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ΣΥΝΟΨΗ 

Η ανάπτυξη του τουρισµού από το τέλος των εχθροπραξιών του Β’ Παγκόσµιου 

Πολέµου και µετά υπήρξε κυριολεκτικά θεαµατική, µε αποτέλεσµα να συγκροτεί σήµερα 

τη µεγαλύτερη βιοµηχανία στον κόσµο, την τουριστική βιοµηχανία, η συµβολή της 

οποίας στη µεγέθυνση των οικονοµιών πολλών χωρών δεν επιδέχεται αµφισβήτηση. Ο 

τουρισµός αποτελεί έναν κλάδο οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και 

περιβαλλοντικής δραστηριότητας που αναδεικνύει και προβάλλει την ποιότητα ζωής του 

τόπου που τον φιλοξενεί. Για να αποδοθεί πιο εύστοχα η σπουδαιότητά του έχουµε 

καταγράψει παρακάτω τους τοµείς που ωφελούνται από τον τουρισµό, είτε έµµεσα είτε 

άµεσα. 

Πίνακας 1 

Τοµείς ωφελούµενοι από τον Τουρισµό 
 

Μέρος του εισοδήµατος προέρχεται από τον Τουρισµό 
∆ιατροφή 
Εστιατόρια 
Café – Pubs 

Βιοµηχανία – Καταστήµατα Τροφίµων 
∆ιάφορα 

Είδη Λαϊκών Αγορών 
Αναµνηστικά 

Ένδυση 
Λιανικό Εµπόριο 
Ψυχαγωγία 

Θέατρα – Κινηµατογράφοι 
Νυκτερινά Κέντρα 

Μεταφορά 
∆ηµόσια Συγκοινωνία 

Ταξί 

Όλο το εισόδηµα προέρχεται από τον Τουρισµό 
∆ιαµονή 

Ξενοδοχεία 
Παραξενοδοχία 

Κάµπινγκ 
Τουριστικά Γραφεία 

Μεταφορές 
Αεροπορικές Εταιρείες 

Σκάφη Αναψυχής 
Γραφεία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων 
Χώροι Επίσκεψης Τουριστών 

Πάρκα 
Μουσεία 

Ιστορικά Μνηµεία 

 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, 2003 
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Στο πρώτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε το τουριστικό προϊόν ως προς 

τα εσωτερικά του χαρακτηριστικά ώστε να είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τον πυρήνα 

του αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθούµε. Θα ξεκινήσουµε µε µια σύντοµη 

ιστορική αναδροµή µε στόχο να κατανοήσουµε το χρονικό βάθος µέσα στο οποίο 

εκτείνεται ο τουρισµός. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε στο να περιγράψουµε τη 

σπουδαιότητα του τουριστικού κλάδου ως προς δύο κατευθύνσεις, αυτή των θετικών 

επιπτώσεων από τη µια και εκείνη των αρνητικών από την άλλη, διότι όλα τα ζητήµατα 

συνθέτονται από δύο όψεις, τις οποίες οφείλουµε να αναδείξουµε για να µην υποπέσουµε 

στο σφάλµα της υποκειµενικότητας και της µονοµέρειας. Μετά θα εστιάσουµε στο να 

περιγράψουµε το τουριστικό προϊόν ως προς τα ελληνικά δεδοµένα, µε στόχο την 

ανάδειξη της διαφορετικότητάς του ή όχι. Τέλος, θα περιγράψουµε την εναλλακτικές 

µορφές επιχορηγήσεων που το διέπουν γιατί βάσει αυτού θα είµαστε σε θέση να 

γνωρίζουµε πόσο διευρυµένες ή όχι µπορούν να είναι οι αντιδράσεις της Ελλάδας σε 

επίπεδο αναπτυξιακού σχεδιασµού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουµε το εξωτερικό περιβάλλον του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος, το οποίο είναι τεράστιας σηµασίας, διότι είναι το µόνο που δεν 

επιδέχεται αλλαγές, παρά µόνο βαθιά κατανόηση και παρακολούθηση, ώστε να 

κινηθούµε παράλληλα µε τις νέες τάσεις. Ο διαχωρισµός θα γίνει σε δύο τοµείς, αυτό του 

έµµεσου περιβάλλοντος και αυτό του άµεσου. Στο µεν πρώτο, θα αναφερθούµε σε 

θέµατα που απασχολούν τον κόσµο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, όπως είναι η 

οικονοµική κρίση, η γρίπη των χοίρων και βέβαια όλα τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία 

που έχουν να κάνουν µε το ποια κατάσταση επικρατεί στον τουρισµό σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσµιο επίπεδο. Στο δε δεύτερο, θα καταγράψουµε ποια είναι η αγοραστική δύναµη 

της Ελλάδας, ποιοι είναι οι ανταγωνιστές της και ποια είναι τα σύγχρονα υποκατάστατα 

τουριστικά προϊόντα που πρωταγωνιστούν στην εποχή µας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα προχωρήσουµε σε µια πιο πρακτική ανάλυση του θέµατος, 

ξεκινώντας µε την παράθεση των δυνάµεων, αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος, µιας και αυτό αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε 

περαιτέρω αντιµετώπιση των προβληµάτων που το περικλείουν. Έχοντας ως πυρήνα όλα 

τα παραπάνω θα θέσουµε τους στρατηγικούς στόχους, τόσο τους ποσοτικούς όσο και 

τους ποιοτικούς, ώστε να είµαστε σε θέση να εκφράσουµε τις λύσεις που πρέπει να 

εφαρµοστούν για την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα. Θα 

κλείσουµε το θέµα προς ανάλυση, δίνοντας το τελικό στίγµα όλων των πληροφοριών που 

παρατέθηκαν, εξάγοντας ένα γενικό συµπέρασµα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ  

Ο τουρισµός έχει µακρά ιστορία 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 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 ήταν για πολλούς αιώνες σχεδόν 

απροσπέλαστα εµπόδια για την επανεµφάνιση των ταξιδιών. Ο τουρισµός ως φαινόµενο 

κατά την εν λόγω χρονική περίοδο 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 

πραγµατοποιούνται 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 ο τουρισµός στις µέρες µας 

να καταστεί µαζικός.  

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

έχει ως σκοπό την προσέλκυση ξένων από όλο τον κόσµο. Το 1950 το ελληνικό κράτος 

ξεκίνησε µε δειλά βήµατα να προωθεί την τουριστική ανάπτυξη. Η κρατική τουριστική 

πολιτική, οι Έλληνες επιχειρηµατίες και οι ξένες τουριστικές εταιρείες 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 ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
� 1.2.1  Θετικές Επιπτώσεις 

Ο τουρισµός για τη χώρα µας έχει αναδειχθεί ως ένας από τους δυναµικότερους τοµείς 

της οικονοµίας µας, που η περαιτέρω ανάπτυξή του κατατάσσεται στις υψηλής 

προτεραιότητας κυβερνητικές πολιτικές. Οι κυριότερες θετικές συνέπειες του τουρισµού 

στην ευρύτερη έννοιά του είναι οι ακόλουθες: 

 

i.  Επιπτώσεις στο ΑΕΠ 

Η συµβολή του τουριστικού προϊόντος στο ΑΕΠ, σύµφωνα µε επίσηµα στατιστικά 

στοιχεία του έτους 2008 που καταγράφονται στην ηλεκτρονική εφηµερίδα της 

Καθηµερινής (31/12/2008) ανέρχεται στο 18, 2%, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που από 

µόνο του αποδεικνύει τη σπουδαιότητα του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα. Με 

βάση τη µέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών, η χώρα µας κατατάσσεται στη 10η 

θέση, ενώ στη γενική κατάταξη ανταγωνιστικότητας βρίσκεται στην 24η θέση (2005). 

Πολύ σηµαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι κατά το έτος 2008 το 6,1% του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα µας προέρχεται από τον τουρισµό, ενώ από τις συνολικές 

τουριστικές εισπράξεις αντιστοιχούν περισσότερα από 1.200$ σε κάθε κάτοικο. Τα 

στοιχεία αυτά της προαναφερθείσας εφηµερίδας είναι εντυπωσιακά, καθώς µας 

τοποθετούν στην 5η και 9η θέση αντίστοιχα στην παγκόσµια κατάταξη. 

 

ii.  Επιπτώσεις στην Απασχόληση 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, που αφορούν στο έτος 2008 και αναφέρονται σε 

ηλεκτρονικό άρθρο της εφηµερίδας Καθηµερινή (31/12/08), για κάθε θέση άµεσης 

απασχόλησης στον τουριστικό τοµέα δηµιουργείται άλλη µία στην οικονοµία συνολικά. 

Η συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονοµία (838.250 θέσεις εργασίας) 

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

παραγωγικότητα του τουριστικού τοµέα ανά άφιξη, για κάθε περίπου 30 αφίξεις, 

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

σύνολο της τουριστικής οικονοµίας. Εποµένως, κατά το 2006 που σηµειώθηκε αύξηση 

των αφίξεων κατά 7,45% (επιπλέον 953.471 αφίξεις), και µε την παραδοχή ότι η 

παραγωγικότητα ανά άφιξη διατηρείται σταθερή, υπολογίζεται ότι δηµιουργήθηκαν 

περίπου 31.780 νέες θέσεις εργασίας. Ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί στο 6,8% των 

ανέργων του 2005. Είναι φανερό ότι η συνολική απασχόληση στη χώρα µας στον κλάδο 

του τουρισµού ακολουθεί µια σταθερά ανοδική πορεία.  
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Η συµβολή, εποµένως, του τουρισµού στο ΑΕΠ και στην Απασχόληση στην Ελλάδα 

είναι τεράστιας σηµασίας. Αν συγκρίνουµε µάλιστα, σύµφωνα πάντα µε την Καθηµερινή 

(31/12/08), τα ποσοστά της Ελλάδας σε ΑΕΠ και Απασχόληση µε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες, που διέπονται από σηµαντική τουριστική παράδοση, κατά το έτος του 2006, θα 

διαπιστώσουµε ότι τα ποσοστά της Ελλάδας είναι από τα υψηλότερα: 

� 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%) 

 

iii.  Επιπτώσεις στις Υποδοµές 

Η ανάγκη για τουριστική ανάπτυξη συµπαρασύρει ή καλύτερα επιβάλλει τη βελτίωση 

υποδοµών, όπως είναι οι οδικοί άξονες, τα αεροδρόµια, τα λιµάνια, τα σιδηροδροµικά 

δίκτυα και οι ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες µε τη σειρά τους δηµιουργούν θέσεις 

εργασίας, αυξηµένο εισόδηµα, δυνατότητα αποταµίευσης και κατά συνέπεια δυνατότητα 

επενδυτικών κινήσεων. Αυτή η αλυσιδωτή διαδικασία δηµιουργεί ένα οικονοµικό 

περιβάλλον, τα αποτελέσµατα του οποίου έχουν πολλαπλασιαστικά ευεργετικότερη 

δράση προς τον τόπο συνολικότερα. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι οι 

κατασκευαστικές επεµβάσεις, όπως είναι οι αποκαταστάσεις σε παλιότερα κτίσµατα για 

παράδειγµα, εξυπηρετούν επιπλέον και τις οικιστικές ανάγκες των ντόπιων κατοίκων, 

γεγονός εξαιρετικής σηµασίας. 

 

iv.  Επιπτώσεις στον Πολιτισµό 

Είναι γεγονός ότι η συναναστροφή µε ανθρώπους διαφορετικού γλωσσικού, 

πολιτισµικού, θρησκευτικού, γνωστικού και εθιµοτυπικού υποβάθρου οδηγεί σε 

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 – διείσδυση στη διαφορετικότητα. Με άλλα λόγια, αυτή η 

συναναστροφή, όταν καρποφορεί, δηµιουργεί λαούς ανώτερους πολιτισµικά. 

 

v.  Επιπτώσεις στην Αστικοποίηση 

Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι η συµβολή του τουρισµού στην καταπολέµηση της 

αστυφιλίας, καθώς πολλοί νησιώτες για παράδειγµα που κατοικούν στην πρωτεύουσα 

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

Αυτές, λοιπόν, οι αρνητικές επιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

 

i.  Επιπτώσεις στο Περιβάλλον 

Η αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης οδηγούν σε ρύπανση του περιβάλλοντος 

από τα απορρίµµατα, σε µόλυνση του νερού, σε ηχορύπανση, σε αυξηµένη 

εκµετάλλευση και τελικά σε εξάντληση ορισµένων φυσικών πρώτων υλών και πηγών 

ενέργειας. Επίσης, αυξάνεται η ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα και γενικότερα 

παρατηρείται αλλοίωση του οικοσυστήµατος. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήµατα που 

προκαλούνται λόγω της έντονης εποχικότητας και µαζικότητας του τουρισµού στην 

Ελλάδα, που περιορίζουν κατά αυτόν τον τρόπο τις θετικές επιπτώσεις του.  

 

 

ii.   Επιπτώσεις στο Τοπίο 

Οι κακές αισθητικές παρεµβάσεις µε το χτίσιµο µοντέρνων σπιτιών ή ξενοδοχείων σε 

οικισµούς προστατευµένους και σπάνιας αρχιτεκτονικής οµορφιάς είναι ένα ακόµη 

αρνητικό στοιχείο της κακώς εννοούµενης τουριστικής ανάπτυξης. Είναι συχνό το 

φαινόµενο να βλέπουµε παραδοσιακά κτίρια να µετατρέπονται σε τουριστικά 

καταστήµατα κακής αισθητικής που προσβάλλουν την ιστορική ταυτότητα της εκάστοτε 

κοινότητας. Η ισορροπία, το χρώµα και η πολιτιστική αξία του τοπίου φθείρονται, 

προκαλώντας µεγάλη ζηµιά στην απαραίτητη χωροταξική αρµονία. Στο βωµό, λοιπόν, 

εύκολων – πρόχειρων λύσεων µε σκοπό το γρήγορο, αλλά προσωρινό παρόλα αυτά, 

κέρδος, αρκετοί παραδοσιακοί οικισµοί στην Ελλάδα έχουν ουσιαστικά καταστραφεί και 

αυτό µακροπρόθεσµα θα έχει επιπτώσεις στην προσέλευση τουριστών µε υψηλές 

αισθητικές απαιτήσεις που συνήθως συνδυάζουν και υψηλά εισοδήµατα. 

 

Παρότι οι αρνητικές επιπτώσεις είναι µεγάλης έντασης και κλίµακας, οφείλουµε να 

τονίσουµε ότι δεν είναι ο τουρισµός που τις προκαλεί, αλλά η µη ορθολογική ανάπτυξή 

του. Εποµένως, ο σωστός σχεδιασµός και η συστηµατική οργάνωση είναι αυτά που θα 

εξαλείψουν τα αρνητικά φαινόµενα της όποιας τουριστικής ανάπτυξης. 
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1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 

 
Το Ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι κατά κύριο λόγο ο «Ήλιος» και η «Θάλασσα». Η 

µεγάλη µάζα των επισκεπτών που στηρίζει τον τουρισµό έρχεται στην Ελλάδα για τον 

ήλιο, τη θάλασσα, το περιβάλλον, τη φιλοξενία και αυθεντικότητα των ανθρώπων, τα 

αρχαία µνηµεία και τη σπουδαία πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας. Οι τουρίστες 

διακινούνται για παραθερισµό κυρίως σε παραλιακές περιοχές και νησιά µέσω συνήθως 

οργανωµένων πακέτων διακοπών. «Η ζήτηση αυτή κυριαρχεί, ενώ µικρά µόνο έως 

µηδαµινά τµήµατα ζήτησης διακινούν οι νέες ή ειδικές ή εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού» ( Υπουργείο Ανάπτυξης, 2003). 

 

Ο τουρισµός, επίσης, στην Ελλάδα είναι µαζικός (µεγάλης κλίµακας), που σηµαίνει ότι 

γίνεται υπερσυγκέντρωση ανθρώπων και δραστηριοτήτων σε πολύ συγκεκριµένες 

τοποθεσίες και για ένα πολύ συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, αυτό των καλοκαιρινών 

µηνών. Πρόκειται για τουριστικό προϊόν που παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, καθώς η 

συντριπτική πλειοψηφία των αφίξεων από χώρες του εξωτερικού πραγµατοποιείται από 

το Μάϊο έως και τον Οκτώβριο, δηλαδή για µόνο ένα εξάµηνο.  

 
Αξίζει, επιπροσθέτως να σηµειωθεί, σύµφωνα µε στοιχεία της περιβαλλοντικής οµάδας 

του 6ου ΤΕΕ Ηρακλείου, ότι ο τουρισµός στην Ελλάδα απευθύνεται σε ένα συγκεκριµένο 

τµήµα αγοράς, χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, που έρχεται µε οικονοµικά πακέτα 

της τάξης των 120 ευρώ για 3 – 4 µέρες µε ηµιδιατροφή. Αυτοί, λοιπόν, που έρχονται 

έχουν περιορισµένη αγοραστική δύναµη και δεν µπορούν να καταναλώσουν σχεδόν 

τίποτα άλλο πέρα από αυτά που περιέχει το «πακέτο» τους. Τα µεγάλα ονόµατα των tour 

operators, εποµένως, απευθυνόµενοι σε τουρίστες χαµηλού εισοδήµατος, προωθούν ένα 

είδος τουρισµού που δεν ευνοεί την οικονοµική ζωή του τόπου. Αντιθέτως, προκαλούν 

υπερσυσσώρευση ανθρώπων, αποκλειστικά και µόνο σε νησιά και παραλιακά µέρη, που 

σπαταλούν ελάχιστα και δραστηριοποιούνται µε τρόπο που δεν κινούν καµιά περαιτέρω 

εγχώρια παραγωγική διαδικασία. 

 
Ο µαζικός τουρισµός, εκτός των άλλων, µε την άναρχη ανάπτυξή του αλλάζει βαθµιαία 

τη λειτουργία της φύσης, καταναλώνει τους µη ανανεώσιµους φυσικούς πόρους, µειώνει 

τη βιοποικιλότητα και γενικώς µεγαλώνει τις αρνητικές επιπτώσεις που διέπουν έτσι κι 

αλλιώς την τουριστική δραστηριότητα. Η µαζικότητα, εποµένως, που συνεχίζει να 

χαρακτηρίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν εδώ και χρόνια είναι η πηγή κάθε 

προβλήµατος γύρω από αυτό το ζήτηµα. 
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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: 

 

Πίνακας 2 

 «ΣΚΛΗΡΕΣ» Αναπτυξιακές Στρατηγικές Τουρισµού 

1. Ανάπτυξη χωρίς σχεδιασµό 

2. Επικέντρωση σε αναπτυξιακά έργα 

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. Επικέντρωση µόνο στα οικονοµικά οφέλη 

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

14. Οι ζηµιές πληρώνονται από την κοινωνία 

15. Ευµενή αντιµετώπιση στην ιδιωτική µεταφορά 

16. ∆ηµιουργία υποδοµών για την µεγιστοποίηση της ζήτησης 

17. Αποµάκρυνση φυσικών φραγµών 

18. Αρχιτεκτονική αστικού τοπίου 

19. Γενικός αυτοµατισµός τουριστικών θέρετρων 

 
  Πηγή: Krippendorf (1982) 
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1.4 ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
� 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. Οι επιχειρήσεις ανέµεναν τη συγκεκριµένη προκήρυξη µε µεγάλο 

ενδιαφέρον καθώς µέσω αυτής παρέχεται σηµαντική ενίσχυση σε όλους του τοµείς της 

οικονοµίας, µε επίκεντρο τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη. 

 

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. Οι «δυνητικοί ∆ικαιούχοι της Ενίσχυσης» έπρεπε να µελετήσουν 

προσεχτικά τις προβλέψεις της προκήρυξης, είτε µόνοι τους είτε µε τη βοήθεια έµπειρου 

και εξειδικευµένου συµβούλου, για τη βέλτιστη αξιοποίηση του προγράµµατος και 

ακολούθως να υποβάλλουν τις προτάσεις τους εντός δύο µηνών, από 01/09/2009 έως και 

09/11/2009. Παρακάτω θα παρατεθούν όλες οι σχετικές µε το θέµα πληροφορίες που 

διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του 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. €  
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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. 

� 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: 

 

Πίνακας 3 

 Ιδιωτική Συµµετοχή (%) 

 
Επιχορήγηση 

(%) 

Ελάχιστο Ποσοστό 

Ίδιας Συµµετοχής 

(%) 

Μέγιστο Ποσοστό 

Τραπεζικού ∆ανείου 

(%) 

Αττική 

Θεσσαλονίκη 
55 20 25 

Υπόλοιπη  

Ελλάδα 
65 20 15 
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Εποµένως, για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής ο επιχειρηµατίας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ίδια συµµετοχή ή/και µεσοµακροπρόθεσµο Τραπεζικό ∆άνειο. 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 

ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (Ε.Φ.∆.) 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: ∆υνατότητα 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: ∆ιατήρηση και ∆ηµιουργία 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 
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Στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04 οι ενισχύσεις που παρέχονται σε 

όλους τους κλάδους είναι οι ακόλουθες: 

 

 

� Επιδότηση και επιχορήγηση leasing 

 - Παροχή επιχορήγησης από το ∆ηµόσιο 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. 

 -  ∆υνατότητα 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. 
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Οι χρηµατοδοτούµενες ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων για τον Τουρισµό είναι: 

 

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

τάξης. 

� 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. 
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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 

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. ∆εν 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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� 1.4.2  Ιδιωτικές Ενισχύσεις 

Ο ΣΕΤΕ µε αποκλειστικό χορηγό και υποστηρικτή την Eurobank EFG αναλαµβάνει µια 

πολύ σηµαντική πρωτοβουλία µε θέµα «Ελληνικός Τουρισµός 2020», όπως 

ανακοινώθηκε σε σχετική συνέντευξη τύπου που διοργάνωσαν από κοινού µέσα στον 

Σεπτέµβριο του 2009 (www.pathfinder.gr). Η πρωτοβουλία αυτή περιλαµβάνει την 

εκπόνηση µιας µελέτης µε τελικό προϊόν ένα λεπτοµερές επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο 

θα περιέχει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τον ελληνικό τουρισµό προς το 2020 και θα 

αποτελεί την κοινωνικά αποδεκτή Λευκή Βίβλο για την ανάπτυξη του ελληνικού 

τουρισµού. 

 

Αυτού του είδους η κινητοποίηση από πλευράς του ΣΕΤΕ εκπορεύεται από την 

πεποίθηση ότι ο τουρισµός έχει τόσο µεγάλο ειδικό και ουσιαστικό βάρος για την 

Ελλάδα, καθώς φέρνει συνάλλαγµα και προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη, που είναι 

υποχρέωση όλων να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητάς του. Επίσης, η κίνηση αυτή είναι αποτέλεσµα της αποδεδειγµένης 

εκ του αποτελέσµατος µέχρι σήµερα µη αποτελεσµατικής κρατικής πολιτικής που διέπει 

το ελληνικό τουριστικό προϊόν.  

 

Για αυτούς τους λόγους ο ΣΕΤΕ προσκαλεί σε δηµόσιο διάλογο όλους τους Έλληνες 

µέσα από έναν ειδικά διαµορφωµένο δικτυακό τόπο, όπου όλοι ανεξαιρέτως θα έχουν τη 

δυνατότητα να εκθέσουν την άποψή τους, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση ενός κοινού 

οράµατος για τον τουρισµό το 2020. Συγκεκριµένα, καλεί σε δηµόσιο διάλογο: 

- τον ιδιωτικό τοµέα 

- τους τουριστικούς φορείς 

- τους κοινωνικούς εταίρους 

- το δηµόσιο τοµέα 

- την ακαδηµαϊκή κοινότητα 

- κάθε Έλληνα πολίτη  

 

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες να δηµιουργηθεί ένα υγιές και 

εποικοδοµητικό περιβάλλον, το οποίο µέσα από απόλυτα δηµοκρατικές διαδικασίες που 

συµπεριλαµβάνουν ανθρώπους εµπλεκόµενους άµεσα ή έµµεσα µε το τουριστικό προϊόν 

µπορεί να οδηγήσει στη διαµόρφωση ενός αναπτυξιακού µοντέλου που να αποτελεί την 

ιδεώδη πρόταση για την αποτελεσµατικότερη τουριστική κίνηση στη χώρα µας. 

 



  

 19 

 
Ο κ. Ν. Καραµούζης, αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Eurobank EFG, 

ανέφερε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου τα ακόλουθα: «Η Eurobank 

πιστεύει στη δυναµική και τις προοπτικές της τουριστικής βιοµηχανίας, που αποτελεί για 

τη χώρα µας τη βαριά βιοµηχανία, και παραδοσιακά στηρίζει τον κλάδο µε 

χρηµατοδοτήσεις συνολικού ύψους 1,1 δις ευρώ και µε αύξηση του ρυθµού 

χρηµατοδοτήσεων άνω του 50% ετησίως τα τελευταία 3 χρόνια. Στα πλαίσια της 

πρωτοβουλίας που ανέλαβε πριν µερικούς µήνες, για την ενίσχυση της οικονοµικής 

εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, η Τράπεζά µας στηρίζει και ενθαρρύνει, 

επίσης, τη δηµιουργία ισχυρότερων και µεγαλύτερων επιχειρηµατικών σχηµάτων, µέσα 

από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές για τη δηµιουργία του κρίσιµου µεγέθους, που 

καθιστά τον κλάδο ανταγωνιστικότερο. Αυτό που ο κάθε κλάδος χρειάζεται για να 

ξεδιπλώσει το δυναµισµό του, είναι ένα σταθερό θεσµικό πλαίσιο, αποτελεσµατική 

µεσοπρόθεσµη κυβερνητική και κρατική πολιτική, υγιή ανταγωνισµό, σύγχρονες 

υποδοµές, εκπαιδευµένο προσωπικό, αποτελεσµατικό κράτος και σύγχρονες 

συµπληρωµατικές υπηρεσίες. Στο νέο αναπτυξιακό προσανατολισµό, ο τουρισµός 

αποτελεί τη ναυαρχίδα και τη µεγάλη ελπίδα για γρήγορη ανάκαµψη και για 

επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας» (23/09/09, pathfinder.gr). 

 

Αυτό, λοιπόν, που αντιλαµβανόµαστε, τόσο από τις ευρωπαϊκές όσο και από τις 

ιδιωτικές προσπάθειες ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα, είναι ότι ο 

τουρισµός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά στην οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη της χώρας µας. Παρότι, όµως, η σπουδαιότητα του κλάδου έχει αποδειχτεί 

ποκιλλοτρόπως στο πέρασµα των προηγούµενων ετών και έχει γίνει αποδεκτή σε 

καθολικό επίπεδο από όλους τους φορείς, ένας προβληµατισµός γύρω από την 

αναποτελεσµατικότητα απορρόφησης περισσότερων τουριστών παραµένει έως τις µέρες 

µας. Προφανώς, η επίλυση του προβλήµατος δεν πρέπει να εστιάζεται µόνο σε 

οικονοµικές ενισχύσεις, οι οποίες σαφέστατα βοηθούν και δίνουν πνοή στην υλοποίηση 

των απαραίτητων υποδοµών, αλλά και στον σχεδιασµό στρατηγικών διαχείρισης των 

διαθέσιµων οικονοµικών πόρων. Βέβαια, όταν αναφερόµαστε στην έννοια «διαχείριση» 

δεν εννοούµε µόνο την ανάπτυξη των υλικών – ποσοτικών χαρακτηριστικών που διέπουν 

το τουριστικό προϊόν, αλλά πρωτίστως την ανάπτυξη των άϋλων – ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του. Με άλλα λόγια, οι οικονοµικές ενισχύσεις από µόνες τους είναι 

αδύνατον να βοηθήσουν την Ελλάδα να δηµιουργήσει ένα ελκυστικό και άκρως 

ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν. Είναι, όµως, το εφαλτήριο για µια επιτυχηµένη 

εκκίνηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
� 2.1.1  Οικονοµική Κρίση 

Η τρέχουσα οικονοµική κρίση αναµένεται να ταλαιπωρήσει σε µεγάλο βαθµό τις χώρες 

όλου του κόσµου για τα επόµενα έτη. Άλλοι πιστεύουν ότι η κρίση θα έχει σχήµα “U”, 

δηλαδή µεγάλη πτώση του ΑΕΠ κατά την τρέχουσα χρονιά ακολουθούµενη από 

στασιµότητα και από το 2011 από ταχεία ανάκαµψη. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι η κρίση 

θα έχει σχήµα “W”, δηλαδή ανάκαµψη το 2010 ακολουθούµενη από πτώση και µετά από 

τελική ανάκαµψη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δε γνωρίζουµε τη διάρκεια και το µέγεθος 

της κρίσης. Μόνο υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε. Το µόνο βέβαιο είναι ότι πρέπει να 

διατηρηθεί η απαραίτητη ψυχραιµία και σύµπνοια από την πλευρά όλων των κρατών. 

 

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει όλες οι χώρες να συγκλίνουν κατά ένα µεγάλο ποσοστό 

σε κοινούς στόχους και κοινές πολιτικές. Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει ότι θα επέλθει 

απόλυτη συµφωνία, καθώς η εστίαση της κάθε χώρας ξεχωριστά στα πολιτικά και 

οικονοµικά συµφέροντα της ιδίας πρωτίστως είναι αδύνατον να αποφευχθεί.  

 

Όπως διαφαίνεται, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια εναλλακτικών κινήσεων τόσο σε 

δηµοσιονοµική όσο και σε νοµισµατική πολιτική. Η πορεία που µπορεί να ακολουθηθεί 

είναι µάλλον µονόδροµος και αυτή είναι η πορεία που έχει χαράξει η Αµερική, µιας και η 

αγορά δείχνει τόσο «παγωµένη» που µόνο ένα ισχυρό έναυσµα µέσω επενδύσεων µπορεί 

να θέσει την αγορά πάλι σε κίνηση. Λαµβάνουµε, σαφώς, υπόψη µας ότι αυτού του 

είδους το έναυσµα είναι ιδιαιτέρως ριψοκίνδυνο και µε αβέβαια αποτελέσµατα 

µακροπρόθεσµα. Είναι, όµως, πολύ πιο ενθαρρυντικό να επαναφέρεις, έστω και 

προσωρινά τουλάχιστον, την ζήτηση ξανά στην αγορά µε ελπίδες εξυγίανσης, παρά να 

είσαι µάρτυρας ενός αργού οικονοµικού θανάτου σε παγκόσµιο επίπεδο. Πολύ 

χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του N. Roubini για την επιφυλακτική στάση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η εµµονή στο έλλειµµα του 3% είναι σαν το αυτοκίνητο που θα 

έχει µια καµένη µηχανή, αλλά το ρεζερβουάρ του θα είναι γεµάτο βενζίνη.» 

(Καλαµπόκης, 20/03/09, capital.gr) 
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Σίγουρα, όµως, είναι απόλυτα κατανοητή η στάση κάποιων ευρωπαϊκών χωρών, όπως 

είναι η Γερµανία, που δεν επιθυµεί να επωµίζεται συνεχώς τα βάρη χωρών, όπως είναι η 

Ελλάδα, µε τεράστια προϊστορία σε δανεισµούς που όµως ποτέ δεν αξιοποιούνται µε 

διάφανο και αποδοτικό τρόπο. Η δυσπιστία, λοιπόν, είναι εύλογη και η άρνησή τους για 

ακραίες δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές κινήσεις που εµπλέκουν χώρες αναξιόπιστες 

πολιτικοοικονοµικά είναι απόλυτα δικαιολογηµένη. 

 

Το µόνο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις επιθετικές πολιτικές, όπως αυτή που 

εφαρµόζει η Αµερική, είναι το ακόλουθο: «σε βάθος χρόνου και µόλις αρχίσει η 

ανάκαµψη, η οικονοµική πολιτική θα τεθεί προ των ευθυνών της, καθώς θα πρέπει να 

αντιστρέψει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τον υπερβολικά επεκτατικό χαρακτήρα των 

µέτρων νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής που έχουν ληφθεί έτσι ώστε να 

αποφευχθεί η εµφάνιση ανεξέλεγκτου πληθωρισµού.» (Alpha Bank, 2009, Τεύχος 108, 

σελ.17) 

 

Βέβαια οι επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης δεν έχουν φανεί ακόµη στην 

Ελλάδα σε όλη την έκταση και δυναµική τους. Το µόνο σίγουρο είναι ότι θα 

εµφανιστούν και στη χώρα µας, καθώς Έλληνες κυρίως επιχειρηµατίες απέσυραν από τις 

ελληνικές τράπεζες κεφάλαια της τάξεως των 18 δις ευρώ περίπου, µε σκοπό να τα 

τοποθετήσουν σε ξένες τράπεζες, οι οποίες έλαβαν πιο γρήγορα κρατικές εγγυήσεις. Ο 

λόγος, επίσης, που η κρίση δεν γίνεται ακόµη τόσο εµφανής στον τόπο µας είναι ότι οι 

ελληνικές τράπεζες κατέχουν τη δεύτερη θέση από άποψη ρευστότητας στην Ευρώπη, 

γεγονός που προς το παρόν τουλάχιστον τις καθιστά αρκετά δυνατές. 

 

Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και 

Προβλέψεων για το 2010 δεν είναι ενθαρρυντικά. Προβλέπεται η χρονιά να είναι ακόµη 

πιο δύσκολη και αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο θα επηρεαστεί το εισόδηµα των 

αλλοδαπών που επιθυµούν να επισκεφτούν τη χώρα µας και από την αντίδραση του 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα όσον αφορά στην υιοθέτηση µέτρων και πολιτικών που θα 

ενισχύσουν τη ζήτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Με άλλα λόγια, ο µέσος 

Ευρωπαίος καταναλωτής εν µέσω ύφεσης θα ακυρώσει άλλες δαπάνες, όπως είναι η 

αγορά κατοικίας ή αυτοκινήτου, µε σκοπό να κάνει τις κύριες οικογενειακές του 

διακοπές ή όχι; Αυτό η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν µπορεί να το πει µε σιγουριά, γι’ 

αυτό και ο προβληµατισµός και η ανασφάλεια είναι διάχυτη σε όλους τους 

επιχειρηµατίες. 
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Κάποιοι κακοί οιωνοί έχουν ήδη εµφανιστεί, καθώς η µείωση του επιπέδου 

προκρατήσεων, παρά τις εκπτώσεις που δίνονται στα early bookings, είναι γεγονός. Ο 

ρυθµός, βέβαια, των νέων κρατήσεων είναι µειωµένος και σε άλλες χώρες που πάντα 

κρατούσαν τη σκυτάλη της πρωτιάς, όπως είναι η Ισπανία. Εποµένως, το φαινόµενο είναι 

µεν διευρυµένο από τη µια, αλλά από τη άλλη παρατηρούµε ότι η «Τουρκία και άλλοι 

δολαριακοί προορισµοί έχουν πολύ καλύτερους ρυθµούς προκρατήσεων» (27/07/09, 

hotel-restaurant.gr). Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιολογήσουµε και να ανιχνεύσουµε, 

αφού αυτό το στατιστικό στοιχείο υποδηλώνει ότι παρότι είµαστε προ των πυλών της 

έξαρσης της οικονοµικής κρίσης υπάρχουν ακόµη περιθώρια αύξησης της ζήτησης για το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν, αρκεί οι ιθύνοντες να πράξουν τα «πρέποντα». 

 

Χαρακτηριστικό αυτής της αισιόδοξης µατιάς είναι το γεγονός ότι ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Τουρισµού (UNWTO) συνιστά στα µέλη του να µην περικόψουν τις 

δαπάνες τους σε διαφήµιση, αλλά αντιθέτως να τις αυξήσουν, προχωρώντας σε 

συνεργασίες προβολής και σε ανάληψη πρωτοβουλιών όσον αφορά στο e-tourism. 

Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, µε 

αποτέλεσµα οι εκτιµήσεις να καταλήγουν να είναι αντιφατικές. Ωστόσο, πολλοί ελπίζουν 

και αισιοδοξούν ότι θα αποφευχθούν τα χειρότερα που οι πιο απαισιόδοξοι διατείνονται.  

 

Απαισιόδοξα σενάρια έχουν εκφραστεί και από τη GBR Consulting σε έρευνα που 

παρουσίασε στο πλαίσιο του 3ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Tourism and Property in Greece 

που διοργάνωσε η εταιρεία Real Travel Media Group µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της 

τέως κυβέρνησης, τέως αντιπολίτευσης και τους τουριστικούς φορείς. Το πιο 

απαισιόδοξο σενάριο υπολογίζει ότι οι κρατήσεις θα κυµανθούν στο – 15%, µε 

αντίστοιχη πτώση τιµών από 15% έως και 20%. «Οι απώλειες στα τουριστικά έσοδα θα 

αγγίξουν τα 10 δις ευρώ, ποσοστό που συρρικνώνει κατά 5,3% το ΑΕΠ, ενώ τα έσοδα 

για τους ξενοδόχους θα µειωθούν κατά 1,2 δις ευρώ» (Πουτέτση, 24/03/09, tovima.gr). 

Εν συνεχεία, αυτή η µείωση στις κρατήσεις και στα έσοδα θα φέρει αρνητικές 

επιπτώσεις και στην απασχόληση, µε απώλειες σε θέσεις εργασίας γύρω στις 20.000. 

 

Γενικότερα, τα ερωτήµατα του κατά πόσο η οικονοµική κρίση θα επηρεάσει σηµαντικά ή 

όχι τον τουρισµό και του κατά πόσο θα υπερισχύσουν τα σενάρια καταστροφολογίας ή 

όχι δεν µένει παρά να απαντηθούν στο άµεσο µέλλον. Εµείς, όµως, οφείλουµε να 

προετοιµαστούµε µε όλα τα δυνατά µέσα για το σενάριο που θέλει πολύ λιγότερους 

τουρίστες κατά το 2010 σε σχέση µε πέρσι και πολύ περισσότερους ανέργους, επίσης, σε 

σχέση µε πέρσι. 



  

 23 

 
Ο πρωθυπουργός της τέως κυβέρνησης – αξίζει να το αναφέρουµε – 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. 

� Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του «Προγράµµατος 

ενίσχυσης της ρευστότητας στην Οικονοµία». 

� Υλοποιείται άµεσα και δυναµικά το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-

2013, µέσω του οποίου χρηµατοδοτούνται δράσεις τουριστικών υποδοµών, υπηρεσιών 

και Επιχειρήσεων. 

� Μειώνεται το τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων για την Αυτοδιοίκηση, από το 2%, σε 

0,5%. Η απώλεια αυτή των ΟΤΑ αντικαθίσταται από αύξηση, κατά 20%, των πόρων 

που προέρχονται από τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων. 

� Λαµβάνεται µέριµνα για άµεση επιστροφή από τις ∆ΟΥ 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. 

� ∆ίνεται άµεση προτεραιότητα στην καταβολή των οφειλοµένων ποσών των 

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

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 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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� 2.1.2  Νέα Γρίπη  

∆εν είναι ξεκάθαρο ακόµα πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, ούτε πόσο γρήγορα 

εξαπλώνεται η ασθένεια. Οι ενδείξεις είναι αντικρουόµενες, καθώς θανατηφόρες 

αποδεικνύονται στο Μεξικό και ήπιες στις ΗΠΑ. Βέβαια, όσο καθησυχαστικοί και αν 

θέλουν να είναι οι ειδικοί, το σίγουρο είναι ότι ξεπέρασαν τα 100.000 τα επιβεβαιωµένα 

κρούσµατα της γρίπης των χοίρων παγκοσµίως σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πρόληψης & Ελέγχου Νοσηµάτων. Ο πραγµατικός αριθµός όσων έχουν κολλήσει τη νέα 

γρίπη είναι σύµφωνα µε τους ειδικούς πολλαπλάσιος, αλλά τα συµπτώµατα είναι πάρα 

πολύ ήπια και δεν γίνεται αντιληπτό από τους φορείς. Στην Ελλάδα, συγκεκριµένα, το 

υπουργείο Υγείας έχει σταµατήσει να δηµοσιεύει τον αριθµό των κρουσµάτων της νέας 

γρίπης. Πηγές από τον ιατρικό κόσµο κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3.000 κρούσµατα 

κυρίως σε τουριστικές περιοχές, µε την Αττική και Κρήτη να έχουν τα πρωτεία. 

Μάλιστα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας πρόκειται να αυξήσει στη φάση 4 το 

επίπεδο συναγερµού για το θανατηφόρο ιό της γρίπης των χοίρων, που ισοδυναµεί µε 

προειδοποίηση πως η ασθένεια µπορεί να εξαπλωθεί µεταξύ του ανθρώπινου πληθυσµού 

σε επίπεδο ευρύτερης κοινότητας. Το επίπεδο 4 σύµφωνα µε την 6βαθµη κλίµακα, 

υπαινίσσεται και την πιθανότητα η εξάπλωση της νόσου να λάβει µορφή πανδηµίας, 

χωρίς όµως αυτή η εξέλιξη να είναι και προδιαγεγραµµένη. 

Η αλήθεια είναι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε η εξάπλωση της νόσου λάβει µορφή 

πανδηµίας είτε όχι, ο κόσµος έχει ήδη τροµοκρατηθεί σε δυσανάλογα ίσως µεγαλύτερο 

βαθµό από τις πραγµατικές – ρεαλιστικές διαστάσεις του προβλήµατος. Αυτή, λοιπόν, η 

διάχυτα κακή ψυχολογία του κόσµου, και κυρίως στην Ελλάδα όπου η υπερβολή 

αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία µας ως λαός, θα επηρεάσει αρνητικά την 

όποια διάθεσή του για µετακινήσεις αναψυχής. Αυτό αυτοµάτως δηλώνει ότι οι 

αλλοδαποί τουρίστες θα θελήσουν να αναβάλουν, τουλάχιστον για φέτος, τα ταξίδια τους 

στο εξωτερικό, ώστε να εκµηδενίσουν τις πιθανότητες µετάδοσης του ιού. 

Η γρίπη, εποµένως, έρχεται ως ένας ακόµη παράγοντας που θα επιβεβαιώσει τη µείωση 

της τουριστικής ζήτησης µέσα στο 2010. Ο συνδυασµός οικονοµικής κρίσης από τη µια 

και φόβος πανδηµίας από την άλλη θα αποδειχτεί ιδιαιτέρως επιζήµιος για το τουριστικό 

προϊόν παγκοσµίως. Στην Ελλάδα, πιο συγκεκριµένα, ενώ τα κρούσµατα είναι προς το 

παρόν πιο ελεγχόµενα σε σχέση µε άλλες χώρες, εντούτοις θα βρεθεί και εκείνη µέσα 

στη δίνη της ευρύτερης καταστροφολογίας. Εξάλλου, η φηµολογία πάντα ήταν πιο 

ισχυρή από την πραγµατικότητα. 
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� 2.1.3  Ευρωπαϊκή Αγορά 

Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή αγορά έχει εξελιχθεί σε µεγάλο βαθµό τα τελευταία 

χρόνια και οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ποικίλλες αντιδράσεις και αναταραχές 

στον τουριστικό κλάδο. Ουσιαστικά, η µη συµµόρφωση µε τις σύγχρονες εξελίξεις σε 

όλο το εύρος τους θα σηµάνει καταρράκωση όλου του οικονοµικού οικοδοµήµατος που 

ονοµάζεται τουριστικό προϊόν. Για να είµαστε πιο ακριβείς, καλό θα ήταν να κάνουµε 

µια αναφορά στις αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί και οι οποίες αναπόφευκτα αλλάζουν 

το σκηνικό στο οποίο καλείται η Ελλάδα να δραστηριοποιηθεί. 

 

i.  ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά 

Πρώτα από όλα ένα βασικό στοιχείο αλλαγής στην τουριστική αγορά που αποτελεί και 

τον πυρήνα γύρω από τον οποίο η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί και προσαρµοστεί είναι το 

γεγονός ότι ο πληθυσµός της Ευρώπης γερνάει. Από τη µια η έντονη υπογεννητικότητα 

και από την άλλη η εξέλιξη της ιατρικής σε συνδυασµό µε την καλύτερη σίτιση των 

σύγχρονων ανθρώπων που δηµιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιµήκυνση του 

ορίου ζωής, είναι δύο στοιχεία που έχουν επιφέρει µια δυσαναλογία υπέρ των 

γηραιότερων Ευρωπαίων σε σχέση µε το παρελθόν. Αυτό σηµαίνει ότι οι καταναλωτικοί 

τοµείς που αφορούν παιδιά και οικογένειες παρακµάζουν, ενώ ο καλούµενος «κορυφαίος 

τοµέας» των 45 και άνω ετών αναπτύσσεται σηµαντικά. Τα καλά νέα είναι ότι το κοινό 

στόχος των 45 και άνω διαθέτει µεγαλύτερο εισόδηµα σε σχέση µε άλλες κοινωνικές 

οµάδες. Εποµένως, η Ελλάδα πρέπει να στοχεύσει σε αυτό το δείγµα πληθυσµού για δύο 

λόγους. Πρώτον διότι αποτελεί την πλειοψηφία και δεύτερον διότι πρόκειται για ηλικίες 

ανθρώπων που ως επί το πλείστον έχουν κατασταλάξει επαγγελµατικά και οι 

αποταµιεύσεις τους δίνουν το δικαίωµα για σπατάλες πάνω σε πακέτα διακοπών πέραν 

του προγραµµατισµένου προϋπολογισµού τους. 

 

ii.  ∆ιάρκεια – Συχνότητα Εξορµήσεων 

Επίσης, ο Ευρωπαίος πηγαίνει πλέον διακοπές µικρότερης διάρκειας, αλλά σε συχνότερο 

βαθµό. Αυτό είναι ένα ακόµη στοιχείο που χρίζει σοβαρής αξιολόγησης, για το πώς 

δηλαδή θα έπρεπε να στηθεί όλος ο σχεδιασµός γύρω από τον τρόπο προσφοράς του 

τουριστικού προϊόντος. Η µικρή διάρκεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι επαγγελµατικές 

υποχρεώσεις του σύγχρονου ανθρώπου, που ζει στην κοινωνία των ταχύτατων 

εξελίξεων, δεν του αφήνουν χρονικό περιθώριο για µεγάλα διαστήµατα ανάπαυλας. Ο 

κόσµος προσπαθεί να προλάβει τις εξελίξεις, οι οποίες προχωρούν µε αλµατώδη βήµατα 

και µε ρυθµό ταχύτερο σε σχέση µε τα παλαιότερα χρόνια. Εποµένως, ο χρόνος 
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καταλήγει να είναι περιορισµένος και πολύτιµος, σε µια εποχή επίσης που η ευµάρεια 

είναι τόσο κατακλυσµιαία σε όλα τα επίπεδα που σχεδόν υποχρεώνει τον σύγχρονο 

άνθρωπο να επιζητά την οικονοµική του άνοδο σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε 

οτιδήποτε άλλο. Αυτό µε τη σειρά του δηµιουργεί την ανάγκη στον σύγχρονο σκληρά 

εργαζόµενο για συχνότερες εξορµήσεις, ώστε να µπορέσει να επανέλθει στην 

επαγγελµατική πραγµατικότητα ανανεωµένος µετά από ολιγοήµερες διακοπές, µιας και 

αυτό είναι το µόνο αντίδοτό του στην ρουτίνα της καθηµερινότητάς του.   

 

iii.  Εναλλακτική – Ποιοτική ∆ιαµονή 

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 από ότι στο παρελθόν και για αυτό το λόγο και η διατήρηση 

του φυσικού τοπίου χωρίς ιδιαίτερες αλλοιώσεις αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό 

παράγοντα στο να επιλέξει τον τελικό προορισµό του. 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 εναλλακτικός, µε άλλα λόγια, 

τουρισµός στις µέρες µας είναι το κύριο χαρακτηριστικό των κριτηρίων βάσει των 

οποίων οι ταξιδιώτες επιλέγουν την τοποθεσία όπου θα σπαταλήσουν µέρος του 

εισοδήµατός τους. Γενικώς, θα λέγαµε ότι ο τουρίστας στην εποχή µας, λόγω του ότι 

είναι πιο µορφωµένος, πολυταξιδεµένος και καλοζωισµένος, δεν ανέχεται την χαµηλή 

ποιότητα, που θίγει την αισθητική του, και γι’ αυτό παρατηρούµε ότι και το κατάλυµα 

παίζει πια πολύ πιο σηµαντικό ρόλο από ότι στο παρελθόν. Τώρα, δηλαδή, τα 

ξενοδοχειακά προϊόντα έχουν αντικατασταθεί κατά πολύ από διαµερίσµατα και βίλες 

στις προτιµήσεις των τουριστών, αφού η µαζικότητα και η έλλειψη εξατοµίκευσης των 

µεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων αποτελεί ένδειξη ενδεχόµενης κακής 

ποιότητας. Η Ελλάδα, εποµένως, θα πρέπει να εξακολουθήσει να λαµβάνει µέτρα 

απέναντι στις εξελίξεις αυτές, επενδύοντας ακόµα περισσότερο σε διαφοροποιηµένα 

προϊόντα υψηλής ποιότητας. 
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iv.  Χρήση ∆ιαδικτύου 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας τα τελευταία χρόνια που έχει επηρεάσει το 

τουριστικό προϊόν και τον τρόπο διαχείρισής του είναι αδιαµφισβήτητα το διαδίκτυο. 

Πρόκειται για µια απύθµενη πηγή πληροφοριών και εκτέλεσης διαδικασιών, χωρίς 

κατασπατάληση χρόνου και κόπου, που η ίδια η ζωή έχει αλλάξει ριζικά εξαιτίας του. 

Πιο συγκεκριµένα, η ενηµέρωση των περισσότερων τουριστών στις µέρες µας κατά την 

αναζήτηση προσφορών, η επίσκεψη σε sites µε κριτικές πελατών και η ανταλλαγή 

εµπειριών, είτε συνδράµοντας µε φωτογραφίες και βίντεο είτε µε την αξιολόγηση 

ξενοδοχείων και υπηρεσιών σε ειδικά sites, έχει αλλάξει όλο το µέχρι πρότινος σύστηµα 

διεκπαιρέωσης οργανωµένων πακέτων διακοπών από τα τουριστικά γραφεία. Το 2007 οι 

online πωλήσεις ταξιδιών έφταναν σχεδόν τα 50 εκατοµµύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας 

πάνω από το 20% της συνολικής αγοράς. Το ποσοστό είναι πολύ µεγάλο, 

παρουσιάζοντας µάλιστα αυξητική τάση µε το πέρασµα των γενεών. Η ζωή των νέων πια 

είναι άµεσα σχετιζόµενη µε τη χρήση του internet για οποιαδήποτε δραστηριότητά τους 

και σε οποιαδήποτε πτυχή της καθηµερινότητάς τους. Έως το 2010, το κλασικό πακέτο 

διακοπών µέσω tour operators από τη µια και ο τοµέας διακοπών ‘Do It Yourself’ από 

την άλλη θα εκπροσωπούν το καθένα από 50% της συνολικής οργανωµένης αγοράς. Ο 

τουρίστας πια προτιµά να επιλέγει από διαφορετικά κανάλια διανοµής, εστιάζοντας πάνω 

στις δικές του πολύ εξατοµικευµένες προτιµήσεις, µιας και το µέσο που ονοµάζεται 

διαδίκτυο είναι το πλέον φτηνό µέσο για αυτό το σκοπό, µε προσφορά άπειρων 

συνδυασµών για τη δηµιουργία ενός πολύ προσωπικού ταξιδιωτικού πακέτου.   

 

Πίνακας 4 

   

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

Πίνακας 5 

Κατάταξη βάσει ∆ιεθνών 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. ** ∆ανία 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 
 
∆εν 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 ∆ανία 
και την Κροατία αφορούν σε αφίξεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύµατα. 
Σηµείωση: Λόγω έλλειψης στοιχείων για το 2008, οι αφίξεις για την Πορτογαλία, τη ∆ανία, 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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Πίνακας 6 

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. ∆ανία 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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Βάσει των παραπάνω στατιστικών στοιχείων η κορυφαία χώρα σε εκατοµµύρια αφίξεις 

κατά το 2008 είναι η Γαλλία. Πρόκειται, όπως αποδεικνύεται, για µια χώρα που έχει 

φροντίσει ιδιαιτέρως το τουριστικό της προϊόν, καθώς δέχτηκε 79, 3 εκ. τουρίστες, ένα 

νούµερο εντυπωσιακό, σε σχέση µε τα νούµερα των υπολοίπων χωρών στην κατάταξη. 

Ακολουθεί η Ισπανία στη 2η θέση, µε 57,3 εκ. αφίξεις, κάνοντας αισθητή την παρουσία 

της στα Ευρωπαϊκά τουριστικά δρώµενα, αφήνοντας πίσω της την Ιταλία στην 3η θέση 

µε 42,7 εκ. αφίξεις. Αυτό, όµως, που παρουσιάζει ενδιαφέρον στους παραπάνω πίνακες 

είναι το γεγονός ότι ενώ η Γαλλία είναι 1η στις αφίξεις, έρχεται 2η στις εισπράξεις µε 

55,6 δις $. Την ίδια αντίστροφη σχέση, µε θετική αυτή τη φορά αναλογία, έχει και η 

Ισπανία, η οποία ενώ είναι 2η στις αφίξεις, έρχεται 1η στις εισπράξεις µε 61,6 δις $. Με 

άλλα λόγια, η Γαλλία έχει λιγότερες εισπράξεις σε σχέση µε τις αφίξεις της, ενώ η 

Ισπανία έχει περισσότερες εισπράξεις από ότι αφίξεις. Με αυτές τις αναλογίες 

αποδεικνύεται ότι η Ισπανία είναι η µεγάλη κερδισµένη σε επίπεδο ανάπτυξης υγιούς 

οικονοµικού περιβάλλοντος. 

 

Υπάρχουν, επίσης, χώρες που διατηρούν µια ισορροπία όσον αφορά στον αριθµό 

κατάταξής τους σε επίπεδο τόσο αφίξεων όσο και εισπράξεων, γεγονός που µάλλον 

υποδηλώνει µια σταθερή οργανωτική πολιτική στη διαχείριση του τουριστικού τους 

προϊόντος. Σε αυτό το σύνολο χωρών κατατάσσονται η Ιταλία, το Ην. Βασίλειο, η 

Αυστρία, η Κροατία και η Κύπρος. Αυτό ίσως να µην είναι τυχαίο και να οφείλεται, 

πέραν των άλλων, στη γενικότερη σταθερότητα που παρουσιάζει η οικονοµία των χωρών 

αυτών. 

 

Η Ελλάδα από την άλλη βρίσκεται στη 10η θέση στις αφίξεις µε 15,1 εκ. και 8η σε 

εισπράξεις µε 17,1 εκ. Γενικώς, θα λέγαµε ότι για το µέγεθός της και για τις ελλιπείς 

υποδοµές της δεν είναι σε άσχηµη θέση, καθώς υφίσταται αξιοπρεπώς µέσα στην πρώτη 

δεκάδα. Η χώρα, όµως, που κάνει την έκπληξη είναι η γειτονική µας Τουρκία, η οποία 

κατατάσσεται στην 6η θέση, και µας βάζει σε πραγµατικές σκέψεις για το τι κάνουν 

καλύτερα οι ανταγωνιστές µας σε σχέση µε εµάς. Το ερωτηµατικό που προκαλεί η 

διαφορά υπέρ της Τουρκίας στην κατάταξη τόσο αφίξεων όσο και εισπράξεων είναι το 

σηµαντικότερο όλων, καθώς η Τουρκία έχει εν δυνάµει το ίδιο τουριστικό προϊόν µε την 

Ελλάδα. Εποµένως, δεν µένει παρά να εντοπιστούν οι λόγοι της δικής µας υστέρησης. 

 

Τέλος, η Ουκρανία παρουσιάζει ίσως τα πιο εντυπωσιακά νούµερα, καθώς παρατηρούµε 

ότι ενώ είναι 5η σε αφίξεις µε 25,4 εκ., είναι 21η σε εισπράξεις µε 5,8 εκ.    
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� 2.1.5  Παγκόσµιος Τουρισµός 

Πίνακας 7 

Κατάταξη βάσει ∆ιεθνών 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 ∆ιεθνών 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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Πίνακας 8 

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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Αξίζει να πάρουµε µια εικόνα όσον αφορά στον τουρισµό σε παγκόσµιο επίπεδο για να 

έχουµε µια ολοκληρωµένη άποψη για το πώς κινούνται και ξοδεύουν οι τουρίστες ανά 

τον κόσµο. 

 

Πρώτα απ’ όλα ο πρώτος παραπάνω πίνακας εµφανίζει µια εντυπωσιακή καταχώρηση 

που αφορά στην Ευρωπαϊκή χώρα της Γαλλίας. Η Γαλλία, λοιπόν, κατατάσσεται 1η, όχι 

τελικά µόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις αφίξεις, αλλά και σε παγκόσµιο. Από όλες τις 

χώρες του κόσµου η Γαλλία κατορθώνει να προσελκύσει τους περισσότερους τουρίστες 

της υδρογείου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κυβερνητική πολιτική της σε επίπεδο 

marketing είναι εξαιρετική. Οι διαφηµιστικές της καµπάνιες, η προώθηση των προϊόντων 

της και η προσφερόµενη ποιότητα των υπηρεσιών της προφανώς είναι σε υψηλό επίπεδο 

για να κατέχει την πρωτιά.  

 

Πολύ σηµαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η 

Ισπανία, η Ιταλία, η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, φαίνεται ότι γνωρίζουν πολύ 

καλά πώς να προωθούν τα τουριστικά τους προϊόντα, για να µπορούν να βρίσκονται 

στους 10 πρώτους τόσο σε εκατοµµύρια αφίξεων όσο και σε δισεκατοµµύρια δολάρια 

εισπράξεων. Βέβαια, να µην ξεχνάµε ότι µιλάµε για χώρες που αποτελούν τις πιο ισχυρές 

σε επίπεδο οργάνωσης και οικονοµικής διαχείρισης. 

 

Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής σαφώς καταλαµβάνουν την 1η θέση σε επίπεδο 

εισπράξεων µε 110,1 δις $ και τη 2η σε επίπεδο αφίξεων µε 58 εκ. Μια επιπλέον 

παρατήρηση που θα µπορούσαµε να κάνουµε βλέποντας αυτά τα νούµερα είναι ότι οι 

ΗΠΑ εµφανίζουν πολύ µεγαλύτερες εισπράξεις σε σχέση µε τις αφίξεις τους, αν 

συγκριθεί η αναλογία τους σε σχέση µε αυτή που παρουσιάζουν οι υπόλοιπες χώρες. 

Αυτό, βέβαια, οφείλεται στο γεγονός ότι η Αµερική είναι αποδεδειγµένα µια τεράστια 

εισπρακτική µηχανή, που µπαίνει σε λειτουργία από τη στιγµή που ο επισκέπτης θα 

αφιχθεί στο αεροδρόµιο. Σε όλες τις τουριστικές της attraction τα προϊόντα προς 

κατανάλωση είναι όχι µόνο πάρα πολλά αλλά και εξαιρετικά ελκυστικά. Εποµένως, 

τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα είναι θέµα του κατά πόσο η τουριστική πολιτική είναι 

στοχευµένη ή όχι. 

 

Η Ελλάδα από την άλλη βρίσκεται στη 16η θέση σε αφίξεις και στη 12η σε εισπράξεις, 

γεγονός θετικό αν το εξετάσουµε µεµονωµένα, αλλά ανησυχητικό αν συγκριθεί µε την 8η 

και 9η θέση που καταλαµβάνει η Τουρκία αντιστοίχως.   
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2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

� 2.2.1 Πελάτες   

 

i.  Προέλευση  

Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας ανακοίνωσε τα 

παρακάτω στοιχεία που σχετίζονται µε τις διανυκτερεύσεις που πραγµατοποίησαν µέσα 

στο 2008 στη χώρα µας οι αλλοδαποί ανά ήπειρο τόσο σε ξενοδοχειακές µονάδες όσο 

και σε κάµπινγκ. Η στατιστική πίτα είναι ξεκάθαρη για το ποιας προέλευσης αλλοδαποί 

επιλέγουν την Ελλάδα ως κύριο τουριστικό προορισµό. Η κατανοµή των επισκεπτών της 

χώρας µας ανά ήπειρο αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι είναι οι κύριοι πελάτες µας, καθώς 

καταλαµβάνουν το 93,6% των διανυκτερεύσεων σε παγκόσµιο επίπεδο. Το ποσοστό 

έναντι των υπολοίπων είναι τόσο µεγάλο που από µόνο του αποτελεί ένα σηµαντικό 

στοιχείο πάνω στο οποίο η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης θα έπρεπε να στηρίζεται. 

Είναι γεγονός, δηλαδή, ότι η Αµερική µε 3,7%, η Ασία µε 1,7%, η Ωκεανία µε 0,7% και 

η Αφρική µε 0,2% αποτελούν αγορές στόχους που θα έπρεπε να προσελκύσουµε ακόµη 

περισσότερο, και ειδικά αυτόν της Αµερικής, καθώς αποτελείται από υψηλόµισθους 

συνήθως τουρίστες που απολαµβάνουν τις διακοπές τους µε πολυτελή τρόπο.    

 
Σχήµα 9 

∆ιανυκτερεύσεις Αλλοδαπών στα Καταλύµατα Ξενοδοχειακού τύπου και Κάµπινγκ 

2008 

       

      Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 
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Στον παρακάτω πίνακα είναι συγκεντρωµένες οι κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές για τον 

ελληνικό τουρισµό, βάσει αφίξεων και µεριδίων αγοράς, και η διαφορά που 

παρουσιάζουν τα ποσοστά τους από το 2000 έως και το 2007. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι οι 

κυριότερες αγορές µας είναι 5, ξεκινώντας από τη Μ. Βρετανία που έχει το µεγαλύτερο 

ποσοστό και ακολούθως µε φθίνουσα σειρά είναι η Γερµανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και 

τελευταία η Γαλλία. Σύµφωνα µε την τελευταία στήλη που δείχνει τα σύνολα των 

µεριδίων και των 5 χωρών, παρατηρούµε ότι το ποσοστό είχε µειωθεί κατά 8,49% 

µεταξύ του 2007 και του 2000, µείωση αρκετά ανησυχητική για το µέλλον του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος. Έξαρση είχε εµφανίσει κατά το 2004, χρονιά των Ολυµπιακών 

Αγώνων, µε ποσοστό 61,27%, που ήταν και το µεγαλύτερο που βίωσε η Ελλάδα µέχρι το 

2007, βάσει πάντα των συγκεκριµένων αυτών 5 αγορών και µόνο. Η Μ. Βρετανία 

εµφάνισε τη µεγαλύτερη αύξηση (24,45%) κατά το 2004 και αµέσως µετά επήλθε 

µεγάλη πτώση, καταλήγοντας το 2007 σε ποσοστό 17,19%. Η Γερµανία ακολουθεί 

περίπου την ίδια πορεία, καθώς η διαφορά 2000-2007 βγάζει αρνητικό πρόσηµο µε 

4,48%.  Η Ιταλία από την άλλη, µε εναλλάξ αυξήσεις και µειώσεις, εµφανίζει το πιο 

υψηλό ποσοστό της το 2005 (8,57%) και µετά παρουσιάζει κάποια σχετική µείωση, η 

οποία όµως δεν είναι αρκετή ώστε η διαφορά 2000-2007 να καταλήξει σε αρνητικό 

ποσοστό. Αντιθέτως, η διαφορά είναι θετική µε 0,95%. Η Ολλανδία, επίσης, έχει θετική 

διαφορά µε 0,14%, αλλά γενικώς δείχνει µια σταθερότητα µε το πέρας των ετών. Τέλος, 

η Γαλλία µε τη µικρότερη θετική διαφορά στο 0,10%, εµφάνισε τα χαµηλότερα ποσοστά 

της µόνο το 2000 και το 2007. 

Πίνακας 10 

Μερίδια των Κυριότερων Αγορών στον Ελληνικό Τουρισµό 
2000 – 2007 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος και 
National Statistical Institute of Bulgaria 
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ii.  Αφίξεις – ∆ιανυκτερεύσεις  

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται τα συγκριτικά στοιχεία των δύο τελευταίων ετών  

σε επίπεδο αφίξεων και διανυκτερεύσεων τόσο ηµεδαπών όσο και αλλοδαπών, µε 

περαιτέρω διαχωρισµό σε επίπεδο διαφορετικών ειδών καταλύµατος. 

 

Από τα στοιχεία που ακολουθούν προκύπτει ότι κατά το έτος 2008 στο σύνολο της 

χώρας παρουσιάζεται αύξηση στις διανυκτερεύσεις κατά 0,31%, που οφείλεται στους 

ηµεδαπούς (αύξηση 1,8%), έναντι των αλλοδαπών που παρουσιάζουν µείωση κατά 

0,22%. Οι αφίξεις των πελατών παρουσιάζουν µείωση κατά 0,15%, σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα στοιχεία του 2007 (που οφείλεται στους αλλοδαπούς µε µείωση 0,75%, 

έναντι των ηµεδαπών που παρουσιάζουν αύξηση 0,61%). Γενικότερα, κατά το 2008, το 

44,5% των αφίξεων αφορά ηµεδαπούς και το 55,5% αλλοδαπούς, ενώ στις 

διανυκτερεύσεις το 6,9% αφορά ηµεδαπούς (µε 2,5 διανυκτερεύσεις ανά πελάτη, κατά 

µέσο όρο) και το 73,1% αλλοδαπούς (µε 5,4 διανυκτερεύσεις ανά πελάτη, κατά µέσο 

όρο). 

 

Με τα στοιχεία αυτά θα λέγαµε ότι παρατηρούµε µια µετατόπιση του ενδιαφέροντός από 

τους αλλοδαπούς στους ηµεδαπούς. ∆ηλαδή, βλέπουµε ότι οι ηµεδαποί άρχισαν να 

αυξάνουν τις εξορµήσεις τους σε σχέση µε το παρελθόν, στοιχείο αρκετά αξιολογήσιµο 

για το µέλλον του τουρισµό µας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτό ότι ο στόχος των 

πωλήσεων της χώρας δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται µόνο στους ξένους τουρίστες, 

αλλά και στους εγχώριους. Οι προεκτάσεις αυτού του δεδοµένου είναι ότι οι επιχειρήσεις 

θα πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οι ντόπιοι 

επιθυµούν να λάβουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, διότι αυτό θα οδηγήσει 

πιθανώς σε περαιτέρω αύξηση των ποσοστών που παρουσιάζουν σε αφίξεις και 

διανυκτερεύσεις σε κάθε είδους κατάλυµα. 

 

Κάτι άλλο που χρίζει σχολιασµού είναι το γεγονός ότι οι πίνακες δείχνουν µια σηµαντική 

άνοδο σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε πεντάστερα ξενοδοχεία από τη µια και 

ταυτόχρονη εντυπωσιακή άνοδο σε διανυκτερεύσεις σε κάµπινγκ από τη άλλη. Αυτό 

πιθανότατα είναι µια ένδειξη της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής αστάθειας που αρχίζει 

σταδιακά να ανοίγει την ψαλίδα ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις, λόγω πολύ υψηλών και 

πολύ χαµηλών εισοδηµάτων. Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός της 

αύξησης των αφίξεων σε «παραδοσιακά καταλύµατα», καθώς αυτό αποδεικνύει µια 

στροφή των τουριστικών προτιµήσεων προς εναλλακτικούς τρόπους διαµονής.  
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Πίνακας 11 

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

2007 – 2008 

 
 

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 

 
Πίνακας 12 

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

2007 – 2008 

 

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 
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iii.  Συγκεντρωτισµός  

Καλό θα ήταν, επίσης, να εξετάσουµε τις γεωγραφικές περιφέρεις στις οποίες 

συγκεντρώνονται οι περισσότεροι τουρίστες, µιας και αυτό θα µας δείξει ποιες 

συγκεκριµένες περιοχές της Ελλάδας απολαµβάνουν τη µεγαλύτερη ζήτηση και ποιες 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω έλλειψης τουριστικής κίνησης. 

 

Βάσει των παρακάτω στοιχείων βλέπουµε ότι 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%). 

Μεγαλύτερη αύξηση στις πληρότητες, σε σχέση και µε το ποσοστό συµµετοχής τους στο 

σύνολο των διανυκτερεύσεων, παρουσιάζουν η Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά. 

Ωστόσο, στα Ιόνια Νησιά η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση των κλινών που 

λειτούργησαν κατά το 2008 σε σχέση µε το 2007. Μείωση στο σύνολο των κλινών που 

λειτούργησαν κατά το 2008 εµφανίζεται και στην Αττική, η οποία όµως συνοδεύεται και 

από ταυτόχρονη µείωση στο ποσοστό πληρότητας. Οι παραπάνω παρατηρήσεις για τα 

ποσοστά πληρότητας κλινών ενισχύονται και από την εικόνα που παρουσιάζουν τα 

στοιχεία των συνολικών διανυκτερεύσεων. Σηµαντική αύξηση στην κίνηση, καθώς και 

στο ποσοστό συµµετοχής τους επί του συνόλου, παρατηρούµε στην Κεντρική 

Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την Κρήτη. Αντίθετα, µείωση 

παρουσιάζεται στις περισσότερες περιφέρειες και κυρίως στην Αττική, την 

Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά. 

 

Στην άλλη όψη του νοµίσµατος βρίσκονται κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας που δε 

δέχονται µεγάλα ποσοστά τουριστών και βιώνουν ένα είδος εγκατάλειψης από το κράτος 

όσον αφορά στην διαφηµιστική προώθησή τους. Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις 

είναι η ∆υτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα και η 

Πελοπόννησος. Ένας έντονος συγκεντρωτισµός της τουριστικής δύναµης σε ορισµένες 

µόνο περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας είναι γεγονός. Γι’ αυτό και θα έπρεπε άµεσα 

το κράτος να µεριµνήσει υπέρ τους µε διάφορες επενδυτικές και προωθητικές κινήσεις, 

ώστε να τους δώσει οικονοµική πνοή, απαραίτητη για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων 

που λειτουργούν εκεί στον τουριστικό και µη κλάδο. 
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Σχήµα 13 

Αφίξεις στα Καταλύµατα Ξενοδοχειακού τύπου και Κάµπινγκ κατά Περιφέρεια 

2008 

    

      Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 

 

Πίνακας 14 

∆ιανυκτερεύσεις στα Καταλύµατα Ξενοδοχειακού τύπου κατά περιφέρεια 

2007 – 2008 

 

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 
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iv.  Μεταφορικό Μέσο  

Όσον αφορά στο µεταφορικό µέσο που επιλέγουν οι τουρίστες για να επισκεφτούν τη 

χώρα µας, βλέπουµε στο παρακάτω σχήµα (2006-2007) ότι σαφέστατα η προτίµηση, για 

ευνόητους λόγους, είναι στις αερογραµµές. ∆εύτερο στη σειρά προτίµησης έρχεται το 

οδικό µέσο, τρίτες οι κρουαζιέρες, τέταρτες οι γραµµές των πλοίων και πέµπτες οι 

σιδηροδροµικές γραµµές. Θα λέγαµε ότι αυτή η σειρά ήταν µάλλον αναµενόµενη και 

προβλεπόµενη. Εκεί που αξίζει να σταθούµε είναι ίσως στο γεγονός ότι ο τουρίστας του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος έχει ως δεύτερη σηµαντικότερη επιλογή µέσου 

πρόσβασης στο χώρο διακοπών του το αυτοκίνητο – λεωφορείο. Παρόλο, όµως, που 

κατέχει πολύ υψηλή θέση προτίµησης, το οδικό δίκτυο στην Ελλάδα δεν έχει 

παρουσιάσει ανάλογες βελτιώσεις εδώ και πολλά χρόνια. Αντιθέτως, οι δρόµοι 

παραµένουν σε πολλά µέρη ακατάλληλοι προς ασφαλή οδήγηση και η σηµατοδότηση 

είναι ελλιπής. Η ίδια περίπου κατάσταση παρατηρείται και στα λιµάνια, τα περισσότερα 

εκ των οποίων στη χώρα µας είναι εντελώς ακατάλληλα και επίσης µη προσβάσιµα από 

κρουαζερόπλοια. Αυτό ειδικά είναι αντιφατικό αν αναλογιστεί κανείς ότι το κύριο 

τουριστικό µας προϊόν είναι η «Θάλασσα». Βέβαια, και τα αεροδρόµιά µας δεν 

εµφανίζουν καλύτερη εικόνα τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο υποδοµών. 

Το σίγουρο, εποµένως, είναι ότι ενώ έργα υποδοµών συνεχώς προκηρύσσονται, καµία 

βελτίωση δεν γίνεται εντόνως αισθητή.   

 

Σχήµα 15 

   Αφίξεις αλλοδαπών κατά µέσο ταξιδιού 2006 – 2007 

 

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 
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v.  Εποχικότητα  

Όπως βλέπουµε από τα στοιχεία του πίνακα και του σχήµατος που ακολουθούν, οι 

τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα κατά κύριο λόγο στο εξάµηνο Απριλίου – 

Σεπτεµβρίου, αναδεικνύοντας πόσο έντονο είναι το πρόβληµα της εποχικότητας του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Συγκεκριµένα, κατά την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 

το ποσοστό αφίξεων µέσα στο 2007 ανέρχεται στο 47,73% και κατά την περίοδο Ιουλίου 

– Σεπτεµβρίου στο 30,66%, το οποίο βέβαια υπολείπεται κατά πολύ έναντι του Απριλίου 

– Ιουνίου, αλλά τουλάχιστον δεν πέφτει κάτω από 10%. Ποσοστά της τάξεως του 10% 

κατά µέσο όρο αναλογούν στο εξάµηνο Οκτωβρίου – Μαρτίου, αποδεικνύοντας ότι 

σχεδόν τίποτα δεν κινείται τουριστικά για µισό χρόνο στη χώρα µας. Ο τουρισµός που 

έχει αναδειχτεί στην Ελλάδα είναι µόνο ο τουρισµός που έχει ως βάση τον «Ήλιο» και τη 

«Θάλασσα», γι’ αυτό άλλωστε και παρουσιάζονται αυτά τα φαινόµενα της µονοµερούς 

τουριστικής κίνησης. Οι ορεινοί προορισµοί είναι σαφές ότι έχουν µείνει 

ανεκµετάλλευτοι τουριστικά σε µια χώρα όπου το ορεινό φυσικό τοπίο της έχει την ίδια, 

ίσως και µεγαλύτερη, οµορφιά και αίγλη. 

Πίνακας 16 

Εποχικότητα ∆ιεθνών Αφίξεων 

2000 – 2007 

 

Σχήµα 17 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος και 
National Statistical Institute of Bulgaria 
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vi.   Μερίδιο Αγοράς  

Ο παρακάτω πίνακας µας δείχνει τις αφίξεις τουριστών σε Ελλάδα, Ευρώπη και στον 

κόσµο συνολικά, όπως και τα µερίδια αγοράς της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον 

Κόσµο από το 2000 έως και το 2007. Αυτό που παρατηρούµε, λοιπόν, µε µια πρώτη 

µατιά είναι ότι οι αφίξεις στην Ευρώπη και στον Κόσµο στο πέρας αυτών των εφτά ετών 

παρουσίασαν µια σταθερή αυξητική τάση, όπως είναι φυσιολογικό µέσα στα πλαίσια της 

συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Αντιθέτως, οι αφίξεις 

στην Ελλάδα, ενώ σε γενικές γραµµές αυξήθηκαν, δεν παρουσίασαν την αναµενόµενη 

άνοδο στα µερίδια αγοράς, ούτε στην Ευρώπη ούτε στον Κόσµο. ∆ηλαδή, τα µερίδια 

αγοράς µας το 2007, όχι µόνο δεν είναι τα ίδια, αλλά είναι και ελαφρώς µειωµένα σε 

σχέση µε το 2000. Αυτό σηµαίνει πιθανώς ότι κάποιες άλλες χώρες αύξησαν κατά πολύ 

περισσότερο τα µερίδιά τους, αποδεικνύοντας ότι το τουριστικό προϊόν µιας χώρας 

µπορεί να γνωρίσει άνθιση, αρκεί να ισχυροποιηθεί ακόµη περισσότερο το τουριστικό 

πρόγραµµά της µε ποιοτικές διαρθρωτικές αλλαγές. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι το 2004, τη χρονιά ανάληψης για τη χώρα µας των Ολυµπιακών Αγώνων, 

που κάποιος θα ανέµενε αλµατώδη αύξηση των αφίξεων, κάτι τέτοιο δε συνέβη. 

Αντιθέτως, είχαµε το πιο µειωµένο ποσοστό αφίξεων σε όλη την επταετία και η µόνη 

εξήγηση για αυτό είναι ότι πολλοί ενδεχόµενοι επισκέπτες δεν πραγµατοποίησαν το 

ταξίδι τους στη χώρα µας µε το φόβο ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνες θα αποτελούσαν 

αφορµή για αισχροκέρδεια, όπως και έγινε σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Πίνακας 18 

 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   

 

i.  ∆ιεθνείς Αφίξεις 

Οι κυριότεροι ανταγωνιστές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι η Ισπανία, η 

Τουρκία, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Αίγυπτος και η Κροατία. Αυτό προκύπτει βάσει 

του πίνακα που ακολουθεί και βασίζεται στο γεγονός ότι µε τις συγκεκριµένες χώρες 

υπάρχουν αρκετές οµοιότητες στο φυσικό τοπίο, στο προσφερόµενο τουριστικό προϊόν 

και στο ταπεραµέντο που διακατέχει τη συµπεριφορά των κατοίκων. Ξεκινώντας από την 

Ισπανία παρατηρούµε ότι οι αφίξεις των τουριστών της από το 2000 έως το 2008 έχουν 

αυξηθεί κατά 10 εκατοµµύρια περίπου µε τρόπο οµαλό και σταθερό, φαινόµενο που 

απεικονίζει και τη σταθερότητα της οργανωτικής πολιτικής της. Η Τουρκία, από την 

άλλη, σαφώς είναι η µεγάλη κερδισµένη, αφού η άνοδος των αφίξεών της είναι όχι απλά 

µεγάλη, αλλά άκρως εντυπωσιακή. Ξεκίνησε το 2000 µε 9,6 εκ. αφίξεις και κατέληξε το 

2008 µε 25 εκ., νούµερο που πραγµατικά δηµιουργεί ερωτηµατικά όσον αφορά στις 

στρατηγικές που χρησιµοποιεί για την τόσο ραγδαία άνοδο στην προσέλκυση τόσων 

εκατοµµυρίων τουριστών. Η Κύπρος, όπως και η Πορτογαλία, εµφανίζουν µια 

σταθερότητα σε νούµερα, µε µέσο όρο αφίξεων 2,5 και 11,5 εκ. αντιστοίχως. Η Αίγυπτος  

και η Κροατία έχουν κάνει επίσης εντυπωσιακή άνοδο, όχι βέβαια στα επίπεδα της 

Τουρκίας, καθώς οι αφίξεις έφτασαν από 5,1 σε 12,3 και από 5,8 σε 9,4 εκ. αντιστοίχως.   

 

Πίνακας 19 

∆ιεθνείς Αφίξεις σε Ανταγωνιστές (σε εκατ.) 

2000 – 2008 

 

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

Γίνεται φανερό από τον παρακάτω πίνακα που αφορά σε στοιχεία του 2007 ότι βάσει 

των µεριδίων αγοράς της Ισπανίας στην Ευρώπη, που είναι 12,21%, και στον Κόσµο, 

που είναι 6,49%, η χώρα κατατάσσεται στην 1η θέση µεταξύ των 5 ανταγωνιστών. Όπως, 

βέβαια, είχαµε παρατηρήσει και σε προηγούµενους πίνακες, που έδειχναν την κατάταξή 

της στο έτος του 2008 σε πανευρωπαϊκή και παγκόσµια κλίµακα, η θέση της ήταν πάλι 

εξαιρετική, καταλαµβάνοντας την 3η θέση σε επίπεδο αφίξεων και τη 2η σε επίπεδο 

εισπράξεων. Γενικώς, η επισήµανση είναι ότι η Ισπανία θα πρέπει να αποτελέσει 

πρότυπο τουριστικής πολιτικής για την Ελλάδα, µιας και τέτοιες κορυφαίες θέσεις σε 

βάθος ετών κρύβουν πάντοτε άριστη στρατηγική και επιτυχηµένη οργανωτική δοµή. Εν 

συνεχεία, 2η στην κατάταξη είναι η Τουρκία µε 4,58% στην Ευρώπη και 2,46% στον 

Κόσµο, αποδεικνύοντας για µια ακόµη φορά πόσα οφέλη µπορεί να αποκοµίσει µια 

χώρα όταν το πλάνο της τουριστικής ανάπτυξης έχει χτιστεί σε στέρεες και ρεαλιστικές 

βάσεις. Την 3η θέση καταλαµβάνει η Ελλάδα, βάσει στοιχείων σε προηγούµενες 

αναφορές, µε ποσοστό 3,13% στην Ευρώπη και 1,68% στον Κόσµο. Η αλήθεια είναι ότι 

ενώ η θέση είναι πολύ καλή, δεν παύει να είναι µικρή σε σχέση µε το δυναµικό του 

ελληνικού τουρισµού, που θα µπορούσε να είναι πιο διευρυµένος και όχι εγκλωβισµένος 

στα στενά όρια του «Ήλιου» και της «Θάλασσας». Τέλος, η 4η θέση ανήκει στην 

Αίγυπτο, η 5η στην Κροατία και η 6η, λόγω και γεωγραφικού µεγέθους, στην Κύπρο.   

 

Πίνακας 20 

Μερίδια Αγοράς Ανταγωνιστών βάσει ∆ιεθνών Αφίξεων 

2007 

 

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

Ένας από τους σηµαντικότερους πίνακες που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΣΕΤΕ είναι ο επόµενος, ο οποίος καταδεικνύει την κατάταξη ανταγωνιστικότητας της 

Ελλάδας έναντι των ανταγωνιστών της µέσα στο 2009. Βάσει αυτής της κατάταξης η 

Ισπανία δεν µας εκπλήσσει που βρίσκεται στην 1η θέση, αλλά µας εκπλήσσει η Κύπρος 

που αν και πολύ µικρή σε επίπεδο πληθυσµού και άρα και σε επίπεδο αφίξεων, βρίσκεται 

στην 3η θέση σε ανταγωνιστικότητα και στην 1η θέση σε έσοδα ανά κάτοικο. Το ίδιο και 

η Κροατία, η οποία αν και 6η σε πληθυσµό ανάµεσα στις 7 ανταγωνίστριες χώρες, 

καταλαµβάνει τη 2η θέση σε έσοδα ανά κάτοικο. Αντιστρόφως, η Τουρκία είναι 1η σε 

πληθυσµό µε 75,2 εκ., αλλά 6η όσον αφορά στα έσοδα ανά κάτοικο. Από την άλλη, 

όµως, µπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η άνοδος της Τουρκίας στην αγορά του 

τουρισµού είναι τόσο ραγδαία που δεν θα αργήσει να ανέβει σε ακόµη υψηλότερες 

βαθµίδες σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα, τέλος, κρατάει µια ισορροπία τόσο σε επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας όσο και σε επίπεδο εσόδων, καθώς βρίσκεται στην 4η και 3η θέση 

αντιστοίχως, θέσεις πραγµατικά πολύ καλές σε σχέση µε τη δεδοµένη αντιµετώπιση που 

έχει η χώρα µας απέναντι στο τουριστικό της προϊόν, η οποία υπολείπεται σοβαρότητας 

και ζήλου, δύο χαρακτηριστικά που αν τα εκµεταλλευτούµε στο έπακρο, τα νούµερα 

µπορούν να εκτοξευθούν σε µια πορεία απόλυτης ανόδου. 

 

Πίνακας 21 

Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας Τουρισµού Ελλάδας και Ανταγωνιστών 

2009 

 

* Τα στοιχεία αφορούν στο έτος 2007 

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

 

Η Τουρκία, λοιπόν, αποδεικνύεται πιο έτοιµη και πιο γρήγορη σε δυναµικές κινήσεις 

προβολής του τουρισµού της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι στη χώρα µας εδώ 

και τρία χρόνια ο Τουρκικός Οργανισµός Τουρισµού έχει φροντίσει να γεµίσει τους 

κεντρικούς δρόµους της Αθήνας µε διαφηµιστικές αφίσες και να κάνει διαφηµιστικά 

spots σε επιλεγµένους τηλεοπτικούς σταθµούς. Αντιθέτως, η υπουργική απόφαση της 

τέως κυβέρνησης να δραστηριοποιηθεί προωθώντας τον ελληνικό τουρισµό στη γείτονα 

χώρα πάρθηκε φέτος.  

 

Κάποιες από τις κρισιµότερες στρατηγικές κινήσεις της τουρκικής κυβέρνησης ήταν να 

καθιερώσει τη δυνατότητα των Ελλήνων να ταξιδεύουν στην Τουρκία µόνο µε την 

αστυνοµική τους ταυτότητα, χωρίς τη χρήση διαβατηρίου ή βίζας, γεγονός που αύξησε 

τις αφίξεις των Ελλήνων που πραγµατοποιούσαν τις διακοπές τους στα ελληνικά νησιά 

του Ανατολικού Αιγαίου. Επίσης, Τούρκοι έµποροι διοργάνωναν δωρεάν ταξίδια για 

κατοίκους των νησιών του Αιγαίου µε στόχο τα ψώνια στα παζάρια τους. Επιπλέον, 

δηµιούργησαν ισχυρούς δεσµούς µε tour operators, προσέλκυσαν τις µεγαλύτερες 

διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, συνδέθηκαν µέσω πολλών αεροπορικών εταιρειών µε 

τις ξένες αγορές και το κορυφαίο όλων είναι ότι προβάλλουν ως τουριστικές τους 

attraction τις ελληνικές αρχαιότητες της Μικράς Ασίας, χρησιµοποιώντας κατ’ επέκταση 

τον όρο «Αιγαίο» για τα µικρασιατικά παράλια. «Έτσι, εκατοµµύρια Ευρωπαίοι τα 

τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να συνδυάζουν στο µυαλό τους τις αρχαιότητες και το 

Αιγαίο περισσότερο µε την Τουρκία παρά µε την Ελλάδα» (Υφαντής, 29/03/09, enet.gr). 

Εποµένως, δεν είναι µόνο οι χαµηλές τιµές της Τουρκίας που την έχουν οδηγήσει σε µια 

ανοδική πορεία, όπως πιστεύουν πολλοί, αλλά κυρίως η αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς ως µέσο προβολής. 
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� 2.2.3 Υποκατάστατα Προϊόντα 

 

i.  Περιεχόµενο Εναλλακτικού Τουρισµού 

«Ο εναλλακτικός τουρισµός αποτελεί τµήµα των ειδικών µορφών τουρισµού, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός ειδικού κινήτρου στη ζήτηση και από την 

ανάπτυξη µιας αντίστοιχης ειδικής υποδοµής (προσφοράς). Με τον εναλλακτικό 

τουρισµό (alternative tourism), οι άνθρωποι αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο 

διακοπών, ο οποίος συνδέεται µε την προστασία της τοπικής κουλτούρας, την προστασία 

του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αλλά και µε την αποφυγή της χρήσης 

υπηρεσιών οργανωµένου µαζικού τουρισµού» (el.wikipedia.ogr). 

 

Ο εναλλακτικός τουρισµός στις µέρες µας είναι η νέα τάση που επικρατεί, προκειµένου 

το φυσικό περιβάλλον να καταστεί βιώσιµο από τη µια και να καταπολεµηθεί η 

εποχικότητα από την άλλη. Ο τουρίστας στην εποχή µας είναι ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιηµένος, λόγω της υψηλότερης µόρφωσής του, και µε πιο εκλεπτυσµένο 

γούστο, ως πιο πολυταξιδεµένος, µε αποτέλεσµα ο µαζικός τουρισµός να µην του είναι 

ελκυστικός. Εξάλλου, ο µαζικός τουρισµός προήλθε από τη µεγάλη άνοδο των 

εισοδηµάτων µετά την Βιοµηχανική Επανάσταση, πριν από την οποία τα ταξίδια 

πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα ήταν προνόµιο των ολίγων. Οι εποχές έχουν, 

εποµένως, αλλάξει και οφείλουµε να εναρµονιστούµε σε αυτό το περιβάλλον, όπου οι 

εναλλακτικές επιλογές ξεκούρασης, σωµατικά και ψυχικά, είναι το ζητούµενο του 

σύγχρονου τουρίστα.  

 

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι ένα κατεξοχήν µαζικό προϊόν, καθώς το µόνο που 

επιδεικνύει είναι ο «Ήλιος» και η «Θάλασσα» των παραθαλάσσιων µόνο περιοχών. Αυτό 

αυτοµάτως σηµαίνει ότι το πλήθος των τουριστών συσσωρεύεται σε κάποιες πολύ 

συγκεκριµένες περιοχές της Ελλάδας, άρα αντιµετωπίζουµε φαινόµενα 

συγκεντρωτισµού, και σε πολύ συγκεκριµένες περιόδους µέσα στο έτος, άρα 

αντιµετωπίζουµε φαινόµενα έντονης εποχικότητας. Αυτά τα δύο αρνητικά φαινόµενα 

είναι αρκετά για να σταµατήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού στην Ελλάδα, 

γεγονός που αν συνδυαστεί µε την υπάρχουσα οικονοµική κρίση από τη µια και µε την 

µέτρια έως κακή πολλές φορές ποιότητα υπηρεσιών µπορεί όλα αυτά µαζί να οδηγήσουν 

σε απότοµη και ανεξέλεγκτη καταρράκωση της κύριας πηγής εισοδήµατος της χώρας. 

Όταν, εποµένως, τα τουριστικά προϊόντα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα είναι πολλά 

και τα χαρακτηριστικά τους είναι εξαιρετικά, οφείλει να τα αξιοποιήσει. 
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Σε γενικές γραµµές, για να µην είµαστε άδικοι και για να µην παρασυρόµαστε µέσα σε 

ένα πλέγµα καταστροφολογίας που διακρίνει τον Έλληνα ο οποίος θέλει να αποποιείται 

των ευθυνών του, να επισηµάνουµε ότι η Ελλάδα δεν τα έχει πάει άσχηµα στις 

Ευρωπαϊκές και Παγκόσµιες κατατάξεις, όπως άλλωστε είδαµε στα έγκυρα στατιστικά 

στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το πρόβληµα εντοπίζεται στο γεγονός ότι 

η χώρα έχει να επιδείξει τόσα πολλά διαφορετικά τουριστικά προϊόντα, λόγω του ήπιου 

γεωφυσικού και κλιµατολογικού της περιβάλλοντος, που θα ήταν αποτυχία αν δεν 

κατάφερνε στο άµεσο µέλλον να διπλασιάσει τα νούµερά της σε αφίξεις, µερίδια αγοράς, 

εισπράξεις και ούτω καθ’ εξής, διαµοιράζοντας την άνοδο του βιοτικού επιπέδου σε όλες 

τις περιοχές της Ελλάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μια, λοιπόν, από τις 

σηµαντικότερες λύσεις σε αυτό το πρόβληµα, αλλά σίγουρα όχι και η µοναδική, είναι να 

υποκαταστήσουµε τον µαζικό τουρισµό µε τον εναλλακτικό – θεµατικό, κάτι που κάνουν 

πολλές χώρες εδώ και αρκετά χρόνια. 

 

Κάποιες από τις σηµαντικότερες µορφές εναλλακτικού τουρισµού είναι οι ακόλουθες, 

µέσω των οποίων ο τουρισµός θα αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερη δυναµική και θα 

βοηθήσει ακόµη περισσότερο την οικονοµία της χώρας: 

 

 Σχήµα 22 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Πηγή: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 2008 
 

Εναλλακτικός 

Τουρισµός 

Αγροτουρισµός 

Οικοτουρισµός 

Τουρισµός 
Περιπέτειας 

Πολιτιστικός 
Τουρισµός 

Θρησκευτικός 
Τουρισµός 

Αθλητικός 
Τουρισµός 

Χιονοδροµικός 
Τουρισµός 

Ιαµατικός 
Τουρισµός  
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� 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 

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 στοχεύει στην προστασία 

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

παραγωγικών διεξόδων για τους ντόπιους από την άλλη. 

 

 

 



  

 50 

 
� Τουρισµός Περιπέτειας 

Η συγκεκριµένη µορφή τουρισµού χρήζει µεγαλύτερης αποδοχής και συµµετοχής από 

νεότερους ηλικιακά επισκέπτες που πραγµατοποιούν 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 κ.α. εµπεριέχονται στην 

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

ιπτάµενο ψάρεµα, πεζοπορία, σπηλαιολογία, ιστιοσανίδα κ.α. εµπεριέχονται στη δεύτερη 

µορφή. 

 

� Χιονοδροµικός Τουρισµός 

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 

νούµερο 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). 
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� 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. ∆ιακρίνεται 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 

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 και η σάουνα 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. 
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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»: 

Πίνακας 23 

 
«ΣΚΛΗΡΕΣ»   #   «ΗΠΙΕΣ» 

Αναπτυξιακές Στρατηγικές Τουρισµού 
1. Ανάπτυξη χωρίς σχεδιασµό 
 Σχεδιασµός πριν από την ανάπτυξη 
2. Επικέντρωση σε αναπτυξιακά έργα 
 Επικέντρωση σε καινοτόµες ιδέες 
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. Επικέντρωση µόνο στα οικονοµικά οφέλη 
 Αποτίµηση όλων των οικονοµικών, οικολογικών και κοινωνικών προτερηµάτων και µειονεκτηµάτων 
13. Θεώρηση του αγροτικού πληθυσµού µόνο ως κτηµατίες και εργατικό δυναµικό 
 ∆ιατήρηση και ενθάρρυνση της γεωργίας 
14. Οι ζηµιές πληρώνονται από την κοινωνία 
 Οι ζηµιές πληρώνονται από το δράστη 
15. Ευµενή αντιµετώπιση στην ιδιωτική µεταφορά 
 Ενθάρρυνση της ντόπιας µεταφοράς 
16. ∆ηµιουργία υποδοµών για την µεγιστοποίηση της ζήτησης 
 ∆ηµιουργία υποδοµών για µεσαίου µεγέθους ζήτηση 
17. Αποµάκρυνση φυσικών φραγµών 

 ∆ιατήρηση φυσικών φραγµών 
18. Αρχιτεκτονική αστικού τοπίου 
 Παραδοσιακή αρχιτεκτονική (σχέδιο και υλικά κτιρίων) 
19. Γενικός αυτοµατισµός τουριστικών θέρετρων 

 Επιλεκτική τεχνητή ανάπτυξη, ενθάρρυνση µη τεχνιτών τουριστικών προορισµών 

 

Πηγή: Krippendorf (1982) 
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ii.  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, 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 ∆έλτα του ∆ούναβη. Πρόκειται για έναν από τους 

πλουσιότερους ζωικούς και φυτικούς βιοτόπους σε ολόκληρη την Ευρώπη που 

ενδείκνυται για παρατήρηση σπάνιων πουλιών, ζώων και φυτών. ∆ηµιούργησαν, λοιπόν, 

16 ζώνες προστασίας του ∆ούναβη, 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 είναι απόρροια µιας περιφερειακής και τοπικής προσπάθειας για 

κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Υλοποιήθηκε µέσα από την προώθηση ενός «ήπιου 

τουρισµού», όπου αγροτουριστικές δραστηριότητες και χειµερινά αθλήµατα 

συνυπάρχουν. Συγκεκριµένα, ο αγρότης της περιοχής είναι παράλληλα ιδιοκτήτης 

καταλυµάτων και διαχειριστής µικρών ski-lifts, 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 µε αποτέλεσµα να πολλαπλασιαστούν οι ιστορίες για 

θαύµατα και φαντάσµατα, συν το γεγονός ότι η διαδροµή προστέθηκε στον κατάλογο 

Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO το 1993, προσελκύει έναν τεράστιο αριθµό 

παραδοσιακών χριστιανών, αλλά και άθεων ταξιδιωτών. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι 

ότι οι προσκυνητές που έχουν περπατήσει 100 χιλ. ή έχουν ποδηλατήσει 200 χιλ. της 

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

Γραφείο Υποδοχής των προσκυνητών στο Santiago de Compostela. Αυτό αποδεικνύει µε 

ποιόν τρόπο 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. Στη 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 

∆ιαπεριφερειακής 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.  

  

� 3.1.1  ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

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. 

  

i.  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. ∆ιατηρεί, 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.   

 

ii.  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 ∆ύσης στην οποία συγκρούσθηκαν κατά καιρούς διάφοροι 

επιδροµείς λόγω της θέσης της. 
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iii.   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, 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 ∆ρυµός 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. 

 

iv.  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. ∆εν λείπουν, βέβαια, όπως 

προαναφέραµε και τα κακώς κείµενα, τα οποία ελπίζουµε να αποτελούν τη µειοψηφία.   
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v.  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 ∆ελφούς, τη Βεργίνα, τη ∆ήλο 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.  

 

vi.  Παραγωγική ∆ύναµη 

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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� 3.1.2  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

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 και λοιπά. 

 

i.  ∆ηµόσιες 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. 

 

ii.   Ποιότητα Υπηρεσιών 

Ξεκινώντας από τη γραφειοκρατία που διέπει τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα, 

οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι είναι ξεκάθαρα αποτέλεσµα ελλιπούς οργάνωσης και 

έλλειψης σύγχρονων µεθόδων διοίκησης που δρουν ως ανασταλτικοί 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. ∆εν 

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

συµπεριλαµβάνει από αγένεια και αδιαφορία µέχρι αλαζονεία και πρόκληση 

ενοχικότητας για την απαίτηση καλών υπηρεσιών που βάσει λογικής πρέπει να µας 

προσφερθούν. ∆υστυχώς, 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. 
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iii.  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.    

 

iv.  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.  

 

v.  Τουριστική Προβολή 

Οι προσπάθειες προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι ανοργάνωτες, 

ανεπαρκείς και αναποτελεσµατικές. ∆εν 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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vi.  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.  

 

vii.  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. ∆εν 

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.  

 

viii.  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 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. ∆υστυχώς, 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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� 3.1.3  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.   

 

i.  Ολυµπιακοί Αγώνες 

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

επίδειξη ιστορικής δύναµης µέσα σε ένα πλέγµα 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.  

 

ii.  Εναλλακτικός Τουρισµός 

Ο µαζικός τρόπος τουρισµού στην Ελλάδα έχει προκαλέσει τα δύο βασικότερα 

προβλήµατα που θα µπορούσε να αντιµετωπίσει η τουριστική οικονοµία µας, την 

εποχικότητα και τον συγκεντρωτισµό. 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. ∆εύτερον, 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 και η τοπική παράδοση είναι κάποια 

λίγα χαρακτηριστικά της που την καθιστούν άριστη επιλογή για οποιονδήποτε τουρίστα 

σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.  
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iii.  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 που χαίρουν παγκόσµιας 

αναγνώρισης λόγω υψηλής ποιότητας. ∆εν είναι, λοιπόν, δυνατόν 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. 

 

iv.  Χρηµατοδοτήσεις 

Οι διάφορες επιχορηγήσεις που δίνονται πρέπει 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, µε 

γνώµονα την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα σε µακροπρόθεσµο χρόνο. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι πρόχειρες λύσεις που επιζητούν άµεσα αποτελέσµατα, συνοδευόµενα από 

απότοµα µεγάλες απολαβές, είναι απευκταίες διότι οδηγούν πάντοτε 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 τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης. 
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v.  Εγχώριος Τουρισµός 

Ο εγχώριος τουρισµός τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά, καθώς το 

µεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων παραµένει εντός συνόρων κατά τη διάρκεια των 

καλοκαιρινών διακοπών του. Περίπου 8 στους 10 Έλληνες προτιµούν διακοπές ήλιου και 

θάλασσας, στοιχεία που παρατηρήθηκαν 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 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 στην 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 το κακό service µε δυσφήµηση.      

 

vi.  Αναδυόµενες Αγορές 

Τα ανεκµετάλλευτα τµήµατα της ευρωπαϊκής και αµερικανικής αγοράς, αλλά και οι 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 µεν γεωγραφικά 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. 

 

vii.  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 και κατανόηση από κρατικούς 

και ιδιωτικούς φορείς κάθε είδους.  
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� 3.1.4  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. 

 

i.  Ανταγωνισµός 

Ο ανταγωνισµός, όπως είδαµε 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.  

 

ii.  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. 

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

σε κρατάει στην κορυφή µακροπρόθεσµα. Προφανώς, αυτό 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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iii.  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 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 µε τη σειρά του 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. 

 

iv.  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. 

 

v.  Σχέση ∆ηµόσιου – 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.  

 

Πίνακας 24 

SWOT Analysis 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

i. Κλίµα i. ∆ηµόσιες Υποδοµές 

ii. Γεωγραφική θέση ii. Ποιότητα Υπηρεσιών 

iii. Φυσικοί Πόροι iii. Τουριστικές Υποδοµές 

iv.  Φιλοξενία iv. Εποχικότητα 

v. Ανθρωπογενείς Πόροι v. Τουριστική Προβολή 

vi. Παραγωγική ∆ύναµη vi. Τουριστικά Πρακτορεία 

 vii. Συγκεντρωτισµός 

 viii. Αισθητική Υποδοµών 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

i. Ολυµπιακοί Αγώνες i. Ανταγωνισµός 

ii. Εναλλακτικός Τουρισµός ii. Τουριστική Συνείδηση 

iii. Γαστρονοµία iii. Οικιστική Ταυτότητα 

iv. Χρηµατοδοτήσεις iv. Περιβαλλοντική Μόλυνση 

v. Εγχώριος Τουρισµός v. Σχέση ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού Τοµέα 

vi. Αναδυόµενες Αγορές  

vii. 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 απαιτούν αργή και σταθερή επίλυση. 

 

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

απορρόφησης της ζήτησης στην Ελλάδα, 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, δεδοµένης της γεωφυσική δοµή της χώρας µας, 

όσο και σε συνείδηση, δεδοµένου του υπαρκτού µεσογειακού ταπεραµέντου των 

Ελλήνων και ούτω καθ’ εξής.   

 

 

� 3.2.1  Ποσοτικοί Στόχοι 

i. Αύξηση των αφίξεων σε 20 εκ.  

ii. Αύξηση των εισπράξεων από τον Τουρισµό σε 20 δις €.  

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

iv. Αύξηση της συµµετοχής του Τουρισµού στο ΑΕΠ κατά 3 τουλάχιστον  

ποσοστιαίες µονάδες.  

v. Αύξηση του απασχολούµενου στον Τουρισµό εργατικού δυναµικού τουλάχιστον  

κατά 16%.  

vi. Αύξηση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία σε 87 εκ.  

vii. Αύξηση των πληροτήτων των ξενοδοχείων των ανεπτυγµένων περιοχών κατά  

10 ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, 2003 
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� 3.2.2  Ποιοτικοί Στόχοι 

 

i.  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 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 δεν συγχρονίζονται και πολλές φορές αντικρούουν τις δε. 

 

ii.  Αναβάθµιση στις ∆ιεθνείς Κατατάξεις 

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

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

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. 

 

iii.  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.  

 

iv.  Αναβάθµιση Υποδοµών 

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

αρχαιολογικοί χώροι και ταξί 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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v.  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.  

 

vi.  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 περιοχές της ενδοχώρας, µε στόχο την 

ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη του τόπου αλλά και τη δυνατότητα αύξησης µεριδίων 

αγοράς όλους τους µήνες του χρόνου.   

 

vii.  Επιµήκυνση Τουριστικής Περιόδου 

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

χρόνου. ∆εν 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. 

 

viii.  ∆ιεύρυνση 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 

 

i.  Απελευθέρωση Επίγειας Εξυπηρέτησης 

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

Ηράκλειο, Ρόδο 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.∆. 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. 

 

ii.  Άρση Cabotage 

Στη χώρα µας η διατήρηση κάποιων προστατευτικών διατάξεων, όπως ο ΚΝ∆Ν Π∆ 

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

ανέφικτη την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιµάνια. Το πρόβληµα 

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, 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 και η Ιταλία. Η διαιώνιση επιζήµιων για 

την Ελλάδα νοµοθεσιών είναι ίσως ένα από τα βασικότερα µείον που µπορούµε να 

επισηµάνουµε. 
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iii.  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. 

 

iv.  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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v.  Άρση Μονοπωλίου ΚΤΕΛ 

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

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφάσισε την παράταση του για άλλα 8 

χρόνια, µέχρι δηλαδή το 2019, και αφορά στην αποκλειστική εκµετάλλευση 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 οι όποιες προτάσεις χωρίς µαζικές και αναίτιες αντιδράσεις.  

 

vi.  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 σχετικά εύκολη.  
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vii.  Επιµήκυνση Ωραρίων Λειτουργίας 

Ένα άλλο πραγµατικά σοβαρό πρόβληµα που εξακολουθεί να υφίσταται σε πολλούς 

αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία είναι το ωράριο λειτουργίας τους. ∆εν είναι λίγες οι 

φορές που ακόµη και εµείς ως τουρίστες στην ίδια µας τη χώρα, και πολύ περισσότερο οι 

αλλοδαποί που διανύουν τεράστιες χιλιοµετρικές αποστάσεις προκειµένου να 

επισκεφτούν την Ελλάδα, βρεθήκαµε µπροστά σε κλειστούς αρχαιολογικούς χώρους που 

µε λύπη µας διαπιστώσαµε ότι λειτουργούν µόνο κατά το αυστηρά πρωινό 

δηµοσιουπαλληλικό ωράριο. Αυτό πιθανότατα να συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα και είναι 

επιεικώς απαράδεκτο και ντροπιαστικό. Πρέπει η πολιτεία να αντιληφθεί ότι τα κέντρα 

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. ∆εν είναι δυνατόν µόνοι µας να 

δηµιουργούµε τις χείριστες εντυπώσεις στους τουρίστες και να προκαλούµε αρνητική 

δηµοσιότητα για θέµατα που είναι τόσο εύκολο να επιλυθούν. 

 

viii.  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 και 

µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα. Εποµένως, έγινε λόγος 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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ix.  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 θα 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.   

 

x.  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, µετά από λεπτοµερή και 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 site, όπου οι τουρίστες να είναι 

σε θέση να εκφράσουν τα παράπονά τους, κρατώντας την ανωνυµία τους ως προς τον 

καταγγελλόµενο µόνο, στα οποία να δέχονται επίσηµα ανακοινωµένη απάντηση για το τι 

ακριβώς ποινή επιβλήθηκε, σε συγκεκριµένο όµως χρονικό διάστηµα από την ηµέρα που 

έλαβε χώρα το παράπονο.       
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xi.  Ευελιξία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Έχουµε αναφερθεί πολλαπλώς στη σπουδαιότητα της δηµιουργίας µιας κοινής 

αναπτυξιακής πολιτικής ανάµεσα στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, κάτι που 

δυστυχώς δεν 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. Με έναν έµµεσο αλλά πολύ αποφασιστικό 

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

να δραστηριοποιείται. Φαινόµενα που απωθούν τους τουρίστες, όπως είναι η ελλιπής 

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

ηχορύπανση 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, υποκαθιστώντας τη σχέση αντιπαλότητας µε σχέση κοινής ωφέλειας.   

 

xii.  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 τόπο 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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xiii.  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 τουριστώ, 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 ∆ελφούς, της Μακεδονικής 

φάλαγγας και άλλα πολλά, µιας και το πολιτιστικό µας «υλικό» είναι τεράστιου όγκου.    
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xiv.  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 στη δηµιουργία νέων κλινών στα ήδη υπάρχοντα ξενοδοχεία, 

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

επέκταση θα ήταν µάταιη. Ουσιαστική θα ήταν η επιδότηση που έχει να κάνει µε 

ποιοτικές αλλαγές, όπως είναι οι ανακαινίσεις και ακόµη καλύτερα η βελτίωση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. ∆εν έχει, δηλαδή, νόηµα σε έναν τόπο που ασφυκτιά 

τουριστικά να προσφερθούν 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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xv.  ∆ιαφηµιστική 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 

εναλλακτικοί τρόποι προώθησης του τουρισµού και εναλλακτικοί τρόποι εξοικονόµησης 

χρηµάτων για τις όποιες δυναµικές προωθητικές κινήσεις.  

 

Οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις είναι γεγονός ότι στοιχίζουν πολύ 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 πακέτο µε δραστηριότητες για όλη την περίοδο των διακοπών 

του. Αυτή η ευκολία κρατήσεων συνήθως οδηγεί και σε συµφέρουσα προς το σύνολο της 

χώρας 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 

αποτέλεσµα σε διαφηµιστικό επίπεδο. 
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xvi.  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. Όταν, όµως, µειώνεται η προσφερόµενη ποιότητα στον τουρίστα, η οποία είναι 

αδιαµφισβήτητα µειωµένη όταν προέρχεται από κάποιον ανειδίκευτο, µπορεί 

βραχυπρόθεσµα η εικόνα να δείχνει πλασµατικά συµφέρουσα σε οικονοµικό επίπεδο για 

την επιχείρηση, όµως µακροπρόθεσµα είναι 100% επιζήµια διότι αυτό συµβάλλει σε µια 

αργή αλλά σταθερά αµετάκλητη αρνητική διαφήµιση. Στην περίπτωση τώρα που κάποιοι 

αποφασίζουν να προσλάβουν εξειδικευµένους εργαζόµενους που έχουν σπουδάσει 

τουριστικά, στο τέλος εκφράζουν 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 καταθέσουµε 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 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 προγράµµατος 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, προτείνουµε η κυβέρνηση να επιβάλλει 

στις επιχειρήσεις την υποχρεωτική πρόσληψη ενός σηµαντικού ποσοστού εργαζοµένων 

που να είναι απόφοιτοι τουριστικών σχολών. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει όπως προείπαµε 

να προηγηθούν όλα εκείνα τα µέτρα που στόχο έχουν την τελειοποίηση της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο τουρισµός 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 η τελευταία ευκαιρία µας που αν δεν την 

εκµεταλλευτούµε τη σωστή στιγµή 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 

την κατάσταση 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. ∆εν 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 ∆ούκας, 

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

αποδεκτό συµπέρασµα: «Έχουµε δυνατότητες, αλλά χρειαζόµαστε καλύτερη οργάνωση 

και προβολή µε στόχευση, σοβαρότητα και επαγγελµατισµό, που να διασφαλίζουν ότι 

και το τελευταίο ευρώ θα πιάσει τόπο. Όλοι θέλουν να 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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