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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της 
ελληνικής οικονοµίας. Η χώρα µας σε ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο καταλαµβάνει για 
το 2009 την  24η θέση µεταξύ 133 χωρών στον τοµέα του τουρισµού και των 
ταξιδίων. Η κατάταξη των χωρών γίνεται µε βάση τις ετήσιες αφίξεις 
τουριστών (σε εκατοµµύρια) και τα έσοδα (σε εκατοµµύρια $)̟ου α̟οφέρει ο 
τουρισµός σε κάθε χώρα.  

Στην ̟αρούσα µελέτη καταρτίζεται το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανά̟τυξη 
του ελληνικού τουρισµού α̟ό το 2010 έως και το 2015.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΞΩΤΕΡ ΙΚΟΥ  ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Ο τουρισµός έχει εξελιχθεί ̟αγκοσµίως σε µία α̟ό τις σηµαντικότερες 
βιοµηχανίες, α̟οτελώντας σηµαντικό ̟αράγοντα ανά̟τυξης και ̟ηγή 
̟λούτου. Η Ευρώ̟η ήταν και ̟αραµένει η ̟εριοχή µε τον υψηλότερο 
αριθµό αφίξεων και το µεγαλύτερο µερίδιο ε̟ί της ̟αγκόσµιας τουριστικής 
αγοράς. 

Η Ελλάδα δεν ανταγωνίζεται ̟λέον µόνο ̟ροορισµούς, ό̟ως η Ιταλία, η 
Κύ̟ρος, η Πορτογαλία και η Ισ̟ανία. Τα τελευταία χρόνια νέοι τουριστικοί 
̟ροορισµοί, ό̟ως η Τουρκία, η Κροατία, η Αίγυ̟τος και  η Μάλτα 
̟ροσφέρουν ̟λέον το ίδιο ̟ροϊόν µε την Ελλάδα (ήλιος και θάλασσα), 
διεκδικώντας κατά κύριο λόγο µερίδιο α̟ό τις ίδιες τουριστικές αγορές ̟ου 
α̟ευθύνεται και το ελληνικό τουριστικό ̟ροϊόν. 

Ο ̟αγκόσµιος τουρισµός είναι ένας α̟ό τους κλάδους ̟ου έχουν ε̟ηρεαστεί 
άµεσα α̟ό την οικονοµική κρίση. Συγκεκριµένα η τουριστική ζήτηση το 
2008 µειώθηκε αισθητά, µε τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις να αυξάνονται 
µόνο κατά 2%, έναντι του 6,1% ̟ου ήταν ο ρυθµός ανά̟τυξης κατά το 2007. 
Κατά το ̟ρώτο ε̟τάµηνο του 2009, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις 
µειώθηκαν κατά 7% λόγο της ̟αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Ο κλάδος του τουρισµού είναι ένας α̟ό τους σ̟ουδαιότερους κλάδους της 
ελληνικής οικονοµίας, στον ο̟οίο η χώρα µας διαθέτει αναµφισβήτητα 
συγκριτικά ̟λεονεκτήµατα.  

Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των αλλοδα̟ών ̟ου ε̟ισκέ̟τονται τη 
χώρα µας, ̟ροκύ̟τει ότι οι εν λόγω τουρίστες ̟ροέρχονται κυρίως α̟ό το 
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Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία και την Ιταλία και ̟ροτιµούν το Γ΄ τρίµηνο 
του έτους για τις διακο̟ές τους στην Ελλάδα. 

Η Ελλάδα διαθέτει σήµερα 9.554 ξενοδοχειακές µονάδες συνολικής 
δυναµικότητας 726.546 κλινών (Νοέµβριος 2009), η συντρι̟τική ̟λειονότητα 
των ο̟οίων είναι ξενοδοχεία κλασικού τύ̟ου, κατηγορίας 2** και 3*** 
αστέρων, ̟ου λειτουργούν ε̟οχικά και έχουν µέσο µέγεθος 76 κλίνες ανά 
µονάδα. Α̟ό ̟λευράς γεωγραφικής κατανοµής, στην ̟εριφέρεια της Κρήτης 
συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός ξενοδοχείων και ακολουθούν τα 
∆ωδεκάνησα , η Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα. 

Το 2008, η τουριστική οικονοµία στην Ελλάδα συνέβαλε στη δηµιουργία του 
16,3% της συνολικής ̟ροστιθέµενης αξίας στην οικονοµία και στη 
δηµιουργία του 19,8% της συνολικής α̟ασχόλησης. Τα συνολικά έσοδα της 
χώρας α̟ό τον εξωτερικό τουρισµό ανήλθαν το 2008 στα € 11,64 δισ., δηλαδή 
στο 4,8% του ΑΕΠ. Μείωση κατά 1,4% ̟αρουσίασε ο αριθµός των αφίξεων 
µη-κατοίκων1  στη χώρα µας το 2008 σε σχέση µε το 2007, ενώ µέχρι και το Γ’ 
Τρίµηνο του 2009, λόγω της ̟αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, οι αντίστοιχες 
αφίξεις ̟αρουσίασαν µείωση της τάξης του 6,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2008. 

Το έτος 2010 αναµένεται να είναι δύσκολο για τις ελληνικές ξενοδοχειακές 
ε̟ιχειρήσεις, καθώς θα αντιµετω̟ίσουν αφενός µεν µια σχετικά µειωµένη 
τουριστική κίνηση και αφετέρου θα ̟ρέ̟ει να διαχειριστούν τις συνέ̟ειες 
α̟ό τις αρνητικές εξελίξεις στον κλάδο κατά την τελευταία διετία. 

 

ΣΥΝΘΕΤ ΙΚΗ  ∆ ΙΑΓΝΩΣΗ  

Στα δυνατά σηµεία (strengths) του ελληνικού τουρισµού συγκαταλέγονται η 
ύ̟αρξη αναλλοίωτου φυσικού ̟εριβάλλοντος, η ̟λούσια ̟ολιτιστική 
κληρονοµιά και η αναβάθµιση της οικονοµικής-τουριστικής και κοινωνικής 
υ̟οδοµής της χώρας. 

Στα αδύνατα σηµεία (weaknesses) του ελληνικού τουρισµού 
συγκαταλέγονται η γεωγραφική συγκέντρωση της τουριστικής ̟ροσφοράς σε 
συγκεκριµένες ̟εριφέρειες της χώρας, η έντονη ε̟οχικότητα της τουριστικής 
ζήτησης, η ανε̟άρκεια σε υ̟οστηρικτικές υ̟οδοµές, η α̟ουσία κατάλληλης 
εκ̟αίδευσης του ανθρώ̟ινου δυναµικού, η έντονη εξάρτηση ελληνικών 
τουριστικών ε̟ιχειρήσεων α̟ό µεγάλους Tour Operators, η καθυστέρηση 
στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η ύ̟αρξη ̟ολλών µικρών τουριστικών 
ε̟ιχειρήσεων χωρίς ανα̟τυξιακό ορίζοντα, η µεγάλη α̟όσταση α̟ό τις 

                                                      

1 ∆εν περιλαµβάνονται οι αφίξεις των οικονοµικών µεταναστών που διαµένουν στην Ελλάδα και 
διέρχονται κατά καιρούς από τα σύνορα της χώρας. 
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κύριες χώρες ̟ροελεύσεως τουριστών σε συνδυασµό µε την α̟ουσία  
ε̟ιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά α̟ό αερο̟ορικές 
εταιρείες χαµηλού κόστους και τέλος η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού για 
τουριστικές ε̟ενδύσεις. 

Στις ευκαιρίες (opportunities) ̟ου ̟ρέ̟ει να αξιο̟οιήσει ο ελληνικός 
τουρισµός για να ανα̟τυχθεί συγκαταλέγονται η νέα τουριστική ταυτότητα 
και η ανά̟τυξη νέων µορφών εναλλακτικού τουρισµού, η ενο̟οίηση του 
̟ολιτισµού και του τουρισµού για µέγιστη αξιο̟οίηση των ευρω̟αϊκών 
κονδυλίων, η ενίσχυση των ελληνικών ξενοδοχειακών ε̟ιχειρήσεων α̟ό το 
ενδιαφέρον ̟ου ε̟ιδεικνύουν οι ̟ολυεθνικές αλυσίδες για ε̟ενδύσεις και 
ανάληψη της διοίκησης γνωστών ελληνικών ξενοδοχείων, η αύξηση 
τουριστικών δα̟ανών ως συνάρτηση της ανά̟τυξης του βιοτικού ε̟ι̟έδου, 
η ε̟έκταση της τουριστικής ̟εριόδου µέσω της αύξησης του εσωτερικού 
τουρισµού, η ύ̟αρξη ̟ληθώρας η̟ειρωτικών φυσικών συγκροτηµάτων ̟ου 
µ̟ορούν να συµβάλουν στην ανά̟τυξη του χειµερινού τουρισµού και στην 
ε̟ιµήκυνση της τουριστικής ̟εριόδου και η εφαρµογή ειδικού χωροταξικού 
σχεδίου για τον τουρισµό. 

Στους κινδύνους (threats) ̟ου καλείται να αντιµετω̟ίσει ο ελληνικός 
τουρισµός συγκαταλέγονται ο εντεινόµενος ανταγωνισµός α̟ό γειτονικές 
χώρες, ο κίνδυνος εύκολης υ̟οκατάστασης α̟ό άλλες χώρες καθώς η βασική 
σύνθεση των ̟λεονεκτηµάτων της χωράς ̟αραµένει η ίδια και τέλος η 
µείωση της ζήτησης λόγω της ̟αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓ ΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ ΙΑΣΜΟΣ  

Το Στρατηγικό Σχέδιο της  ̟αρούσας µελέτης στηρίζεται στους ̟αρακάτω 6 
βασικούς άξονες δράσεις ο καθένας α̟ό του ο̟οίους υλο̟οιείται µέσα α̟ό 
ε̟ιµέρους ενέργειες και δράσεις: 

Άξονας 1: ∆ιαφορο̟οίηση ελληνικού τουριστικού ̟ροϊόντος και ανά̟τυξη 
νέων µορφών εναλλακτικού τουρισµού 

Άξονας 2: Βελτίωση ̟οιότητας τουριστικού ̟ροϊόντος 

Άξονας 3:Ε̟ένδυση στο ανθρώ̟ινο κεφάλαιο. Εκ̟αίδευση και κατάρτιση 
ανθρώ̟ινου δυναµικού. 

Άξονας 4: Ολοκληρωµένη ε̟ικοινωνιακή ̟ολιτική του ελληνικού 
τουριστικού ̟ροϊόντος. Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων 
µάρκετινγκ 
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Άξονας 5: ∆ηµιουργία σταθερού ̟εριβάλλοντος ανά̟τυξης της 
ε̟ιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης των ιδιωτικών ε̟ενδύσεων στον τοµέα 
του τουρισµού 

Άξονας 6: Εκσυγχρονισµός δοµών δηµόσιας διοίκησης και µηχανισµών 
άσκησης της τουριστικής ̟ολιτική. 
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Εισαγωγή 

Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της 
ελληνικής οικονοµίας. Παρόλο ̟ου ο τουρισµός δεν α̟οτελεί φαινόµενο των 
τελευταίων δεκαετιών, αυτό ̟ου είναι καινούργιο είναι το µέγεθος του 
σύγχρονου µαζικού τουρισµού, η φύση και το είδος των τουριστικών 
υ̟ηρεσιών, η οργάνωση και λειτουργία των ε̟ιχειρήσεων ̟ου ̟ροσφέρουν 
τουριστικές υ̟ηρεσίες και η έµφαση ̟ου έχει δοθεί στην τουριστική 
βιοµηχανία, τόσο α̟ό κρατικής ̟λευράς όσο και α̟ό ̟λευράς ιδιωτών 
ε̟ιχειρηµατιών. 

Σήµερα, µε τον όρο «τουρισµός» νοείται η ̟ολυσύνθετη εκείνη 
ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα της µεταφοράς, διαµονής, εξυ̟ηρέτησης και 
διασκέδασης των τουριστών. Είναι µια τεράστια βιοµηχανία, συνιστάµενες 
της ο̟οίας είναι: 

� Οι καταλυµατικές µονάδες ̟.χ. ξενοδοχεία, µοτέλ, 
ενοικιαζόµενα δωµάτια, διαµερίσµατα, ξενώνες κλ̟. 

� Οι ε̟ισιτιστικές µονάδες, οι ο̟οίες καλύ̟τουν τις ανάγκες 
διατροφής των ταξιδιωτών, ό̟ως είναι τα εστιατόρια, οι 
ταβέρνες, τα µ̟αρ, τα εστιατόρια γρήγορης εξυ̟ηρέτησης 
(fast food) κλ̟. 

� Οι ε̟ιχειρήσεις µεταφοράς, οι ο̟οίες καλύ̟τουν τις ανάγκες 
µετακίνησης των ταξιδιωτών, ό̟ως είναι οι αερο̟ορικές και 
οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι εταιρείες µεταφοράς ε̟ί χερσαίου 
εδάφους (τρένα, λεωφορεία) ακόµη και οι ε̟ιχειρήσεις 
ενοικίασης αυτοκινήτων. 

� Τα τουριστικά / ταξιδιωτικά γραφεία. Σε αντίθεση µε τους 
άλλους κλάδους της τουριστικής βιοµηχανίας, οι οικονοµικές 
µονάδες ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο τµήµα αυτό είναι 
εγκατεστηµένες στο σηµείο ̟ου ξεκινά ο ταξιδιώτης (τό̟ος 
̟ροέλευσης) και όχι στον τό̟ο του ̟ροορισµού του. Ο 
ταξιδιωτικός ̟ράκτορας δίνει α̟αντήσεις στις ερωτήσεις ̟ου 
ενδεχοµένως να έχει ο ταξιδιώτης και ενεργεί για λογαριασµό 

Κεφάλαιο 

1 
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του όσον αφορά στο σχεδιασµό του ταξιδιού και στις 
α̟αραίτητες ενέργειες ̟ου ̟ρέ̟ει να γίνουν  εκ των 
̟ροτέρων (̟.χ. κράτηση εισιτηρίου και καταλύµατος, έκδοση 
εισιτηρίων και διαβατηρίων, άδειες ̟αραµονής, εξασφάλιση 
ενοικιαζόµενου αυτοκινήτου, λοι̟ές µετακινήσεις κλ̟.). 

� Οι µονάδες - εγκαταστάσεις αναψυχής. Ο συγκεκριµένος 
τοµείς α̟οτελείται α̟ό ένα συνδυασµό ε̟ιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων, ̟.χ. ̟άρκα και ειδικά διαµορφωµένοι 
φυσικοί χώροι για αναψυχή (υδρο̟άρκα, γή̟εδα γκολφ), 
χιονοδροµικά κέντρα, εκδροµές µε ειδικά διαµορφωµένα 
̟λοιάρια, ̟ολιτιστικές εκδηλώσεις κλ̟. 

� ∆ιάφορες άλλες ε̟ιχειρήσεις, οι ο̟οίες ικανο̟οιούν 
δευτερεύουσες ανάγκες των ταξιδιωτών, ό̟ως ̟.χ. 
καταστήµατα ̟ου ̟ωλούν διάφορα είδη εθνικού ή το̟ικού 
χαρακτήρα ως αναµνηστικά (souvenirs), καταστήµατα 
φωτογραφικών ειδών και εµφάνισης φιλµ κλ̟2. 

Εκτός α̟ό τα  ̟ροϊόντα και τις υ̟ηρεσίες των ̟αρα̟άνω τοµέων, οι 
τουρίστες καταναλώνουν ή κάνουν χρήση αγαθών και υ̟ηρεσιών ̟ου κατά 
κύριο λόγο ̟αρέχονται στους κατοίκους των ̟εριοχών ̟ου ε̟ισκέ̟τονται 
ό̟ως ̟.χ. ταχυδροµεία, ̟ρακτορεία τύ̟ου, κοµµωτήρια, κινηµατοθέατρα, 
καταστήµατα ̟ώλησης τροφίµων κλ̟. 

Οι δύο βασικοί ̟όλοι του τουριστικού κυκλώµατος είναι οι τουρίστες και τα 
καταλύµατα ̟ρος τα ο̟οία ̟ρόκειται να µετακινηθούν. Τα καταλύµατα και 
οι συµ̟ληρωµατικές υ̟ηρεσίες διαµορφώνουν το τουριστικό ̟ροϊόν ̟ου 
̟ροσφέρει ο ̟ροορισµός. 

Οι «µεµονωµένοι» τουρίστες (όσοι ταξιδεύουν εκτός γκρου̟), ε̟ιλέγουν οι 
ίδιοι το κατάλυµα στο ο̟οίο ̟ρόκειται να διαµείνουν, οι δε 
συµ̟ληρωµατικές υ̟ηρεσίες ε̟ιλέγονται συνήθως κατά τη διάρκεια της 
̟αραµονής στον τό̟ο του ̟ροορισµού. Αντίθετα, οι τουρίστες ̟ου 
µετακινούνται οµαδικός, καταφεύγουν στις υ̟ηρεσίες κά̟οιου ταξιδιωτικού 
γραφείου. Ο τουριστικός ̟ράκτορας (tour operator)  διαµορφώνει ένα 
̟ροϊόν γνωστό ως τουριστικό ̟ακέτο, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει τις υ̟ηρεσίες 
µεταφοράς, διαµονής και ηµιδιατροφής ή ̟λήρους διατροφής, ενώ συχνά 
συµ̟ληρώνεται και µε υ̟ηρεσίες ψυχαγωγίας και ξενάγησης. Η ευθύνη της 
ε̟ιλογής των ε̟ιµέρους υ̟ηρεσιών ̟ου συνθέτουν το ̟ακέτο, ανήκει στον 
τουριστικό ̟ράκτορα, καθώς ο τουρίστας αγοράζει ένα ολοκληρωµένο, αλλά 
και ̟αράλληλα τυ̟ο̟οιηµένο ̟ροϊόν. Σύµφωνα µε εκ̟ροσώ̟ους του 
τουριστικού τοµέα, για ένα µέσο τουριστικό ̟ακέτο εισερχόµενου τουρισµού 

                                                      
2 ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAP/ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2007 
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εκτιµάται ότι η διανυκτέρευση (ξενοδοχείο) αντι̟ροσω̟εύει το 40% ̟ερί̟ου 
της συνολικής αξίας αυτού. 

Ο τουριστικός ̟ράκτορας, γνωρίζοντας ̟ολύ καλά τις εναλλακτικές 
δυνατότητες ̟ου ̟ροσφέρει ένας ̟ροορισµός και εκµεταλλευόµενος τη 
δια̟ραγµατευτική δύναµη ̟ου του ̟αρέχει η δυνατότητα των µαζικών 
αγορών, ε̟ιτυγχάνει ̟ολύ χαµηλές τιµές, συχνά δε ε̟ιβάλλει τους δικούς 
του κανόνες σε ολόκληρο το τουριστικό κύκλωµα. Η λειτουργία αυτού του 
µηχανισµού οδήγησε σε µία ολιγο̟ωλιακή διάρθρωση της ̟αγκόσµιας 
αγοράς τουριστικών υ̟ηρεσιών και ανέδειξε τον τουριστικό ̟ράκτορα ως 
κυρίαρχο ̟αράγοντα της τουριστικής βιοµηχανίας. 

Στην τουριστική βιοµηχανία, το δίκτυο διανοµής µέσω του ο̟οίου, το 
τουριστικό ̟ακέτο φτάνει στο τελικό καταναλωτή, ̟εριλαµβάνει τους 
̟ροµηθευτές τουριστικού ̟ροϊόντος/υ̟ηρεσίας (αεροµεταφορείς, 
καταλύµατα και άλλες ε̟ιχειρήσεις), τους «χονδρεµ̟όρους» ταξιδιωτικών 
υ̟ηρεσιών (tour operators), τους ταξιδιωτικούς ̟ράκτορες (τουριστικά 
γραφεία) ̟ου λειτουργούν ως λιανέµ̟οροι και τους ̟ελάτες – ταξιδιώτες. Οι 
̟ροµηθευτές τουριστικών υ̟ηρεσιών ̟ουλούν τα ̟ροϊόντα τους στους 
«χονδρέµ̟ορους» τουριστικών υ̟ηρεσιών (tour operators), οι ο̟οίοι τα 
συνδυάζουν δηµιουργώντας τα τουριστικά ̟ακέτα. Αυτά τα ̟ωλούν στους 
ταξιδιωτικούς ̟ράκτορες, οι ο̟οίοι τα ̟ροωθούν στους ταξιδιώτες. 

Στη σηµερινή ε̟οχή της ̟λήρους ̟ληροφόρησης, ο τουρίστας δεν είναι 
̟λέον υ̟οχρεωµένος να καταφύγει στις υ̟ηρεσίες κά̟οιου ταξιδιωτικού 
γραφείου. Μέσω του διαδικτύου (internet) µ̟ορεί να ε̟ιλέξει το ξενοδοχείο 
της αρεσκείας του, το µέσο µεταφοράς ̟ου ε̟ιθυµεί, καθώς και ̟λήθος 
άλλων συµ̟ληρωµατικών υ̟ηρεσιών µε α̟οτέλεσµα ο κάθε ̟ελάτης να 
διαµορφώνει το δικό του τουριστικό ̟ακέτο. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, όλο και 
̟ερισσότερες τουριστικές ε̟ιχειρήσεις διατηρούν τις δικές τους ιστοσελίδες 
(sites) και κατά συνέ̟εια το τουριστικό ̟ροϊόν µορφο̟οιείται και 
̟ροβάλλεται στον κυβερνοχώρο. Με τον τρό̟ο αυτό εκτιµάται ότι 
ενισχύεται ο ρόλος του καταλύµατος στην τουριστική βιοµηχανία, ενώ ο 
υ̟οψήφιος τουρίστας α̟οκτά τη δυνατότητα να ε̟ικοινωνεί α̟’ ευθείας µε 
τους ̟αραγωγούς τουριστικών υ̟ηρεσιών3. 

Α̟ό τα µέσα της δεκαετίας του ’60, ο τουρισµός εξελίσσεται σε έναν α̟ό τους 
σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και σε κύρια ̟ηγή 
ανά̟τυξης. Ξεκινώντας µε λιγότερες α̟ό 2 εκατοµµύρια αφίξεις το 1970, 
τρεις δεκαετίες αργότερα ̟ερισσότερα α̟ό 12 εκατοµµύρια αλλοδα̟οί (δεν 
υ̟ολογίζονται οι είσοδοι α̟ό Αλβανία) ̟ερνούν ετησίως τα σύνορα της 
χώρας µας, στη συντρι̟τική τους ̟λειοψηφία για τουρισµό. Οι εισ̟ράξεις 

                                                      
3 ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAP/ Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία 2007 
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α̟ό την ̟αροχή ̟άσης φύσεως υ̟ηρεσιών σε αυτούς τους ε̟ισκέ̟τες 
ξε̟έρασαν το 2009 τα €11 δισεκατ. ή ̟ερί̟ου το 6% του ΑΕΠ.  

Στοιχείο αισιοδοξίας για τη συνέχιση της δυναµικής ̟ορείας του τουρισµού 
στη χώρα µας α̟οτελεί το γεγονός ότι ο τουρισµός είναι αγαθό ̟ολυτελείας, 
̟ου σηµαίνει ότι όσο το ̟αγκόσµιο βιοτικό ε̟ί̟εδο αυξάνεται, οι 
τουριστικές δα̟άνες αυξάνονται µε ακόµα µεγαλύτερους ρυθµούς. Στη 
δεκαετία του 1980 οι εισ̟ράξεις των χωρών της υφηλίου α̟ό τον 
εισερχόµενο τουρισµό α̟οτελούσαν το 1% της ̟αγκόσµιας οικονοµικής 
δραστηριότητας και σήµερα, ̟ου το ̟αγκόσµιο βιοτικό ε̟ί̟εδο είναι ̟ολύ 
υψηλότερο, α̟οτελούν το 1,5%. Το 1980 καταγράφηκαν ̟ερί̟ου 100 
εκατοµµύρια διασυνοριακές αφίξεις ̟αγκοσµίως. Το 2008 το νούµερο αυτό 
ξε̟έρασε τα 680 εκατοµµύρια. Οι ε̟ι̟τώσεις στους τοµείς των µεταφορών 
και της τουριστικής βιοµηχανίας ήταν δραµατικές. Η ̟αγκόσµια αυτή 
άνθηση των ταξιδιών, κυρίως για ε̟αγγελµατικούς λόγους και αναψυχή 
συνοδεύτηκε α̟ό αύξηση του εισοδήµατος και της α̟ασχόλησης στις χώρες-
̟ροορισµούς, αλλά και α̟ό σηµαντικά ̟ροβλήµατα. Οι ̟εριβαλλοντικές 
ε̟ι̟τώσεις, η εξάρτηση α̟ό µία µόνο ̟ηγή εισοδήµατος και η ε̟οχικότητα 
της δηµιουργούµενης α̟ασχόλησης είναι µερικά α̟ό αυτά. Ο ανταγωνισµός 
για την ̟ροσέλκυση τουριστών και την αύξηση των εσόδων εντείνεται σε 
̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο, καθώς νέοι τουριστικοί ̟ροορισµοί εισέρχονται στη 
διεθνή αγορά.  

Η συνέχιση της ̟ροηγούµενης δυναµικής ̟ορείας των τουριστικών 
εισ̟ράξεων δεν είναι δεδοµένη. ∆εν αρκεί µόνον η αύξηση της ̟αγκόσµιας 
ζήτησης για τουριστικές υ̟ηρεσίες. Α̟αιτείται και η ανάλογη βελτίωση των 
̟ροσφερόµενων τουριστικών υ̟ηρεσιών εκ µέρους µας. Σήµερα, ο 
ανταγωνισµός α̟ό αναδυόµενους µεσογειακούς ̟ροορισµούς είναι έντονος, 
ιδιαίτερα σε ε̟ί̟εδο τιµών. Ως α̟οτέλεσµα, το ̟αγκόσµιο µερίδιο της 
Ελλάδας στις αφίξεις τουριστών έχει µειωθεί τα τελευταία χρόνια, ̟αρά την 
αίγλη ̟ου α̟έκτησε η χώρα µας λόγω των Ολυµ̟ιακών Αγώνων και τα 
υ̟έρογκα έξοδα µε τα ο̟οία οι Αγώνες ε̟ιβάρυναν τον κρατικό 
̟ροϋ̟ολογισµό και ̟ου βελτίωσαν τις τουριστικές µας υ̟οδοµές. 

Το κύριο λοι̟όν ερώτηµα για την Ελλάδα είναι αν θα συνεχίσει να 
̟ροσφέρει τις διαρκώς αναβαθµιζόµενες ̟οιοτικές τουριστικές υ̟ηρεσίες 
̟ου α̟αιτούνται στο σύγχρονο ανταγωνιστικό ̟εριβάλλον ώστε να 
̟ροσελκύει ένα σταθερό ή και αυξανόµενο µερίδιο της διαρκώς 
διογκούµενης ̟αγκόσµιας τουριστικής δραστηριότητας. Για ̟αράδειγµα, 
σήµερα, ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται α̟ό υ̟έρ-
̟ροσφορά και χαµηλό βαθµό χρήσης των κλινών. Στη χώρα µας 
αντιστοιχούν δύο ̟ερί̟ου φορές ̟ερισσότερες ξενοδοχειακές κλίνες α̟’ ότι 
στην Ιταλία, τρεις φορές α̟’ ότι στην Πορτογαλία και δέκα φορές α̟’ ότι 
στην Τουρκία. Η έντονη ε̟οχικότητα του σηµερινού τουρισµού στην Ελλάδα 
και η χαµηλή χρήση των ξενοδοχειακών κλινών αφήνουν ̟εριθώρια 
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σηµαντικής µεγέθυνσης του τουρισµού. Όµως, για να γίνει κάτι τέτοιο 
α̟αιτείται συντονισµένη ̟ροσ̟άθεια α̟ό όλους τους φορείς, ε̟έκταση του 
τουριστικού ̟ροϊόντος ̟έραν του κλασικού «ήλιος, θάλασσα», καθώς και 
µακρόχρονη στρατηγική α̟ό την Πολιτεία. 

Γενικά, το ελληνικό τουριστικό ̟ροϊόν, σε ότι αφορά τα ̟οιοτικά στοιχεία 
του, χαρακτηρίζεται α̟ό µία ̟ροσφορά ̟ου στηρίζεται  στο ̟ρότυ̟ο «Ήλιος 
– Θάλασσα» και βασίζεται στα γεωκλιµατικά χαρακτηριστικά της χώρας, 
ό̟ως και στα ιστορικά, ̟ολιτιστικά, κοινωνικά και λοι̟ά χαρακτηριστικά 
̟ου αναφέρθηκαν ̟αρα̟άνω. Τα στοιχεία αυτά είναι α̟ό τη µία αυτά ̟ου 
το ανέδειξαν και το βόησαν στο να α̟οτελεί σήµερα τη βαριά βιοµηχανία 
της χώρας, αλλά και εκείνα ̟ου συµβάλλουν στη µειωµένη 
ανταγωνιστικότητά του , στην έντονη ε̟οχικότητα και στην εύκολη 
υ̟οκατάσταση α̟ό άλλες χώρες. Όσο και αντιφατικά αν ακούγονται τα 
̟αρα̟άνω, το τουριστικό ̟ροϊόν ̟ου ̟ροσφέρει η Ελλάδα το ̟ροσφέρουν 
και ̟ολλές άλλες χώρες της Μεσογείου (̟.χ. Τουρκία, Κροατία) σε 
ανταγωνιστικότερες ως ̟ρος την Ελλάδα τιµές, σύµφωνα µε τη WEF. 

Η δεκαετία ̟ου διανύουµε  έχει ̟ολλές ̟ροκλήσεις ̟ου θα ̟ρέ̟ει να 
αντιµετω̟ίσουµε, αλλά και ευκαιρίες ̟ου θα ̟ρέ̟ει να αξιο̟οιήσουµε. Οι 
̟οιοτικές α̟αιτήσεις τόσο του µαζικού τουρισµού, όσο και των 
µεµονωµένων, ειδικών ενδιαφερόντων ε̟ισκε̟τών έχουν αυξηθεί, ενώ 
ταυτόχρονα έχει ενταθεί ο διεθνής ανταγωνισµός µε την ανάδειξη νέων 
τουριστικών ̟ροορισµών και τη διαφορο̟οίηση του τουριστικού ̟ροϊόντος. 

Για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 
̟ροϊόντος χρειάζεται η χώρα µας να ̟ροσδιορίσει την ακριβή 
ανταγωνιστική της θέση µέσα στη διεθνή τουριστική αγορά, µε βάση τα 
αδύνατα και δυνατά σηµεία ̟ου διαθέτει, να µελετήσει τους κινδύνους και 
τις ευκαιρίες ̟ου ̟ροσφέρονται µε βάση τις νέες συνθήκες και τάσεις ̟ου 
ε̟ικρατούν στη διεθνή τουριστική αγορά και να εφαρµόσει ̟ολιτικές και 
δράσεις τόσο στο εξωτερικό ̟εριβάλλον (διεθνή αγορά), όσο και στο 
εσωτερικό . 

Ειδικότερα, ο ελληνικός τουρισµός, για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά 
του, να αναβαθµίσει και να ̟αγιώσει µία υψηλή θέση στην ̟αγκόσµια 
αγορά, εκµεταλλευόµενος τα συγκριτικά του ̟λεονεκτήµατα, θα ̟ρέ̟ει να 
ε̟ενδύσει σε ένα µοντέλο ̟ου θα εµ̟λουτίσει το τουριστικό ̟ροϊόν, θα 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και θα διευρύνει την τουριστική 
̟ερίοδο, αµβλύνοντας ουσιαστικά την ε̟οχικότητα. Το ̟ροτεινόµενο 
Στρατηγικό Σχέδιο ̟ου ̟αρουσιάζεται στην ̟αρούσα µελέτη στηρίζεται σε 
έξι άξονες δράσης – τη διαφορο̟οίηση του συνολικού τουριστικού 
̟ροϊόντος, την αναβάθµιση της ̟οιότητας, τον εµ̟λουτισµό, την εκ̟αίδευση 
και την κατάρτιση του ανθρώ̟ινου δυναµικού, την ενίσχυση της 
ε̟ιχειρηµατικότητας, την ̟ροώθηση και την ̟ροβολή της χώρας µε νέα 
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εργαλεία και σύγχρονες µεθόδους, και τον εκσυγχρονισµό των δοµών της 
δηµόσιας διοίκησης και των µηχανισµών άσκησης της τουριστικής 
̟ολιτικής. 
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Ανάλυση Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος 

2.1 Το ∆ιεθνές Τουριστικό Περιβάλλον 

Ο τουρισµός έχει εξελιχθεί ̟αγκοσµίως σε µία α̟ό τις σηµαντικότερες 
βιοµηχανίες, α̟οτελώντας σηµαντικό ̟αράγοντα ανά̟τυξης και ̟ηγή 
α̟ασχόλησης. Α̟οτελώντας κυρίαρχη δραστηριότητα σε ̟ολλές χώρες, έχει 
σηµαντικές  ε̟ιδράσεις στους άλλους τοµείς της οικονοµίας και συµβάλλει 
στη συνολική οικονοµική ανά̟τυξη των χωρών. Η σηµασία του τουρισµού 
για την ελληνική οικονοµία είναι µεγαλύτερη α̟ό ότι για το σύνολο της 
̟αγκόσµιας οικονοµίας.  

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο τουρισµός σηµείωσε αξιοσηµείωτη 
̟ρόοδο, συνδεόµενος άµεσα µε την κοινωνικοοικονοµική ανα̟τυξιακή 
διαδικασία, καθώς συµβάλλει σηµαντικά στην άνοδο του ε̟ι̟έδου 
διαβίωσης των τουριστικά ανε̟τυγµένων ̟εριοχών και συνε̟ώς  στην 
ευηµερία των ̟ολιτών. 

Ο ε̟ιχειρηµατικός όγκος του τουρισµού σε ̟αγκόσµια κλίµακα ενδεχοµένως 
ξε̟ερνά αυτό των εξαγωγών ̟ετρελαίου, ειδών διατροφής και αυτοκινήτων, 
ενώ ̟αράλληλα ̟αραµένει η βασική ̟ηγή εισοδήµατος για ̟ολλές 
ανα̟τυσσόµενες χώρες. Ο τουρισµός ως οικονοµικός τοµέας συνδέεται 
άµεσα µε ̟ολλούς άλλους τοµείς της οικονοµίας και της ̟αραγωγής 
συµβάλλοντας στην αύξηση της α̟ασχόλησης.  

Αναφορικά µε τη συµβολή του τουρισµού στην ̟αγκόσµια οικονοµία 
σηµειώνονται τα κάτωθι:  

� Α̟ό το 1952 ως το 2007 ο αριθµός των διεθνών τουριστικών 
αφίξεων αυξήθηκε µε ρυθµό 6,5% κατ’ έτος, µε α̟οτέλεσµα ο 
συνολικός αριθµός των ταξιδιωτών να εκτιναχθεί α̟ό τα 25 
στα 807 εκατοµµύρια. 

Κεφάλαιο 

2 
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� Ο ρυθµός αύξησης του εισοδήµατος ̟ου ̟ροέκυψε α̟ό αυτές 
τις αφίξεις ήταν ιδιαίτερα µεγάλος, αγγίζοντας το 11,3% για 
την ̟ροαναφερθείσα ̟ερίοδο, γιγαντώνοντας την ̟αγκόσµια 
οικονοµία και αγγίζοντας τα 685 δις δολάρια το 2007. 

� Ως το 1950, οι 15 κορυφαίοι ̟ροορισµοί α̟ορροφούσαν το 
88% των ̟αγκόσµιων αφίξεων, µε το ̟οσοστό να µειώνεται 
στο 75%  για το 1970 και στο 57% για το 2007, µε α̟οτέλεσµα 
την ̟ιο οµοιόµορφη κατανοµή των οφελών του ̟αγκόσµιου 
τουρισµού, συµ̟εριλαµβανοµένων ̟λέον και νέων 
̟ροορισµών, ̟ολλοί εκ των ο̟οίων βρίσκονται στις 
ανα̟τυσσόµενες χώρες. 

� Το 2006 χαρακτηρίστηκε ως χρονιά ρεκόρ για την ̟αγκόσµια 
τουριστική αγορά α̟ό την ̟λευρά τουλάχιστον του µεγέθους 
των ̟αγκόσµιων τουριστικών αφίξεων (842 εκ. αφίξεις). Παρ’ 
όλες τις α̟ειλές ̟ου είχαν ε̟ισηµανθεί α̟ό αναλυτές 
̟αγκοσµίως, ό̟ως οι τροµοκρατικές ε̟ιθέσεις, τα ζητήµατα 
υγειάς και οι αυξανόµενες τιµές του ̟ετρελαίου, η οικονοµική 
σταθερότητα και οι σταθεροί ρυθµοί ανά̟τυξης της 
οικονοµίας σε συνδυασµό µε την δυνατότητα των φορέων του 
τουριστικού κυκλώµατος να αντιδρούν ̟ιο α̟οτελεσµατικά 
στις κρίσεις, οδήγησαν τον τουρισµό σε µια εξαιρετική 
χρονιά. Ε̟ι̟λέον, η ισχυρο̟οίηση της οικονοµίας αρκετών 
ασιατικών χωρών, φαίνεται να συντέλεσε σε αυτό σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις ειδικών αναλυτών. Το 2007 ̟αρουσιάζεται ως 
το τέταρτο συνεχόµενο έτος σταθερής µεγέθυνσης της 
̟αγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας, η ο̟οία ̟αρουσιάζεται 
συνολικά ευ̟ροσάρµοστη στις ̟οικίλες κρίσεις ̟ου 
ενδεχοµένως ̟ροκύ̟τουν. 

� Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού ̟ροβλέ̟ει µέσο 
ετήσιο ρυθµό αύξησης των διεθνών τουριστικών αφίξεων της 
τάξης του 4,1% µε ορίζοντα το 2020. Συνε̟ώς, οι διεθνείς 
αφίξεις αναµένεται ως τότε να ξε̟εράσουν το 1,5 δις 
ταξιδιωτών. 

Ο ̟αγκόσµιος τουρισµός αντιµετω̟ίζει µεγάλες ̟ροκλήσεις εν όψει του 21ου 
αιώνα, οι ο̟οίες σχετίζονται µε τη βιώσιµη και ισόρρο̟η ανά̟τυξη, την 
αντιµετώ̟ιση των ανισοτήτων σε ζητήµατα ̟λούτου και ευκαιριών αλλά και 
την ορθή κατανοµή και διαχείριση των υ̟αρχόντων φυσικών ̟όρων, ό̟ως 
ακριβώς συµβαίνει µε κάθε ζωντανό κοµµάτι της ̟αγκόσµιας οικονοµίας 
̟ου έρχεται αντιµέτω̟ο µε τη διαρκώς εξελισσόµενη διεθνή 
̟ραγµατικότητα. 
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Με βάση τις τελευταίες τάσεις στην ̟αγκόσµια αγορά των τουριστικών 
υ̟ηρεσιών, α̟ό ̟λευράς ζήτησης ̟αρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές ό̟ως:  

� µεγαλύτερη συχνότητα ταξιδιών αλλά µε λιγότερες 
διανυκτερεύσεις, 

� ανά̟τυξη νέων ̟ροορισµών, 

� ευρεία χρήση του διαδικτύου α̟ό τους ̟ελάτες για την 
ε̟ιλογή ̟ακέτου διακο̟ών ̟ροσαρµοσµένου στις ατοµικές 
ανάγκες και ε̟ιθυµίες,  

� χαµηλά σε κόστος ναύλα,  

� ε̟ιθετικός ανταγωνισµός µεταξύ των αερο̟ορικών εταιρειών 
̟ου οδηγεί στη µείωση τιµών και 

� ενδυνάµωση του ξενοδοχειακού ̟ροϊόντος «all-inclusive» ως 
µία σύγχρονη τάση στην τουριστική βιοµηχανία4. 

Α̟ό την ̟λευρά της ̟ροσφοράς και µε δεδοµένο ̟λέον το στοιχείο ότι ο 
τουρισµός θα συνεχίσει να ανα̟τύσσεται µε σηµαντικούς ρυθµούς για τα 
ε̟όµενα χρόνια ̟ροβλέ̟εται ότι: 

� θα συνεχισθεί σε ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο η τάση συγκέντρωσης 
των µεγάλων τουριστικών οργανισµών (tour operators) µέσω 
συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργιών,  

� θα ενταθεί το φαινόµενο δηµιουργίας τουριστικών 
ε̟ιχειρηµατικών αλυσίδων υψηλής ̟οιότητας,  

�  θα ανα̟τυχθούν µικρές εταιρείες διαχείρισης σε το̟ικό 
ε̟ί̟εδο οι ο̟οίες και θα ̟ροβάλουν τα ̟λεονεκτήµατα των 
τουριστικών ̟ροορισµών,  

� θα ανα̟τυχθούν ̟εραιτέρω τα σήµατα ̟οιότητας ̟ου 
χαρακτηρίζουν σε µεγάλο βαθµό την τουριστική ταυτότητα 
του εκάστοτε ̟ροορισµού και 

� θα ανα̟τυχθούν  νέα σύστηµα ̟ωλήσεων µέσα στην ε̟όµενη 
10ετία, στα ̟λαίσια της διαφορο̟οίησης της λειτουργίας των 
ταξιδιωτικών οργανισµών. 

Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού 
(∆ιάγραµµα 1) , οι ̟αγκόσµιες τουριστικές αφίξεις α̟ό το 1995 µέχρι και το 

                                                      
4 ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAP/ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2007 
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2008 σηµειώνουν αξιοσηµείωτη  αύξηση µε εξαίρεση το έτος 2003 ̟ου 
σηµειώθηκε µείωση σε σχέση µε την ̟ροηγούµενη χρονιά της τάξης του 0,8%. 

 

∆ιάγραµµα 1: Παγκόσµιες τουριστικές αφίξεις (σε εκατοµµύρια) 
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Το 2008 σηµειώθηκαν 924 εκατ. αφίξεις τουριστών ̟αγκοσµίως, 16 εκατ. 
̟ερισσότερες σε σχέση µε τις αφίξεις του 2007, σηµειώνοντας έτσι µια αύξηση 
της τάξης του 2%. Η αύξηση, αυτή, οφείλεται, στα θετικά α̟οτελέσµατα του 
̟ρώτου εξαµήνου, καθώς το δεύτερο εξάµηνο σηµειώνεται µια α̟ότοµη 
αλλαγή στις τάσεις ̟ου καταγράφουν οι αφίξεις, γεγονός ̟ου καθιστά το 
2008 µια χρονιά αντιθέσεων για τον ̟αγκόσµιο τουρισµό. Έτσι, ενώ µεταξύ 
Ιανουαρίου - Ιουνίου ̟αρατηρείται µια αύξηση 5%, κατά το δεύτερο 
εξάµηνο οι ̟αγκόσµιες τουριστικές αφίξεις σηµειώνουν ̟τώση 1% σαν 
α̟οτέλεσµα της εξαιρετικά ασταθούς ̟αγκόσµιας οικονοµίας 
(χρηµατοοικονοµική κρίση, αύξηση της τιµής των ̟ροϊόντων και του 
̟ετρελαίου, έντονες διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών). Η 
ανά̟τυξη ήταν αρνητική τους τελευταίους έξι µήνες του 2008 σε Ευρώ̟η  
(-3%) και Ασία (-3%), ό̟ου η ̟τώση ήταν ακόµα ̟ιο σηµαντική, δεδοµένης 
της διψήφιας αύξησης ̟ου ̟αρουσίασε το 2007 και της δυναµικής 
̟αρουσίας της το ̟ρώτο εξάµηνο του 2008 (+6%). Α̟ό την άλλη ̟λευρά, η 
Αµερική (+1%), η Αφρική (+4%) και η Μέση Ανατολή (+5%) ̟αρουσίασαν 
θετικά α̟οτελέσµατα το δεύτερο εξάµηνο, αν και µε σηµαντική ̟τώση σε 
σχέση µε την ̟ερίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου. Στο σύνολο του έτους, όλες οι 
̟εριοχές ̟αρουσίασαν αύξηση εκτός α̟ό την Ευρώ̟η, ό̟ου τα νούµερα των 
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διεθνών αφίξεων ̟αρέµειναν στάσιµα. Τα καλύτερα α̟οτελέσµατα 
̟αρουσιάζουν η Μέση Ανατολή (+11%), η Αφρική (+5%) και η Αµερική 
(+4%)5. 

 Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις αφίξεις ανά γεωγραφική 
̟εριφέρεια για το 2008 (∆ιάγραµµα 2), η Ευρώ̟η ̟αραµένει η ̟εριοχή µε 
τον υψηλότερο αριθµό αφίξεων και το µεγαλύτερο µερίδιο ε̟ί της 
̟αγκόσµιας τουριστικής αγοράς και ακολουθούν η ευρύτερη ̟εριοχή τής 
Ασίας και του Ειρηνικού, η Αµερική, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. 

∆ιάγραµµα 2: Γεωγραφική κατανοµή παγκόσµιας τουριστικής κίνησης 2008 
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Σχετικά µε τους ̟ρώτους τουριστικούς ̟ροορισµούς ̟αγκοσµίως βάσει 
τουριστικών αφίξεων, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Τουρισµού (Πίνακας 1) για το 2008, την ̟ρώτη θέση καταλαµβάνει η Γαλλία 
µε 79,3 εκατ. αφίξεις και ακολουθεί οι Η.Π.Α. µε 58 εκατ. αφίξεις, η Ισ̟ανία 
µε 55,6 εκατ. Α̟ό ̟λευράς ύψους τουριστικών εισ̟ράξεων, οι Η.Π.Α. 
διατηρούν την ̟ρώτη θέση µε έσοδα α̟ό τον τουρισµό $110,1 δισ. για το 
2008 και ακολουθούν Ισ̟ανία και Γαλλία µε $61,6 δισ. και $55,6 δισ. 
αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 8 α̟ό τους 10 ̟ροορισµούς 
εµφανίζονται και στις δύο λίστες, αυτή της κατάταξης βάσει τουριστικών 
αφίξεων και αυτή της κατάταξης βάσει τουριστικών εισ̟ράξεων.  
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Πίνακας 1: Οι 10 πρώτοι παγκόσµιοι τουριστικοί προορισµοί 

Θέση Χώρα Αφίξεις 
(σε 
εκατ) 

Θέση Χώρα Εισ̟ράξεις 
(σε δισ. $) 

1 Γαλλία 79,3 1 ΗΠΑ 110,1 
2 ΗΠΑ 58 2 Ισ̟ανία 61,6 
3 Ισ̟ανία 57,3 3 Γαλλία 55,6 
4 Κίνα 53 4 Ιταλία 45,7 
5 Ιταλία 42,7 5 Κίνα 40,8 
6 Ην. 

Βασίλειο 
30,2 6 Γερµανία 40 

7 Ουκρανία 25,4 7 Ην. 
Βασίλειο 

36 

8 Τουρκία 25 8 Αυστραλία 23,7 
9 Γερµανία 24,9 9 Τουρκία 22 
10 Μεξικό 22,6 10 Αυστρία 21,8 

Πηγή: UNWTO/ World Tourism Barometer- Vol 7,No 1,January 2009 

 
 

2.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού 

Περιβάλλοντος 

Η Ελλάδα δεν ανταγωνίζεται ̟λέον µόνο ̟ροορισµούς, ό̟ως η Ιταλία και η 
Ισ̟ανία. Τα τελευταία χρόνια νέοι τουριστικοί ̟ροορισµοί, ό̟ως η Τουρκία 
και η Κροατία, ̟ροσφέρουν ̟λέον το ίδιο ̟ροϊόν µε την Ελλάδα (ήλιος και 
θάλασσα), διεκδικώντας κατά κύριο λόγο µερίδιο α̟ό τις ίδιες τουριστικές 
αγορές ̟ου α̟ευθύνεται και το ελληνικό τουριστικό ̟ροϊόν. Α̟ευθύνονται 
κυρίως σε τουρίστες α̟ό τις χώρες της βορειοδυτικής Ευρώ̟ης και 
̟ροσ̟αθούν να ̟ροσελκύσουν µαζικό τουρισµό. Κύριο ανταγωνιστικό τους 
̟λεονέκτηµα είναι το χαµηλό κόστος των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών. 

Στον Πίνακα ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζεται η κατάταξη των ̟ροορισµών της 
Ευρώ̟ης για το 2008 τόσο βάσει των τουριστικών αφίξεων όσο και βάση και 
βάσει των τουριστικών εισ̟ράξεων. Α̟ό ̟λευράς αφίξεων η Ελλάδα 
βρίσκεται στην 10η θέση ̟ίσω α̟ό αρκετές ανταγωνίστριες χώρες. Η εικόνα, 
όµως των εισ̟ράξεων είναι καλύτερη. Το µερίδιο της Ελλάδας στις 
εισ̟ράξεις µένει σταθερό τα τελευταία χρόνια και το 2008 η χώρα µας 
κατέλαβε την 8η θέση , ̟αρά τη µείωση του µεριδίου των αφίξεων. 
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Πίνακας 2: Κατάταξη ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών για το 2008 

Θέση Χώρα Αφίξεις 
(σε 
εκατ) 

Θέση Χώρα Εισ̟ράξεις 
(σε δισ. $) 

1 Γαλλία 79,3 1 Ισ̟ανία 61,6 
2 Ισ̟ανία 57,3 2 Γαλλία 55,6 
3 Ιταλία 42,7 3 Ιταλία 45,7 
4 Ην. 

Βασίλειο 
30,2 4 Γερµανία 40,0 

5 Ουκρανία 25,4 5 Ην. Βασίλειο 36,0 
6 Τουρκία 25,0 6 Τουρκία 22,0 
7 Γερµανία 24,9 7 Αυστρία 21,8 
8 Αυστρία 21,9 8 Ελλάδα 17,1 
9 Ρωσία 20,2 9 Ελβετία 14,4 
10 Ελλάδα 15,1 10 Ολλανδία 13,4 
11 Πολωνία 13,0 11 Σουηδία 12,5 
12 Πορτογαλία 12,3 12 Βέλγιο 12,4 

13 Ολλανδία 10,1 13 Ρωσία 11,9 
14 Κροατία 9,4 14 Πολωνία 11,7 
15 Ουγγαρία 8,8 15 Κροατία 11,0 
16 Ελβετία 8,6 16 Πορτογαλία 10,9 
17 Ιρλανδία 8,0 17 Τσεχία 7,7 

18 Βέλγιο 7,1 18 ∆ανία 6,7 
19 Τσεχία 6,6 19 Ιρλανδία 6,3 

20 Βουλγαρία 5,8 20 Ουγγαρία 6,0 
21 Σουηδία 5,2 21 Ουκρανία 5,8 

22 ∆ανία 4,7 22 Νορβηγία 4,7 
23 Νορβηγία 4,4 23 Λουξεµβούργο 4,5 
24 Φιλανδία 3,6 24 Βουλγαρία 3,8 
25 Αλβανία 2,7 25 Φιλανδία 3,1 
26 Ισραήλ 2,6 26 Σλοβενία 3,1 
27 Κύ̟ρος 2,4 27 Κύ̟ρος 2,7 
28 Ανδόρα 2,1 28 Σλοβακία 2,6 
29 Εσθονία 1,9 29 Ρουµανία 2,0 
30 Σλοβενία 1,8 30 Λιθουανία 1,3 

  
Πηγή: UNWTO/ Tourism Highlights 2009 Edition 
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Το ε̟ί̟εδο τιµών των τουριστικών υ̟ηρεσιών στην Ελλάδα σε σχέση µε τους 
αµέσους ανταγωνιστές της είναι ιδιαίτερα κρίσιµο. Στον κάτωθι Πίνακα η 
Ελλάδα συγκρίνεται µε τους κυριότερους ανταγωνιστικούς µεσογειακούς 
̟ροορισµούς, µε βάση ένα δείκτη ανταγωνιστικότητας ως ̟ρος τις τιµές των 
τουριστικών υ̟ηρεσιών, ̟ου δηµοσιεύει το World Travel and Tourism 
Council (WTTC). 

 

Πίνακας 3: ∆είκτης ανταγωνιστικότητας τιµών στις τουριστικές υπηρεσίες (2007) 

Χώρα Τιµή ∆είκτη 

Τυνησία 90,68 
Αίγυ̟τος 87,09 
Τουρκία 84,77 
Κροατία 84,17 
Μάλτα 74,90 
Κύ̟ρος 71,51 
Πορτογαλία 59,65 
Ελλάδα 54,41 
Ισ̟ανία 54,28 
Γαλλία 51,34 
Ιταλία 47,06 

 
Πηγή: WTTC / Travel & Tourism Economic Impact 2008- Greece 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται ̟ίσω α̟ό τους αναδυόµενους µεσογειακούς 
τουριστικούς ̟ροορισµούς. Συνε̟ώς, δεν µ̟ορεί να ανταγωνιστεί µε βάση 
το κόστος, ̟αρά µόνο µε βάση την ̟οιότητα των ̟ροσφερόµενων 
υ̟ηρεσιών. Η ̟τώση στο µερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά 
τις αφίξεις, ό̟ως και στον α̟όλυτο αριθµό ε̟ισκε̟τών µέχρι ̟έρυσι 
α̟οδίδεται εν µέρει στον ανταγωνισµό α̟ό χώρες µε χαµηλότερες τιµές και 
̟αρόµοια ̟οιότητα τουριστικού ̟ροϊόντος. 

Η ̟τώση του µεριδίου αγοράς της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια είναι 
̟αρόµοια µε αυτή άλλων ώριµων τουριστικών ̟ροορισµών ό̟ως η Ιταλία, η 
Πορτογαλία και η Ισ̟ανία. Αντίθετα, χώρες ό̟ως η Κροατία, η Αίγυ̟τος και 
η Τουρκία,  ̟αρουσιάζουν σηµαντική αύξηση, καθώς είναι ανα̟τυσσόµενοι 
τουριστικοί ̟ροορισµοί, ό̟ως η Ελλάδα την δεκαετία του 1980. 

Στον Πίνακα ̟ου ακολουθεί η Ελλάδα συγκρίνεται µε του κύριους 
µεσογειακούς ανταγωνιστικούς ̟ροορισµούς για το έτος 2009.. Η κατάταξη 
των χωρών γίνεται µε βάση τις ετήσιες αφίξεις τουριστών (σε εκατοµµύρια), 
τα έσοδα (σε εκατοµµύρια $)̟ου α̟οφέρει ο τουρισµός, τον ̟ληθυσµό, τα 
έσοδα ανά κάτοικο (σε εκατοµµύρια $), το κατά κεφαλή ΑΕΠ κ.α. Η 
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συνολική βαθµολογία της χώρας µας είναι για το 2009 είναι 4.9 σε κλίµακα 
α̟ό 1-7, γεγονός ̟ου την κατατάσσει στην 24η θέση.  

 

Πίνακας 4: Κατάταξη ανταγωνιστικότητας τουρισµού της Ελλάδας και των 
ανταγωνιστών για το 2009 

Χώρα Σειρά 
Κατά-
ταξης 

Αφίξεις  
(σε εκατ.) 

Έσοδα  
(σε εκατ. 
$) 

Έσοδα 
ανά 
κάτοικο 
(σε εκατ. 
$)  

Έσοδα 
ανά 
κάτοικο 
ως % του 
κατά 
κεφαλή 
ΑΕΠ 

Ισ̟ανία 6η 59.193 57.795 1.326 4,0% 
Πορτογαλία 17η 12.321 10.132 956 4,5% 
Κύ̟ρος 21η 2.416 2.685 3.356 12,6% 
Ελλάδα 24η 15.230 15.513 1.385 4,9% 
Κροατία 34η 9.307 9.254 2.012 18,0% 
Τουρκία 56η 22.248 18.487 246 2,8% 

Αίγυ̟τος 64η 10.610 9.303 121 7,3% 
 
Πηγή: ΣΕΤΕ/ “The Travel and Tourism Competitiveness Report”, Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ 2009 

 

Αναφορικά µε το ξενοδοχειακό δυναµικό της χώρας µας σε σχέση µε αυτό 
των ανταγωνιστών υ̟άρχει κορεσµός της ελληνικής αγοράς, χαµηλό 
̟οιοτικό κέντρο βάρους,  υστέρηση στη χρήση νέων τεχνολογιών και 
µικρότερο µέγεθος των µονάδων. Το κυριότερο ̟ρόβληµα είναι η 
υ̟οα̟ασχόληση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναµικού, α̟οτέλεσµα 
κυρίως της έντονης ε̟οχικότητας. Πιο συγκεκριµένα, το ελληνικό 
ξενοδοχειακό δυναµικό χαρακτηρίζεται α̟ό υ̟ερ̟ροσφορά κλινών. Η 
υ̟ερ̟ροσφορά αυτή γίνεται φανερή αν συγκριθεί ο αριθµός 
̟ροσφερόµενων κλινών ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα µε µερικούς 
α̟ό τους υ̟όλοι̟ους µεσογειακούς τουριστικούς ̟ροορισµούς (Σφάλµα! 

Λανθασµένη αναφορά σελιδοδείκτη στον εαυτό του.). Η Ελλάδα είναι 
σαφώς ̟ιο κορεσµένη αγορά σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της. 
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Πίνακας 5: Αριθµός κλινών / 100.000 κατοίκους το 2007 

Χώρα Κλίνες/ 100.000 
Κατοίκους 

Ελλάδα 6.789 
Τουρκία 623 
Κροατία 4.985 
Ιταλία 3.587 
Ισ̟ανία 3.581 
Κύ̟ρος 3.254 
Πορτογαλία 2.617 

 
Πηγή: Eurostat/ Key figures on supply and use of tourist accommodation in the European Union, 2007 - 
Issue number 50/2008 

 

Παράλληλα, το µέγεθος των ελληνικών ξενοδοχειακών µονάδων ̟αραµένει, 
µε εξαίρεση την Ιταλία,  ̟ολύ µικρότερο α̟ό αυτό των υ̟ολοί̟ων 
µεσογειακών τουριστικών ̟ροορισµών (Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6: Αριθµός κλινών/ ξενοδοχειακή µονάδα 
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1990 65 137 ---- 47 98 102 124 
1995 69 156 310 50 99 118 144 
2000 71 178 272 56 80 125 145 
2005 75 188 200 60 87 130 116 

 
Πηγή: Eurostat/ Key figures on supply and use of tourist accommodation in the European Union, 2007 - 
Issue number 50/2008  

 

Χαρακτηριστικό ε̟ίσης των ελληνικών ξενοδοχειακών ε̟ιχειρήσεων 
α̟οτελεί η υστέρηση σε θέµατα εισαγωγής νέων τεχνολογιών. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της Eurostat για το 2005, το 80% των ελληνικών ξενοδοχειακών 
ε̟ιχειρήσεων (µε ̟άνω α̟ό 10 εργαζόµενους) έχει δική του ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο, ενώ ο µέσος όρος στην Ευρώ̟η των 25 είναι 89%. Τα αντίστοιχα 
νούµερα για το σύνολο των ε̟ιχειρήσεων είναι ̟άντως ̟ολύ χαµηλότερα, 
56% για την Ελλάδα και 61% για την Ε.Ε. – 25, α̟οδεικνύοντας ότι ο 
ξενοδοχειακός κλάδος υ̟ήρξε ̟ρωτο̟όρος στην αξιο̟οίηση των νέων 
τεχνολογιών. Η υστέρηση είναι µεγαλύτερη όσον αφορά τη χρηστικότητα 
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αυτών των ιστοσελίδων αφού µόνο οι µισές α̟ό αυτές στην Ελλάδα 
̟αρέχουν ̟ρόσβαση σε τιµοκαταλόγους, σε αντίθεση µε τους κυριότερους 
ανταγωνιστές. Τέλος, το 31% των ξενοδοχειακών ε̟ιχειρήσεων στην Ελλάδα 
δέχεται κρατήσεις µέσω της ιστοσελίδας του, ενώ ο ευρω̟αϊκός µέσος όρος 
είναι 35%. 

Τέλος, ̟ροβληµατικό χαρακτηριστικό των ελληνικών ξενοδοχειακών 
µονάδων α̟οτελεί ο βαθµός χρήσης των ξενοδοχειακών κλινών ̟ου 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ε̟οχικότητα ̟ου χαρακτηρίζει τον κλάδο. 
Η εικόνα του δείκτη χρήσης κλινών είναι ενδεικτική της υστέρησης της 
Ελλάδας έναντι των ανταγωνιστών – µε εξαίρεση ̟άντα την Ιταλία  
(Πίνακας 7).  

 

Πίνακας 7: Χρήση κλινών ξενοδοχειακών µονάδων 
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2002 18% 30% 24% 14% 27% 27% 46% 
2003 17% 27% 24% 13% 26% 26% 40% 
2004 16% 26% 23% 13% 24% 25% 40% 
2005 16% 26% 23% 13% 24% 25% 39% 

 
Πηγή: Eurostat/ Key figures on supply and use of tourist accommodation in the European Union, 2007 - 
Issue number 50/2008 

 

2.3 Παγκόσµιος Τουρισµός και Οικονοµική 

Κρίση 

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών & Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) ο 
̟αγκόσµιος τουρισµός είναι ένας α̟ό τους κλάδους ̟ου έχουν ε̟ηρεαστεί 
άµεσα α̟ό την οικονοµική κρίση. Συγκεκριµένα η τουριστική ζήτηση το 
2008 µειώθηκε αισθητά, µε τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις να αυξάνονται 
µόνο κατά 2%, έναντι του 6,1% ̟ου ήταν ο ρυθµός ανά̟τυξης κατά το 2007. 
Σε αυτό το κλίµα, τουρίστες και ε̟ιχειρήσεις δηµιουργούν νέες τάσεις. Οι 
τουρίστες µειώνουν την α̟όσταση και τη διάρκεια ̟αραµονής τους στον 
̟ροορισµό και ε̟ιλέγουν χώρες µε ευνοϊκή συναλλαγµατική ισοτιµία ̟ου 
̟ροσφέρουν καλή σχέση ̟οιότητας – τιµής. Οι ε̟ιχειρήσεις αντιµετω̟ίζουν 
ταυτόχρονα τα ̟ροβλήµατα της µειωµένης ζήτησης και της δυσκολίας στη 
χρηµατοδότηση και σε αυτό το ̟λαίσιο αναγκάζονται να αναθεωρήσουν 
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̟ρακτικές και αντιλήψεις του ̟αρελθόντος και να ε̟ανεξετάσουν τη 
σύνθεση και το µέγεθος των δα̟ανών τους.  

Οι αρχικές ̟ροβλέψεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού 
(Ιανουάριος 2009) για το 2009 έκαναν λόγο για µείωση της τουριστικής 
ζήτησης της τάξης του -2% - 0%. Οι εν λόγω ̟ροβλέψεις ̟ροφανώς είχαν 
διατυ̟ωθεί σε µία ̟ερίοδο κατά την ο̟οία, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, 
είχε ε̟ηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό η οικονοµική δυνατότητα και άρα ο τρό̟ος 
̟ου ̟ραγµατο̟οιεί κανείς τις διακο̟ές του, αλλά όχι και η υγεία των 
τουριστών. ∆εδοµένης, όµως, της εµφάνισης της γρί̟ης Η1Ν1, ̟ου έχει λάβει 
̟λέον διαστάσεις ε̟ιδηµίας, οι νεότερες εκτιµήσεις είναι ̟ερισσότερο 
δυσοίωνες, κάνοντας λόγο για µείωση κατά 4% - 6%.  

Κατά το ̟ρώτο ε̟τάµηνο του 2009, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις 
µειώθηκαν κατά 7%, µε όλους τους µήνες να σηµειώνουν αρνητική ε̟ίδοση 
σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του ̟ροηγούµενου έτους. Στην Ευρω̟αϊκή 
Ένωση  η µείωση στις διανυκτερεύσεις κατά το Α’ εξάµηνο κινήθηκε στα ίδια 
̟ερί̟ου ε̟ί̟εδα (-7,4%), ̟αρόλο ̟ου η ̟οσοστιαία µεταβολή του ̟λήθους 
των ταξιδιών ανήλθε στο +0,5%. Τα έσοδα έχουν ε̟ίσης ̟ληγεί, σε 
µεγαλύτερο βαθµό α̟ό τις αφίξεις, αφού ̟αραδοσιακά οι τουρίστες σε 
τέτοιες καταστάσεις τείνουν να ̟ερικό̟τουν τις δα̟άνες τους και τη 
διάρκεια ̟αραµονής τους και να ε̟ιλέγουν -αν όχι τον εσωτερικό τουρισµό- 
κοντινούς ̟ροορισµούς.  

Ειδικότερα για τις τουριστικές αγορές ̟ου αφορούν άµεσα την Ελλάδα 
̟ροκύ̟τει ̟ώς η Γερµανική αγορά ̟ροέβη σε µείωση τόσο του ̟λήθος των 
ταξιδιών της, όσο και της διαρκείας διαµονής της, η αγορά του Ηνωµένου 
Βασιλείου βρίσκεται σε δυσµενή θέση, εξαιτίας κυρίως της µείωσης της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας της στερλίνας σε σχέση µε το ευρώ, η ιταλική 
αγορά ̟ροτιµά τα µεγάλης διαρκείας ταξίδια σε εξωτικούς και µακρινούς 
̟ροορισµούς, ενώ η Ρωσική αγορά, ̟αρά την ̟ρωτοφανή ανά̟τυξή της 
κατά τα τελευταία χρόνια, δείχνει α̟ό τις αρχές του 2009 σηµάδια 
εξασθένησης.  

Σε µία γενικότερη ̟οιοτική βάση, η οικονοµική κρίση έχει ε̟ηρεάσει 
̟ερισσότερο τον ε̟αγγελµατικό και λιγότερο τον τουρισµό αναψυχής, έχει 
ωθήσει σε µεγαλύτερη µείωση της διαρκείας διαµονής και την τουριστική 
δα̟άνη α̟ό τις αφίξεις και έχει ε̟ηρεάσει ̟ερισσότερο τις δευτερεύουσες 
(secondary) διακο̟ές α̟ό ότι στις κύριες (main). 
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2.4 Οι ∆ιεθνείς Τουριστικές Τάσεις το 2010 

Σύµφωνα µε τις ̟ροβλέψεις του διεθνούς online ταξιδιωτικού κολοσσού 
«Expedia»τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τουριστικής κίνησης για το 2010 
είναι:  

� Τα ̟αγκόσµια αθλητικά γεγονότα θα κυριαρχήσουν στην 
αγορά. Οι Χειµερινοί Ολυµ̟ιακοί στο Βανκούβερ, οι 
Κοινο̟ολιτειακοί Αγώνες στην Ινδία και το Μουντιάλ στην 
Νότιο Αφρική θα είναι ο λόγος ̟ου οι χώρες-οικοδεσ̟ότες 
των µεγάλων αυτών αθλητικών γεγονότων θα δουν µια 
µεγάλη αύξηση στις τουριστικές τους αφίξεις, τους ε̟όµενους 
12 µήνες. Η Βραζιλία θα ενισχυθεί ε̟ίσης σηµαντικά λόγω της 
διοργάνωσης του Μουντιάλ το 2014 και των Καλοκαιρινών 
Ολυµ̟ιακών το 2016. Με βάση τις εκτιµήσεις της Expedia στο 
Μεξικό ήδη άρχισε να ε̟ανέρχεται η τουριστική κίνηση, µετά 
την δραµατική ̟τώση α̟ό τα κρούσµατα του ιού της γρί̟ης 
Η1Ν1, ενώ η Χιλή, η Βολιβία και το Περού άρχισαν να 
γίνονται συνηθισµένοι ̟ροορισµοί για αυτούς ̟ου 
αναζητούν ένα ̟ιο ξεχωριστό ταξίδι.  

� Χώρες εκτός ευρωζώνης θα κρατήσουν ψηλά την 
δηµοτικότητά τους εξαιτίας της υψηλής συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας του ευρώ, συµ̟εριλαµβανοµένων βαλκανικών 
χωρών ό̟ως η Κροατία, η Σλοβενία και η Σερβία, καθώς 
ε̟ίσης και ̟ιο οι ̟ιο ̟αραδοσιακοί ̟ροορισµοί ό̟ως η 
Αίγυ̟τος και η Τουρκία.  

� Στον ε̟όµενο χρόνο θα δούµε τους ταξιδιώτες και τους 
̟ράκτορες διατεθειµένους να ξοδέψουν ̟ερισσότερα σε 
̟τήσεις µεγάλης α̟όστασης ̟ρος αναζήτηση φθηνότερων 
διακο̟ών σε συνάµα ̟οιοτικότερα ξενοδοχεία.  

� Η Ά̟ω Ανατολή, ό̟ως η Μαλαισία, το Βόρνεο και η 
Ινδονησία, θα κερδίσουν δηµοτικότητα, µε ̟ερι̟ετειώδεις 
Βρετανούς ̟ου ψάχνουν για ̟ερισσότερα α̟ό ένα α̟λό 
ταξίδι.  

� Η Αγγλία θα συνεχίσει να ελκύει και για τον ε̟όµενο χρόνο 
τουρίστες µε ̟ολλούς ̟αραδοσιακούς ̟ροορισµούς ιδανικούς 
για city breaks. Το Λονδίνο και το Εδιµβούργο θα 
̟αραµείνουν οι ̟ιο αγα̟ηµένοι των εταιριών µαζί µε άλλες 
µεγάλες ̟όλεις ό̟ως το Γιόρκ, την Οξφόρδη και το 
Μ̟ράιτον.  
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� Οι χαµηλές τιµές των ξενοδοχείων στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν 
να βάζουν σε ̟ειρασµό τους ταξιδιώτες. Στο Λας Βέγκας, δύο 
νέα ξενοδοχεία, το 1495-δωµατίων Vdara και το 4000-
δωµατίων Ariel, είναι µία ε̟ι̟λέον ατραξιόν της Πόλης, την 
ώρα ̟ου ο Μαγικός Κόσµος του Χάρρυ Πότερ, το θεµατικό 
̟άρκο ̟ρος τιµήν του γνωστού µικρού ήρωα, είναι έτοιµο να 
ανοίξει τις ̟όρτες του την άνοιξη διατηρώντας ψηλά της 
αφίξεις για τα θεµατικά ̟άρκα της Universal Studios αλλά 
και της ̟όλεις του Ορλάντο γενικότερα.  
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Ανάλυση Εσωτερικού 

Περιβάλλοντος 

3.1 Μορφές Τουρισµού 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, ο τουρισµός 
διακρίνεται σε:  

1. εγχώριο, ̟ου αφορά τους κατοίκους µιας χώρας ̟ου ταξιδεύουν 
εντός αυτής (̟.χ Έλληνες εντός της Ελλάδας),  

2. εξερχόµενο, ̟ου αφορά τους κατοίκους µιας χώρας ̟ου 
ταξιδεύουν σε άλλη χώρα (̟.χ Έλληνες ̟ου ταξιδεύουν στην 
Αγγλία),  

3. εισερχόµενο, ̟ου αφορά τους αλλοδα̟ούς ̟ου ταξιδεύουν σε 
µια δεδοµένη χώρα (̟.χ Άγγλοι ̟ου έρχονται στην Ελλάδα). 

 Πέρα α̟ό τις τρεις βασικές κατηγορίες τουρισµού, υ̟άρχει και ο λεγόµενος 
εσωτερικός τουρισµός , ο ο̟οίος καλύ̟τει τον εγχώριο και τον εισερχόµενο 
τουρισµό µαζί, ο εθνικός τουρισµός ̟ου καλύ̟τει τον εγχώριο και τον 
εξερχόµενο τουρισµό και τέλος ο διεθνής τουρισµός , ο ο̟οίος είναι ο 
εξερχόµενος και ο εισερχόµενος µαζί. 

Πέρα α̟ό τις διακρίσεις του τουρισµού στις ̟αρα̟άνω κατηγορίες, έχουν 
καθιερωθεί ε̟ίσης ορολογίες σχετικές µε µορφές τουρισµού µε κριτήριο τα 
κίνητρα των τουριστών ̟ου ταξιδεύουν.  

1. Η ̟ρώτη και ̟ιο διαδεδοµένη µορφή τουρισµού είναι ο µαζικός 
τουρισµός. Ουσιαστικά ̟εριλαµβάνει τους τουρίστες, ̟ου 
αναζητούν στο ταξίδι κυρίως ξεκούραση και διασκέδαση, ενώ 
κύρια χαρακτηριστικά του είναι η µαζικότητα, η οµαδικότητα 
και ο διεθνισµός.  

2. Η δεύτερη µορφή τουρισµού είναι γνωστή ως ειδικός τουρισµός 
και ̟εριλαµβάνει τον τουρισµό ειδικών ενδιαφερόντων και τον 
εναλλακτικό τουρισµό. Αφορά ̟ερισσότερο τους τουρίστες ̟ου 

Κεφάλαιο 

3 
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ε̟ιλέγουν ειδικές µορφές τουρισµού ανάλογα µε ̟ιο 
εξειδικευµένα ενδιαφέροντα και κίνητρα ̟ου έχουν και 
τουρίστες, οι ο̟οίοι αναζητούν γενικότερα διαφορετικό τύ̟ο 
διακο̟ών. Οι ειδικές µορφές τουρισµού χαρακτηρίζονται α̟ό 
̟οικιλία, α̟ευθύνονται σε τουρίστες κάθε οικονοµικής 
δυνατότητας και ̟ροσαρµόζονται δυναµικά στις ̟ροτεραιότητες 
και τις α̟αιτήσεις τους. Στόχος της ανά̟τυξής τους είναι η 
̟ροσέλκυση ̟ερισσότερων τουριστών οι ο̟οίοι θα συµβάλλουν 
στον ̟εριορισµό ή και την εξάλειψη της ε̟οχικότητας, µέσω της 
ε̟ιµήκυνσης της τουριστικής ̟εριόδου και η ̟οιοτική 
αναβάθµιση του ̟ροσφερόµενου τουριστικού ̟ροϊόντος. 
Ορισµένες α̟ό τις µορφές αυτές είναι: 

� Ο θαλάσσιος τουρισµός, ένας α̟ό τους ̟λέον 
συναλλαγµατοφόρους κλάδους της τουριστικής οικονοµίας, 
µε µερίδιο στα τουριστικά έσοδα ̟ου ανέρχεται σε 9%, 
̟αρόλο ̟ου εκ̟ροσω̟εί µονάχα το 2% της συνολικής 
τουριστικής κίνησης. Στην Ελλάδα, το εν λόγω τουριστικό 
̟ροϊόν χωρίζεται σε τρεις συνιστώσες: την κρουαζιέρα, το 
γιώτινγκ και τις εκδροµές µε τα ηµερό̟λοια. Η κρουαζιέρα 
α̟οτελεί δυναµικό υ̟οκλάδο του θαλάσσιου τουρισµού, τόσο 
ε̟ειδή ε̟ενδύονται σηµαντικά ̟οσά για την κατασκευή 
λιµενικών υ̟οδοµών και τη ναυ̟ήγηση ̟ολυτελών 
κρουαζιερό̟λοιων, όσο και εξαιτίας της σηµαντικής εισροής 
ξένου συναλλάγµατος ̟ου ε̟ιφέρει. Ε̟ι̟λέον, ως τουριστικό 
̟ροϊόν συνδυάζει µεγάλο µέρος της τουριστικής αλυσίδας: 
µεταφορά, διαµονή, διατροφή, ψυχαγωγία. Συχνά στα 
̟αρα̟άνω έρχονται να ̟ροστεθούν οι αγορές, οι αθλητικές 
και εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες. Η διαφορά της µε το 
κοµµάτι του γιώτινγκ έγκειται στο ότι η ̟ρώτη δίνει τη 
δυνατότητα σε µεγάλο ̟λήθος ατόµων να ε̟ισκεφθούν 
µεγάλα λιµάνια µετά α̟ό ̟ολύωρα ταξίδια, ενώ το δεύτερο 
δίνει τη δυνατότητα σε µικρό ̟λήθος ατόµων να 
κατα̟λεύσουν σε µικρά λιµάνια µετά α̟ό µικρής διάρκειας 
ταξίδια. To γιώτινγκ ̟ροσφέρει στους ταξιδιώτες άµεση 
ε̟αφή µε το θαλάσσιο στοιχείο, τη δυνατότητα να βιώσουν 
την εµ̟ειρία της διακυβέρνησης του σκάφους, αλλά και να 
ε̟ιλέξουν τον τό̟ο / τό̟ους ̟ροορισµού τους. Α̟ευθύνεται 
κυρίως σε ̟ελάτες υψηλού εισοδήµατος, ενώ η ζήτηση 
̟αρουσιάζει ̟αγκοσµίως σηµαντική αύξηση τα τελευταία 
χρόνια. Τα ηµερό̟λοια είναι τα σκάφη ̟ου ̟ροσφέρουν 
υ̟ηρεσίες ταξιδιών µόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ε̟ειδή 
δεν ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις (καµ̟ίνες, εστιατόριο, κλ̟.) 
̟ροκειµένου να είναι σε θέση να ταξιδέψουν κατά τη 
διάρκεια της νύχτας ή να διανύσουν µεγάλες α̟οστάσεις. To 
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τελευταίο διάστηµα, στην Ελλάδα οι υ̟ηρεσίες ̟ου 
̟ροσφέρουν τα ηµερό̟λοια έχουν αυξηθεί τόσο ̟οσοτικά, 
όσο και ̟οιοτικά. 

� Ο τουρισµός ευεξίας, ̟ου είναι α̟οτέλεσµα δύο συνιστωσών: 
του τουρισµού ιαµατικής υδροθερα̟είας και του τουρισµού 
θαλασσοθερα̟είας. Σύµφωνα µε το European Travel Monitor 
(ΕΤΜ), οι διακο̟ές υγείας και ευεξίας αντιστοιχούν στο 15% 
της ευρω̟αϊκής τουριστικής αγοράς. Ειδικότερα, η Ευρώ̟η 
διαθέτει ̟άνω α̟ό 1.200 θέρετρα υγείας και spas, µε τα 
τελευταία να αυξάνονται κατά 20% ετησίως. Οι ̟αράγοντες 
̟ου διαµορφώνουν τη ζήτηση του συγκεκριµένου 
τουριστικού ̟ροϊόντος είναι η αύξηση της ευαισθησίας για 
την υγεία και την ευεξία, αλλά και οι αλλαγές στην 
καταναλωτική συµ̟εριφορά και τις αξίες. Παγκόσµιος ηγέτης 
για το συγκεκριµένο τουριστικό ̟ροϊόν είναι η Αυστρία. Τα 
έσοδα ̟ου  ̟αράγει ο  συγκεκριµένος τουριστικός κλάδος 
είναι κατά 30% υψηλότερα σε σχέση µε αυτά των 
̟αραδοσιακών µορφών. Η Ελλάδα, διαθέτοντας ̟ολυάριθµες 
̟ηγές γεωθερµικών υδάτων, τα τελευταία κυρίως χρόνια έχει 
δώσει έµφαση στην ιαµατική υδροθερα̟εία. Ωστόσο οι 
εγκαταστάσεις ̟ου διαθέτει η χώρα  είναι α̟αραίτητο να  
εκσυγχρονιστούν. 

� Ο συνεδριακός τουρισµός είναι µία α̟ό τις ̟λέον ε̟ικερδείς 
ειδικές µορφές τουρισµού. Σύµφωνα µε έρευνα ̟ου διεξήχθη 
(HAPCO), τα κριτήρια για την ε̟ιλογή της Ελλάδας ως 
συνεδριακό ̟ροορισµό είναι ο ̟ολιτισµός και η ιστορία της, 
η ασφάλεια, το κλίµα και η φήµη της (image/reputation), ενώ 
σύµφωνα ̟άντα µε την εν λόγω έρευνα τα κριτήρια ̟ου η 
χώρα µας δεν ̟ληροί είναι η ύ̟αρξη ενός αξιό̟ιστου PCO 
(Professional Conference Organizer - ε̟αγγελµατίας 
διοργανωτής συνεδρίων), η ευκολία στην εύρεση χρηστικών 
και ολοκληρωµένων ̟ληροφοριών, η σχέση ̟οιότητας - τιµής 
και η διοργάνωση εκδηλώσεων σε αξιόλογους ̟ολιτιστικούς 
και µη χώρους (̟.χ. µουσεία).  

� Ο αθλητικός τουρισµός, ̟ου αφορά στην ̟ροσέλκυση 
τουριστών για την ̟αρακολούθηση µεγάλων αθλητικών 
γεγονότων, αλλά και ε̟ισκε̟τών ̟ου λαµβάνουν µέρος σε 
διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Συνήθως, οι τουρίστες 
της κατηγορίας αυτής  είναι αρκετά εύ̟οροι και ε̟ιζητούν 
την ̟οιότητα σε όλες τους τις δραστηριότητες. Στα οφέλη ̟ου 
̟ροκύ̟τουν α̟ό την ανά̟τυξη του αθλητικού τουρισµού 
συγκαταλέγονται τα έσοδα α̟ό τη µετακίνηση, διαµονή, 
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διατροφή και ψυχαγωγία των φιλάθλων, των αθλητών και 
των συνοδών τους, η τουριστική και οικονοµική ανά̟τυξη 
καθώς ε̟ίσης και η διεθνής ̟ροβολή της ̟εριοχής ̟ου θα 
φιλοξενήσει το αθλητικό γεγονός, η αύξηση του τουριστικού 
Α.Ε.Π., η αύξηση των θέσεων α̟ασχόλησης, η κατα̟ολέµηση 
της ε̟οχικότητας, η µετατρο̟ή της Ελλάδας σε δωδεκάµηνο 
τουριστικό ̟ροορισµό, η αναµόρφωση του ελληνικού 
τουριστικού µοντέλου και η ̟ροσαρµογή του στις α̟αιτήσεις 
της ̟αγκόσµιας ζήτησης. Ειδική µορφή αθλητικού τουρισµού 
α̟οτελεί το γκολφ. Η ταξιδιωτική αγορά του γκολφ, 
δεδοµένης της αύξησης του εισοδήµατος, της αύξησης της 
αναµενόµενης διάρκειας ζωής, του νέου ̟ιο υγιεινού τρό̟ου 
ζωής και των βελτιωµένων και φθηνότερων αεροµεταφορών 
εκτιµάται ̟ως θα σηµειώνει συνεχή αύξηση για τα ε̟όµενα 
χρόνια.  

� Ο χειµερινός τουρισµός είναι ένα τουριστικό  ̟ροϊόν ̟ου 
ε̟ιλέγεται συνήθως α̟ό τουρίστες ̟ου ε̟ιθυµούν να 
συνδέουν τις διακο̟ές τους µε την αθλητική τους 
δραστηριότητα. Ιδιαίτερα σηµαντικό  ρόλο για την ε̟ιλογή 
του ̟ροορισµού τους ̟αίζει η ̟οιότητα και η ̟οσότητα του 
χιονιού, η ̟οιότητα των υ̟ηρεσιών και των υ̟οδοµών, η 
φυσική οµορφιά του ̟εριβάλλοντος και οι δυνατότητες ̟ου 
̟ροσφέρονται για ψυχαγωγία. Ο χειµερινός τουρισµός 
ε̟ηρεάζεται σηµαντικά α̟ό τις κλιµατικές αλλαγές αφού για 
̟αράδειγµα  ελλείψει χιονιού και κατάλληλων καιρικών 
συνθηκών, η ̟οσότητα αλλά και η ̟οιότητα του χιονιού δεν 
θα καταφέρουν να ικανο̟οιήσουν το τουριστικό κοινό. 
Ωστόσο δεδοµένης της συνεχούς κλιµατικής µεταβολής και 
της ανόδου της θερµοκρασίας, το µέλλον του χειµερινού 
τουρισµού για τη χώρα µας δεν διαγράφεται ιδιαίτερα 
ευοίωνο. Παράλληλα, τα χιονοδροµικά  κέντρα της Ελλάδας 
µαστίζονται α̟ό ̟ολλά ̟ροβλήµατα ̟ου ε̟ηρεάζουν την 
εύρυθµη λειτουργία τους, ό̟ως η έλλειψη εξειδικευµένου 
̟ροσω̟ικού, η ανυ̟αρξία εκ̟αίδευσης του υφισταµένου 
̟ροσω̟ικού, οι α̟αρχαιωµένες εγκαταστάσεις, η ανυ̟αρξία 
σηµαντικών ε̟ενδύσεων για την ανακαίνιση ή ε̟έκταση των 
εγκαταστάσεων ̟ου ήδη υ̟άρχουν, κ.α.  

� Ο ̟ολιτιστικός τουρισµός, κατά τον ο̟οίο ο ε̟ισκέ̟της θέλει 
να γνωρίσει, να κατανοήσει και να εκτιµήσει το βασικό 
χαρακτήρα ενός τό̟ου και τον ̟ολιτισµό του συνολικά. Πιο 
συγκεκριµένα ο ε̟ισκέ̟της δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  
την ιστορία, την ̟ολιτιστική εξέλιξη, τα ̟ολιτιστικά δρώµενα, 
τη γαστρονοµία, την κοινωνική , οικονοµική και ̟ολιτική 
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δοµή, τον λαό και την κουλτούρα του τό̟ου ̟ου 
ε̟ισκέ̟τεται. 

� Ο αγροτουρισµός είναι µια ή̟ια µορφή βιώσιµης 
τουριστικής ανά̟τυξης και ̟ολυδραστηριότητας στον 
αγροτικό χώρο, µε την ο̟οία ο ε̟ισκέ̟της έχει την ευκαιρία 
να γνωρίσει τις αγροτικές ̟εριοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα 
το̟ικά ̟ροϊόντα, την ̟αραδοσιακή κουζίνα και την 
καθηµερινή ζωή των κατοίκων, τα ̟ολιτισµικά στοιχεία και 
τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, µε σεβασµό 
̟ρος το ̟εριβάλλον και την ̟αράδοση. Ε̟ίσης, η 
δραστηριότητα αυτή φέρνει τον ε̟ισκέ̟τη σε ε̟αφή µε τη 
φύση καθώς και µε τις δραστηριότητες στην ύ̟αιθρο, στις 
ο̟οίες µ̟ορεί να συµµετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει 
τη χαρά της ̟εριήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης. 

� Ο τουρισµός υγείας, ̟ου αναφέρεται στη δυνατότητα των 
ε̟ισκε̟τών να κάνουν χρήση υ̟ηρεσιών υγείας στη χώρα του 
ταξιδιωτικού ̟ροορισµού τους, ̟αράλληλα και 
συµ̟ληρωµατικά µε τις τουριστικές υ̟ηρεσίες. Ο τουρισµός 
υγείας είναι ένας δυναµικά ανα̟τυσσόµενος κλάδος του 
̟αγκόσµιου τουρισµού τα τελευταία χρόνια. Η διευκόλυνση 
των µετακινήσεων µέσω των αερο̟ορικών συγκοινωνιών και 
η ταχύτητα στη διάδοση της ̟ληροφορίας µέσω διαδικτύου, 
καθιστούν τα ταξίδια αυτά εύκολα και οικονοµικά ̟ροσιτά. 

� Ο αστικός τουρισµός ̟ερικλείει µια ̟οικίλη σειρά εµ̟ειριών 
̟ου α̟οκτώνται στα ̟λαίσια ενός αστικού ̟εριβάλλοντος. 
Ορίζονται ως «ταξίδια µικρής διάρκειας τα ο̟οία 
̟εριλαµβάνουν 3 διανυκτερεύσεις ή λιγότερες, κατά τη 
διάρκεια των ο̟οίων ο ε̟ισκέ̟της γνωρίζει τον ̟ολιτισµό, τη 
διασκέδαση και την ψυχαγωγία της ̟όλη ̟ου ε̟ισκέ̟τεται. 

� Ο εκθεσιακός τουρισµός, ̟ου αφορά στη διοργάνωση 
εκθέσεων, µέσω των ο̟οίων ευνοείται ιδιαίτερα η γενικότερη 
οικονοµική, εµ̟ορική και τουριστική ανά̟τυξη, ό̟ως και η 
εργασιακή τόνωση των ̟εριοχών στις ο̟οίες λαµβάνουν 
χώρα τα εκθεσιακά γεγονότα. Στα οφέλη α̟ό τη διοργάνωση 
εκθέσεων συγκαταλέγονται η κατα̟ολέµηση της 
ε̟οχικότητας, η ̟ροσέλκυση ̟ερισσότερων τουριστών τους 
υ̟όλοι̟ους µήνες µέσω της ̟ροβολής του ̟ροορισµού, η 
τόνωση της οικονοµίας αλλά και η κατα̟ολέµηση της 
ανεργίας, αφού α̟αιτείται µεγάλος αριθµός 
α̟ασχολούµενων. 
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� Ο τουρισµός τρίτης ηλικίας, ̟ου α̟οτελεί µία α̟ό τις ̟λέον 
ενδιαφέρουσες µορφές, δεδοµένης της ̟αρατηρούµενης κατά 
τα τελευταία χρόνια, αλλά και της ̟ροβλε̟όµενης αύξησης 
του µέσου όρου ζωής ̟αγκοσµίως, σε συνδυασµό µε το 
γεγονός ότι το ̟οσοστό συµµετοχής ατόµων τρίτης ηλικίας 
στον συνολικό αριθµό τουριστών βαίνει συνεχώς 
αυξανόµενο. 

� O θρησκευτικός τουρισµός, ̟ου είναι το σύνολο των 
τουριστικών δραστηριοτήτων ̟ου εκτυλίσσονται γύρω α̟ό 
χώρους και µνηµεία θρησκευτικής σηµασίας. 

 

3.2 Η Τουριστική Βιοµηχανία στην Ελλάδα 

Ο κλάδος του τουρισµού είναι ένας α̟ό τους σ̟ουδαιότερους ̟αραγωγικούς 
κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, στον ο̟οίο η χώρα µας διαθέτει 
αναµφισβήτητα συγκριτικά ̟λεονεκτήµατα. Στους τό̟ους ό̟ου 
ανα̟τύσσεται ο τουρισµός υ̟άρχει οικονοµική άνθηση µεγάλου αριθµού 
̟αρά̟λευρων ε̟ιχειρήσεων και ε̟αγγελµάτων, µεγάλων τουριστικών 
συγκροτηµάτων, ξενοδοχειακών και µη ξενοδοχειακών τουριστικών 
καταλυµάτων, εστιατορίων, τουριστικών λεωφορείων, τουριστικών 
γραφείων, θαλασσίων και αστικών εγκαταστάσεων, αξιοθέατων ιστορικών 
και άλλων µνηµείων, εµ̟ορικών ε̟ιχειρήσεων (χονδρικού και λιανικού 
εµ̟ορίου), λαϊκής τέχνης, κ.ά. Η ευηµερία αρκετών  ̟όλεων και  της 
ελληνικής  ̟εριφέρειας, ιδιαιτέρως δε ̟εριοχών ̟ου δεν έχουν στενούς 
δεσµούς µε τα οικονοµικά κέντρα, συνδέεται άµεσα µε τον τουρισµό ή τον 
συνδυασµό αγροτικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ταξιδίων και Τουρισµού (WTTC) χρησιµο̟οιεί 
δύο έννοιες για να αναλύσει τη συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ. Στην 
̟ρώτη ̟εριλαµβάνεται η «τουριστική βιοµηχανία», ̟ου εµ̟εριέχει τις άµεσα 
συνδεόµενες τουριστικές δραστηριότητες ό̟ως οι ε̟ιχειρήσεις 
ξενοδοχειακών και µη ξενοδοχειακών τουριστικών καταλυµάτων, οι 
ε̟ιχειρήσεις εστιάσεως, οι αερο̟ορικές και ακτο̟λοϊκές µεταφορές ε̟ιβατών 
και ΙΧ αυτοκινήτων, οι εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τα τουριστικά 
̟ρακτορεία και γραφεία, κ.ά. Στην έννοια της «τουριστικής οικονοµίας» 
̟εριλαµβάνεται η τουριστική βιοµηχανία και ε̟ι̟λέον: 

1. οι κεφαλαιουχικές δα̟άνες ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται είτε α̟ό 
εταιρίες ̟ου δραστηριο̟οιούνται άµεσα στον τουριστικό κλάδο 
είτε α̟ό την κυβέρνηση όταν αυτές ε̟ιδιώκουν κατά κύριο λόγο 
στην ̟αροχή της αναγκαία τουριστικής υ̟οδοµής και  



Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  
 

37 

2. κυβερνητικές δα̟άνες για τη δηµιουργία / βελτίωση 
̟ολιτιστικών κέντρων και κέντρων αναψυχής και άλλων 
υ̟ηρεσιών ̟ου σχετίζονται άµεσα µε τον ατοµικό ε̟ισκέ̟τη 
καθώς και υ̟ηρεσίες ̟ιο γενικού τύ̟ου ό̟ως διαφηµιστικές 
εκστρατείες για τον τουρισµό, κ.ά. 

Ο Πίνακας 8 α̟οτυ̟ώνει την ̟ροστιθέµενη αξία της «τουριστικής 
οικονοµίας» ως ̟οσοστό του ΑΕΠ και την α̟ασχόληση στην τουριστική 
οικονοµία ως ̟οσοστό της συνολικής α̟ασχολήσεως, σύµφωνα µε 
συγκρίσιµα στοιχεία του WTTC. Το 2008, η τουριστική οικονοµία στην 
Ελλάδα συνέβαλε στη δηµιουργία του 16,3% της συνολικής ̟ροστιθέµενης 
αξίας στην οικονοµία και στη δηµιουργία του 19,8% της συνολικής 
α̟ασχόλησης. Με αυτές τις µετρήσεις, η συµβολή του τουρισµού στην 
ελληνική οικονοµία είναι σχεδόν ισοδύναµη µε εκείνη στην Ισ̟ανία (µε 
µεγαλύτερη συµβολή στην α̟ασχόληση στην Ελλάδα), ενώ είναι µεγαλύτερη 
α̟ό όλες τις άλλες µεγάλες χώρες της Ζώνης του Ευρώ. 
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Πίνακας 8: Συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ και την απασχόληση στις χώρες της 
Ευρωζώνης 

 Ακαθάριστη 
̟ροστιθέµενη αξία ως 
% της συνολικής 

Α̟ασχόληση ως % 
της συνολικής 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Κύ̟ρος 21,2 19,7 18,3 26,8 24,7 22,9 
Μάλτα 23,3 23,0 22,6 28,2 27,6 27,1 
Ισ̟ανία 16,7 16,8 16,3 17,6 17,3 17,0 
Ελλάδα 17,2 16,3 16,2 20,8 19,8 19,6 
Πορτογαλία 15,2 15,5 15,6 19,0 18,8 18,9 
Σλοβακία 13,9 13,5 14,1 12,1 11,8 12,3 
Αυστρία 13,6 13,8 13,7 16,3 16,0 15,8 
Σλοβενία 12,6 12,5 12,3 14,1 13,9 13,6 
Γαλλία 10,6 10,5 10,2 12,6 12,6 12,4 
Ιταλία 10,1 9,8 9,6 11,3 11,0 10,6 
Λουξεµβούργο 7,8 8,5 8,8 12,0 12,7 12,7 
Βέλγιο 8,6 8,9 8,7 9,0 9,2 8,9 
Γερµανία 8,2 8,0 7,9 8,6 8,3 8,1 
Σουηδία 7,4 7,5 7,4 7,3 7,3 7,3 
Ολλανδία 7,9 7,5 7,1 7,5 7,1 6,8 
Ιρλανδία 7,0 6,9 6,5 6,5 6,3 5,8 

 
Πηγή: WTTC/ Travel & Tourism Economic Impact 2007, 2008, 2009 

 

Τα συνολικά έσοδα της χώρας α̟ό τον εξωτερικό τουρισµό ανήλθαν το 2008 
στα € 11,64 δισ., δηλαδή στο 4,8% του ΑΕΠ. Οι εισ̟ράξεις αυτές, ̟ου 
α̟οτελούν τη συνολική δα̟άνη των ξένων τουριστών στην Ελλάδα, 
σηµείωσαν µέση ετήσια αύξηση 4,2% στην ̟ερίοδο 2003-2008 και έχουν και 
εισαγωγικό κόστος, αφού ένα ̟οσοστό α̟ό τα ̟ροϊόντα ̟ου αγόρασαν οι 
ξένοι τουρίστες στην Ελλάδα ήταν εισαγόµενα. Ό̟ως φαίνεται στον 
ακόλουθο Πίνακα, η συµβολή των εισ̟ράξεων α̟ό τον εξωτερικό τουρισµό 
στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι α̟ό τις υψηλότερες µεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ.  

Α̟ό την άλλη ̟λευρά, οι ̟ληρωµές α̟οδεικνύουν ότι οι Έλληνες στη 
µεγαλύτερη ̟λειοψηφία ̟ροτιµούν ως τό̟ο διακο̟ών την Ελλάδα, αφού 
δα̟ανούν µικρό µόνο µέρος του για διακο̟ές στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα 
για τα έτη 2006, 2007 και 2008 στην Ελλάδα οι δα̟άνες για διακο̟ές στο 
εξωτερικό ανέρχονταν στο 1,1% του ΑΕΠ για κάθε έτος, έναντι 1,26% έως 
1,37% στην Ισ̟ανία, 2,7% έως 3,0% στην Αυστρία, 1,7% έως 1,8% στην 
Πορτογαλία, 2,9% έως 3,2% στην Σουηδία, 2,6% στο Ην. Βασιλείου σε κάθε 
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έτος και 2,5% στη Γερµανία σε κάθε έτος. Έτσι, το ̟λεόνασµα στο τουριστικό 
ισοζυγίου στην Ελλάδα είναι το τρίτο υψηλότερο α̟ό όλες τις χώρες ̟ου 
συµ̟εριλαµβάνει ο  Πίνακας 9. 

Πίνακας 9: Εισπράξεις και πληρωµές τουριστικού ισοζυγίου (ποσά σε εκατ. Ευρώ) 

 Εισ̟ράξεις Πληρωµές Τουριστικό Ισοζύγιο 

 2006 2008 % 
ΑΕΠ 
2008 

2006 2008 % 
ΑΕΠ 
2008 

2006 2008 % 
ΑΕΠ 
2008 

Κροατία 6.293 7.460 15,8% 585 766 1,6% 5.708 6.694 14,1% 
Κύ̟ρος 1.881 1.864 11,0% 768 1.062 6,3% 1.113 802 4,7% 
Ελλάδα 11.356 11.636 4,8% 2.382 2.680 1,1% 8.974 8.956 3,7% 
Σλοβενία 1.556 2.080 5,6% 773 866 2,3% 783 1.214 3,3% 
Πορτογαλία 6.672 7.440 4,5% 2.658 2.939 1,8% 4.014 4.501 2,7% 
Βουλγαρία 2.064 2.532 7,4% 1.174 1.617 4,7% 890 915 2,7% 
Ισ̟ανία 40.715 41.901 3,8% 13.266 13.834 1,3% 27.449 28.067 2,6% 
Αυστρία 13.255 14.816 5,3% 7.642 7.712 2,7% 5.613 7.104 2,5% 
Τουρκία 13.329 14.905 3,0% 2.182 2.394 0,5% 11.147 12.511 2,5% 
Εσθονία 812 822 5,2% 465 538 3,4% 347 284 1,8% 
Τσεχία 4.404 5.245 3,5% 2.195 3.114 2,1% 2.209 2.131 1,4% 

Ουγγαρία 3.373 4.097 3,9% 1.687 2.738 2,6% 1.686 1.359 1,3% 
Ιταλία 30.335 31.062 2,0% 18.366 20.789 1,3% 11.969 10.273 0,7% 

Σλοβακία 1.210 1.770 2,7% 842 1.474 2,3% 368 296 0,5% 
Γαλλία 36.911 37.006 1,9% 24.842 28.461 1,5% 12.069 8.545 0,4% 
Πολωνία 5.744 8.017 2,2% 5.733 6.475 1,8% 11 1.542 0,4% 

ΗΠΑ 85.107 91.312 0,9% 61.198 57.700 0,6% 23.909 33.612 0,3% 
Ρουµανία 1.033 1.357 1,0% 1.035 1.476 1,1% -2 -119 -0,1% 
Ια̟ωνία 6.742 7.381 0,2% 21.401 19.087 0,6% -14.659 -11.706 -0,4%  
Σουηδία 7.257 8.575 2,6% 9.171 10.461 3,2% -1.914 -1.886 -0,6% 
∆ανία 4.435 4.571 2,0% 5.957 6.619 2,8% -1.522 -2.048 -0,9% 
Ολλανδία 9.038 9.094 1,5% 13.558 14.777 2,5% -4.520 -5.683 -1,0% 

Λετονία 384 546 2,4% 563 775 3,4% -179 -229 -1,0% 
Ην. 
Βασίλειο 

27.602 24.614 1,4% 50.305 46.923 2,6% -22.703 -22.309 -1,2% 

Βέλγιο 8.200 8.426 2,4% 12.372 12.893 3,7% -4.172 -4.467 -1,3% 
Γερµανία 26.124 27.209 1,1% 58.894 61.994 2,5% -32.770 -34.785 -1,4% 
Ιρλανδία 4.258 4.279 2,3% 5.446 7.055 3,8% -1.188 -2.776 -1,5% 

 
Πηγή: WTTC/ Travel & Tourism Economic Impact 2007, 2008, 2009 

 

Σύµφωνα µε τις νεότερες µετρήσεις του Παγκόσµιου Συµβουλίου Τουρισµού 
και Ταξιδίων  για το έτος 2009 και βάσει της µεθοδολογίας Travel &Tourism 
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Satellite Accounts, ο τουριστικός τοµείς καλύ̟τει το 7,4% του συνολικού 
ΑΕΠ της Ελλάδας το 2009, ενώ εκτιµάται ότι το εν λόγω ̟οσοστό θα αυξηθεί 
σε 7,6% το 2019. Η σχετική ζήτηση θα διαµορφωθεί στο ύψος των €41,7 δισ. 
το 2009, ενώ σύµφωνα µε τον ίδιο ̟άντα φορέα, το 2019 η τουριστική ζήτηση 
̟ροβλέ̟εται να ανέλθει στο ύψος των €76,1 δισ. Οι ε̟ενδύσεις στον κλάδο 
εκτιµούνται σε €5,8 δισ. το 2009, συµβάλλοντας κατά 14,3% στο σύνολο των 
ε̟ενδύσεων της χωράς. Για το 2019 οι ε̟ενδύσεις θα φθάσουν τα €11,3 δισ., 
καταλαµβάνοντας το 14,7% των συνολικών ε̟ενδύσεων. Το µέγεθος της 
α̟ασχόλησης του τουριστικού τοµέα εκτιµάται σε 894 χιλ. θέσεις εργασίας το 
2009, συµβάλλοντας κατά 19,6% στο σύνολο της α̟ασχόλησης. Το 
αντίστοιχο µέγεθος για το 2019 ̟ροβλέ̟εται ότι θα διαµορφωθεί σε 1.203 χιλ. 
θέσεις εργασίας (20,2% στη συνολική α̟ασχόληση)5. 

Η Ελλάδα διαθέτει σήµερα 9.554 ξενοδοχειακές µονάδες συνολικής 
δυναµικότητας 726.546 κλινών (Νοέµβριος 2009), η συντρι̟τική ̟λειονότητα 
των ο̟οίων είναι ξενοδοχεία κλασικού τύ̟ου, κατηγορίας 2** και 3*** 
αστέρων, ̟ου λειτουργούν ε̟οχικά και έχουν µέσο µέγεθος 76 κλίνες ανά 
µονάδα.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Ε̟ιµελητηρίου, το 2007 
καταγράφηκαν 700.933 κλίνες έναντι 423.660 κλινών το 1990 (µέση ετήσια 
µεταβολή 4,2%). Στη δεκαετία του 1970 σηµαντική αύξηση ̟αρουσίασαν οι 
κλίνες υψηλών κατηγοριών σε αντίθεση µε τη δεκαετία του 1980 κατά την 
ο̟οία αυξήθηκαν οι κλίνες των µικρότερων κατηγοριών, γεγονός στο ο̟οίο 
συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό ο ανα̟τυξιακός νόµος 1262/82. Αντίθετα, η 
δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται ως η ε̟οχή των ε̟εκτάσεων, των 
ανακαινίσεων και του εκσυγχρονισµού  των υφισταµένων µονάδων, 
δεδοµένου ότι η κρίση ̟ου ανέκυψε στον ελληνικό τουρισµό οδήγησε σε 
µείωση του ρυθµού ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών καταλυµάτων. 
Συσχετίζοντας τα ̟αρα̟άνω στοιχεία, ̟αρατηρείται διαχρονική αύξηση του 
δείκτη αφίξεων ανά ξενοδοχειακή κλίνη α̟ό το 1997 µέχρι και το 2001. Στην 
αύξηση αυτή και τη διαµόρφωση της σηµερινής εικόνας του ξενοδοχειακού 
δυναµικού θα ̟ρέ̟ει ̟αράλληλα να ληφθούν υ̟όψη, σύµφωνα µε 
̟αράγοντες του εξεταζόµενου κλάδου, τα εξής: 

� Η ̟ολιτική δηµιουργίας νέων µονάδων δεν ακολούθησε τις 
συγκεκριµένες ανάγκες του ελληνικού τουρισµού τόσο σε ̟οιοτικό 
ε̟ί̟εδο όσο και σε ό,τι αφορά στη χωροταξική κατανοµή τους. Αυτό 
είχε ως α̟οτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ̟οσοτικά ικανο̟οιητικού 
αριθµού κλινών, χωρίς όµως να ακολουθηθούν ̟οιοτικές 
̟ροδιαγραφές και να ληφθούν υ̟όψη µακρο̟ρόθεσµες τάσεις της 
αγοράς. Οι ε̟ενδύσεις εκσυγχρονισµού α̟οτελούν ουσιαστικό 
στοιχείο για τη βελτίωση του ξενοδοχειακού δυναµικού, ωστόσο δεν 

                                                      
5 WTTC/ Travel & Tourism Economic Impact – Greece 2009 
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µ̟ορούν να ε̟ιλύσουν τη βασική ανάγκη α̟ουσίας νέων 
ξενοδοχειακών µονάδων. 

� Η ̟ολιτική των κινήτρων δηµιουργίας νέων µονάδων αλλά και 
γενικότερα της ενίσχυσης των τουριστικών ε̟ενδύσεων µέσω των 
ανα̟τυξιακών νόµων ήταν ασαφής, χωρίς να λαµβάνει υ̟’ όψιν τις 
ιδιαιτερότητες του τουρισµού. Αυτό έχει σχέση τόσο µε το ύψος των 
κινήτρων όσο και µε τη γεωγραφική κατανοµή αυτών. Το 
α̟οτέλεσµα ήταν να ̟αρέχονται ενισχύσεις για τη δηµιουργία 
ε̟ενδύσεων σε ̟εριοχές ̟ου ήταν εκτός τουριστικής αγοράς, µε 
συνέ̟εια ή να µη συγκέντρωναν ε̟ενδυτές ή οι ε̟ενδύσεις στην 
̟ορεία να ε̟έβαιναν µη βιώσιµες. Ε̟ι̟λέον, τα κίνητρα αυτά 
̟εριέ̟λεξαν ̟ερισσότερο τα ̟ράγµατα, καθώς δεν α̟οτελούσαν 
µέρος ενός γενικότερου ̟λαισίου τουριστικής ̟ολιτικής και είχαν 
µόνο οικονοµική διάσταση, δηµιουργώντας έτσι µια ̟ροβληµατική 
κατάσταση6. 

Σχετικά µε την κατανοµή του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας κατά 
κατηγορία, τα ̟ερισσότερα είναι ξενοδοχεία Γ’ κατηγορίας (2*), ο αριθµός 
των ο̟οίων ανήλθε το 2007 σε 4.403. Ακολούθησαν τα ξενοδοχεία Β’ 
κατηγορίας (3*) µε 1.900 µονάδες και τα ξενοδοχεία ∆’&Ε’ κατηγορίας (1*) µε 
1.557 µονάδες. Τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας (4*) ήταν αρκετά λιγότερα 
(1.048 µονάδες), ενώ ακόµη λιγότερα ήταν τα ξενοδοχεία ̟ολυτελείας (*5) µε 
199 µονάδες.  

Στον αµέσως ε̟όµενο Πίνακα φαίνεται η εξέλιξη του ξενοδοχειακού 
δυναµικού της χώρας α̟ό το 1990 έως και το 2007, ενώ στο ∆ιάγραµµα 3 
α̟εικονίζονται οι κατηγορίες των ξενοδοχείων της χώρας µας για το έτος 
2007. 

                                                      
6 ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAP/ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2007 
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Πίνακας 10: Αριθµός ξενοδοχείων ανά έτος και κατηγορία 

Έτος ΑΑ’ Α’ Β’ Γ’ ∆’ & Ε’ ΣΥΝΟΛΟ 

1990 45 470 1571 2722 1615 6423 
1991 46 515 1674 2840 1572 6647 
1992 46 560 1773 2910 1567 6856 
1993 51 629 1896 2923 1636 7135 
1994 52 595 1294 3592 1637 7170 
1995 60 621 1328 3719 1659 7387 
1996 62 656 1362 3750 1647 7477 
1997 65 681 1405 3615 1628 7394 
1998 72 728 1449 3870 1666 7785 
1999 77 745 1456 3907 1671 7856 
2000 79 766 1474 3967 1650 7936 
2001 90 816 1543 4189 1646 8284 
2002 97 847 1579 4329 1658 8510 
2003 104 870 1613 4403 1699 8689 
2004 139 896 1660 4473 1731 8899 
2005 155 944 1712 4496 1729 9036 
2006 176 994 1804 4460 1677 9111 
2007 199 1048 1900 4403 1657 9207 

 
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο/ ΙΤΕΠ - Η εικόνα του ξενοδοχειακού δυναµικού της Ελλάδος, 
Οκτώβριος 2009 

 

∆ιάγραµµα 3: Κατηγορίες ξενοδοχείων (2007) 

 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΜΒΑTourism.gr – Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισµό στην Ελλάδα 2007-2008 
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Αναφορικά µε τη γεωγραφική κατανοµή του συνόλου των ξενοδοχειακών 
κλινών της χώρας, µε βάση τα στοιχεία του 2007 ̟αρουσιάζεται µία 
υ̟ερσυγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναµικού σε τέσσερις µόνο ̟εριοχές της 
χωράς (Πίνακας 11, ∆ιάγραµµα 4) . Συγκεκριµένα, ε̟ί του συνόλου 700.933 
κλινών, στην ̟εριφέρεια της Κρήτης λειτουργούσαν 146.955 κλίνες και 
ακολουθούν τα ∆ωδεκάνησα  µε 120.540 κλίνες, η ̟εριφέρεια Μακεδονίας µε 
98.882 κλίνες και η ̟εριφέρεια της Στερεάς Ελλάδας µε 93.816 κλίνες. 

Πίνακας 11: Αριθµός κλινών ανά Περιφέρεια (2007) 

Περιφέρεια Κλίνες 

Στερεά Ελλάδα 93816 
Ή̟ειρος 11286 
Μακεδονία 98882 
Πελο̟όννησος 47377 
Θεσσαλία 27195 
Θράκη 6501 
Νησιά Αιγαίου 20967 
Κρήτη 146955 
Κυκλάδες 42316 
∆ωδεκάνησα 120540 
Ιόνια Νησιά 85098 
ΣΥΝΟΛΟ 700933 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΜΒΑTourism.gr – Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισµό στην Ελλάδα 2007-2008 

 

∆ιάγραµµα 4: Αριθµός κλινών ανά Περιφέρεια (2007) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΜΒΑTourism.gr – Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισµό στην Ελλάδα 2007-2008 
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Στο ∆ιάγραµµα ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζεται ο αριθµός των κλινών ανά 
κατηγορία ξενοδοχείου για το έτος 2007. 

 

∆ιάγραµµα 5: Αριθµός κλινών ανά κατηγορία ξενοδοχείου (2007) 

 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΜΒΑTourism.gr – Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισµό στην Ελλάδα 2007-2008 

 

Η µέχρι σήµερα ασκηθείσα ̟ολιτική ε̟ενδυτικών κινήτρων δεν κατάφερε να 
ε̟ιλύσει το ̟ρόβληµα, κατά το διάστηµα του Μαΐου 2005 µέχρι τον Ιούλιο 
του 2008 και µέσω του Ανα̟τυξιακού Νόµου 3299/04 ευνοήθηκαν οι ήδη 
ανε̟τυγµένες τουριστικά ̟εριοχές, ενώ οι ε̟ενδύσεις ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήθηκαν αφορούσαν κατά κύριο λόγο εκσυγχρονισµό 
ξενοδοχείων ή ίδρυση και ε̟έκταση των ξενοδοχειακών µονάδων. Ο 
υ̟ολογισµός της ̟λεονάζουσας ̟οσότητας καταλυµατικού δυναµικού, 
α̟οκαλύ̟τει ότι το διαθέσιµο καταλυµατικό δυναµικό υ̟ερβαίνει το 184,7% 
της τρέχουσας ζήτησης, χωρίς συνυ̟ολογισµό της ̟οσότητας κλινών των 
ενοικιαζόµενων δωµατίων. Αυτό σηµαίνει ότι η εφικτή ̟αραγωγική 
δυναµικότητα του α̟οθέµατος ξενοδοχειακών κλινών ανέρχεται σε 
διανυκτερεύσεις της τάξεως των 182.435.760. Ο αριθµός αυτός είναι ικανός 
να καλύψει αυξανόµενη ζήτηση δεκατεσσάρων (14) ετών, µε µέσο ετήσιο 
ρυθµό αυξήσεως της τάξεως του 8%. 

Ο δείκτης του κύκλου εργασιών στον τοµέα υ̟ηρεσιών ̟αροχής 
καταλύµατος και εστίασης ̟ου ̟αρουσιάζεται στο κάτωθι διάγραµµα 
καταδεικνύει την έντονη ε̟οχικότητα του κλάδου. 
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∆ιάγραµµα 6: Εξέλιξη του κύκλου εργασιών στον τοµέα του τουρισµού για την Ελλάδα 
                       (2005-2009) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ/ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης είναι : 

� η ετερογένεια, καθώς διαφορετικοί ̟αραγωγικοί κλάδοι 
εµ̟λέκονται στην ̟αραγωγή και διάθεση των ̟ροϊόντων ̟ου 
ε̟ιδιώκει να καταναλώσει ο τουρίστας, 

�  η ε̟οχικότητα, ̟ου χαρακτηρίζει σε µεγάλο βαθµό τη 
ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό ̟ροϊόν,  

� η ελαστικότητα (η τουριστική ζήτηση είναι κατά κανόνα 
ελαστική ως ̟ρος το εισόδηµα και σχετικώς ανελαστική ως 
̟ρος την τιµή) και 

� η εναλλακτική της φύση, µε την έννοια ότι η ζήτηση για 
τουρισµό ε̟ηρεάζεται α̟ό τις ̟ολιτιστικές και τις 
κοινωνικο̟ολιτικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν σε έναν 
̟ροορισµό. 

Η τουριστική ζήτηση διακρίνεται σε: 

� ζήτηση ̟ροερχόµενη α̟ό τα νοικοκυριά (καταναλωτική 
ζήτηση, ̟ου εκφράζεται µε την αγορά µεµονωµένων 
τουριστικών ̟ακέτων),  

� ζήτηση ̟ροερχόµενη α̟ό το δηµόσιο (καταναλωτική και 
ε̟ενδυτική, ̟ου σκο̟ό έχει την ̟αροχή δηµόσιων 
τουριστικών υ̟ηρεσιών για την εξυ̟ηρέτηση των τουριστών) 
και  
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� σε ζήτηση ̟ροερχόµενη α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου ασκούν 
ε̟ιχειρηµατικές δραστηριότητες µέσα στο τουρ. κύκλωµα 
(̟ρακτορεία ταξιδιών, γραφεία ενοικίασης οχηµάτων) και 
α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου βρίσκονται εκτός τουριστικού 
κυκλώµατος. 

Συνολικά η ζήτηση για τουριστικές υ̟ηρεσίες ε̟ηρεάζεται α̟ό ̟λήθος 
̟αραγόντων. Οι ̟ιο σηµαντικοί είναι τα δηµογραφικά και κοινωνικό-
οικονοµικά χαρακτηριστικά των τουριστών, τα κίνητρά τους, η χώρα 
̟ροέλευσης τους, το ε̟ί̟εδο του εισοδήµατος, οι ̟ροσδοκίες, η εικόνα ̟ου 
διαµορφώνουν για τον τουριστικό ̟ροορισµό και η ικανο̟οίηση ̟ου 
λαµβάνουν α̟ό την αντίστοιχη ̟ροσφορά των τουριστικών υ̟ηρεσιών. 
Ε̟ίσης ̟αράγοντες ̟ου καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την συνολική ζήτηση 
̟ροέρχονται και α̟ό το συνολικό τουριστικό κύκλωµα, ό̟ως οι τιµές των 
τουριστικών ̟ροϊόντων, ο αριθµός των αφίξεων των τουριστών σε ένα µέρος, 
ο αριθµός των διανυκτερεύσεων, ο τύ̟ος και οι υ̟ηρεσίες των καταλυµάτων, 
τα µεταφορικά µέσα και σίγουρα οικονοµικοί ̟αράγοντες ό̟ως η 
συναλλαγµατική ισοτιµία. Μάλιστα σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο των εν 
Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), οι νέες τάσεις 
της τουριστικής αγοράς και οι συνεχείς εξελίξεις στο τουριστικό κλάδο, ό̟ως 
η  αλλαγή στο καθεστώς των αεροµεταφορών, τα νέα κανάλια διανοµής και 
η ανά̟τυξη νέων τεχνολογιών µεταβάλλουν όχι µόνο ̟οσοτικά αλλά και 
̟οιοτικά την ζήτηση.7. 

 

Μείωση κατά 1,4% ̟αρουσίασε ο αριθµός των αφίξεων µη-κατοίκων  στη 
χώρα µας το 2008 σε σχέση µε το 2007, ενώ σύµφωνα µε τα διαθέσιµα 
στοιχεία της ΕΣΥΕ µέχρι και το Γ’ Τρίµηνο του 2009 οι αντίστοιχες αφίξεις 
̟αρουσίασαν µείωση της τάξης του 6,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα 
του 2008. 

Oι αφίξεις α̟ό την Ευρώ̟η κατά το έτος 2008, στην ο̟οία αναλογεί το 
µεγαλύτερο µερίδιο της τουριστικής αγοράς (90,8%), ̟αρουσίασαν µείωση 
έναντι του 2007 κατά 1,7% ενώ α̟ό τα κράτη-µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 
κατέγραψαν µείωση κατά 5,2%. Ειδικότερα, ̟αρατηρείται σηµαντική µείωση 
των αφίξεων το 2008 έναντι του 2007, α̟ό τη Γερµανία κατά 8,9% και α̟ό το 
Ηνωµένο Βασίλειο κατά 9,2%, ενώ σηµαντική αύξηση 54,9% εµφανίζουν οι 
αφίξεις α̟ό τη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά την κατανοµή των αφίξεων κατά χώρα 
̟ροέλευσης µη κατοίκων, τη µεγαλύτερη συµµετοχή κατά το 2008, ό̟ως και 
το 2007, κατέχει η Γερµανία (15,5%), και ακολουθούν το Ηνωµένο Βασίλειο 

                                                      
7 ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAP/ Τουριστικά – Ταξιδιωτικά Γραφεία 2007 
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(14,3%), η Ιταλία (6,9%) και η Γαλλία (5,7%) . Τα ̟αρα̟άνω συνοψίζονται 
στο διάγραµµα ̟ου ακολουθεί8.  

 

∆ιάγραµµα 7: Αφίξεις µη κατοίκων στην Ελλάδα, 2007- 2008 

 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ/ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 

 

‘Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε, οι αφίξεις αλλοδα̟ών 
τουριστών α̟ό το 1994 έως και το 1996 ̟αρουσίασαν σταδιακή µείωση ενώ 
κατέγραψαν αύξηση κατά την ̟ερίοδο 1999-2007, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
µεταβολής 4,6%.  Μέχρι και το έτος 2007 οι ρυθµοί αύξησης των 
̟ροσφερόµενων κλινών ήταν αντίστοιχοι των ρυθµών αύξησης του 
τουριστικού ρεύµατος ̟ρος τη χώρα µας. Στον Πίνακα ̟ου ακολουθεί 
̟αρουσιάζεται η εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας σε σχέση 
µε το ρυθµό αύξησης των τουριστικών αφίξεων. 

                                                      
8 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΥΕ/ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 
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Πίνακας 12: ∆ιαθέσιµες κλίνες και αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα 

Έτος Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις / Κλίνη 

1960 400.000 55.000 7,27 
1970 1.455.000 119.000 12,23 
1980 5.271.000 278.000 18,96 
1990 9.310.000 423.660 21,98 
1995 10.712.145 533.818 20,07 
1996 9.782.061 548.785 17,82 
1997 10.588.489 561.068 18,87 
1998 11.363.822 576.876 19,70 
1999 12.605.928 853.814 14,76 
2000 13.567.453 586.372 23,14 
2001 14.678.688 608.140 24,14 
2002 14.918.177 625.155 23,86 
2003 14.784.560 644.898 22,93 
2004 14.267.420 668.271 21,35 
2005 15.779.133 682.050 23,13 
2006 17.283.910 693.252 24,93 
2007 18.754.593 700.933 26,76 

 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί στο σηµείο αυτό ότι στις αφίξεις αλλοδαπών 
τουριστών από το 1994- 2007 έχουν καταγραφεί και οικονοµικοί 
µετανάστες που διαµένουν στην Ελλάδα και διέρχονται κατά καιρούς από 
τα σύνορα της χώρας. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι Αλβανοί. Αντίθετα 
στις αφίξεις του 2008 που παρουσιάστηκαν παραπάνω καταγράφονται οι 
αφίξεις στα ελληνικά σύνορα µόνο τουριστών µη κατοίκων Ελλάδας. 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ/ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 

 

Η ̟λειοψηφία των αλλοδα̟ών τουριστών ̟ου ε̟ισκέ̟τονται τη χώρα µας 
ε̟ιλέγει το αερο̟λάνο ως µέσο µεταφοράς και ειδικότερα τις ναυλωµένες 
̟τήσεις (charter). Συγκεκριµένα, το 2007 σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
̟αρακάτω  Πίνακα, το 68,51% του συνολικού αριθµού των τουριστών ̟ου 
έφθασαν στην Ελλάδα ταξίδεψαν αερο̟ορικώς. Αρκετά λιγότεροι ήταν οι 
τουρίστες ̟ου έφθασαν στη χώρα µας οδικός (µερίδιο 24,86% ε̟ί των 
συνολικών αφίξεων), θαλασσίος  (6,09%), ενώ ελάχιστοι ήταν αυτοί ̟ου 
χρησιµο̟οίησαν τις υ̟ηρεσίες των σιδηροδρόµων. 



Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  
 

49 
 

Πίνακας 13: Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα ανά µέσο µεταφοράς  
                  (1999-2007) 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΑΣ 

Α
ερ

ο̟
ορ

ικ
ώ

ς 

Θ
α

λα
σσ

ίω
ς 

Κ
ρο

υα
ζι

έρ
ες

 

Ο
δι

κώ
ς 

Σ
ιδ

/
κώ

ς 

ΣΥΝΟΛΟ 

1999 9.961.836 797.106 441.840 1.366.338 38.808 12.605.928 
2000 10.454.089 836.010 471.908 1.741.477 63.969 13.576.453 
2001 10.841.059 808.165 621.357 2.322.037 86.070 14.678.688 
2002 10.437.910 797.017 738.178 2.855.818 89.254 14.918.177 
2003 10.417.072 629.787 815.167 2.827.973 94.561 14.784.560 
2004 9.973.822 555.213 954.791 2.691.982 91.612 14.627.420 
2005 10.426.245 759.829 1.172.668 2.986.462 103.929 15.449.133 
2006 11.509.127 1.009.776 1.244.694 3.441.204 79.109 17.283.910 
2007 12.001.222 1.066.359 1.236.802 4.354.879 95.331 18.754.593 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ/ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 

 

Στην ανάλυση των στοιχείων κατά µέσο µεταφοράς και σταθµό εισόδου 
̟αρατηρείται ότι κατά το 2008, τα αεροδρόµια ̟ου συγκεντρώνουν το 
µεγαλύτερο ̟οσοστό κίνησης, µετά το «Ελευθέριος Βενιζέλος» (21,8%), είναι 
του Ηρακλείου (13,4%), της Ρόδου (8,6%), της Θεσσαλονίκης (5,8%) και της 
Κερκύρας (5,1%). 

Οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών στη χώρα κατά µήνα από το 2004 έως και το 
2007 παρουσιάζονται στον  

∆ιάγραµµα 8 αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του εν λόγο 
διαγράµµατος τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σε̟τέµβριο 
συγκεντρώνεται ̟ερισσότερο α̟ό το ήµισυ του συνόλου των αφίξεων στην 
Ελλάδα, γεγονός ̟ου καταδεικνύει την έντονη ε̟οχικότητα του τουριστικού 
κλάδου. 
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∆ιάγραµµα 8: Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα ανά µήνα (2004- 2007) 
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Πηγή: ΕΣΥΕ/ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 

 

Μείωση, ̟αρουσίασε ο αριθµός των συνολικών διανυκτερεύσεων στα 
συλλογικά τουριστικά καταλύµατα της χώρας (ξενοδοχεία και οµοειδή 
καταλύµατα, κάµ̟ινγκ) α̟ό το 2001 έως και το 2004 για να ανακάµψει και 
̟άλι α̟ό το 2005 και να µειωθεί εκ νέου το 2007. Αντίστοιχη είναι και η 
̟ορεία της µέσης ετήσιας ̟ληρότητας των τουριστικών καταλυµάτων. 
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Πίνακας 14: ∆ιανυκτερεύσεις και µέση ετήσια πληρότητα (1994 – 2007) 

Έτος Σύνολο 
∆ιανυκτερεύσεων 

Μέση ετήσια 
̟ληρότητα (%) 

1994 52.891.918 60,6 
1995 51.294.196 56,3 
1996 47.945.506 54,4 
1997 53.364.507 58,4 
1998 56.549.442 61,1 
1999 60.256.902 63,5 
2000 61.302.903 65 
2001 58.832.656 62,7 
2002 55.840.611 61,7 
2003 54.502.104 60,7 
2004 52.554.021 55,6 
2005 55.264.093 58,6 
2006 56.796.551 59,8 

2007 65.420.236 57 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ/ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 

 

Οι αλλοδα̟οί τουρίστες α̟οτελούν τη βασικότερη κατηγορία ̟ελατών των 
ελληνικών ξενοδοχειακών ε̟ιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ε̟ί συνόλου 
65.420.236  διανυκτερεύσεων το έτος 2007 (Πίνακας 15), οι αλλοδα̟οί 
αντι̟ροσω̟εύουν το 74,5% ενώ το υ̟όλοι̟ο 25,5% αφορά διανυκτερεύσεις 
α̟ό ηµεδα̟ούς. 

 

Πίνακας 15: ∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών – αλλοδαπών 2004 – 2007 

Έτος ∆ιαν/σεις 
Ηµεδα̟ών  

Ρυθµός  
Μεταβολής 

∆ιαν/σεις 
Ηµεδα̟ών  

Ρυθµός  
Μεταβολής 

2004 13.757.825 - 38.796.196 - 
2005 14.529.739 5,61% 40.734.354 5,00% 
2006 14.741.170 1,46% 43.055.381 5,70% 
2007 17.338.763 17,62% 48.081.473 11,67% 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ/ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 

 

Σε ό,τι αφορά στις τουριστικές εισ̟ράξεις σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ 
(Πίνακας 16) , αυτές βαίνουν α̟ό το 2001 και µετά συνεχώς αυξανόµενες, 
τόσο για την Ελλάδα, όσο και σε ευρω̟αϊκό και ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο µε κοινή 
µάλιστα ̟ορεία και για τις τρεις γεωγραφικές ̟εριοχές. Αντίθετα, η ̟ορεία 
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των τουριστικών αφίξεων δεν είναι κοινή καθώς  η ̟οσοστιαία µεταβολή 
στην ευρω̟αϊκή και την ̟αγκόσµια τουριστική κίνηση σε ε̟ί̟εδο αφίξεων 
είναι τα ̟ερισσότερα έτη θετική, ενώ η ελληνική τουριστική κίνηση ̟έρασε 
ένα διάστηµα (2002-2004) ̟ου κινείτο µε αρνητικούς ρυθµούς. Το 2005, 
εντούτοις, σηµειώθηκε µεγάλη αύξηση, εξαιτίας της αρίστης διοργάνωσης 
των Ολυµ̟ιακών Αγώνων στην Αθήνα, ̟ου λειτούργησε ως η καλύτερη 
διαφήµιση για τη χώρα µας. Τη θέση αυτή υ̟οστηρίζει και η ̟ορεία των 
διανυκτερεύσεων, α̟ό το 2004 και µετά ̟αρατηρείται συνεχής αύξηση του εν 
λόγω µεγέθους, µε εξαίρεση το 2008, ο̟ότε σηµειώθηκε έντονη κάµψη 
εξαιτίας της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. 

 

Πίνακας 16: Τουριστικές εισπράξεις 2000 - 2008 

Έτος Εισ̟ράξεις (σε 
εκατ. Ευρώ) 

Ρυθµός 
Μεταβολής 

2000 10.061,20 - 
2001 10.579,90 5,16% 
2002 10.284,70 -2,79% 
2003 9.495,30 -7,68% 
2004 10.347,80 8,98% 
2005 10.729,50 3,69% 
2006 11.356,70 5,85% 
2007 11.319,20 -0,33% 
2008 11.635,90 2,80% 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ/ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 

 

Συνοψίζοντας, αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά του αλλοδα̟ού τουρισµού 
̟ου ε̟ισκέ̟τεται τη χώρα µας, ̟ροκύ̟τει ότι οι εν λόγω τουρίστες 
̟ροέρχονται κυρίως α̟ό το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία και την Ιταλία 
και ̟ροτιµούν το Γ΄ τρίµηνο του έτους για τις διακο̟ές τους στην Ελλάδα. 
Είναι κατά κανόνα άτοµα νεαρής ηλικίας, µεσαίας και κατώτερης 
κοινωνικής και εισοδηµατικής τάξης, ̟ου ξοδεύουν στη χώρα µας κατά µέσο 
όρο α̟ό 58 έως 67 ευρώ ηµερησίως, ενώ ο µέσος αριθµός διανυκτερεύσεών 
τους στη χώρα µας ανέρχεται σε 11,2 διανυκτερεύσεις, µε συνηθέστερη 
διάρκεια ̟αραµονής τις 7 διανυκτερεύσεις.  
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3.3 Ελληνικός Τουρισµός και Παγκόσµια 

Οικονοµική Κρίση 

Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Τουριστικών Μελετών 
και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) και µε βάση τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα στοιχεία 
για το 2009, η αρνητική ̟ορεία των τουριστικών µεγεθών τόσο για την 
Ελλάδα όσο και για όλους τους ανταγωνιστικούς ευρωµεσογειακούς 
̟ροορισµούς είναι γεγονός. 

Η ̟αγκόσµια οικονοµική κρίση είχε σηµαντικές ε̟ι̟τώσεις σε ̟εριφερειακό 
ε̟ί̟εδο. Ειδικότερα, στην Κρήτη, µία ̟εριοχή ̟ου στηρίζεται ̟ολύ στις 
αφίξεις Γερµανών και Άγγλων, σηµειώθηκε µείωση των αερο̟ορικών 
αφίξεων της τάξης του 10,3% (Ιανουάριος. – Οκτώβριος 2009), ενώ η µείωση 
των εσόδων σε ορισµένες ̟εριοχές του νησιού έφτασε ή ξε̟έρασε ακόµη και 
το 20%. Στα Ιόνια Νησιά οι συνολικές αερο̟ορικές αφίξεις της ̟εριόδου 
Ιανουαρίου. – Οκτωβρίου 2009µειώθηκαν κατά 8,9% και στη Χαλκιδική ήταν 
η ̟ρώτη χρονιά ̟ου ο τουρισµός κινήθηκε σε αρνητική τροχιά. Στην Αθήνα 
οι αερο̟ορικές αφίξεις µειώθηκαν κατά 7,1%, µία µείωση ̟ου δεν 
αντικατο̟τρίζει, ωστόσο, την ̟ραγµατική µείωση στους τουρίστες της 
Αθηνάς, αφού ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών α̟οτελεί διαµετακοµιστικό 
κέντρο ̟ου εξυ̟ηρετεί τουρίστες ̟ου ̟ροωθούνται σε άλλες ̟εριοχές της 
χωράς. Η µέση ̟ληρότητα το ̟ρώτο 9µηνο του 2009 µειώθηκε κατά 13,62%, 
9,26% και 9,25% στα ξενοδοχεία των 5, 4 και 3 αστέρων, ενώ τα έσοδα 
σηµειώνουν µείωση της τάξης του 20% ̟ερί̟ου. Τέλος, η Ρόδος είναι η 
τουριστική ̟εριοχή µε τη µικρότερη µείωση στις αερο̟ορικές αφίξεις (-2,1%). 

Το βασικό συµ̟έρασµα της έκθεσης του ΙΤΕΠ είναι ότι ̟αρατηρείται µια 
κάµψη των οικονοµικών στοιχείων των τουριστικών ε̟ιχειρήσεων για το 
έτος 2008, η ο̟οία αναφέρεται άλλοτε σε µείωση των ρυθµών αύξησης 
κά̟οιων στοιχείων των ε̟ιχειρήσεων και άλλοτε σε καθ’ αυτή µείωση των 
α̟όλυτων µεγεθών των στοιχείων. Η κάµψη φαίνεται να αντανακλά τις 
̟ρώτες ε̟ι̟τώσεις της διεθνούς κρίσης στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι ο̟οίες 
αναµένεται να α̟οκαλυφθούν σε µεγαλύτερο βαθµό µε τα στοιχεία των 
λογιστικών καταστάσεων του 2009. Τα οικονοµικά α̟οτελέσµατα των 
ξενοδοχειακών ε̟ιχειρήσεων αναµένεται ε̟οµένως να διαµορφωθούν σε 
ακόµη χαµηλότερα ε̟ί̟εδα για το 2009, σε σχέση µε τα ε̟ί̟εδα του 2008. 

Το έτος 2010 αναµένεται να είναι δύσκολο για τις ελληνικές ξενοδοχειακές 
ε̟ιχειρήσεις, καθώς θα αντιµετω̟ίζουν αφενός µια µειωµένη σχετικά 
τουριστική κίνηση και αφετέρου θα ̟ρέ̟ει να διαχειριστούν µια αρνητική 
οικονοµική κατάσταση δύο ετών, η ο̟οία θα έχει ήδη ε̟ηρεάσει αρνητικά τα 
στοιχεία τους. Αν και σε ̟αγκόσµιο και ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο ̟αρατηρούνται 
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ενθαρρυντικά σηµάδια ανάκαµψης της οικονοµίας, σε εθνικό ε̟ί̟εδο 
φαίνεται ότι το 2010 θα είναι τουλάχιστον εξίσου δύσκολο9. 

 

                                                      
9 Ετήσια Έκθεση Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Προβλέψεων  
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Συνθετική ∆ιάγνωση 

4.1 ∆ιάγνωση και Ανάλυση Κρίσιµων 

Παραγόντων 

Η χώρα µας βρίσκεται σήµερα α̟ό ̟λευράς ανταγωνιστικότητας στον κλάδο 
του τουρισµού και των ταξιδίων στην 24η θέση µεταξύ 133 χωρών σε όλο τον 
κόσµο, ̟ίσω α̟ό την Ισ̟ανία, Πορτογαλία και Κύ̟ρο. Η θέση αυτή δεν 
είναι ικανο̟οιητική, κυρίως αν λάβει κανείς υ̟όψη του αφενός την ̟λούσια 
̟ολιτιστική κληρονοµιά και αφετέρου το αναλλοίωτο φυσικό ̟εριβάλλον 
και τους ̟λούσιους φυσικούς ̟όρους της Ελλάδας. Η χώρα µας διαθέτει 
̟λούσια ̟ολιτιστική κληρονοµιά, αρκετά καλές τουριστικές υ̟οδοµές, το 
κράτος δίνει υψηλή ̟ροτεραιότητα στον τοµέα του τουρισµού, χωρίς όµως 
να διαθέτει και τους α̟αραιτήτους ̟όρους για την ανά̟τυξή του ενώ  οι 
̟ολίτες είναι θετικά διακείµενοι έναντι των ξένων τουριστών. 

Α̟ό την άλλη ̟λευρά, υ̟άρχει µια σειρά α̟ό σοβαρούς ανασταλτικούς 
̟αράγοντες ̟ου εµ̟οδίζουν την ε̟ιχειρηµατικότητα στη χώρα µας. Το 
αυστηρό ρυθµιστικό ̟εριβάλλον, τα εµ̟όδια στην ̟ροσέλκυση ξένων 
ε̟ενδύσεων ό̟ως οι ̟εριορισµοί στην α̟όκτηση ιδιοκτησίας α̟ό ξένους 
α̟οτελούν τους ανασταλτικούς ̟αράγοντες για την ανά̟τυξη 
ε̟ιχειρηµατικότητας στον τουρισµό στην Ελλάδα. Ε̟ι̟λέον, στον τοµέα της 
διαφάνειας η χώρα µας καταλαµβάνει τις τελευταίες θέσεις στην Ε.Ε. 
Υ̟άρχει λοι̟όν ανάγκη ε̟ανεξέτασης του τρό̟ου εφαρµογής του 
νοµοθετικού ̟λαισίου ̟ου διέ̟ει τη σχέση ̟εριβάλλον και τουρισµός, έτσι 
ώστε να δηµιουργεί τα µικρότερα δυνατά εµ̟όδια στη λειτουργία των 
ε̟ιχειρήσεων, χωρίς βέβαια να θυσιάζει το ε̟ιδιωκόµενο ̟εριβαλλοντικό 
α̟οτέλεσµα. 

Σηµαντικές συνιστώσες της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού ̟ροϊόντος 
ό̟ως και κάθε κλάδου α̟οτελούν τόσο η τιµή όσο και το κόστος.  Χώρες 
ό̟ως η Ισ̟ανία, η Πορτογαλία και η Κύ̟ρος, ̟ου βρίσκονται σε καλύτερη 
θέση στη γενική κατάταξη ανταγωνιστικότητας α̟ό τη χώρα µας, κατέχουν 
τις ̟ρώτες θέσεις α̟ό ̟λευράς ανταγωνιστικότητας τιµών µεταξύ των 
ανταγωνιστριών χωρών. Ωστόσο, η τιµή  δεν α̟οτελεί α̟ό µόνη της το 

Κεφάλαιο 

4 
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σηµαντικότερο ανταγωνιστικό ̟λεονέκτηµα. Κρίσιµος ̟αράγοντας 
ε̟ιτυχίας α̟οτελεί η σχέση τιµής-̟οιότητας. Αυτό οδηγεί στο συµ̟έρασµα 
ότι η ελληνική οικονοµία γενικότερα, και ο τουρισµός ειδικότερα, ̟ρέ̟ει να 
βρει τη χρυσή τοµή τιµής-̟οιότητας ώστε να καταφέρει να είναι 
ανταγωνιστική. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στις ̟αρα̟άνω ενότητες, τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού ̟ροϊόντος (̟ροσφορά) και των 
ξένων τουριστών στην Ελλάδα (ζήτηση) είναι: 

1. Η ε̟οχικότητα της ζήτησης ̟αραµένει έντονη, µε το 50% των 
τουριστών να έρχεται στην Ελλάδα το τρίµηνο Ιουλίου – 
Σε̟τεµβρίου, ενώ την ̟ερίοδο Μάιο – Σε̟τέµβριο έρχεται στη 
χώρα ̟ερί̟ου το 70% των τουριστών.  

2. Η Ελλάδα ̟αραµένει ̟άντοτε ̟ροορισµός καλοκαιρινών 
διακο̟ών. Η συντρι̟τική ̟λειοψηφία των τουριστών έρχονται 
στην Ελλάδα για τον ήλιο και τη θάλασσα. Μορφές τουρισµού 
ό̟ως ο συνεδριακός ή ο αγροτουρισµός δεν έχουν σηµαντικά 
µερίδια αγοράς, εντείνοντας το ̟ρόβληµα της ε̟οχικότητας. 

3. Το κυριότερο µέσο ταξιδιού ̟αραµένει το αερο̟λάνο. Πάνω α̟ό 
80% των τουριστών φτάνει στην Ελλάδα αερο̟ορικώς, οδικώς 
̟ερί̟ου το 14% και δια θαλάσσης το 4,5%. 

4. Οι σηµαντικότερες χώρες ̟ροέλευσης ̟αραµένουν οι ίδιες τα 
τελευταία χρόνια, ̟ου είναι κατά σειρά Γερµανία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και Σκανδιναβικές χώρες Τα 
µερίδια χωρών, ό̟ως οι ΗΠΑ και η Ια̟ωνία ̟αραµένουν 
εξαιρετικά χαµηλά, ενώ χώρες ̟ροέλευσης α̟ό την ̟ρώην ΕΣΣ∆ 
̟αραµένουν ουσιαστικά αναξιο̟οίητες. Αντίθετα, στην Τουρκία 
οι χώρες της ̟ρώην ΕΣΣ∆ α̟οτελούν την δεύτερη µεγαλύτερη 
̟ηγή ̟ροέλευσης των αφίξεων. 

5. Η ̟ροσφορά είναι γεωγραφικά συγκεντρωµένη σε Κρήτη (21% 
των κλινών), ∆ωδεκάνησα (17%), Ιόνια Νησιά (12%), Αττική 
(9%), Χαλκιδική (6,5%) και Κυκλάδες (6%). 

6. Το ε̟ενδυτικό ̟εριβάλλον είναι κάθε άλλο ̟αρά ιδανικό, ό̟ως 
φαίνεται και α̟ό τους σχετικούς δείκτες των µελετών 
ανταγωνιστικότητας, σύµφωνα µε τους ο̟οίους η Ελλάδα 
βρίσκεται ̟άντα στις χαµηλότερες θέσεις της κατάταξης. 

7. Οι τουριστικές αγορές στις χώρες ̟ροέλευσης κυριαρχούνται α̟ό 
λίγες µεγάλες ̟ολυεθνικές εταιρείες – τουριστικούς ̟ράκτορες 
(Tour Operators), οι ο̟οίοι ̟λέον έχουν ε̟εκταθεί και στους 
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τοµείς των µεταφορών και της διαµονής. Η ολιγο̟ωλιακή 
δύναµη των εταιρειών αυτών, ενισχύθηκε σηµαντικά και α̟ό τις 
συνεχείς εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο τα τελευταία 
χρόνια. Η εξάρτηση του ελληνικού τουρισµού α̟ό τον µαζικό 
τουρισµό, ̟ου οι Tour Operators ελέγχουν, κάνουν τις σχέσεις 
των ελληνικών τουριστικών ε̟ιχειρήσεων µε αυτές κρίσιµο 
σηµείο ̟ρος διερεύνηση. Εκµεταλλευόµενοι τη µεγάλη 
δια̟ραγµατευτική τους δύναµη, οι Tour Operators ̟ιέζουν για 
µειώσεις τιµών αλλά και για ̟ερισσότερες και καλύτερες 
υ̟ηρεσίες, δυσκολεύοντας έτσι την ε̟ικερδή λειτουργία των 
ελληνικών τουριστικών ε̟ιχειρήσεων. 

 

4.2 Ανάλυση Ισχυρών και Αδύνατων 

Σηµείων, Ευκαιριών και Απειλών (SWOT 

ANALYSIS) 

Στο ̟αρόν στάδιο σχεδιασµού  κρίνεται σκό̟ιµο  να ̟ραγµατο̟οιηθεί η 
ανάλυση των δυνατών (strengths)  και αδύνατων (weaknesses) σηµείων, 
καθώς και των ευκαιριών (opportunities) αλλά και των α̟ειλών (threats) ̟ου 
χαρακτηρίζουν τον ελληνικό τουρισµό. Η ανάλυση αυτή είναι γνωστή 
διεθνώς ως SWOT Analysis. 

Η καταγραφή αυτή στηρίζεται στην ̟ροηγηθείσα ανάλυση της υφιστάµενης 
κατάστασης και βοηθά στην εξαγωγή συµ̟ερασµάτων για τον καθορισµό 
των ε̟ιµέρους ̟οιοτικών  στόχων και για την υιοθέτηση της κατάλληλης 
στρατηγικής. 

Στον Πίνακα ̟ου ακολουθεί ̟αρουσιάζονται συνο̟τικά οι δυνάµεις, οι 
αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι α̟ειλές του ελληνικού τουριστικού ̟ροϊόντος 
̟ου θα αναλυθούν στην ̟αρούσα ενότητα. 
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Εικόνα 1: ∆υνάµεις, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές 
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∆ΥΝΑΜΕ ΙΣ  

� Η ύ̟αρξη αναλλοίωτου φυσικού ̟εριβάλλοντος σε συνδυασµό µε 
την ̟λούσια ̟ολιτιστική κληρονοµιά. Τα φυσικά ̟λεονεκτήµατα 
της χώρας ̟ροσδιορίζονται α̟ό το εντυ̟ωσιακό µεσογειακό της 
το̟ίο και τις ή̟ιες κλιµατολογικές συνθήκες ̟ου συνδυάζονται 
ιδανικά και ενισχύονται α̟ό την ̟λούσια ̟ολιτιστική και ιστορική 
κληρονοµιά της (µνηµεία, ̟αραδόσεις, ήθη και έθιµα), η ο̟οία 
α̟οτελεί α̟ό µόνη της ̟όλο έλξης µεγάλου αριθµού τουριστών α̟ό 
όλο τον κόσµο. Τα ̟ολυάριθµα νησιωτικά συµ̟λέγµατα και οι 
τεράστιες σε µήκος και ̟οικιλοµορφία ̟εντακάθαρες νησιωτικές και 
η̟ειρωτικές ακτές, καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό ̟ροορισµό 
διακο̟ών.  

� Η αναβάθµιση της οικονοµικής-τουριστικής και κοινωνικής 
υ̟οδοµής της χώρας, σε αρκετά µεγάλο βαθµό µε τη διοργάνωση  
των Ολυµ̟ιακών Αγώνων 2004. Οι αγώνες συνέβαλαν στην 
ουσιαστική αναβάθµιση των εφαρµοζόµενων συστηµάτων για την 
εξασφάλιση υψηλού βαθµού ασφάλειας των ξένων ε̟ισκε̟τών στη 
χώρα µας, ενώ η ολοκλήρωση των µεγάλων οδικών αρτηριών 
(Εγνατία, ΠΑΘΕ, Ιωνία Οδός, κ.ά.), η σηµαντική βελτίωση των 
ακτο̟λοϊκών συγκοινωνιών και η ταχεία ̟ρόοδος ̟ου σηµειώνεται 
στις ε̟ικοινωνίες και την ανά̟τυξη του γρήγορου Internet, αίρουν 
σταδιακά τα εµ̟όδια ̟ου αντιµετώ̟ιζε η ανά̟τυξη του τουρισµού 
στους ανωτέρω τοµείς. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασµό µε την 
̟αραδοσιακή ελληνική φιλοξενία, την ̟αιδεία και τον ελληνικό 
τρό̟ο ζωής, έχουν αναβαθµίσει την Ελλάδα ως τουριστικό 
̟ροορισµό
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Α∆ΥΝΑΜ ΙΕΣ  

� Η γεωγραφική συγκέντρωση της τουριστικής ̟ροσφοράς σε 
συγκεκριµένες ̟εριφέρειες της χώρας, οι ο̟οίες ̟αρουσιάζουν 
̟λέον έντονο κορεσµό, σε βάρος άλλων ̟εριοχών µη τουριστικά 
ανε̟τυγµένων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ήµισυ και ̟λέον του 
συνόλου των ξενοδοχειακών κλινών της χωράς βρίσκεται 
συγκεντρωµένο στην Κρήτη, τα ∆ωδεκάνησα και τη Στερεά Ελλάδα.  

� Η έντονη ε̟οχικότητα της τουριστικής ζήτησης, µε το 50% των 
τουριστών να έρχεται στην Ελλάδα το τρίµηνο Ιουλίου – 
Σε̟τεµβρίου, ενώ την ̟ερίοδο Μάιο – Σε̟τέµβριο έρχεται στη χώρα 
̟ερί̟ου το 70% των τουριστών. Το φαινόµενο αυτό σε συνδυασµό µε 
την ελλι̟ή υ̟οδοµή και την ανισοκατανοµή της τουριστικής 
δραστηριότητας, ε̟ιδρά ανασταλτικά στην ̟οιότητα των 
̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών αλλά και στην υγιή ανά̟τυξη των 
ε̟ιχειρήσεων. 

� Η σηµαντική ανε̟άρκεια σε υ̟οστηρικτικές υ̟οδοµές (γή̟εδα 
γκολφ, συνεδριακά κέντρα, µαρίνες, κέντρα θαλασσοθερα̟είας, 
κέντρα τουρισµού υγείας, θεµατικά ̟άρκα, κέντρα αθλητισµού, 
̟ρο̟ονητικά κέντρα, κέντρα αξιο̟οίησης ιαµατικών ̟ηγών, 
χιονοδροµικά κέντρα κλ̟.), η ύ̟αρξη των ο̟οίων θα οδηγήσει στην 
ανά̟τυξη ̟ολλών µορφών εναλλακτικού τουρισµού ̟έραν του 
̟αραδοσιακού τουριστικού ̟ροϊόντος. 

� Οι ανθρώ̟ινοι ̟όροι ̟ου α̟ασχολούνται στον τουρισµό, δεν έχουν 
την κατάλληλη εκ̟αίδευση ̟ροκειµένου να αντα̟οκριθούν στις 
υψηλές α̟αιτήσεις του έντονου ανταγωνισµού ̟ου ε̟ικρατεί διεθνώς 
µε α̟οτέλεσµα να ̟αρουσιάζουν χαµηλή εξειδίκευση και το ε̟ί̟εδο 
των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών να είναι αρκετά χαµηλό. 

� Έντονη εξακολουθεί να είναι η εξάρτηση των ελληνικών 
τουριστικών ε̟ιχειρήσεων α̟ό τους µεγάλους διεθνείς Tour 
Operators, τα συµφέροντα των ο̟οίων ε̟ηρεάζουν σηµαντικά τη 
διαµόρφωση της τουριστικής κίνησης ̟ρος τη χώρα, αλλά και της 
τελικής τιµής των τουριστικών ̟ακέτων. Εκµεταλλευόµενοι τη 
µεγάλη δια̟ραγµατευτική τους δύναµη, οι Tour Operators ̟ιέζουν 
για µειώσεις τιµών αλλά και για ̟ερισσότερες και καλύτερες 
υ̟ηρεσίες, δυσκολεύοντας έτσι την ε̟ικερδή λειτουργία των 
ελληνικών τουριστικών ε̟ιχειρήσεων. Παράλληλα, η 
δια̟ραγµατευτική ικανότητα των ελληνικών τουριστικών 
ε̟ιχειρήσεων ̟εριορίζεται και α̟ό την α̟ουσία αεροµεταφορέων 
charter αµιγώς ελληνικών συµφερόντων. 
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� Η καθυστέρηση ̟ου σηµειώνεται στην εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών (συστήµατα CRS, δίκτυα κρατήσεων, διαδίκτυο), καθώς 
δηµιουργεί ̟εραιτέρω ̟ροβλήµατα στην ανταγωνιστικότητα του 
ελληνικού τουριστικού ̟ροϊόντος. 

� Η ε̟ιχειρηµατικότητα σε όλους τους υ̟οκλάδους του τουρισµού, 
εµφανίζεται µε τη µορφή ̟ολλών και µικρών ε̟ιχειρήσεων ̟ου 
δηµιουργήθηκαν µε την εκµετάλλευση των κρατικών ε̟ιχορηγήσεων 
και ̟αρουσιάζουν άναρχη εξά̟λωση, χωρίς ε̟ώνυµο ̟ροϊόν και 
χωρίς την τάση ανά̟τυξης συνεργιών ̟ου θα τους εξασφαλίσουν 
µακρο̟ρόθεσµο ανα̟τυξιακό ορίζοντα. Ενώ λοι̟όν στη χώρα µας 
κυριαρχεί η ανά̟τυξη της «οικογενειακής τουριστικής ε̟ιχειρήσεως» 
και ο κατακερµατισµός της εγχώριας ̟ροσφοράς τουριστικών 
υ̟ηρεσιών, η ζήτηση τουριστικών υ̟ηρεσιών στις χώρες ̟ροελεύσεως 
συγκεντρωνόταν σε εξαιρετικά υψηλό βαθµό σε λίγες ε̟ιχειρήσεις 
̟αγκοσµίου εµβέλειας µε µεγάλη δια̟ραγµατευτική δύναµη. 

� Η µεγάλη α̟όσταση της Ελλάδας α̟ό τις κύριες χώρες 
̟ροελεύσεως τουριστών α̟ό την ανε̟τυγµένη Βόρεια Ευρώ̟η σε 
συνδυασµό µε την α̟ουσία  ε̟ιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για 
την ελληνική αγορά α̟ό αερο̟ορικές εταιρείες χαµηλού κόστους,  
δεν ε̟ιτρέ̟ουν στην Ελλάδα να ̟ροσελκύσει ικανό αριθµό 
τουριστών εκτός της καλοκαιρινής ̟εριόδου. Βέβαια, η ανά̟τυξη 
των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης και της Ρωσίας τα 
τελευταία έτη, αµβλύνει σε σηµαντικό βαθµό αυτό το µειονέκτηµα, 
αφού η Ελλάδα ̟ροσελκύει ̟ολλούς τουρίστες α̟ό αυτές τις χώρες.  

� Η έλλειψη ενός κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασµού για 

τουριστικές ε̟ενδύσεις  έως σήµερα στην Ελλάδα είχε ως 
α̟οτέλεσµα την καθυστέρηση της δηµιουργίας των αναγκαίων και 
κατάλληλα χωροθετηµένων τουριστικών ε̟ενδύσεων και την 
υ̟έρµετρη ανά̟τυξη αυθαιρέτων και ̟αράνοµων τουριστικών και 
άλλων εγκαταστάσεων. Έτσι, το κύριο µέρος του χρόνου και των 
̟ροσ̟αθειών των Αρχών τις τελευταίες δεκαετίες αναλώνεται στον 
σχεδιασµό των διαδικασιών και των ̟ροϋ̟οθέσεων νοµιµο̟οιήσεως 
αυθαίρετων τουριστικών εγκαταστάσεων, ̟αρά στον σχεδιασµό των 
̟ροϋ̟οθέσεων για τη σωστή χωροθέτηση και ανά̟τυξη των νόµιµων 
τουριστικών µονάδων.
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ΕΥΚΑΙΡ ΙΕΣ   

� Η νέα τουριστική ταυτότητα ̟ου ̟ροωθεί η σηµερινή κυβέρνηση 
και θα ̟εριλαµβάνει µεταξύ των άλλων ένα νέο νοµικό ̟λαίσιο για 
την κατα̟ολέµηση της γραφειοκρατίας, τη χρήση εναλλακτικών 
̟ηγών ενεργείας, τη δηµιουργία ενός διοικητικού τουριστικού 
̟ρωτοκόλλου ε̟ικεντρωµένου στον ̟ελάτη,  κίνητρα για ε̟ενδύσεις 
στον ̟ράσινο τουρισµό, συνεργασία µε τον ευρύτερο ιδιωτικό και 
δηµόσιο τοµέα, αλλά και συνεργίες µε τους τοµείς του ̟ολιτισµού και 
αθλητισµού. Τα ̟αρα̟άνω θα οδηγήσουν βαθµιαία στις νέες µορφές 

τουρισµού ό̟ως είναι ο ευρύτερος θαλάσσιος τουρισµός, ο 
̟ολιτιστικός τουρισµός, ο αγροτικός τουρισµός, ο γαστρονοµικός και 
ο οινικός  τουρισµός, ο θρησκευτικός τουρισµός, και ο αθλητικός 
τουρισµός. Η διαφορο̟οίηση του ̟ροϊόντος µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί µε 
την ανά̟τυξη νέων εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ό̟ως ο 
αγροτουρισµός, και την ανά̟τυξη µορφών τουρισµού γνωστών σε 
άλλες τουριστικές αγορές, νέων για την Ελλάδα, ό̟ως ο τουρισµός 
̟όλεων (city break).  

� Η ενο̟οίηση του ̟ολιτισµού και του τουρισµού, µέσω της 
αξιο̟οίησης της αρχαιολογικής και ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς, ώστε 
να ε̟ιτυχθεί µέγιστη αξιο̟οίηση των ευρω̟αϊκών κονδυλίων, 
εξαλείφοντας τα φαινόµενα  της γραφειοκρατικής ε̟ικάλυψης 
µεταξύ των δύο τοµέων ̟ου κά̟οιες φορές οδήγησαν κατά το 
̟αρελθόν  σε ανε̟άρκειες. 

� Η ενίσχυση των ελληνικών ξενοδοχειακών ε̟ιχειρήσεων α̟ό το 
ενδιαφέρον ̟ου ε̟ιδεικνύουν οι ̟ολυεθνικές αλυσίδες για 
ε̟ενδύσεις και ανάληψη της διοίκησης γνωστών ελληνικών 
ξενοδοχείων. Πρόσφατο ̟αράδειγµα α̟οτελεί η ανάθεση της 
διαχείρισης του Αστέρα της Βουλιαγµένης στην Starwood Hotels, η 
ο̟οία ̟ροχώρησε  σε εργασίες ανακαίνισης ορισµένων µονάδων του 
συγκροτήµατος και σε δηµιουργία συνεδριακού κέντρου. Η BEST 
WESTERN τον Αύγουστο και Σε̟τέµβριο του 2005 συµ̟εριέλαβε 
στην αλυσίδα της τρία νέα ξενοδοχεία στο Κεφαλάρι Κηφισιάς, στην 
Ασ̟ροβάλτα Θεσσαλονίκης και στο Πόρτο Χέλι. 

� Στοιχείο αισιοδοξίας για τη συνέχιση της δυναµικής ̟ορείας του 
τουρισµού στη χώρα µας α̟οτελεί το γεγονός ότι ο τουρισµός είναι 
αγαθό ̟ολυτελείας, ̟ου σηµαίνει ότι όσο το ̟αγκόσµιο βιοτικό 

ε̟ί̟εδο αυξάνεται, οι τουριστικές δα̟άνες αυξάνονται µε ακόµα 
µεγαλύτερους ρυθµούς. 

� Η συνεχής αύξηση του εσωτερικού τουρισµού ̟ου ̟αρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια, δύναται να συµβάλει στην ε̟έκταση της 
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τουριστικής ̟εριόδου ̟έραν των µηνών Ιουλίου- Σε̟τεµβρίου 
κατα̟ολεµώντας την ε̟οχικότητα της ζήτησης.  

� Η Ελλάδα διαθέτει και αναρίθµητα η̟ειρωτικά φυσικά 

συγκροτήµατα, τουριστικά θέρετρα και καταφύγια εκ̟ληκτικού 
κάλλους, τα ο̟οία συνδυάζονται ιδανικά µε τα ̟ολυάριθµα ιστορικά 
της µνηµεία και την ̟ολιτιστική της κληρονοµιά και µ̟ορούν να 
α̟οτελέσουν τη βάση για την ανά̟τυξη και του χειµερινού 
τουρισµού, ̟ου έως σήµερα ευρίσκεται σε σχετική στασιµότητα και 
να συµβάλλουν στην ε̟ιµήκυνση της τουριστικής ̟εριόδου. 

� Η εφαρµογή του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισµό, 
το ο̟οίο µε τον συνεχή εµ̟λουτισµό και εκσυγχρονισµό του δύναται 
να α̟οτελέσει µία αξιό̟ιστη βάση για την ανά̟τυξη του ελληνικού 
τουρισµού στα ε̟όµενα έτη. Το ειδικό ̟λαίσιο χωροταξικού 
σχεδιασµού για τον τουρισµό αφορά την ̟ερίοδο 2008-2023 και 
α̟οτελεί µία ̟ρώτη ̟ροσέγγιση για τη διασφάλιση ενός ορθολογικού 
̟ροτύ̟ου τουριστικής ανα̟τύξεως. Στο ̟λαίσιο αυτό, 
κατηγοριο̟οιείται ο εθνικός χώρος σε ̟εριοχές ̟ου είναι λιγότερο 
και ̟ερισσότερο ανε̟τυγµένες τουριστικά, ενώ ειδικές ρυθµίσεις του 
αφορούν τις µητρο̟ολιτικές ̟εριοχές, τις ̟αράκτιες ̟εριοχές, 
νήσους, τις ορεινές, ̟εδινές και ηµιορεινές ̟εριοχές, τις ̟εριοχές του 
∆ικτύου Φύση 2000 και λοι̟ές ̟εριοχές ̟εριβαλλοντικής 
ευαισθησίας, τους ̟αραδοσιακούς οικισµούς και τους 
αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία. Ειδικότερα, το σκέλος του 
χωροταξικού ̟ου ε̟ικεντρώνεται στην ̟ροώθηση «σύνθετων και 
ολοκληρωµένων τουριστικών υ̟οδοµών µεικτής χρήσεως», α̟οτελεί 
νέα εξέλιξη για την Ελλάδα ̟ου µ̟ορεί να συµβάλει στη σηµαντική 
αναβάθµιση της ̟ροσφοράς τουριστικών υ̟ηρεσιών στη χώρα µας.
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ΑΠΕ ΙΛΕΣ  

� Ο εντεινόµενος ανταγωνισµός α̟ό γειτονικές χώρες. Σήµερα, ο 
ανταγωνισµός α̟ό αναδυόµενους µεσογειακούς ̟ροορισµούς είναι 
έντονος, ιδιαίτερα σε ε̟ί̟εδο τιµών. Ως α̟οτέλεσµα, το ̟αγκόσµιο 
µερίδιο της Ελλάδας στις αφίξεις τουριστών έχει µειωθεί τα τελευταία 
χρόνια, ̟αρά την αίγλη ̟ου α̟έκτησε η χώρα µας λόγω των 
Ολυµ̟ιακών Αγώνων. 

� Υ̟άρχει κίνδυνος εύκολης υ̟οκατάστασης α̟ό άλλες χώρες 
καθώς η βασική σύνθεση των ̟λεονεκτηµάτων της χωράς 
̟αραµένει η ίδια. Η µεγάλη µάζα των ε̟ισκε̟τών ̟ου στηρίζει τον 
τουρισµό έρχεται στην Ελλάδα για τον ήλιο, τη θάλασσα, το 
̟εριβάλλον, τη φιλοξενία και την αυθεντικότητα των ανθρώ̟ων.  

� Οι έντονοι κραδασµοί ̟ου δέχεται η ̟αγκόσµια οικονοµία το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα ε̟ιτάχυναν τις αρνητικές εξελίξεις και 
στο χώρο του τουρισµού και αναµένεται να συµβάλλουν αρνητικά 
στη ζήτηση για τουρισµό τα ε̟όµενα χρόνια. 
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Στρατηγικός Σχεδιασµός 

5.1 Όραµα Ελληνικού Τουρισµού 

Το όραµα για τον ελληνικό τουρισµό την ε̟όµενη ̟ενταετία  είναι: 

 

5.2 Στρατηγικοί Στόχοι για τον Ελληνικό 

Τουρισµό 

Οι στρατηγικοί στόχοι για την ανά̟τυξη του ελληνικού τουρισµού τη 
δεκαετία 2010 – 2015 είναι: 

1. Βελτίωση της εικόνας και της θέσης του ελληνικού 
τουριστικού ̟ροϊόντος στις διεθνείς αγορές, ̟ροκειµένου 
αυτό να γίνει ̟ιο ανταγωνιστικό. Ενίσχυση της διεθνούς 
̟ροβολής της χώρας ως ασφαλούς και ελκυστικού 
τουριστικού ̟ροορισµού. 

2. ∆ιαφορο̟οίηση του τουριστικού ̟ροϊόντος, µε την δυναµική 
ανά̟τυξη των ειδικών µορφών τουρισµού, ̟αράλληλα µε την 
ε̟έκταση και την συνεχή ̟οιοτική αναβάθµιση των 
τουριστικών δραστηριοτήτων ̟ου συνδέονται µε το 
̟αραδοσιακό µοντέλο «ήλιος-θάλασσα». 

3. Περαιτέρω βελτίωση και αναβάθµιση του συνόλου των 
εγκαταστάσεων και των  υ̟ηρεσιών ̟ου συνδράµουν στην 
ανά̟τυξη του τουρισµού χωρίς να είναι αµιγώς τουριστικές 
(̟.χ. οδικό δίκτυο, λιµάνια, αεροδρόµια,  σιδηροδροµικές 

Κεφάλαιο 

5 

«Η παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρουν τον 
καλύτερο συνδυασµό των στοιχείων του πολιτισµού και του 
τουρισµού και η µετακίνηση προς το πρότυπο του ποιοτικού, 
πράσινου και βιώσιµου τουρισµού» 
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µεταφορές, µέσα µαζικής µεταφοράς, µουσεία και 
αρχαιολογικοί χώροι, ταξί, κλ̟). 

4. Ανά̟τυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, µέσω της 
δηµιουργίας ειδικών εγκαταστάσεων και κατάλληλων 
υ̟οδοµών, συµ̟ληρωµατικά µε το υ̟άρχον τουριστικό 
̟ροϊόν. Προτεραιότητα σε εκείνες τις µορφές στις ο̟οίες η 
Ελλάδα διαθέτει  συγκριτικό  ̟λεονέκτηµα έναντι των 
ανταγωνιστών της (̟.χ. θαλάσσιος τουρισµός, τουρισµός 
υγείας, αγροτουρισµός, ̟ολιτιστικός τουρισµός). Έµφαση 
ε̟ίσης σε εκείνες τις µορφές τουρισµού, ̟ου δεν έχουν 
ανα̟τυχθεί όχι λόγω έλλειψης των αναγκαίων τουριστικών 
̟όρων, αλλά λόγω οργανωτικών αδυναµιών και ελλείψεων, 
ό̟ως για ̟αράδειγµα  ο αστικός τουρισµός (city breaks). 

5. Ε̟ιµήκυνση της τουριστικής ̟εριόδου σε όλη την ελληνική 
ε̟ικράτεια και  µείωση της ε̟οχικότητας, µέσω της αυξηµένης 
̟ροσέλευσης ξένων ε̟ισκε̟τών, αλλά και της ̟αράλληλης 
ενίσχυσης του εγχώριου τουρισµού. 

6. Συστηµατική ενίσχυση του τουριστικού ̟ροϊόντος µέσω της 
̟ροβολής του ελληνικού ̟ολιτισµού, ̟ου α̟οτελεί µέχρι 
σήµερα το βασικό συγκριτικό ̟λεονέκτηµα της χώρας µας και 
τη διαφορο̟οιεί α̟ό τους ανταγωνιστές της. Η ̟ροβολή της 
̟ολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδας θα γίνει µε 
σύγχρονους τρό̟ους ε̟ικοινωνίας και νέες ιδέες 
̟αρουσίασης. 

7. Ορθολογική διευθέτηση των χωροταξικών ̟ροβληµάτων ̟ου 
εδώ και ̟ολλά χρόνια α̟οτελούν εµ̟όδιο στην ανά̟τυξη του 
τοµέα και  ̟ροώθηση των νοµοθετικών και θεσµικών 
ζητηµάτων ̟ου α̟αιτούνται για την δυναµική ανά̟τυξη 
όλων των µορφών τουρισµού, στο ̟λαίσιο της ή̟ιας και 
αειφόρου ανά̟τυξης της χώρας, µε σεβασµό στο ̟εριβάλλον 
και την ̟ολιτιστική κληρονοµιά σε εθνικό και το̟ικό 
ε̟ί̟εδο. 

8. Προώθηση  µιας τιµολογιακής ̟ολιτικής ανταγωνιστικού 
χαρακτήρα, ̟ου θα εξασφαλίσει την οµαλή µετάβαση α̟ό 
την ανταγωνιστικότητα ̟ου εξαρτάται α̟οκλειστικά α̟ό την  
τιµή  στην ανταγωνιστικότητα ̟ου  εξαρτάται  α̟ό  τη σχέση 
̟οιότητας- τιµής. Οι ε̟ιχειρήσεις θα ̟ρέ̟ει βραχυ̟ρόθεσµα 
να ευθυγραµµίσουν τις τιµές,  ενώ σε ορίζοντα ̟ενταετίας θα 
̟ρέ̟ει να βελτιώσουν σηµαντικά την ̟οιότητα των 
τουριστικών υ̟ηρεσιών ̟ροκειµένου να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα τους. 
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9. Αναβάθµιση των ̟ροσόντων και των δεξιοτήτων, αλλά και 
της λειτουργικής φιλοσοφίας του ανθρώ̟ινου δυναµικού ̟ου 
α̟ασχολείται στον τουρισµό, το ο̟οίο α̟οτελεί ̟ρωταρχικό 
̟αράγοντα για την ανά̟τυξη του τοµέα.  

 

5.3 ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής και Άξονες 

∆ράσεις 

Η Ελλάδα την ̟ενταετία 2010 – 2015  έχει να αντιµετω̟ίσει ̟ολλές 
̟ροκλήσεις και να αξιο̟οιήσει ̟ολλές ευκαιρίες.  Οι ̟οιοτικές α̟αιτήσεις 
τόσο του µαζικού τουρισµού, όσο και των µεµονωµένων, ειδικών 
ενδιαφερόντων ε̟ισκε̟τών έχουν αυξηθεί. Ταυτόχρονα ο ανταγωνισµός για 
την ̟ροσέλκυση τουριστών και την αύξηση των εσόδων εντείνεται σε 
̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο, καθώς νέοι τουριστικοί ̟ροορισµοί εισέρχονται στη 
διεθνή αγορά. Η διεθνής βιβλιογραφία ̟ροσδιορίζει έναν κύκλο ζωής για 
τους τουριστικούς ̟ροορισµούς. Η αρχική φάση είναι αυτή της εισαγωγής 
στην τουριστική αγορά. Ακολουθεί η φάση της ανά̟τυξης, ̟ου 
χαρακτηρίζεται α̟ό υψηλούς ρυθµούς αύξησης τόσο των αφίξεων όσο και 
των εισ̟ράξεων και α̟ό την ̟ολλές φορές άναρχη ανά̟τυξη των 
α̟αραίτητων υ̟οδοµών. Στη συνέχεια έρχεται η φάση της ωριµότητας και ο 
κορεσµός. Ο αριθµός των ε̟ισκε̟τών δεν µ̟ορεί να αυξάνεται έ̟’ αόριστων 
µε υψηλούς ρυθµούς. Βεβαίως, η ̟ορεία ̟ρος την φάση της ωριµότητας 
διαφέρει ως ̟ρος  τους ρυθµούς ανά̟τυξης και τη µορφή του τουρισµού 
ανάλογα µε τον ̟ροορισµό. 

Η ανα̟τυξιακή στρατηγική ̟ου ακολουθείται ε̟ηρεάζει την εξέλιξή του 
̟ροορισµού µετά την ωρίµανσή του. Η άναρχη ανά̟τυξη των υ̟οδοµών 
συνήθως έχει ̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις και συνε̟άγεται την καταστροφή 
των χαρακτηριστικών ̟ου κάνουν έναν ̟ροορισµό ελκυστικό. Υ̟οδοµές 
χαµηλών ̟οιοτικών χαρακτηριστικών ̟ροσελκύουν φθηνό τουρισµό, ενώ 
συνε̟άγονται χαµηλή κερδοφορία των ε̟ιχειρήσεων και δυσκολία 
̟ραγµατο̟οίησης ε̟ενδύσεων, ̟ου µε τη σειρά της οδηγεί σε αδυναµία 
̟οιοτικής αναβάθµισης ή έστω διατήρησης του ̟οιοτικού ε̟ι̟έδου. Με την 
κατάλληλη ̟ολιτική, η είσοδος σε αυτό τον φαύλο κύκλο µ̟ορεί να 
α̟οφευχθεί µε τη δηµιουργία ̟οιοτικών υ̟οδοµών και τον εµ̟λουτισµό του 
τουριστικού ̟ροϊόντος µε εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ώστε ̟ιθανή 
κάµψη των ρυθµών αύξησης των αφίξεων να µην συνδυαστεί µε µείωση των 
εσόδων. 

Η Ελλάδα είναι ̟λέον ένας ώριµος τουριστικός ̟ροορισµός. Η τουριστική 
ανά̟τυξη στην Ελλάδα στηρίχθηκε στην ̟ροσφορά του κλασσικού 
τουριστικού ̟ροϊόντος, ήλιος και θάλασσα, και ουσιαστικά δεν έχει 
διαφορο̟οιηθεί. Εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό α̟ό τις ̟αραδοσιακές χώρες 
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̟ροέλευσης της Βορειοδυτικής Ευρώ̟ης και αδυνατεί να αξιο̟οιήσει 
α̟οτελεσµατικά νέες ̟ηγές τουριστικής ζήτησης. Τέλος, τα ̟οιοτικά 
χαρακτηριστικά των υ̟οδοµών θεωρούνται χαµηλού ε̟ι̟έδου α̟ό τους 
ίδιους τους ̟αράγοντες του χώρου. Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού για 
τις τουριστικές ε̟ενδύσεις και η έλλειψη µιας εθνικής ανα̟τυξιακής 
στρατηγικής για τον τουρισµό δυσχεραίνουν την υλο̟οίηση των 
α̟αραίτητων ε̟ενδύσεων για την βελτίωση της ̟οιότητας των τουριστικών 
υ̟οδοµών. 

Στο ̟αρόν κεφάλαιο, ̟ροκειµένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του  
τουριστικού ̟ροϊόντος της Ελλάδας,  ̟ροσδιορίζεται η ακριβής 
ανταγωνιστική της θέση µέσα στη διεθνή τουριστική αγορά, µε βάση τα 
αδύνατα και δυνατά σηµεία ̟ου  αναλύθηκαν στον ̟ροηγούµενο κεφάλαιο , 
µελετούνται οι α̟ειλές  και οι ευκαιρίες  ̟ου δηµιουργούνται α̟ό τις νέες 
συνθήκες και τάσεις ̟ου ε̟ικρατούν στη διεθνή τουριστική αγορά. Για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού ̟ρέ̟ει αφενός το ελληνικό 
τουριστικό ̟ροϊόν να κερδίζει όλο και µεγαλύτερο µερίδιο α̟ό τη διεθνή 
τουριστική αγορά και αφετέρου να αναβαθµίζεται η ̟οιότητα του, να 
εµ̟λουτίζεται και να διαφορο̟οιείται (σε σχέση µε τα ̟ροϊόντα των 
ανταγωνιστών), να ενσωµατώνει ένα όλο και µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας 
̟αραγωγής ̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών, µέσα α̟ό την ενίσχυση του ρόλου 
του ανθρώ̟ινου δυναµικού και της ε̟ιχειρηµατικότητας, και τον 
εκσυγχρονισµό των δοµών της δηµόσιας διοίκησης καθώς και των 
µηχανισµών άσκησης της τουριστικής ̟ολιτικής. Στο ̟λαίσιο αυτό, για την 
̟ερίοδο 2010- 2015, η στρατηγική της χώρας  θα υλο̟οιηθεί µε βάση  έξι 
κινητήριους άξονες: 
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ΑΞΟΝΑΣ 1ΑΞΟΝΑΣ 1ΑΞΟΝΑΣ 1ΑΞΟΝΑΣ 1: ∆ιαφοροττοίηση ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος και ανάπτυξη νέων µορφών εναλλακτικού 

τουρισµού 

 

Ο ελληνικός τουρισµός, για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, να 
αναβαθµίσει και να ̟αγιώσει µία υψηλή θέση στην ̟αγκόσµια αγορά, 
εκµεταλλευόµενος τα συγκριτικά του ̟λεονεκτήµατα, θα ̟ρέ̟ει να 
ε̟ενδύσει σε ένα µοντέλο ̟ου θα εµ̟λουτίσει το τουριστικό ̟ροϊόν, θα 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και θα διευρύνει την τουριστική 
̟ερίοδο, αµβλύνοντας ουσιαστικά την ε̟οχικότητα. Στην Ελλάδα, το 
µεγαλύτερο µέρος των εισερχόµενου τουρισµού ανήκει στην κατηγορία του 
µαζικού τουρισµού. Η ε̟ιλογή των µορφών τουρισµού υψηλής 
̟ροστιθέµενης αξίας ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρει η χώρα µας είναι θέµα 
συνδυασµού των ̟ροτιµήσεων των αλλοδα̟ών τουριστών και των 
δυνατοτήτων της χώρας, οι ο̟οίες θα αντα̟οκρίνονται στις σύγχρονες 
κοινωνικές α̟αιτήσεις για ̟ερισσότερο σεβασµό στον άνθρω̟ο, στον 
̟ολιτισµό και στο ̟εριβάλλον. Η χώρα µας, ̟έρα α̟ό την διατήρηση του 
µαζικού τουρισµού, ̟ου θα γίνει µε την βελτίωση και διαφορο̟οίηση του 
̟ροϊόντος ̟ου ̟ροσφέρει σήµερα εµ̟λουτίζοντάς το µε νέες δραστηριότητες, 
ό̟ως είναι η ιστιο̟λοΐα, καταβάσεις, η διοργάνωση κρουαζιέρων, το 
γιώτινγκ, το γκολφ κ.ά, θα ̟ρέ̟ει να στραφεί και σε άλλες µορφές τουρισµού 
ό̟ως είναι ο οικοτουρισµός, ο ̟ολιτιστικός τουρισµός, ο συνεδριακός 
τουρισµός, ο αθλητικός τουρισµός ο θρησκευτικός τουρισµός ή συνδυασµοί 
αυτών.  

Για την ̟ερίοδο 2010 - 2015, θα υλο̟οιηθούν οι εξής δράσεις: 

1 .  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΝΑΛΛΑΚΤ ΙΚΩΝ  ΜΟΡΦΩΝ  ΤΟΥΡ ΙΣΜΟΥ  

� Ανά̟τυξη θαλάσσιου τουρισµού (κρουαζιέρα, γιώτινγκ, 
ηµερό̟λοια), µε τη χρήση της ̟ληθώρας των ̟αραθαλάσσιων 
αξιοθέατων ̟ου διαθέτει η Ελλάδα σε  συνδυασµό µε τον 
ασύγκριτο ̟λούτο νησιών και ακτογραµµής. 

� Ανά̟τυξη αθλητικού τουρισµού, µε την αξιο̟οίηση 

� των σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων ̟ου 
δηµιουργήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυµ̟ιακών 
Αγώνων του 2004  

� τη διεθνή διαφήµιση της χώρας α̟ό την ε̟ιτυχή 
διοργάνωση των Ολυµ̟ιακών Αγώνων του 2004 
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� του γεγονότος ότι η Ελλάδα α̟οτελεί στην ̟αγκόσµια 
συνείδηση την κοιτίδα του αθλητικού ιδεώδους. 

� Ανά̟τυξη συνεδριακού τουρισµού, µε: 

� τη δηµιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων,  

�  τη σύνδεση σύγχρονων θεµάτων (ε̟ιστηµονικών, 
φιλοσοφικών, διοίκησης κλ̟), τα ο̟οία ̟ροσφέρουν 
δυνατότητες ̟εδίων για συνέδρια και ε̟αγγελµατικές 
συναντήσεις, µε τους µεγάλους φιλοσόφους και 
ε̟ιστήµονες ̟ου έζησαν σε αυτή, 

�  την ̟ροβολή του ̟λεονεκτήµατος του «ευχάριστου 
καιρού» για την ̟ροώθηση  υ̟αίθριων 
εγκαταστάσεων για συνέδρια (̟αραθαλάσσια 
υ̟αίθρια αµφιθέατρα). 

� Ανά̟τυξη αγροτουρισµού, µε τη χρηµατοδότηση ̟ρότυ̟ων 
ε̟ενδύσεων µέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 και άλλων κοινοτικών 
̟ρωτοβουλιών και τη διαµόρφωση εθνικής ̟ολιτικής για τον 
αγροτουρισµό και την ̟ροβολή της ελληνικής υ̟αίθρου. 

� Ανά̟τυξη χειµερινού τουρισµού, µε τον εκσυγχρονισµό των 
υ̟οδοµών των χιονοδροµικών κέντρων της χώρας και τη 
βελτίωση του οδικού δικτύου για την εύκολη ̟ρόσβαση στα 
χιονοδροµικά κέντρα και στους ορεινούς ̟ροορισµούς.  

� Ανά̟τυξη ̟ολιτισµικού τουρισµού, µε την ̟ροβολή στο 
εξωτερικό της ιστορικής και ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς ̟ου 
διαθέτουµε ως χώρα και την συµ̟ερίληψη σύγχρονων 
στοιχείων ό̟ως είναι τα φεστιβάλ, η σύγχρονη τέχνη και ο 
αστικός ̟ολιτισµός. 

� Ανά̟τυξη αστικού τουρισµού, µε την αξιο̟οίηση του 
συνδυασµού  ιστορίας, κληρονοµιάς και σύγχρονης 
κουλτούρας ̟ου διαθέτουν οι ελληνικές ̟όλεις και την 
̟ροβολή της δυνατότητας οφελών ό̟ως το shopping, η 
διασκέδαση, η ικανο̟οίηση ε̟ιθυµιών κ.α. 

2 .  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥΡΙΣΤ ΙΚΩΝ  ΠΑΚΕΤΩΝ  ΕΚΤΟΣ  ΤΗΣ  ΥΨΗΛΗΣ  
ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΗΣ  ΠΕΡ ΙΟ∆ΟΥ  

� Ανά̟τυξη του τουρισµού 3ης ηλικίας, µε την ̟ροσφορά 
ελκυστικών τουριστικών ̟ακέτων εκτός της ̟εριόδου Μαΐου –
Σε̟τεµβρίου. 
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� ∆ηµιουργία τουριστικών ̟ακέτων για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες (ΑΜΕΑ), µέσω της υιοθέτησης και εφαρµογής 
̟ροδιαγραφών για την ̟ροσβασιµότητα των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες. 

� ∆ηµιουργία τουριστικών ̟ακέτων για µαθητές, µέσω της 
χρηµατοδότησης των σχολικών εκδροµών για την ανά̟τυξη 
του χειµερινού τουρισµού και του αγροτουρισµού. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2222: Βελτίωση ποιότητας τουριστικού προϊόντος 

 

Βασικός ̟ροσδιοριστικός ̟αράγοντας στην τελική α̟όφαση των τουριστών 
για την ε̟ιλογή του τουριστικού ̟ακέτου στη χώρα ̟ροορισµού, εκτός α̟ό 
την εκ̟λήρωση ̟ροσδοκιών και καταναλωτικών αναγκών είναι και η σχέση 
τιµής/ ̟οιότητας. Η βελτίωση της εν λόγω σχέσης οδηγεί σε βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης της χώρας µας ως χώρας ̟ροορισµού, σε υψηλότερους 
ρυθµούς αφίξεων, αλλά και σε υ̟οβάθµιση της  θέσης  των ανταγωνιστικών 
̟ροορισµών. 

Προκειµένου η χώρα µας να αντιµετω̟ίσει τις ̟ροκλήσεις του διεθνούς 
ανταγωνισµού και να ξε̟εράσει το σκό̟ελο του ανταγωνισµού ̟ου 
εξαρτάται α̟οκλειστικά α̟ό την τιµή του τουριστικού ̟ροϊόντος, καθώς 
̟ολλές γειτονικές χώρες ̟ροσφέρουν έναν εναλλακτικό φθηνό ̟ροορισµό, η 
Ελλάδα ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρει ̟οιοτικό τουρισµό. Τα τελευταία χρόνια 
̟αρατηρείται διεθνώς µία στροφή των τουριστών στην αναζήτηση ̟οιοτικού 
τουριστικού ̟ροϊόντος µε άµεση εξάρτηση της τιµής του ̟ροϊόντος α̟ό την 
̟οιότητα.  Ειδικότερα, µεγάλο µέρος των τουριστών αναζητά διακο̟ές ̟ου 
να είναι «value for money» και είναι διατιθέµενο να ̟ληρώσει για τις 
διακο̟ές του ανάλογα µε την ̟οιότητα των ̟ροσφερόµενων υ̟ηρεσιών. 
Κρίνεται λοι̟όν σκό̟ιµο να ενισχύσουµε την ̟οιότητα του ελληνικού 
τουρισµού και να εφαρµόσουµε ̟ολιτικές ̟ου ̟ροστατεύουν τις 
̟ολιτισµικές ιδιαιτερότητες και τα φυσικά ̟λεονεκτήµατα της χώρας, ώστε 
να διασφαλίσουµε την µακρο̟ρόθεσµη βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα 
του τοµέα. 

Για τη βελτίωση της ̟οιότητας του ̟αρεχόµενου τουριστικού ̟ροϊόντος 
α̟αραίτητες είναι οι δράσεις βελτίωσης τόσο των κύριων υ̟οδοµών όσο και 
των συµ̟ληρωµατικών υ̟οδοµών. Οι υ̟οδοµές ̟εριλαµβάνουν τα µέσα και 
τις υ̟ηρεσίες ό̟ως είναι τα αεροδρόµια, τα λιµάνια, οι σιδηροδροµικοί 
σταθµοί,  το οδικό δίκτυο, τα µέσα µαζικής µεταφοράς, οι υ̟ηρεσίες κοινής 
ωφέλειας, οι τηλε̟ικοινωνίες, κ.λ.̟. δρόµοι, δηµόσιες µεταφορές, ̟αροχή 
νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος, συλλογή α̟ορριµµάτων, ε̟ικοινωνία, κ.ά.  
Μέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ (Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα 2007- 
2013) και των ΠΕΠ ( Περιφερειακό Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα)  
χρηµατοδοτούνται και ολοκληρώνονται εγκαταστάσεις συµ̟ληρωµατικών 
τουριστικών υ̟οδοµών (µαρινών, χιονοδροµικών κέντρων, συνεδριακών 
κέντρων, τουριστικών αγκυροβολίων, εγκαταστάσεων γκολφ και υ̟οδοµών 
και ̟ρογραµµάτων εναλλακτικού τουρισµού). 

Για την ̟ερίοδο 2010 - 2015, θα υλο̟οιηθούν οι εξής δράσεις: 
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1 .  ΑΝΑΒΑΘΜ ΙΣΗ  ΚΑΙ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ ΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤ ΙΚΩΝ  
ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗΣΕΩΝ  

Οι νέες ε̟ενδύσεις θα ̟ρέ̟ει να συνδυάζονται µε την αναγκαία ̟ρόοδο 
στην καλύτερη οργάνωση της ̟ροσφοράς τουριστικών υ̟ηρεσιών και µε την 
ανά̟τυξη των ειδικών υ̟οδοµών για την ε̟έκταση της τουριστικής 
̟εριόδου στις διάφορες ̟εριοχές της Ελλάδος. Συγκεκριµένα, 
̟εριλαµβάνονται:  

� Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισµός και ε̟έκταση ̟αλαιών 
ξενοδοχειακών µονάδων,  µέσω χρηµατοδότησης α̟ό: 

� τα Περιφερειακά Ε̟ενδυτικά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 

� τον Ανα̟τυξιακό Νόµο 3299/04. 

� ∆ηµιουργία ειδικών ̟ρογραµµάτων ενίσχυσης ε̟ιχειρήσεων 
του τουριστικού τοµέα ̟ου δεν εντάσσονται στον 
Ανα̟τυξιακό Νόµο.  

� Ενίσχυση των ελληνικών ξενοδοχειακών ε̟ιχειρήσεων α̟ό 
̟ολυεθνικές αλυσίδες µε ε̟ενδύσεις και ανάληψη της 
διοίκησης. 

2 .  ΚΑΘ ΙΕΡΩΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΙΟΤ ΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΑΙ  
Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

� Εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ̟οιότητας (ISO και 
HACCP) σε όλα τα ̟ροϊόντα και τις υ̟ηρεσίες ̟ου 
συνδέονται µε τον τουρισµό.  

� ∆ράσεις ολικής ̟οιότητας και α̟όκτησης ε̟ιχειρηµατικής 
αριστείας. 

� Νοµοθετικές ̟αρεµβάσεις για τη δηµιουργία συστηµάτων 
̟οιοτικού ελέγχου  ε̟ι̟λέον του συστήµατος κατάταξης των 
ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων και των λοι̟ών 
καταλυµάτων µε το σύστηµα των κλειδιών. 

� Θεσµοθέτηση των ̟ροδιαγραφών για τις λοι̟ές τουριστικές 
εγκαταστάσεις ̟έραν των ξενοδοχείων, ό̟ως των κέντρων 
τουρισµού υγείας, των κέντρων ̟ρο̟ονητικού και αθλητικού 
τουρισµού και των θεµατικών ̟άρκων. Αναθεώρηση – 
ε̟ικαιρο̟οίηση των ̟αλαιών ̟ροδιαγραφών των λοι̟ών 
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υ̟οδοµής. 
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3 .ΕΝ ΙΣΧΥΣΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΩΝ  ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  Γ ΙΑ  
ΤΟ  ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝ   

� Εφαρµογή ̟ροτύ̟ων ̟εριβαλλοντικής και ενεργειακής 
διαχείρισης των τουριστικών εγκαταστάσεων,  

� Ενίσχυση ε̟ενδυτικών σχεδίων για χρήση εναλλακτικών και 
ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας. 

� Παροχή ε̟ενδυτικών κινήτρων για τη δηµιουργία 
«̟ράσινων» ξενοδοχειακών µονάδων. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3333: Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού  

 

Η ανά̟τυξη του ανθρώ̟ινου δυναµικού του τουρισµού συµ̟ληρώνει την 
̟οιοτική αναβάθµιση των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών και δρα ευεργετικά ως 
̟ρος την α̟ασχόληση, τόσο για το υφιστάµενο βασικό ̟αραθεριστικό 
̟ροϊόν, όσο και για τις θεµατικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

Για την αναβάθµιση και διατήρηση ενός ικανο̟οιητικού ε̟ι̟έδου ̟οιότητας 
στο ̟ροσφερόµενο «̟ακέτο» αγαθών και υ̟ηρεσιών στον τουρίστα-
καταναλωτή, είναι αναγκαία η ε̟ένδυση στην υιοθέτηση ειδικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων, καθώς και ̟ιστο̟οίησης αυτών, τα ο̟οία εξασφαλίζουν 
ε̟ι̟λέον και βελτίωση της ̟αραγωγικότητας και ̟αρέχουν ανταγωνιστικό 
̟λεονέκτηµα. Παράλληλα, αναγκαία είναι η διάχυση σύγχρονων εργαλείων 
διοίκησης στις ε̟ιχειρήσεις, µέσω, µεταξύ άλλων, και της εκ̟αίδευσης των 
ε̟ιχειρηµατιών, της ευαισθητο̟οίησης τους σε θέµατα ̟οιότητας, 
κοινωνικής ευθύνης, ̟εριβάλλοντος και καταναλωτή, καθώς και της 
υιοθέτησης της κατάλληλης ̟ολιτικής στον τοµέα του ̟ροσδιορισµού των 
τιµών και των ε̟ενδύσεων.  

Οι δράσεις και οι ε̟ιµέρους ενέργειες ̟ου αναλύονται ̟αρακάτω θα 
χρηµατοδοτηθούν α̟ό τα Τοµεακά Ε̟ιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 
2007- 2013 (Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού, Εκ̟αίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση, Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 

Για την ̟ερίοδο 2010 - 2015, θα υλο̟οιηθούν οι εξής δράσεις: 

1 .ΑΝΑΒΑΘΜ ΙΣΗ  ΤΗΣ  ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

� Νοµοθετικές ̟αρεµβάσεις για την τουριστική εκ̟αίδευση µ ε 
στόχο την αναβάθµιση των δοµών, των υ̟ηρεσιών, των 
διαδικασιών και του στελεχιακού δυναµικού των τουριστικών 
σχολών για την ̟αροχή τουριστικής εκ̟αίδευσης υψηλού 
ε̟ι̟έδου. 

� Ανά̟τυξη νέων ειδικοτήτων ̟ου σχετίζονται είτε άµεσα είτε 
έµµεσα µε το τουριστικό ̟ροϊόν. 

� ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου Α̟ασχόλησης για τον 
τουρισµό µε στόχο τον εντο̟ισµό νέων εκ̟αιδευτικών 
αναγκών και τη σύνδεση των σ̟ουδών µε την αγορά 
εργασίας. 
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2 .  ΑΝΑΒΑΘΜ ΙΣΗ  ΤΩΝ  ∆ΕΞ ΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΞΕ Ι∆ ΙΚΕΥΣΗ  ΤΟΥ  
ΑΝΘΡΩΠ ΙΝΟΥ  ∆ΥΝΑΜ ΙΚΟΥ   

� Λειτουργία ̟ρογραµµάτων κατάρτισης ενδεικτικά στους 
̟αρακάτω τοµείς: 

� νέων τεχνολογιών, νέων µεθόδων και ̟ρακτικών 

� ανά̟τυξης εταιρικών σχέσεων 

� ολικής ̟οιότητας 

� ̟εριβάλλοντος και ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς 

� θέµατα µικρών ε̟ιχειρήσεων, ̟αραδοσιακών 
ε̟αγγελµάτων και τεχνών. 

� Ενέργειες αξιολόγησης των εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων 
ώστε να εντο̟ίζονται τυχών ̟ροβλήµατα, νέες εκ̟αιδευτικές 
ανάγκες, κ.λ.̟. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 4444: Ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Εφαρµογή 

σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων µάρκετινγκ  

 

Η εικόνα ̟ου έχει σήµερα η χώρα µας στους ξένους είναι αυτή του 
̟ροορισµού ̟ου ̟ροσφέρει κυρίως τουρισµό αναψυχής, ήλιου και 
θάλασσας, σε χαµηλές τιµές µεν, αλλά υψηλές σε σχέση µε την ̟οιότητα των 
̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών ̟ου ̟ροσφέρει. Για την ε̟αύξηση των µεριδίων 
α̟ό τη διεθνή τουριστική αγορά θα ̟ρέ̟ει να ̟ροωθηθεί η εικόνα της χώρας 
µας, εκτός α̟ό αυτή της χώρας «ήλιου και θάλασσας», και ως χώρας ̟ου 
εµ̟εριέχει τα χαρακτηριστικά του εξελισσόµενου τουριστικού ̟ροϊόντος, 
ό̟ως χώρα της «κουλτούρας, του ̟ολιτισµού, της ̟οιότητας διαβίωσης και 
του σεβασµού στο ̟εριβάλλον». Αυτό µ̟ορεί να γίνει µε την κατάλληλη 
̟ολιτική µάρκετινγκ, η ο̟οία ̟ροϋ̟οθέτει την ύ̟αρξη σταθερής και 
ολοκληρωµένης στρατηγικής και µίας ε̟ικοινωνιακής ̟ολιτικής, η ο̟οία θα 
ε̟ιτρέ̟ει στον δέκτη να αφοµοιώσει τα µηνύµατα ̟ου θέλουµε να του 
̟εράσουµε. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, α̟αιτείται και η ύ̟αρξη σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώ̟ιση κρίσεων, έτσι ώστε να µην 
δηµιουργούνται κενά στην ̟αρουσίαση του ελληνικού τουριστικού 
̟ροϊόντος. 

Σηµαντική ̟αράµετρος των εξελίξεων της διεθνούς τουριστικής αγοράς είναι 
οι γρήγορες αλλαγές των ̟ροτιµήσεων των καταναλωτών µε τη 
συνακόλουθη ανάδειξη νέων ̟ροορισµών ̟ου ικανο̟οιούν, ή, µε την 
̟ροσφορά νέων ̟ροϊόντων και υ̟ηρεσιών, δηµιουργούν / ενισχύουν αυτές 
τις αλλαγές στις ̟ροτιµήσεις (αλλαγή χαρακτηριστικών του τουριστικού 
̟ροϊόντος, ευαισθητο̟οίηση σε θέµατα ̟οιότητας, ̟εριβάλλοντος, 
κοινωνικής υ̟ευθυνότητας). 

Για την ̟ερίοδο 2010 - 2015, θα υλο̟οιηθούν οι εξής δράσεις: 

1 .  ΒΕΛΤ ΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΙΚΟΝΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ  ΣΤΟ  ΕΞΩΤΕΡ ΙΚΟ  
ΩΣ  ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΟ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΤΗΣ  ΣΕ  
ΠΟ ΙΟΤ ΙΚΑ ,  ΑΞ ΙΟΛΟΓΑ  ΚΑΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ  ΜΕΣΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

� Ε̟ιλογή διεθνών µέσων ενηµέρωσης υψηλού ̟ροφίλ, ό̟ως 
για ̟αράδειγµα: 

� οι εφηµερίδες: The New York Times, The Wall Street 
Journal, The Times, The Guardian, The Independent, 
Le Monde, Le Figaro, Der Tagesspiegel και El País. 

� οι τηλεο̟τικοί σταθµοί BBC, CNN, Euronews, The 
Discovery channel, The History channel, National 
Geographic channel, Sky TV,  και  Eurosport. 
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� Ε̟ένδυση σε µέσα ενηµέρωσης ειδικού ενδιαφέροντος για 
τους τουριστικούς κλάδους ό̟ως για ̟αράδειγµα: 

� ̟εριοδικά σχετικά µε ταξίδια εµ̟ειριών (National 
Geographic, Travel+Leisure) 

� καινοτόµα ̟εριοδικά ̟ου διαµορφώνουν τάσεις στον 
τρό̟ο ζωής (Wallpaper, Icon, Vanity Fair). 

� Συµµετοχή της χώρας σε εκθέσεις σχετικές µε ταξίδια και 
δραστηριότητες. 

� Α̟οφυγή µαζικής διαφήµισης καθώς οι µαζικές εκστρατείες 
στα µέσα ενηµέρωσης είναι ̟λέον ανα̟οτελεσµατικές και 
δα̟ανηρές και µ̟ορεί να εµ̟οδίσουν τις ̟ροσ̟άθειες 
οικοδόµησης της ε̟ιθυµητής εικόνας της χώρας ως ̟οιοτικού 
τουριστικού ̟ροορισµού. 

2 .  ΣΥΝ∆ΕΣΗ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ  ΜΕ  ΕΠ ΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ  ΜΑΡΚΕΣ  
ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ  ΠΟΥ  ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ  ΕΠ ΙΤΥΧ ΙΑ  ΣΤΟ  ΕΞΩΤΕΡ ΙΚΟ  

� Το̟οθέτηση  της χώρας (µε ενσωµάτωση στο σενάριο ή λήψεις 
α̟ό την Ελλάδα) σε δηµοφιλείς αγγλόφωνες τηλεο̟τικές 
σειρές ̟ου µεταδίδονται ̟αγκοσµίως ό̟ως για ̟αράδειγµα οι 
σειρές Heroes, 24, Lost, Prison Break, Traveler κ.λ.̟. 

� Το̟οθέτηση τη χώρας σε δηµοφιλή βιντεο̟αιχνίδια για την 
ανά̟τυξη της αναγνωρισιµότητας της χώρας. 

� Προώθηση της χώρας σε ̟αραγωγές αγγλόφωνων ταινιών 
̟ου να διαδραµατίζονται στην Ελλάδα, ό̟ως για 
̟αράδειγµα οι ταινίες Mama Mia, El Greco, κ.λ.̟. 
 

3 .  ∆ΗΜ ΙΟΥΡΓ ΙΑ  Μ ΙΑΣ  ΣΑΦΟΥΣ  «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ»  
( P O S I T I O N I N G )  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ ,  ΣΕ  ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ  ΜΕ  ΤΗ  
∆ΗΜ ΙΟΥΡΓ ΙΑ  ΕΝΟΣ  ΕΛΚΥΣΤ ΙΚΟΥ  ΠΡΟΦΙΛ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  
ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΟΥ  ΠΡΟ ΙΟΝΤΟΣ   

� Αναδιοργάνωση και στελέχωση των υφιστάµενων Γραφείων 
Εξωτερικού του ΕΟΤ και ολοκλήρωση του σχεδιασµού για τις 
̟εριοχές του κόσµου ό̟ου α̟αιτείται η δηµιουργία νέων 
Γραφείων. 

� Σχεδιασµός ̟ροωθητικής εκστρατείας της χώρας, ο ο̟οίος θα 
̟εριλαµβάνει  την ̟αρουσία σε διεθνή µέσα ενηµέρωσης, ̟ου 
ασκούν ε̟ιρροή και διαµορφώνουν την κοινή γνώµη, καθώς 
και σε βασικά το̟ικά µέσα ενηµέρωσης στις στοχευόµενες 
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αγορές ̟ροέλευσης, χρησιµο̟οιώντας δηµιουργικό 
̟εριεχόµενο ̟αγκοσµίου ε̟ι̟έδου καθώς και εξαιρετικά 
̟οιοτικό και µεγάλης α̟ήχησης χώρο ̟ροβολής, ό̟ως 
εξώφυλλα, ̟ολυσέλιδες ένθετες διαφηµίσεις, ειδικά ένθετα 
κλ̟. 

� Χρήση εκστρατειών µάρκετινγκ , µε την ε̟ιλογή κορυφαίων 
εµ̟ειριών α̟ό κάθε τουριστικό κλάδο.  

� Χρήση µεθόδων µεταδοτικού µάρκετινγκ (viral marketing) 
̟ου θα ̟εριλαµβάνουν διάδοση µέσω του διαδικτύου 
κατάλληλου εντυ̟ωσιακού ψηφιακού υλικού, ό̟ως 
φωτογραφίες και βίντεο κλι̟, καλώντας τα άτοµα να 
ανταλλάξουν ̟ληροφορίες και να µιλήσουν για το υλικό 
αυτό ή να ε̟ισκεφτούν συγκεκριµένες ιστοσελίδες. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 5555: ∆ηµιουργία σταθερού περιβάλλοντος 

ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης των 

ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού 

 

Στην χώρα µας η ̟λειοψηφία των τουριστικών ε̟ιχειρήσεων χαρακτηρίζεται 
α̟ό µικρό ή µεσαίο µέγεθος µε αδυναµία αξιο̟οίησης οικονοµιών κλίµακας 
και σκο̟ού, ̟αραδοσιακές δοµές οργάνωσης και χαµηλό ε̟ί̟εδο 
εκ̟αίδευσης-ε̟ιµόρφωσης ή ε̟αρκούς ε̟ιχειρηµατικής εµ̟ειρίας. Το µικρό 
αυτό µέγεθος α̟οτελεί εµ̟όδιο τόσο στη µείωση του κόστους, όσο και στη 
βελτίωση των ̟αρεχοµένων υ̟ηρεσιών. Με κριτήριο το µέγεθος, οι ελληνικές 
ε̟ιχειρήσεις υστερούν έναντι των αντίστοιχων ε̟ιχειρήσεων των 
σηµαντικότερων ανταγωνιστών µας. Η αύξηση του µεγέθους των 
ε̟ιχειρήσεων θα τους ε̟ιτρέψει να αξιο̟οιήσουν τις οικονοµίες κλίµακας, 
να µειώσουν το κόστος και να γίνουν ̟ιο ανταγωνιστικές. Στη διάρκεια της 
ε̟όµενης ̟ενταετίας θα ̟ρέ̟ει να χρηµατοδοτηθούν δράσεις συνεργασίας, 
συνένωσης, συγχωνεύσεων ή και α̟λών κοινο̟ραξιών ε̟ιχειρήσεων στο 
ε̟ί̟εδο των κρατήσεων ή του µάρκετινγκ, ή ακόµη και στο ε̟ί̟εδο της 
̟ραγµατο̟οίησης οικονοµιών κλίµακας σε ̟ροµήθειες και εξο̟λισµούς. 

Η αύξηση της τουριστικής ζήτησης και η ε̟αύξηση των µεριδίων α̟ό την 
διεθνή τουριστική αγορά εξαρτάται α̟ό τις ε̟ενδύσεις ̟ου θα κάνει η χώρα 
µας στον τουριστικό τοµέα. Οι ε̟ενδύσεις  αυτές ̟ρέ̟ει να γίνουν τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα και να δηµιουργούν  τις α̟αραίτητες 
συµ̟ληρωµατικότητες και συνέργειες έτσι ώστε το συνολικό α̟οτέλεσµα να 
είναι µακρο̟ρόθεσµα θετικό και η ανά̟τυξη βιώσιµη. Οι δηµόσιες 
ε̟ενδύσεις σε βασικές και συµ̟ληρωµατικές υ̟οδοµές είναι βασικός 
̟υλώνας ανά̟τυξης του τουριστικού τοµέα, ενώ οι ιδιωτικές ε̟ενδύσεις είναι 
εξίσου σηµαντικές. Μια εναλλακτική ̟ηγή ε̟ένδυσης είναι οι ξένες άµεσες 
ε̟ενδύσεις οι ο̟οίες µ̟ορούν να λάβουν νέες διαστάσεις µε την ανά̟τυξη 
στρατηγικών συνεργασιών των ε̟ιχειρήσεων µε αντίστοιχες διεθνείς σε όλο 
το φάσµα των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών της τουριστικής βιοµηχανίας. 

Για την ̟ερίοδο 2010 - 2015, θα υλο̟οιηθούν οι εξής δράσεις: 

1 .  ∆ΗΜ ΙΟΥΡΓ ΙΑ  ΚΛ ΙΜΑΤΟΣ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΘΕΡΟΥ  
ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟ ΙΗΣΗ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  ΣΤΟΝ  
ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΟ  ΤΟΜΕΑ  

� Εκσυγχρονισµό νοµικού και θεσµικού ̟λαισίου για τις 
ιδιωτικές ε̟ενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού (ε̟έκταση και 
ε̟ικαιρο̟οίηση διατάξεων του Ανα̟τυξιακού Νόµου, άλλα 
καθεστώτα ενίσχυσης κλ̟). 
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� Αναθεώρηση – ε̟ικαιρο̟οίηση των ε̟ιλέξιµων εργασιών για 
τον εκσυγχρονισµό των ξενοδοχείων µέσω του Ανα̟τυξιακού 
Νόµου 3299/04. 

� Α̟λο̟οίηση των διαδικασιών ίδρυσης και χρηµατοδότησης 
των ε̟ιχειρήσεων του τουρισµού. 

� Εκ̟όνηση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου Τουρισµού και 
εναρµόνιση της ̟ολεοδοµικής και χωροταξικής ̟ολιτικής µε 
τις ̟ροτεραιότητες της τουριστικής ̟ολιτικής και την 
̟ολιτική κινήτρων. 

� ∆ιευθέτηση της λειτουργίας και της δραστηριότητας της 
Εταιρείας Τουριστικής Ανά̟τυξης (ΕΤΑ) και αξιο̟οίηση των 
̟εριουσιακών της στοιχείων. 

2 .  ΛΗΨΗ  ΜΕΤΡΩΝ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΕΝ ΙΣΧΥΣΗ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  ΚΑΙ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ  ΞΕΝΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

� Οριοθέτηση ̟εριοχών και εκτάσεων ̟ου ̟ροσφέρονται για 
ολοκληρωµένες τουριστικές ε̟ενδύσεις µεγάλης κλίµακας. 

� Α̟λο̟οίηση νοµοθεσίας για τη διευκόλυνση τουριστικών 
ε̟ενδύσεων ξένων ε̟ενδυτών στη χώρα µας. 

3 .ΛΗΨΗ  ΜΕΤΡΩΝ  Γ ΙΑ  ΤΗ  ΒΕΛΤ ΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟ ΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤ ΙΚΩΝ  ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

� Αναβάθµιση συνοδευτικών υ̟ηρεσιών (̟.χ. µεταφορών, 
ε̟ικοινωνιών και ̟ληροφορικής). 

� Υλο̟οίηση δηµόσιων τουριστικών ε̟ενδύσεων  για τη 
δηµιουργία συµ̟ληρωµατικών υ̟οδοµών ̟ου σχετίζονται µε 
το τουριστικό ̟ροϊόν ό̟ως για ̟αράδειγµα  δηµιουργία 
θεµατικών ̟άρκων, βελτίωση οδικού δικτύου των κύριων 
αξόνων αλλά και του ε̟αρχιακού δικτύου, έργα σε λιµάνια, 
µαρίνες, δηµιουργία χώρων στάθµευσης, κ.λ.̟. 

4 .  ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΠΑΘΕ ΙΑΣ  ΑΝΤ ΙΜΕΤΩΠ ΙΣΗΣ  ΤΗΣ  
ΠΑΡΑΟ ΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

� Ενίσχυση του κρατικού ελεγκτικού µηχανισµού µε ειδικά 
κλιµάκια για την αντιµετώ̟ιση της ̟αραοικονοµίας, του 
̟αραεµ̟ορίου, της αισχροκέρδειας και γενικότερα για την 
ενίσχυση της ̟ροστασίας του καταναλωτή. 

� ∆ηµιουργία σώµατος ελέγχου της τουριστικής αγοράς για τον 
έλεγχο της ̟οιότητας του ̟ροσφερόµενου τουριστικού 
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̟ροϊόντος ό̟ως για ̟αράδειγµα την ύ̟αρξη ̟αραστατικών 
̟ροµήθειας των ̟ρος ̟ώληση αγαθών και ̟ροϊόντων, τις 
τιµές ̟ώλησης ̟ροϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε τουρίστες, 
την κανονικότητα και συχνότητα των δροµολογίων των 
µέσων µαζικής µεταφοράς κατά τους µήνες της τουριστικής 
αιχµής, της τήρησης ή µη των κανόνων υγιεινής στις 
τουριστικές ε̟ιχειρήσεις και στους κοινόχρηστους δηµοτικούς 
και δηµόσιους χώρους,  τον εντο̟ισµό ̟ερι̟τώσεων 
αισχροκέρδειας και ̟ερι̟τώσεων αθέµιτου ανταγωνισµού, 
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε τουριστικές ε̟ιχειρήσεις 
(ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, κάµ̟ινγκ), σε χώρους 
µαζικής σίτισης εστίασης και διασκέδασης (bar, καφετέριες, 
καφενεία, εστιατόρια), σε χώρους αεροδροµίων, λιµανιών, 
µεθοριακών σταθµών, καθώς και σε ε̟ιχειρήσεις ̟ώλησης 
αγαθών ̟ρώτης ανάγκης (̟ερί̟τερα, mini markets) σε 
τουριστικές ̟εριοχές.  
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ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 6666: Εκσυγχρονισµός δοµών δηµόσιας   

διοίκησης και µηχανισµών άσκησης της τουριστικής 

πολιτικής 

 

Κρίσιµος ̟αράγοντας ε̟ιτυχίας της στρατηγικής ανά̟τυξης του ελληνικού 
τουρισµού είναι και η αρµονική συνεργασία όλων των κρίκων της 
τουριστικής αλυσίδας τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τους άλλους κρίκους της 
ελληνικής οικονοµίας. 

Στον ιδιωτικό τοµέα ̟ρος το ̟αρόν δεν υ̟άρχει  ενιαία στρατηγική α̟ό 
όλους τους φορείς. ∆εν έχει ε̟ίσης γίνει αντιλη̟τή η διασύνδεση και 
αλληλεξάρτηση του τουρισµού µε τους υ̟όλοι̟ους  τοµείς της οικονοµίας 
(βιοµηχανία, εµ̟όριο, κ.ά.) και δεν έχουν ̟ροσδιοριστεί οι ̟εριοχές κοινής 
δράσης.  

Συνε̟ώς, α̟αιτείται α̟οτελεσµατικότερος  συντονισµός των κρίκων της 
τουριστικής αλυσίδας α̟ό ̟λευράς του κράτους. Με τον τουριστικό τοµέα 
εµ̟λέκονται µια σειρά α̟ό υ̟ουργεία, ό̟ως είναι το Υ̟ουργείο Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  ̟ου καθορίζει την ακολουθούµενη 
̟ολιτική, το Υ̟ουργείο Οικονοµικών (φορολογία, ανα̟τυξιακά κίνητρα, 
κλ̟), το Υ̟ουργείο Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών  (ταξί, ̟ούλµαν, κ.λ̟.),  
το Υ̟ουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης(εργασιακές σχέσεις), το 
Υ̟ουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (εκ̟αίδευση), το 
Υ̟ουργείο Τουρισµού και Πολιτισµού (µουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, κλ̟) 
κ.ά.  

Στα ̟λαίσια αυτά είναι α̟αραίτητος ο καλύτερος συντονισµός των φορέων 
και των «τοµέων» της τουριστικής δραστηριότητας µε τη συµµετοχή, 
̟ληροφόρηση και αρωγή του κράτους. Οι νέοι θεσµοί ̟ου δηµιουργήθηκαν 
ό̟ως το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανά̟τυξης, η 
∆ιυ̟ουργική Ε̟ιτρο̟ή για τον Τουρισµό, θα είναι καθοριστικοί για την 
̟εραιτέρω ̟ορεία του τουρισµού στη χώρα µας. 

Κάθε ̟ροσ̟άθεια ή ̟ολιτική, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
ελληνικού τουρισµού, και δια µέσου αυτού, της ελληνικής οικονοµίας, 
̟ροϋ̟οθέτει την αξιό̟ιστη γνώση του ειδικού οικονοµικού βάρους ̟ου έχει 
η τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η συνεχής διατήρηση και 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του ελληνικού τουριστικού ̟ροϊόντος, 
δηλαδή της ̟αραγωγής και διάθεσης ενός µεγάλου µέρους της ετήσιας 
̟αραγωγής της χώρας ε̟ιβάλλει, όχι µόνον νέους κανόνες και µορφές 
διαχείρισης και διοίκησης, αλλά και νέα εργαλεία έρευνας και 
̟ληροφόρησης της οικονοµικής και της τουριστικής ̟ολιτικής. 
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Βασική ̟ροϋ̟όθεση αυτής της γνώσης είναι η εθνικολογιστική αντιµετώ̟ιση 
του τουρισµού ως συγκεκριµένης ̟λέον αναλυτικής κατηγορίας της 
ελληνικής οικονοµίας, κατά τα διεθνή και ευρω̟αϊκά λογιστικά ̟ρότυ̟α µε 
τις τεχνικές συγκρότησης των ∆ορυφόρων Λογαριασµών. Οι ∆ορυφόροι 
Λογαριασµοί Τουρισµού, µε εφικτό για την ελληνική οικονοµία 
µεθοδολογικό και θεσµικό ̟λαίσιο εφαρµογής είναι η µόνη διαδικασία για 
τη σωστή ̟ληροφόρηση της τουριστικής και οικονοµικής ̟ολιτικής σε ότι 
αφορά τον ̟ραγµατικό οικονοµικό και κοινωνικό ρόλο του τουρισµού και 
κυρίως την συµβολή του στη ̟εραιτέρω βιοµηχανική ανά̟τυξη της χώρας 
και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας σε εθνικό, 
̟εριφερειακό αλλά και το̟ικό ε̟ί̟εδο. Ε̟ι̟λέον, σε συνδυασµό µε ένα 
µηχανισµό δεικτών ̟αρακολούθησης της βιώσιµης ανά̟τυξης µ̟ορούν να 
̟αρέχουν έγκυρα στοιχεία στους διεθνείς οργανισµούς µε τους ο̟οίους 
συνεργάζεται η χώρα. 

Για την ̟ερίοδο 2010 - 2015, θα υλο̟οιηθούν οι εξής δράσεις: 

1 .  ΕΝ ΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΩΝ  ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΩΝ  
ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ  ΤΡ ΙΜΕΡΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣ Ι Α  ΚΑΙ  ΤΗ  
∆ΗΜΟΣ ΙΑ  ∆ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

Στόχος τη ενέργειας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού 
µέσω της κοινής δράσης των εµ̟λεκόµενων φορέων και οργανισµών. 

2 .  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ ΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣ ΙΑ  ΤΩΝ  Β ΙΟΜΗΧΑΝ ΙΩΝ ,  
ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΠΕΡ ΙΦΕΡΕ ΙΩΝ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  ΜΕ  ΤΑ  
ΑΡΜΟ∆ ΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΑ   

Στόχος τη ενέργειας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

3 .  ∆ΗΜ ΙΟΥΡΓ ΙΑ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝ ΙΚΟΥ  Ι ΝΣΤ ΙΤΟΥΤΟΥ  
ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΗΣ  Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ   

� Συνεργασία ΙΤΕΠ, ΕΟΤ και Πανε̟ιστηµιακών Ιδρυµάτων για 
την ίδρυση του Ινστιτούτου, το ο̟οίο θα λειτουργεί και 
Οικονοµοτεχνικός Σύµβουλος του Υ̟ουργείου Πολιτισµού 
και Τουρισµού 
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