είναι αδιαμφισβήτητα μειωμένη όταν 

προέρχεται από κάποιον ανειδίκευτο, μπορεί βραχυπρόθεσμα η εικόνα να δείχνει 

πλασματικά συμφέρουσα οικονομικά για την επιχείρηση, όμως μακροπρόθεσμα είναι 

100% επιζήμια διότι αυτό συμβάλλει σε μια αργή αλλά σταθερή και αμετάκλητη 

αρνητική διαφήμιση. Στην περίπτωση τώρα που κάποιοι αποφασίζουν να προσλάβουν 

εξειδικευμένους εργαζόμενους που έχουν σπουδάσει τουριστικά, εκφράζουν στο τέλος 

παράπονα ότι η πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση αποδεικνύεται ελλιπής. Αυτό σημαίνει 

ότι η διδασκόμενη γνώση στο πανεπιστήμιο δεν απορροφάται όπως πρέπει λόγω 

προφανώς ακατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων, δεν δίνεται η απαραίτητη έμφαση 

στην τελειοποίηση κάποιων ξένων γλωσσών και η πρακτική τους δεν εκτελείται όπως θα 

όφειλε. Οι επιχειρηματίες, λοιπόν, έχουν πια δύο λόγους για να μην προσλαμβάνουν 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

Ξεκινώντας από τον δεύτερο λόγο, να πούμε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε εδώ και πολλά 

χρόνια να πρωτοπορεί στο επίπεδο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τουλάχιστον στις 

τουριστικές επιστήμες. Αντιθέτως, η ίδρυση προπτυχιακών τμημάτων τουρισμού στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για παράδειγμα έγινε σχετικά 

πρόσφατα, παρόλο που αυτή η επιθυμία είχε εκφραστεί από τον τουριστικό κλάδο εδώ 

και πολλά χρόνια. Εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε είναι ότι η οργάνωση τέτοιων 

τμημάτων σε μια χώρα με τεράστια δυναμική στον τουρισμό θα έπρεπε να αποτελεί το 

κύριο μέλημα της ελληνικής πολιτείας, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε εγκαίρως. Παρόλα 

αυτά, ποτέ δεν είναι αργά για μια καλά συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο διδακτικού 

προσωπικού, υποδομών και πρόγραμμα μαθημάτων που να προσφέρει ουσιαστική και 

πάνω από όλα πρακτική εκπαίδευση. Αυτό, άλλωστε θα έλυνε και τη διάχυτη δυσπιστία 

των επιχειρηματιών στον τουριστικό κλάδο απέναντι στην ελλιπή κατάρτιση των 

αποφοίτων. Όσον αφορά στον πρώτο λόγο, μπορούμε να προτείνουμε η κυβέρνηση να 

επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρεωτική πρόσληψη ενός σημαντικού ποσοστού 

εργαζομένων που είναι απόφοιτοι τουριστικών σχολών. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει όπως 

προείπαμε να προηγηθούν όλα τα προηγούμενα μέτρα που στόχο έχουν την τελειοποίηση 

της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο τουρισμός έχει γίνει κατανοητό ότι αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο για την 

οικονομική ζωή της Ελλάδας. Θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ατού της 

χώρας μας που μένει ανεκμετάλλευτο σε μεγάλο βαθμό και θα μπορούσε να καλύψει όλα 

τα τρέχοντα αδιέξοδά μας, τόσο λόγω της υπάρχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

κρίσης όσο και λόγω των ελλειμμάτων που μόνοι μας δημιουργήσαμε. Είναι ίσως ο 

τελευταίος άσσος στο μανίκι μας που αν δεν πέσει τη σωστή ώρα στο τραπέζι και με τις 

σωστές συγκυρίες και συνθήκες, τότε η οικονομική ανάκαμψή μας μπορεί να αποβεί 

αδύνατη και μη αναστρέψιμη. Είναι σαν να είμαστε οι προνομιούχοι που έτυχε να 

βρεθούμε μπροστά σε μια πολύτιμη ακατέργαστη πρώτη ύλη, αλλά εδώ και χρόνια δεν 

έχουμε καταφέρει να την αναλύσουμε σε βάθος, να την εκτιμήσουμε και να την 

εκμεταλλευτούμε στο επιτρεπτό όριο και βαθμό.  

 

Παρόλα αυτά, δεν είναι αργά, έστω και τώρα, να αφυπνιστούμε, να συνειδητοποιήσουμε 

και να δράσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Πιστεύουμε ότι η δυσχέρεια που 

αντιμετωπίζουμε πηγάζει από δύο πλευρές, από αυτή που ονομάζεται κρατικός 

μηχανισμός και από αυτή που ονομάζεται ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα ποσοστά ευθύνης, 

βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι ισόρροπα. Τη μέγιστη ευθύνη πρέπει να την 

επωμιστεί η εκάστοτε κυβέρνηση διότι αυτή έχει οριστεί υπεύθυνη για την οργάνωση της 

χώρας και για την επίλυση των προβλημάτων της. Από την άλλη, όμως, μερίδιο ευθύνης, 

σε σαφώς μικρότερο βαθμό κατά τη γνώμη μας, έχει και ο κάθε πολίτης χωριστά, ο 

οποίος αποφασίζει να αδρανήσει και να αφεθεί στην τύχη του με μια μοιρολατρική 

διάθεση. Δεν έχει καταλάβει ότι η καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης είναι και 

προσωπική υπόθεση στην οποία αν επενδύσει θα βγει ωφελημένος σε όλα τα επίπεδα.   

 

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, Γιώργος Δούκας, 

δήλωσε προσφάτως για τον τουριστικό κλάδο τα ακόλουθα, συνοψίζοντας σε ένα κοινά 

αποδεκτό συμπέρασμα: «Έχουμε δυνατότητες, αλλά χρειαζόμαστε καλύτερη οργάνωση 

και προβολή με στόχευση, που να διασφαλίζουν ότι και το τελευταίο ευρώ θα πιάσει 

τόπο. Όλοι θέλουν αν πάνε διακοπές, ακόμη και στην περίοδο της κρίσης. Πρέπει να 

ψαχτούμε και να δούμε πως μπορούμε να προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι 

αναγκαίο να δούμε την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού μακροπρόθεσμα και 

στρατηγικά, ενώ και η αυτοδιοίκηση οφείλει να βοηθήσει το κομμάτι των υποδομών και 

των υπηρεσιών που παρέχει.» (Σεϊτανίδης, 22/11/09, Αγγελιοφόρος) 
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