
  

 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 

Διπλωματικι Εργαςία 
 
 
 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΛΚΕ ΣΡΑΣΘΓΛΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΛΣΛΚΟΤ ΠΡΟΛΟΝΣΟ 

 ΣΘΝ  ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

του 
 
 

ΝΑΣΤΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ 
 

 
 
 
 

Υποβλικθκε ωσ απαιτοφμενο για τθν απόκτθςθ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ 
ειδίκευςθσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων  

 
 
 

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 2012 
 

 

 
 





[ii] 

 

 
 
 

 
 

       «Είμαι αιςιόδοξοσ, δεν φαίνεται 
         να  ζχει καμία χρθςιμότθτα να 

        είμαι  οτιδιποτε άλλο»  
                Ουίνςτον Σςϊρτςιλ 

 
 
 

 
 

 
 

i)  ΑΦΛΕΡΩΕΛ 
                                                                                   Τθν  εργαςία αυτι τθν αφιερϊνω  
                                                                                    ςτον εκλιπόντα πατζρα μου 
                                                                                    Δαμιανό Νάςτο που είμαι βζβαιοσ
                  ότι από εκεί ψθλά  παρακολουκεί
                  τισ προςπάκειεσ μου να βελτιωκϊ
                  ωσ άνκρωποσ και ωσ επιςτιμονασ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[iii] 

 

ii) ΕΤΧΑΡΛΣΛΕ  
 
 Για τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ κα ικελα να 
ευχαριςτιςω καταρχιν τθν οικογζνεια μου, τα μζλθ τθσ οποίασ επζδειξαν 
παροιμιϊδθ υπομονι κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εναςχόλθςθσ μου με τθν ςυγγραφι 
τθσ. Επιπλζον κα ικελα να ευχαριςτιςω τον επιβλζπων κακθγθτι μου τον κ. Δθμιτρθ 
Σουμπενιϊτθ το μάκθμα του οποίου «Στρατθγικι Διοίκθςθ», ζπαιξε καταλυτικό ρόλο, 
τόςο ςτθν επιλογι του κζματοσ, όςο και ςθμαντικότερο, ςτθν βελτίωςθ των 
ικανοτιτων μου να προςπακϊ να «βλζπω όλθ τθν εικόνα», γεγονόσ απαραίτθτο για 
τθν επιλογι και τθν εφαρμογι ςτρατθγικϊν αποφάςεων οποιουδιποτε επιπζδου και 
κεματολογίασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[iv] 

 

 
iii) ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
 
 Η διπλωματικι εργαςία με τίτλο «Εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ» ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ανάδειξθ των πολλϊν αναξιοποίθτων 
ακόμθ, εναλλακτικϊν δυνατοτιτων του Ελλθνικοφ τουριςμοφ. Αρχικά ςτο πρϊτο 
κεφάλαιο παρουςιάηονται γενικά ςτοιχεία που αφοροφν όλο το προϊόν του Ελλθνικοφ 
τουριςμοφ, τα οποία δείχνουν τθν εξζλιξθ ςτθν ηιτθςθ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ 
προϊόντοσ. Σχολιάηονται εκτόσ των άλλων τα βαςικά τουριςτικά μεγζκθ, όπωσ ο 
αρικμόσ και θ κατθγοριοποίθςθ των κλινϊν, θ κατανομι τουσ ανά περιφζρεια, θ 
διαχρονικι εξζλιξθ τουσ τθν δεκαετία 2000- 2009, θ ςυμμετοχι του τουριςμοφ ςτο 
εκνικό ΑΕΡ και ςτο εμπορικό ιςοηφγιο, οι βαςικζσ τουριςτικζσ αγορζσ ςτισ οποίεσ 
απευκφνεται θ Ελλάδα, κακϊσ και ςτοιχεία που αφοροφν τισ αφίξεισ των επιςκεπτϊν 
και τθν κατανομι τουσ ανά περιφζρεια, χϊρα κ.λ.π. Στθν ςυνζχεια ςτο κεφάλαιο δφο 
αναλφεται κεωρθτικά το κζμα τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτον τουριςμό, προςπακϊντασ 
να απαντθκεί το ερϊτθμα τι κακιςτά ζνα προοριςμό ανταγωνιςτικό. Στο κεφάλαιο 
τρία αναπτφςςεται ειδικά για τθν Ελλάδα το κζμα τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ και γίνεται μια SWOT ανάλυςθ όπου αναφζρονται βαςικζσ 
δυνάμεισ, αδυναμίεσ ευκαιρίεσ, αλλά και απειλζσ του ελλθνικοφ τουριςμοφ. Στο 
κεφάλαιο τζςςερα αναφζρεται γιατί κα προςδϊςει αξία ςτθν χϊρα θ εφαρμογι 
εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Τζλοσ ςτο 
κεφάλαιο πζντε αναλφεται τι εναλλακτικά τουριςτικά προϊόντα μποροφν να 
αναπτυχκοφν, με ιδιαίτερθ ανάλυςθ ςτον τουριςμό κρουαηιζρασ, ςτον ςυνεδριακό 
και πολιτιςτικό – κρθςκευτικό τουριςμό, ςτον οικοτουριςμό και τον τουριςμό 
γαςτρονομίασ και υγείασ – ευεξίασ.  
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ΕΛΑΓΩΓΘ 
 
 Η παροφςα εργαςία διερευνά τθν δυνατότθτα εφαρμογισ εναλλακτικϊν 
ςτρατθγικϊν που αφοροφν τθν ανάπτυξθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν Ελλάδα. 
Αρχικά κα εξεταςτεί θ υπάρχουςα κατάςταςθ του τουριςμοφ ςτθν χϊρα, όπου κα  
αναφερκοφν ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία, επιςθμαίνοντασ τα βαςικά προσ 
ανάλυςθ δεδομζνα. Στθν ςυνζχεια κα αναλυκεί το κεωρθτικό και πρακτικό υπόβακρο 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα. Ζπειτα κα μελετιςουμε και κα 
αναδείξουμε τθν αναγκαιότθτα τθσ εφαρμογισ εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν και πωσ 
αυτζσ μποροφν να επιτφχουν διεξόδουσ μεγζκυνςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, 
παρακζτοντασ ρεαλιςτικζσ ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ.     
 Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ ανάδειξθ τθσ ςθμαντικότθτασ του τουριςμοφ ςτθν 
Ελλθνικι οικονομία, θ διαπίςτωςθ τθσ ατελοφσ εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ του 
και παράλλθλα οι πολφ μεγάλεσ δυνατότθτεσ περαιτζρω αξιοποίθςθσ, μζςα από 
δράςεισ και πολιτικζσ οι οποίεσ κα δθμιουργιςουν νζα κεματικά εναλλακτικά 
τουριςτικά προϊόντα (brand). Επίςθσ βαςικό ςτόχο αποτελεί και θ ανάδειξθ τθσ 
ςυμπλθρωματικότθτασ των διαφόρων μορφϊν τουριςμοφ και πωσ μπορεί να 
λειτουργιςει αυτι θ ςυμπλθρωματικότθτα προσ όφελοσ τθσ μεγζκυνςθσ και τθσ 
δθμιουργίασ υπεραξίασ ςε όλθ τθν χϊρα. 
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ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ 
 
 Η εφρεςθ ςτοιχείων για τθν ςυγγραφι τθσ διπλωματικισ ζγινε κυρίωσ από το 
διαδίκτυο όπου χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία και μελζτεσ από διάφορουσ φορείσ όπωσ 
ο ςφνδεςμοσ ελλθνικϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων (ΣΕΤΕ), το Ινςτιτοφτο Τουριςτικϊν 
Ερευνϊν και Ρροβλζψεων (ΙΤΕΡ), θ Τράπεηα τθσ Ελλάδασ,  το Invest in Greece, το 
Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο και άλλα. Σθμαντικά ςτοιχεία πάρκθκαν και από το βιβλίο 
του Νίκου Ηγουμενάκθ «Τουριστική Οικονομία», από το βιβλίο των J.R. Brent Ritchie 
& Geoffrey I. Crouch, «The Competitive Destination A Sustainable Tourism 
Perspective», από το «ο Θρθςκευτικόσ Τουριςμόσ» τθσ  Μοίρασ Ρολυξζνθ, από το 
«Ecotourism Australia» του David Weaver, το «Cultural Tourism the Partnership 
between Tourism and Cultural Heritage Management» των Bob McKercher & Hilary du 
Cros και τζλοσ από το "Strategic Management and Business Policy» των Thomas L. 
Wheelen & J. David Hunger, όπου χρθςιμοποιικθκαν κεωρίεσ που αφοροφν το 
αντικείμενο τθσ εφαρμογισ των ςτρατθγικϊν. Επίςθσ χρθςιμοποιικθκαν ςχετικά 
άρκρα από τον θλεκτρονικό και γραπτό τφπο και κυρίωσ από το «Βιμα», τα «Νζα» και 
το «Κεφάλαιο». Επίςθσ πολφ ςθμαντικζσ για τθν ςυγγραφι τθσ εργαςίασ 
αποδείχκθκαν οι προςωπικζσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ του γράφοντοσ από 
παρακολοφκθςθ θμερίδων, και ςυνεδρίων, από το προςωπικό ενδιαφζρον για τθν 
ενθμζρωςθ των κεμάτων που απαςχολοφν τον κλάδο, κακϊσ και ςυηθτιςεισ με 
επαγγελματίεσ και φίλουσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο.   
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ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

 

 Το κζμα τθσ διπλωματικισ κα διερευνθκεί αρχίηοντασ με τθν ανάλυςθ των 
υπαρχόντων ςτοιχείων που αφοροφν τα βαςικά μεγζκθ του ελλθνικοφ τουριςμοφ. 
Από τθν ποιοτικι ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των μεγεκϊν κα προκφψουν ςθμαντικά 
ςυμπεράςματα για τθν αναγκαιότθτα αλλά και για τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ 
εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ. Στθν ςυνζχεια από βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 
ςχετικϊν ςυγγραμμάτων κα αναλυκεί το κεωρθτικό και το πρακτικό υπόβακρο τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ του Ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ. Στθν ςυνζχεια από 
δευτερογενι ζρευνα, κακϊσ και από προςωπικζσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ του 
γράφοντοσ, κα αναδυκεί θ αναγκαιότθτα τθσ δθμιουργίασ εναλλακτικϊν προϊόντων 
και ςτθν ςυνζχεια κα αναλυκοφν ςυγκεκριμζνα τουριςτικά προϊόντα τα οποία ζχουν 
προοπτικζσ ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα. Η δευτερογενι ζρευνα περιλαμβάνει τθν 
καταγραφι και ανάλυςθ προτάςεων και ςτοιχείων που υπάρχουν ςε μελζτεσ των 
διάφορων τουριςτικϊν φορζων, από ειςθγιςεισ ςε θμερίδεσ – ςυνζδρια, αλλά και 
από ςχετικά άρκρα ςτον τφπο.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1 : ΑΝΑΛΤΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΕΡΜΘΝΕΛΑ ΕΤΡΘΜΑΣΩΝ 
 Ο τουριςμόσ αποτελεί μια πολφ ςθμαντικι πθγι εςόδων για τθν ωσ επί το 
πλείςτον εςωςτρεφι Ελλθνικι οικονομία, ςυμμετζχοντασ ςε  πολφ μεγάλο βακμό 
ςτθν απαςχόλθςθ, ςτο ΑΕΡ αλλά και ςτθν μείωςθ του ελλείμματοσ του εμπορικοφ 
ιςοηυγίου ςυναλλαγϊν. Οι παρακάτω πίνακεσ απεικονίηουν τθν ςπουδαιότθτα του 
τομζα αυτοφ ςτθν χϊρα μασ:  

Πίνακασ 1: Βαςικοί δείκτεσ του τουριςμοφ για το ζτοσ 2010: 
 

υμμετοχι ςτο ΑΕΠ 15,3% 

υμμετοχι ςτθν απαςχόλθςθ 17,9% 

Απαςχολοφμενοι 746.200 

Διεκνείσ τουριςτικζσ ειςπράξεισ 9,6 δισ € (-7,6% ςε ςχζςθ με το 2009) 

Διεκνείσ τουριςτικζσ αφίξεισ 15 εκ.  (0,6 % ςε ςχζςθ με το 2009) 

Μζςθ κατά κεφαλι δαπάνθ 640 € (-8,2 % ςε ςχζςθ με το 2009) 

Μερίδιο Ευρωπαϊκισ αγοράσ 3,15% 

Μερίδιο παγκόςμιασ αγοράσ 1,6% 

Ξενοδοχειακό δυναμικό 9.732 ξενοδοχεία και 763.407 κλίνεσ 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 

Πίνακασ 2 : Θ διαχρονικι ςυμβολι του τουριςμοφ ςε ΑΕΠ, απαςχόλθςθ, εμπορικό 
ιςοηφγιο 

 

 1990 2000 2010 

ΑΕΠ % 15,2 15,9 15,2 

Άμεςθ και ζμμεςθ απαςχόλθςθ (% επί 
τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ) 

19,5 19,8 18,5 

Άμεςθ και ζμμεςθ απαςχόλθςθ(ςε χιλ) 731,8 781,0 774,2 

Κάλυψθ ελλείμματοσ εμπορικοφ  
ιςοηυγίου  

20,8 45,9 33,7 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 

Πίνακασ 3 : 

 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 

 
   

1  
ΣΕΤΕ, «Ελλθνικόσ Τουριςμόσ : Στοιχεία και Αρικμοί», Ακινα 2011. 
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 Σφμφωνα με μελζτθ τθσ τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ2, τα άμεςα ζςοδα από τον τουριςμό 
αποτελοφν το 6% του ΑΕΡ και θ άμεςθ ςυμβολι του εν λόγω τομζα ςτθν απαςχόλθςθ 
ανζρχεται ςτο 10,8%. Αν ςυνυπολογιςτεί και θ ζμμεςθ επίδραςθ του τουριςμοφ ςτθν 
οικονομία τθσ χϊρασ, θ ςυνολικι (άμεςθ και ζμμεςθ) ςυμβολι του ςτο ΑΕΡ φκάνει το 
17,2% και ςτθν απαςχόλθςθ το 20,9%. Τα ζςοδα από τον τουριςμό καλφπτουν το 27% (33 
% περίπου είναι θ εκτίμθςθ του ΣΕΤΕ για το 2010)1, του ελλείμματοσ του εμπορικοφ 
ιςοηυγίου. 
 Κατά τθν δεκαετία του 2000 είχαμε μια ςυνεχι μείωςθ του μεριδίου του ελλθνικοφ 
τουριςμοφ ςε ςχζςθ με το ςφνολο του παγκόςμιου τουριςμοφ. Ζτςι ζχουμε μείωςθ του 
μεριδίου κατά 1,8% τθν περίοδο 2004-2007 από 2% μείωςθ τθν περίοδο 2002-2003. 
Ανάλογθ μείωςθ είχαμε και ςτα ζςοδα του ελλθνικοφ τουριςμοφ ςε ςχζςθ με τα ζςοδα του 
παγκόςμιου τουριςμοφ, από 2% το ζτοσ 2000 ςτο 1,8% το 2007. Επιπλζον ςφμφωνα με τον 
Ταξιδιωτικό και Τουριςτικό Δείκτθ Ανταγωνιςμοφ, που καταρτίηει το World Economic 
Forum, θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ελλάδοσ ςτον τομζα των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ζχει 
υποχωριςει: το 2009 βρζκθκε ςτθν 24θ κζςθ ςε ςφνολο 133 χωρϊν, ενϊ βριςκόταν ςτθν  
22θ κζςθ το 2008 και το 2007.  
 Επίςθσ ςθμαντικι υποχϊρθςθ είχαμε και ςτον επιμζρουσ δείκτθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ ωσ προσ τισ τιμζσ. Ζτςι το 2009 θ Ελλάδα βρζκθκε ςτθν 114θ κζςθ, ενϊ 
βριςκόταν ςτθν 103θ το 2007. Τθ ςπουδαιότθτα τθσ αδφναμθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
επιβεβαιϊνει και θ ανωτζρω ςχετικι μελζτθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ2. Από τθν μελζτθ 
αναδεικνφεται θ μεγάλθ αρνθτικι επίδραςθ που αςκεί θ διαφορά πλθκωριςμοφ που 
υπάρχει ςτθν χϊρα και είναι περίπου 1,5 εκατοςτιαία μονάδα, ςε ςχζςθ με τον μζςο 
πλθκωριςμό που υπάρχει ςτισ χϊρεσ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, από όπου προζρχεται το 43% 
των τουριςτϊν. Ζτςι, δεδομζνου του χαμθλοφ ρυκμοφ αφξθςθσ του κατά κεφαλιν ΑΕΡ ςτισ 
χϊρεσ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, θ υπάρχουςα μόνιμθ αφξθςθ του ςχετικοφ κόςτουσ ηωισ ςτθν 
Ελλάδα κατά 1,5% ζναντι των χωρϊν αυτϊν, εξουδετερϊνει ςχεδόν πλιρωσ τθ κετικι 
επίδραςθ που αςκεί θ αφξθςθ του ειςοδιματοσ των τουριςτϊν αυτϊν. Οι εμπειρικζσ 
εκτιμιςεισ δείχνουν ότι θ αφξθςθ του ςχετικοφ κόςτουσ ηωισ κατά 1% ςυνεπάγεται, 
μακροχρόνια, μείωςθ του αρικμοφ των τουριςτϊν κατά 3% περίπου. 
 Στθν ανωτζρω μελζτθ υπάρχουν και εμπειρικζσ εκτιμιςεισ οι οποίεσ δείχνουν ότι θ 
ειςοδθματικι ελαςτικότθτα ςτον τουριςτικό τομζα είναι 1,16, πράγμα που ςθμαίνει ότι 
αφξθςθ του κατά κεφαλιν ΑΕΡ ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ των τουριςτϊν κατά 1% ςυντελεί 
ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των τουριςτϊν κατά 1,16%.  
 Μια άλλθ ςθμαντικι παρατιρθςθ που μποροφμε να κάνουμε παρατθρϊντασ τον 
πίνακα 3 είναι ότι ζχουμε μείωςθ ςτισ τουριςτικζσ μασ ειςπράξεισ για το ζτοσ 2010, χωρίσ 
όμωσ να ζχουμε μείωςθ ςτισ αφίξεισ. Απεναντίασ είχαμε και αφξθςθ ζςτω και μικρι (κατά 
0,6 %) των αφίξεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανθςυχθτικό διότι εάν ςυνεχιςτεί ωσ τάςθ 
ςθμαίνει, ότι προςελκφουμε ολοζνα και περιςςότερο χαμθλότερα ειςοδιματα τουριςτϊν, 
γεγονόσ που ζχει ςαφισ αναφορζσ ςτθν παρεχόμενθ ποιότθτα των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 
μασ. Το ςυμπζραςμα το οποίο ςυνάγεται και το οποίο κα πρζπει ςοβαρά να απαςχολιςει 
τουσ αρμόδιουσ περί τον ςχεδιαςμό του τουριςμοφ είναι, θ εφρεςθ μεκόδων και πολιτικϊν 
βελτίωςθσ όχι μόνο τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των  τιμϊν του προϊόντοσ μασ, αλλά μάλλον 
είναι ςθμαντικότερο να βροφμε τρόπουσ αφξθςθσ τθσ ποιότθτασ των ειςερχόμενων 
τουριςτϊν.  
 Πςον αφορά τθν προζλευςθ των αφίξεων ζχουμε τουσ παρακάτω πίνακεσ :   

2  
Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, «Ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν τθσ Ελλάδοσ. Αιτίεσ ανιςορροπιϊν και προτάςεισ 

πολιτικισ», Ακινα 2010. 
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 Πίνακασ 4 : Οι κυριότερεσ αγορζσ προζλευςθσ των επιςκεπτϊν ςτθν χϊρα   

              

               Χϊρα 

Αρικμόσ αφίξεων Μερίδιο % 

2010 2000 2010 2000 

Γερμανία 2.038.871 2.395.185 13,6 19,4 

Θν. Βαςίλειο 1.802.203 2.772.256 12,0 22,4 

ΠΓΔΜ 1.104.576 234.464 7,4 1,9 

Γαλλία 868.346 602.353 5,8 4,9 

Λταλία 843.613 823.245 5,6 6,7 

φνολο 6.657.609 6.827.503 44,4 55,3 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 

Πίνακασ 5 : Οι διεκνείσ τουριςτικζσ αφίξεισ ανά χϊρα προζλευςθσ το 2010 

 Χϊρα                 Σουριςτικζσ Αφίξεισ Μεταβολι 2009/2010 % 

Γερμανία 2.038.871 -14 

Θν. Βαςίλειο 1.802.203 -15 

ΠΓΔΜ 1.104.576  

Γαλλία 868.346 -10 

Λταλία 843.613 -10 

ερβία /Μαυροβοφνιο 706.635 42 

Βουλγαρία 664.339 1 

Κφπροσ 574.764 32 

Σουρκία 561.798 180 

Ολλανδία 528.157 -19 

ΘΠΑ 498.301 -6 

Ρωςία 451.239 64 

Πολωνία 402.170 98 

Βζλγιο 339.836 2 

Αυςτρία 338.367 -4 

Σςεχία 294.936 10 

ουθδία 281.069 -21 

Ελβετία 274.418 -22 

Ρουμανία 257.939 -16 

Αλβανία 242.083 3 

Δανία  240.563 -9 

Φινλανδία 205.282 21 

Λςραιλ 197.159 139 

Νορβθγία 187.319 -41 

Λςπανία 155.302 -6 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 
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Πίνακασ 6 : Οι  δζκα top αγορζσ για τθν Ελλάδα το 2000 και το 2009 

          2000 2009 

Αφίξεισ από: Μερίδιο % Μερίδιο % Δαπάνθ ανά ταξίδι 

              (€) 

υνολικζσ ειςπράξεισ 

(εκ €) 

Γερμανία 19,4 15,9 809 1.836 

Μ. Βρετανία  22,4 14,2 779 1625 

Γαλλία 4,9 6,5 783 732 

Λταλία 6,7 6,3 702 629 

Ολλανδία 5,3 4,4 761 483 

Βουλγαρία 1,8 4,4 177 116 

Αυςτρία 3,6 2,4 812 286 

ουθδία 3,7 2,4 632 224 

Βζλγιο 2,5 2,2 939 314 

ΘΠΑ 1,7 3,6 1.077 568 

φνολο 71,9 62,1  6.813 

(Πθγι ΕΣΕ 2010)3 

 

Πίνακασ 7 : Οι  δζκα top αγορζσ ςτον κόςμο 2008 και 2009 

 

α/α 

 

                    Χϊρεσ 

Δαπάνεσ διεκνοφσ τουριςμοφ (ςε δισ $) 

2008 2009 

1 Γερμανία 91 81,2 

2 ΘΠΑ 79,7 73,2 

3 Μ. Βρετανία 68,5 50,3 

4 Κίνα 36,2 43,7 

5 Γαλλία 41,4 38,5 

6 Λταλία 30,8 27,9 

7 Λαπωνία 27,9 25,1 

8 Καναδάσ  27,2 24,2 

9 Ρωςία 23,8 20,8 

10 Ολλανδία 21,7 20,7 

 υνολικά ςτον κόςμο 941 852 

(Πθγι ΕΣΕ 2010)3 

   

3  
ΣΕΤΕ, «Ελλθνικόσ Τουριςμόσ 2020 – Ρρόταςθ για το νζο αναπτυξιακό μοντζλο», Ακινα 2010. 

. 
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Πίνακασ 8:  Γεωγραφικι κατανομι των αφίξεων το 2010 

 

Γεωγραφικι Περιοχι                    Αφίξεισ        Μεταβολι 2009/2010 % 

Χϊρεσ Ευρϊπθσ                  13.257.962 -2 

Χϊρεσ Ευρωπαϊκζσ Ζνωςθσ                  10.199.904 -6 

Χϊρεσ Αςίασ                        869.737 134 

Χϊρεσ Αμερικισ 691.379 -5 

Χϊρεσ Ωκεανίασ 126.173 -22 

Χϊρεσ Αφρικισ  44.239 16 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 

  
 Από τουσ ανωτζρω πίνακεσ διαφαίνεται θ ςταδιακι αλλαγι ςτθ ςφνκεςθ των 
τουριςτϊν - πελατϊν μασ. Τθν τελευταία δεκαετία ο κφριοσ όγκοσ των ειςπράξεων 
από τθν παροχι τουριςτικϊν υπθρεςιϊν προζρχεται από κατοίκουσ χωρϊν-μελϊν τθσ 
ΕΕ των 27, με πιο ςθμαντικζσ αγορζσ αυτζσ τθσ Γερμανίασ και του Ηνωμζνου 
Βαςιλείου. Ωςτόςο το μερίδιό τουσ μειϊνεται ςυγκριτικά με αυτό των αρχϊν τθσ 
δεκαετίασ του ‘00. Συνολικά το 65% περίπου των ειςπράξεων για το ζτοσ 2010, 
αφοροφν κατοίκουσ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ. Πμωσ, οι ειςπράξεισ και από τισ χϊρεσ αυτζσ 
επιδεικνφουν πτωτικι τάςθ (ςχετικά τα όςα αναφζραμε παραπάνω για τθν επίδραςθ 
του πλθκωριςμοφ ςτθν χϊρα μασ). Από τθν άλλθ πλευρά, καταγράφεται άνοδοσ των 
αφίξεων από τισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ ιδίωσ από τθ 
ωςία, από το Ιςραιλ για τουσ γνωςτοφσ γεωπολιτικοφσ λόγουσ, αλλά και από τθν 
Τουρκία, λόγω τθσ μεγάλθσ ανάπτυξθσ και τθσ αφξθςθσ του διακζςιμου ειςοδιματοσ 
που παρουςιάηει θ γείτονα χϊρα. Η άνοδοσ αυτι δεν ζχει μζχρι ςτιγμισ αντιςτακμίςει 
τισ απϊλειεσ από τισ παραδοςιακζσ αγορζσ (εν αναμονι των αρικμϊν για το 2011), 
αποκτά όμωσ αυξανόμενθ ςθμαςία για τθν τουριςτικι κίνθςθ οριςμζνων περιοχϊν 
τθσ χϊρασ.  
 Μελετϊντασ και τα ςτοιχεία του πίνακα 7 όπου απεικονίηονται οι μεγαλφτερεσ 
αγορζσ ςτον κόςμο ςε τουριςτικι κατανάλωςθ, διαβλζπουμε δυνατότθτεσ διείςδυςθσ 
ςε αγορζσ οι οποίεσ αν και καταναλϊνουν πολλά ςτον τουριςμό, εν τοφτοισ δεν 
φαίνεται να ζχουν ςτισ αρχικζσ τουσ προτιμιςεισ τθν χϊρα μασ. Τζτοιεσ χϊρεσ π.χ. 
είναι θ Κίνα, ο Καναδάσ, θ Ιαπωνία και θ ωςία για τισ οποίεσ κα πρζπει να υπάρξει 
μακροχρόνια ςτόχευςθ, ϊςτε να πολλαπλαςιαςτοφν οι αφίξεισ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



[9] 

 

Πίνακασ 9 : Κατανομι των αφίξεων ανά μινα για το ζτοσ 2010. 

 
Πθγι ΕΣΕ 20111 

Πίνακασ 10 : Μθνιαία κατανομι αφίξεων ανταγωνιςτϊν για το ζτοσ 2009 

                              Μινασ Ποςοςτό % επί του ςυνόλου 

Ιανουάριοσ 4,3 

Φεβρουάριοσ 4,8 

Μάρτιοσ 6,1 

Απρίλιοσ 8,4 

Μάιοσ 9,6 

Ιοφνιοσ 10,1 

Ιοφλιοσ 12,4 

Αφγουςτοσ 12,4 

Σεπτζμβριοσ 10,6 

Οκτώβριοσ 9,0 

Νοζμβριοσ 6,1 

Δεκζμβριοσ 5,5 

(Πθγι ΕΣΕ 2010)3 

 Οι ανωτζρω πίνακεσ μασ φανερϊνουν μια εν γζνει αδυναμία του ελλθνικοφ 
τουριςμοφ που είναι θ αυξθμζνθ εποχικότθτα. Το 70% περίπου των ςυνολικϊν 
αφίξεων ςτθν χϊρα πραγματοποιείται τουσ μινεσ Ιοφνιο ζωσ και Σεπτζμβριο, με ότι 
αυτό μπορεί να ςθμαίνει για τθν απαςχόλθςθ, τθν απόδοςθ των επενδφςεων και το 
είδοσ και τθν ποιότθτα των τουριςτϊν, ςε αντίκεςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ που κατά 
τθν ίδια περίοδο πραγματοποιείται περίπου το 46%  των αφίξεων. Ραρατθρϊντασ 
τουσ παραπάνω πίνακεσ κεωροφμε πωσ μια μεςοςτακμικι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 30-
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40% είναι εφικτι για τον ειςερχόμενο τουριςμό ςτθν χϊρα κατά τουσ μινεσ από 
Ιανουάριο ζωσ και Απρίλιο, αλλά και τουσ μινεσ Νοζμβριο και Δεκζμβριο, όπου 
παρουςιάηονται πολφ χαμθλζσ ειςροζσ ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ. 
Ραρεμπιπτόντωσ με τθν λζξθ ανταγωνιςτζσ εννοοφμε τισ χϊρεσ που απευκφνονται ςε 
παρεμφερζσ με εμάσ αγοραςτικό κοινό, προςφζροντασ παραπλιςιο τουριςτικό 
πακζτο. Μεςοςτακμικι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 30% κα προςφζρει περίπου 600.000 
νζεσ αφίξεισ κατά τθν λεγόμενθ «νεκρι» τουριςτικά περίοδο βοθκϊντασ ςτθν 
ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ αρκετϊν, κυρίωσ μεγάλων τουριςτικϊν μονάδων.               
 Οι παρακάτω πίνακεσ από τον 11 ζωσ και τον 16 αφοροφν ςτοιχεία που 
απεικονίηουν τον αρικμό και το είδοσ των κλινϊν, κακϊσ και τθν διαςπορά τουσ ςτθν 
Ελλθνικι επικράτεια. 

Πίνακασ 11: Αρικμόσ ξενοδοχειακϊν κλινϊν ανά κατθγορία το 2010 :  

Κατθγορίεσ (αςτζρια) Κλίνεσ 

5 102.429 

4 196.862 

3 177.923 

2 230.358 

1 55.835 

φνολο 763.407 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 

Πίνακασ 12 : Ποςοςτιαία κατανομι των μονάδων και των κλινϊν ανά κατθγορία   
το 2010 

Κατθγορίεσ (αςτζρια) Μονάδεσ % Κλίνεσ % 

5 3,2 13,4 

4 12,7 25,8 

3 23,3 23,3 

2 44,7 30,2 

1 16,1 7,3 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 

Πίνακασ 13 : Κατανομι κλινϊν ανά περιφζρεια 2010 

Περιφζρεια Κατανομι κλινϊν % 

Κράκθ 0,9 

Ιπειροσ 1,9 

Νθςιά Αιγαίου 2,9 

Κεςαλλία 3,8 

Κυκλάδεσ 6 

Πελοπόννθςοσ 6,9 

Λόνια νθςιά 11,6 

τερεά Ελλάδα 12,7 

Μακεδονία 14,1 

Δωδεκάνθςα 18 

Κριτθ 21,2 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 
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Πίνακασ 14 : Κατανομι των κλινϊν ανά κατθγορία και περιφζρεια  2010 

 

 

Γεωγραφικι ενότθτα 

Κλίνεσ ςε αςτζρια % 

1 2 3 4 5 

τερεά Ελλάδα 13,8 13,9 12,7 10.6 13,1 

Πελοπόννθςοσ 4,6 7,7 8,3 5,2 7,7 

Λόνια νθςιά 5,9 14,5 13,7 10,6 6,6 

Ιπειροσ  1,8 2,3 2,9 1 1,2 

Νθςιά Αιγαίου  2,6 3,6 4,5 1,4 1,5 

Κριτθ 18 19,2 16,5 23,8 30,5 

Δωδεκάνθςα  4,4 13,1 14,5 28,7 21,7 

Κυκλάδεσ 8,9 8 5,4 5,2 2,8 

Κεςςαλία  5,6 4,7 3,9 2,9 2,2 

Μακεδονία 33,3 12,2 16,1 10,1 11,9 

Κράκθ 1,1 0,8 1,5 0,5 0,8 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 

 

Πίνακασ 15 : Εξζλιξθ Ξενοδοχειακϊν κλινϊν κατά κατθγορία 2000 και 2009 

 

 2000 % 2009 % Δ 2000-2009 Δ 2000-2009 % 

5* 36.117 6 91.770 13 55.653 154 

4* 149.782 25 187.494 26 37.712 25 

3* 145.097 24 171.202 23 26.105 18 

2* 209.414 35 226.707 31 17.293 8 

1* 53.580 9 55.106 8 1.526 3 

φνολο 593.990 100 732.279 100 138.289 23 

(Πθγι ΕΣΕ 2010)3 

 
Πίνακασ 16: υγκζντρωςθ τουριςτικισ προςφοράσ 2000 και 2009 

 
 

 τ.  
Ελλάδα 

Κριτθ Δωδεκά- 
νθςα 

Μακεδο-
νία 

4 Περιοχζσ % φνολο 

 
2000 
 

 
93.325 

 
116.513 

 
105.036 

 
75.637 

 
390.511 

 
65,7 

 
593.990 

 
2009 
 

 
95.373 

 
155.322 

 
128.282 

 
102.564 

 
481.541 

 
65,8 

 
732.279 

(Πθγι ΕΣΕ 2010)3 
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χεδιάγραμμα 1 : Σα αεροδρόμια με τισ περιςςότερεσ διεκνείσ αφίξεισ ςτθν                          
                  Ελλάδα το 2010 

 

       Πθγι ΕΣΕ 20111 

 Από τουσ παραπάνω πίνακεσ παρατθροφμε τθν πολφ μεγάλθ βελτίωςθ που 
ζχει επιτευχκεί όςον αφορά τθν λειτουργία μονάδων πζντε και τεςςάρων αςτζρων 
κατά τθν τελευταία δεκαετία (αφξθςθ 154 % για τισ πζντε αςτζρων και 24% για τισ 
τεςςάρων αςτζρων), αναβακμίηοντασ το εγχϊριο τουριςτικό προϊόν. Επίςθσ 
παρατθροφμε ότι κάποιεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ υςτεροφν χαρακτθριςτικά τόςο ςε 
ποςότθτα όςο και ςε ποιότθτα τουριςτικϊν υποδομϊν όπωσ θ Θράκθ, θ Ήπειροσ και 
τα νθςιά Αιγαίου. Ζτςι είναι εντυπωςιακι θ διαφορά ποιότθτασ των κλινϊν που 
υπάρχει για παράδειγμα μεταξφ τθσ περιφζρειασ τθσ Κριτθσ όπου το 30,5 % των 
μονάδων είναι πζντε αςτζρων και των Δωδεκανιςων όπου το αντίςτοιχο ποςοςτό 
είναι 21,7 % ςε ςχζςθ με τα ποςοςτά άλλων περιοχϊν όπωσ για παράδειγμα τθσ 
Θεςςαλίασ που ανζρχεται ςε μόλισ 2,2, %. Η ανωτζρω επιςιμανςθ ενιςχφεται και από 
τα δεδομζνα του πίνακα 16, όςο και του ςχεδιαγράμματοσ 1 όπου παρατθροφμε ότι 
ςτθν χϊρα μασ θ τουριςτικι προςφορά ςυγκεντρϊνεται ςε πολφ μεγάλο βακμό ςε 
τζςςερεισ γεωγραφικζσ ενότθτεσ τθσ Στ. Ελλάδασ, τθσ Κριτθσ, των Δωδεκανιςων και 
τθσ Μακεδονίασ (κυρίωσ ςτθ Χαλκιδικι και τθ Θες/νίκθ). Αυτό από μόνο του 
αποδεικνφει τα μεγάλα περικϊρια ανάπτυξθσ που ζχει θ χϊρα αναδεικνφοντασ νζουσ 
τουριςτικοφσ προοριςμοφσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ, βοθκϊντασ 
τισ τοπικζσ οικονομίεσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 : ΓΕΝΛΚΑ ΠΕΡΛ ΑΝΣΑΓΩΝΛΣΛΚΟΣΘΣΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΛΜΟ. 
 Σφμφωνα με τουσ J.R. Brent Ritchie & Geoffrey I. Crouch 4, αυτό που κάνει ζναν 
τουριςτικό προοριςμό ανταγωνιςτικό είναι θ ικανότθτα τθσ αφξθςθσ των τουριςτικϊν 
δαπανϊν, θ ικανότθτα τθσ ςυνεχοφσ αφξθςθσ προςζλκυςθσ τουριςτϊν παρζχοντασ 
τουσ μοναδικζσ εμπειρίεσ, αυξάνοντασ ςυγχρόνωσ τθ διαβίωςθ των κατοίκων και 
προςτατεφοντασ παράλλθλα το φυςικό κεφάλαιο του προοριςμοφ για τισ μελλοντικζσ 
γενιζσ. 
 Διάφοροι ςυγγραφείσ όςον αφορά τθν ανταγωνιςτικότθτα ενόσ τουριςτικοφ 
προοριςμοφ ζχουν προτείνει δείκτεσ που αφοροφν τθν ανταγωνιςτικότθτα των 
τουριςτικϊν προοριςμϊν. Ζτςι ςφμφωνα με τουσ Dwyer & Kim5, δείκτεσ οι οποίοι 
μποροφν να προςδιορίςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα ενόσ προοριςμοφ είναι : 

- Φυςικοί πόροι: φυςικοί, πολιτιςτικοί, ιςτορικοί πόροι 
- Δθμιουργθμζνοι πόροι : υποδομζσ, δραςτθριότθτεσ, αγορζσ, διαςκζδαςθ, 

φεςτιβάλ, εκδθλϊςεισ 
- Βοθκθτικοί παράγοντεσ : Γενικζσ υποδομζσ, ποιότθτα υπθρεςιϊν, 

προςβαςιμότθτα, εςτίαςθ 
- Διαχείριςθ προοριςμοφ : οργανιςμοί  διαχείριςθσ, Μάρκετινγκ, Ρολιτικζσ, 

Ανκρϊπινοι πόροι, περιβαλλοντικι διαχείριςθ 
- Κατάςταςθ κζςθσ : Μικροπεριβάλλον, τοποκεςία, παγκόςμιο περιβάλλον, τιμι 

αςφάλεια/προςταςία      
- Επιδόςεισ αγοράσ : αφίξεισ επιςκεπτϊν, δαπάνεσ τουριςτϊν, ςυνειςφορά 

τομζα ςτθν οικονομία, επενδφςεισ, τιμι, κυβερνθτικι υποςτιριξθ. 
 Σφμφωνα με τον Pike5, για ζναν προοριςμό υπάρχουν εκτόσ από παράγοντεσ 
ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ και παράγοντεσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ, που 
παίηουν ρόλο ςτθν ανταγωνιςτικότθτα ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ. Ζτςι ωσ 
παράγοντεσ ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ κα μποροφςαν να αναφερκοφν : οι φυςικοί 
πόροι όπωσ θ τοποκεςία τα χαρακτθριςτικά του τοπίου το κλίμα. Οι πολιτιςτικοί 
πόροι όπωσ θ ιςτορία, θ γλϊςςα, θ κουηίνα, θ μουςικι, οι παραδόςεισ, τα ζκιμα. Οι 
ανκρϊπινοι πόροι όπωσ οι δεξιότθτεσ και θ διακεςιμότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ 
τθσ περιοχισ, οι εργαςιακζσ ςχζςεισ, τα πρότυπα υπθρεςιϊν τθσ βιομθχανίασ, οι 
ςυμπεριφορζσ των ντόπιων και τζλοσ πόροι υπεραξίασ που αφοροφν προγονικζσ 
ςυνδζςεισ του ταξιδιϊτθ με τον προοριςμό, οι φίλοι /ςυγγενείσ, διάφοροι 
νεωτεριςμοί και θ τυχόν καινοτομικότθτα του προοριςμοφ, τα επίπεδα ικανοποίθςθσ 
από προθγοφμενθ επίςκεψθ και τζλοσ θ αντιλαμβανόμενθ αξία του προοριςμοφ. 
 Ωσ παράγοντεσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ κα μποροφςαμε να 
αναφζρουμε τθν ανάπτυξθ των πόρων δθλαδι τθν προςβαςιμότθτα, τισ υποδομζσ, τισ 
τεχνθτζσ ομορφιζσ, κακϊσ και ενδεχόμενεσ υπερκαταςκευζσ, τουσ οικονομικοφσ 
πόρουσ όπωσ τουσ προχπολογιςμοφσ των διαφόρων οργανιςμϊν μάρκετινγκ, το φψοσ 
των  προχπολογιςμϊν ςε προωκθτικζσ ενζργειεσ του ιδιωτικοφ τομζα, τθν 
δθμοςιονομικι πολιτικι, τουσ νομικοφσ πόρουσ όπωσ τα εμπορικά ςιματα, τισ 
διάφορεσ άδειεσ, τθν visa και τζλοσ τουσ οργανωτικοφσ πόρουσ όπωσ τθ δομι και τισ 
πολιτικζσ των κυβερνιςεων, τα επίπεδα ςτελζχωςθσ, τθν οργανωςιακι κουλτοφρα, 
τθν καινοτομία, τθν τεχνολογία και τθν ευελιξία.    
   

4  
J.R. Brent Ritchie & Geoffrey I. Crouch, «The Competitive Destination A Sustainable Tourism Perspective»,UK., εκδ. 

2θ  Cabi Publishing., 2005 
5 Στο Μαρία Τςιτςίλογλου, «Το πλαίςιο τθσ ποιότθτασ και του Brand Name για τθν ανάπτυξθ ανταγωνιςτικισ 

ςτρατθγικισ ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ: θ περίπτωςθ τθσ Χαλκιδικισ» Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Θες/νίκθ 
2011. 
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 Σφμφωνα με τουσ J.R. Brent Ritchie & Geoffrey I. Crouch4 το υπόδειγμα του 
Porter (Porter diamond) που αφορά τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων μπορεί 
να εφαρμοςτεί με προςαρμογζσ και ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των τουριςτικϊν 
προοριςμϊν. Ζτςι ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω ςυγγραφείσ, ςτουσ παράγοντεσ που 
ςυμβάλλουν ςτθν ανταγωνιςτικότθτα ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ εκτόσ των άλλων 
είναι και θ πολιτικι ςτακερότθτα που επικρατεί ςτθν περιοχι. Αυτό το κεωροφμε 
πολλζσ φορζσ αυτονόθτο και δεν το λαμβάνουμε υπόψθ ςτθν καταγραφι των 
πλεονεκτθμάτων ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ. Και όμωσ εάν ανατρζξουμε ςτισ 
αναταραχζσ ςτθν Αίγυπτο που εκτυλίχκθκαν ςτισ αρχζσ του 2011, μποροφμε να 
ςυνδυάςουμε τθν ωφζλεια που είχε θ χϊρα μασ, με τθν μεγάλθ αφξθςθ των 
κρατιςεων που ζγινε λόγω των ακυρϊςεων που είχε θ γειτονικι χϊρα. Άλλα 
παρεμφερι παραδείγματα μποροφν να αναφερκοφν ςτθν ουςιαςτικι απαγόρευςθ 
του τουριςμοφ που υπάρχει ςε περιοχζσ με αναταραχζσ, αλλά ακόμα και ςτο πλιγμα 
που δζχκθκε ο τουριςμόσ τθσ Ακινασ από τισ πολφ ςυχνζσ αναταραχζσ που 
ςυμβαίνουν εκεί τα τελευταία χρόνια.  
 Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν τουριςτικι δθμοφιλία μιασ 
περιοχισ, είναι και τα κοινωνικά και τα πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ. Αυτό γίνεται 
διότι αυτά τα χαρακτθριςτικά προςφζρουν ταξιδιωτικζσ εμπειρίεσ τισ οποίεσ οι 
επιςκζπτεσ μποροφν να βιϊςουν μόνον εκεί. Υπάρχουν παραδείγματα χωρϊν οι 
οποίεσ προςελκφουν τουριςμό εκμεταλλευόμενεσ ςε μεγάλο βακμό τα 
χαρακτθριςτικά αυτά.  
χεδιάγραμμα 2 : Προςαρμογι του υποδείγματοσ του Porter competitive diamond  

                                    ςτον τουριςμό 

 

     Πθγι : ΕΣΕ 20056 

 Επιπλζον ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν ανταγωνιςτικότθτα του τουριςμοφ 
μιασ χϊρασ αποτελεί και θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ αυτισ. 
Ρράγματι ανταγωνιςτικι οικονομία ςθμαίνει ςφγχρονεσ υποδομζσ, εφκολθ μθ 
διακοπτόμενθ πρόςβαςθ, δυνατότθτεσ προςζλκυςθσ επενδφςεων, ανάπτυξθ. Είναι 
βζβαιο ότι όλα τα ανωτζρω επθρεάηουν κετικότατα τισ τουριςτικζσ αφίξεισ.   
   

6
ΣΕΤΕ, «Η πρόκλθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και θ ανάγκθ επανατοποκζτθςθσ του Ελλθνικοφ τουριςτικοφ 

προϊόντοσ», Ακινα 2005 
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 Μόλισ πρόςφατα (J.R. Brent Ritchie & Geoffrey I. Crouch)4, μπικε και θ 
παράμετροσ τθσ τεχνολογικισ υπεροχισ μιασ περιοχισ ςτον κακοριςμό τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ ενόσ  προοριςμοφ. Ζτςι θ ευκολία ςτθν δικτυακι πρόςβαςθ, θ 
δυνατότθτα παροχισ βοθκθτικϊν τεχνολογικϊν υπθρεςιϊν όπωσ ςυςτθμάτων GPS,   
τθλεδιαςκζψεων, ι τεχνολογικά προθγμζνων ςυςτθμάτων αςφαλείασ ςτα 
αεροδρόμια, είναι ςίγουρο ότι αυξάνουν τθν ανταγωνιςτικότθτα. Επιπλζον ςτοιχείο 
τεχνολογικισ τουριςτικισ ανταγωνιςτικότθτασ αποτελεί θ φπαρξθ καινοτόμων 
θλεκτρονικϊν τουριςτικϊν προϊόντων τα οποία μζςω ςυςτθμάτων CRM, κα βοθκοφν 
ςτθν όςον το δυνατόν περιςςότερθ εξατομίκευςθ των τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, 
προςαρμοηόμενεσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ και ςτισ απαιτιςεισ κάκε πελάτθ – τουρίςτα. 
Είναι πολφ ςθμαντικό πλζον για ολοζνα και μεγαλφτερο αρικμό τουριςτϊν, να 
υπάρχουν δυνατότθτεσ καταρχιν θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ μζςω εξειδικευμζνων 
ιςτοςελίδων, όχι μόνο για τον προοριςμό, αλλά κα για τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ 
και δυνατότθτεσ για αναψυχι με τουσ οποίουσ αυτόσ ςυνδζεται. Σε μια εποχι που 
πάνω από το 50 % των κρατιςεων παγκοςμίωσ γίνονται θλεκτρονικά, αποτελεί 
βαςικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ενόσ προοριςμοφ, θ ευκολία ςτο θλεκτρονικό 
κλείςιμο κάποιου πακζτου, που κα μπορεί να περιλαμβάνει και όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 
από τον πελάτθ «ςφνοδεσ» υπθρεςίεσ, όπωσ ενοικίαςθ μεταφορικοφ μζςου, 
θμεριςιεσ εκδρομζσ, ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ κ.λ.π.  
 Επίςθσ ςε άλλθ μια ςθμαντικι παράμετροσ ανταγωνιςτικότθτασ, ζχει αρχίςει 
να εξελίςςεται και θ περιβαλλοντικι διαχείριςθ του προοριςμοφ και κατά πόςο αυτόσ 
υποβακμίηεται ι όχι από τισ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ζτςι περιοχζσ μαηικοφ 
τουριςμοφ οι οποίεσ υποβακμίηουν το δομθμζνο  ι αδόμθτο περιβάλλον, χάνουν 
κζςεισ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και ςτισ προτιμιςεισ των πελατϊν, διότι πλζον οι 
πολίτεσ ιδιαίτερα των ανεπτυγμζνων χωρϊν είναι ιδιαίτερα ευαιςκθτοποιθμζνοι ςτα 
περιβαλλοντικά ηθτιματα. Αντικζτωσ άλλοι προοριςμοί οι οποίοι καταφζρνουν όχι 
μόνο να διατθροφν τθν ελκυςτικότθτα του περιβάλλοντοσ τουσ, αλλά αυτό να το 
προβάλλουν  και να το εντάςςουν ςε τουριςτικά πακζτα εναλλακτικϊν μορφϊν 
τουριςμοφ όπωσ π.χ. ο οικοτουριςμόσ και άλλα, απολαμβάνουν το ανζβαςμα ςτθν 
μζτρθςθ  τθσ παγκόςμιασ τουριςτικισ ανταγωνιςτικότθτασ. 
 Τζλοσ ςφμφωνα με τον Νίκο Ηγουμενάκθ7, θ ανταγωνιςτικότθτα ενόσ 
προοριςμοφ αποτυπϊνεται από το πλικοσ και τθν ςπουδαιότθτα των τουριςτικϊν 
κινιτρων που αυτόσ ζχει. Με τον όρο τουριςτικά κίνθτρα, «εννοοφνται όλεσ εκείνεσ οι 
ψυχοπνευματικζσ τάςεισ που παρακινοφν τουσ ανκρϊπουσ να επιςκεφτοφν ζναν τόπο 
για τουριςτικοφσ ςκοποφσ, δθλαδι για τθν ικανοποίθςθ των τουριςτικϊν τουσ 
αναγκϊν ι επικυμιϊν». Σφμφωνα με τον ςυγγραφζα, τα τουριςτικά κίνθτρα 
χωρίηονται ςε τζςςερεισ κατθγορίεσ : α) τα φυςικά και κλιματολογικά κίνθτρα που 
ζχουν να κάνουν με το φυςικό κάλοσ τθσ περιοχισ, τθν κερμοκραςία, τθν θλιοφάνεια 
κ.λ.π., β) τα πολιτιςτικά κίνθτρα που αφοροφν όλα τα πολιτιςτικά ςτοιχεία που 
ςυνκζτουν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά μιασ περιοχισ, γ) τα οικονομικά κίνθτρα που 
ανικουν όλα εκείνα που ςυνκζτουν το ςυνολικό κόςτοσ του παρεχόμενου 
τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν χϊρα υποδοχισ και τζλοσ δ) τα ψυχολογικά κίνθτρα που 
αφοροφν τισ εςωτερικζσ παρορμιςεισ των τουριςτϊν για να επιςκεφτοφν ζναν 
τουριςτικό προοριςμό και που οφείλεται ςτθν ψυχολογικι ανάγκθ που αιςκάνονται 
για αλλαγι.  
   

7 
Ηγουμενάκθσ Νίκοσ Γ., «Τουριστική Οικονομία», εκδ. Interbooks, 2007  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3 : ΕΛΝΑΛ Θ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΣΑΓΩΝΛΣΛΚΟ ΣΟΤΡΛΣΛΚΑ 
ΠΡΟΟΡΛΜΟ; 

 
 Το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν με βάςθ τα όςα αναλφςαμε παραπάνω είναι 
βζβαιο ότι διακρίνεται από μεγάλθ υπάρχουςα αλλά και εν δυνάμει «κρυμμζνθ» 
ανταγωνιςτικότθτα. Ζτςι θ χϊρα παρουςιάηει πολλά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα όπωσ 
το κλίμα, θ γεωμορφολογία του εδάφουσ, το φυςικό ανάγλυφο, θ εκτεταμζνθ 
ακτογραμμι (15.000 χλμ. παραλίασ,190.000 ακτζσ και 6.000 μεγάλα και μικρά νθςιά), 
θ αςφγκριτθ πολιτιςτικι κλθρονομιά, θ εγγφτθτα ςε οικονομικά ανεπτυγμζνεσ αγορζσ. 
Η Ελλάδα ζχει ζνα ςχετικά αςφαλζσ και ομαλό πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, το 
οποίο αν και παρουςιάηει αρκετζσ εξάρςεισ λόγω  τθσ κρίςθσ τθν τριετία 2010-2012, 
εν τοφτοισ δεν φαίνεται να προβλθματίηει ιδιαίτερα (πλθν τθσ περιοχισ των Ακθνϊν), 
τουσ επιςκζπτεσ. Ιδιαίτερα αν αυτό το περιβάλλον αντιπαρατεκεί ςυγκριτικά με το 
περιβάλλον γειτόνων και ανταγωνιςτϊν μασ όπωσ θ Αίγυπτοσ και θ Τουρκία, 
διαπιςτϊνουμε ότι όςο δεν υπάρχουν εκτεταμζνεσ κοινωνικζσ εξεγζρςεισ ι αλλά 
ςυμβάντα πολιτικισ αποςτακεροποίθςθσ, θ Ελλάδα κα κεωρείτε μια αςφαλισ για 
επίςκεψθ χϊρα.  
 Η οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ κατά τθν δεκαετία του ’00 με όςα λάκθ και 
παραλείψεισ και εάν ζγινε και θ πολφ επιτυχθμζνθ (αν και ακριβι), διοργάνωςθ τθσ 
Ολυμπιάδασ του 2004, προίκιςε τθν χϊρα με βαςικζσ ανταγωνιςτικζσ υποδομζσ. Ζτςι 
υπάρχουν πλζον αξιοπρεπι οδικά δίκτυα που επιτρζπουν ευκολία πρόςβαςθσ από τισ 
γειτονικζσ χϊρεσ, πραγματοποιικθκαν βελτιϊςεισ ςτισ καλάςςιεσ και αεροπορικζσ 
ςυγκοινωνίεσ και υποδομζσ, ϊςτε οι πφλεσ ειςόδου τθσ χϊρασ να ζχουν ςφγχρονο και 
αςφαλζσ πρόςωπο. Η ξενοδοχειακι υποδομι όπωσ είδαμε παραπάνω ζχει βελτιωκεί, 
παρζχοντασ πλζον πολλά ποιοτικά καταλφματα, ξεφεφγοντασ από τθν κατθγορία των 
rooms to let, όπου ιταν θ πλειοψθφία των καταλυμάτων λίγα χρόνια πριν. Επιπλζον 
ζχει προωκθκεί ςε μεγάλο βακμό θ διείςδυςθ του διαδικτφου και θ βελτίωςθ τθσ 
θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ, παρζχοντασ ςθμαντικζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
ςτουσ επιςκζπτεσ.  
 Το brand name τουριςμόσ ςτθν Ελλάδα ζχει τοποκετθκεί ςτθν αγορά (από τισ 
δικζσ του δυνάμεισ μάλλον παρά από οργανωμζνθ προςπάκεια), με όρουσ μάρκετινγκ 
ωσ μια μοναδικι και αξζχαςτθ εμπειρία. Η τοποκζτθςθ αυτι του προϊόντοσ προκαλεί 
τα ςφμφωνα με τον Νίκο Ηγουμενάκθ7, ψυχολογικά κίνθτρα τα οποία προκαλοφν 
ςθμαντικι παρόρμθςθ ςτουσ τουρίςτεσ να επιςκεφτοφν τθν χϊρα μασ. Ζτςι ςφμφωνα 
με ζρευνεσ (π.χ. ζρευνα MRB8, ΜΤC group9 κ.λ.π.), θ χϊρα μασ προςφζρει 
ικανοποίθςθ ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ ςε ποςοςτά κοντά ςτο 85%, με αποτζλεςμα πάνω 
από 75% να δθλϊνουν ότι κα επιςκεφτοφν ξανά τθν χϊρα και πάνω από 80 % να 
δθλϊνουν ότι κα ςυνιςτοφςε  τθν Ελλάδα ωσ τουριςτικό προοριςμό. Η ικανοποίθςθ 
από ζναν προοριςμό πζρα του ότι ςθμαίνει τθν εκ νζου επίςκεψθ του τουρίςτα, 
ςθμαίνει και τθν διάδοςθ τθσ κετικισ είδθςθσ μζςω του ικανοποιθμζνου επιςκζπτθ, 
αλλά και μεγαλφτερθ κατανάλωςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτον χϊρο επίςκεψθσ. 
    

8 
MRB Hellas, «Αποτελζςματα ζρευνασ ικανοποίθςθσ επιςκεπτϊν για τον ελλθνικό οργανιςμό τουριςμοφ», Ακινα 

2005. 
9
 MTC group και Ρολυτεχνείο Κριτθσ, «Ζρευνα για τον τουριςμό ςτθν Μφκονο», Ακινα 2010.  
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 Η παγκόςμια ανάδειξθ τθσ μεςογειακισ – ελλθνικισ διατροφισ ωσ ιδιαίτερα 
κρεπτικισ και υγιεινισ και το αυξθμζνο ενδιαφζρον που επιδεικνφουν για αυτιν τα 
διεκνι μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, προςδίδουν ςθμαντικι υπεραξία 
ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν χϊρα. Επιπρόςκετα θ κουλτοφρα του ζλλθνα ζχει 
ενςωματωμζνθ ςε μεγάλο βακμό τισ αξίεσ τθσ φιλοξενίασ και θ μεγάλθ αφξθςθ του 
μορφωτικοφ επιπζδου, μαηί με τθν γενικευμζνθ μάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, κακιςτοφν 
τουσ απαςχολοφμενουσ ςτον τουριςτικό τομζα ικανοφσ να παρζχουν πολφ 
ανταγωνιςτικζσ υπθρεςίεσ. 
 Η ανωτζρω εκτίμθςθ περί ανταγωνιςτικότθτασ του Ελλθνικοφ τουριςμοφ, 
αποδεικνφεται και από τα ςτοιχεία των παρακάτω πινάκων όπου πράγματι φαίνεται 
ότι ο τουριςμόσ είναι από τα λίγα προϊόντα τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ τα οποία είναι 
ανταγωνιςτικά ςε παγκόςμιο επίπεδο. 
 
Πίνακασ 17 : Θ παγκόςμια κζςθ τθσ Ελλάδασ ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ το 2010: 

 

  Πθγι ΕΣΕ 20111 

 

Πίνακασ 18 : Διεκνείσ Σουριςτικζσ Αφίξεισ ςε Ελλάδα και ανταγωνιςτζσ 2010 

 

(Πθγι ΕΣΕ 2011)1 
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Πίνακασ 19 : Σαξιδιωτικόσ και τουριςτικόσ δείκτθσ ανταγωνιςμοφ 

 

Πθγι : Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ 20102 

Οι ανωτζρω πίνακεσ ιδιαίτερα ο πίνακασ 19 είναι διπλισ ανάγνωςθσ διότι 
αφενόσ μασ δείχνουν ότι πραγματικά το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν είναι διεκνϊσ 
ανταγωνιςτικό, εντοφτοισ όμωσ δεν κα πρζπει να παραγνωρίηονται και οι ςθμαντικζσ 
αδυναμίεσ του. Συνοπτικά καταρχιν κα αναφζρουμε τθν εποχικότθτα, τθν 
μονοδιάςτατθ ανάπτυξθ (ιλιοσ – κάλαςςα) και τθν ςταςιμότθτα που διαφαίνεται ςτισ 
παραδοςιακζσ χϊρεσ – πελάτεσ μασ. Επίςθσ τθν πολυπλοκότθτα ςτισ αδειοδοτιςεισ 
των επενδφςεων ιδιαίτερα των εναλλακτικϊν μορφϊν, τθν απουςία ενόσ ςαφοφσ με 
μετριςιμουσ ςτόχουσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου, τθν ζλλειψθ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ. 
Επιπλζον αδυναμία αποτελεί και ο κατακερματιςμόσ των επιχειριςεων ςε πολλζσ 
πολφ μικροφ μεγζκουσ-μθ ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ. Οι γραφειοκρατικζσ 
δυςκολίεσ ςτθν απόκτθςθ τουριςτικισ visa, θ μθ φπαρξθ (κατάργθςθ) του υπουργείου 
τουριςμοφ, κακϊσ και θ ανιςόρροπθ γεωγραφικά τουριςτικι ανάπτυξθ είναι κάποιεσ 
ακόμα αδυναμίεσ. Συμπεραςματικά παρατθρείται ςταςιμότθτα ςτθν καλφτερθ 
περίπτωςθ τθσ διεκνοφσ τουριςτικισ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ, γεγονόσ που 
δείχνει ότι δεν βελτιωνόμαςτε, όπωσ κα ζπρεπε να κάνουμε για να μπορζςουμε να 
ςτακοφμε ςτο ιδιαίτερα απαιτθτικό παγκόςμιο μακροοικονομικό περιβάλλον. 

Πλα τα ανωτζρω παρουςιάηονται πιο αναλυτικά ςτθν ακόλουκθ SWOT 
ανάλυςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ : 

 
  SWOT Ανάλυςθ του Ελλθνικοφ Σουριςμοφ 
 

Δυνάμεισ  καιρόσ, κλίμα, ανάγλυφο, φυςικό κάλοσ, 
πολιτιςτικι κλθρονομιά, κουλτοφρα 
κατοίκων, ξενοδοχειακζσ υποδομζσ, 
ευκολία πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ των  
ανεπτυγμζνων οικονομιών, μεςογειακι 
κουηίνα, μοναδικόσ τρόποσ ηωισ, 
ικανοποίθςθ των πελατών και διαφιμιςθ 
από ςτόμα ςε ςτόμα, αυκεντικότθτα 
προϊόντοσ, παγκόςμιο brand name, 
δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ του 
παρεχόμενου προϊόντοσ 
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Αδυναμίεσ εποχικότθτα, ςταςιμότθτα τουριςτικοφ 
προϊόντοσ - μθ ανάπτυξθ νζων μορφϊν 
τουριςμοφ, ζλλειψθ ςαφοφσ επενδυτικοφ 
πλαιςίου για τθν δυνατότθτα προϊκθςθσ 
νζων τουριςτικϊν επενδφςεων, απουςία 
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, απουςία 
ςτρατθγικοφ τουριςτικοφ ςχεδιαςμοφ,  
μαρακϊνια διαδικαςία αδειοδοτιςεων 
ιδιαίτερα των μεγάλων επενδφςεων, φπαρξθ 
δαιδαλϊδουσ νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν 
ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, 
δραςτθριοποίθςθ πολλϊν μικρϊν 
επιχειριςεων – κατακερματιςμόσ τθσ 
προςφοράσ, γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ 
ςτθν αδειοδότθςθ τθσ ειςόδου ςτθν χϊρα, 
ςκλθρό νόμιςμα, ζλλειψθ επαγγελματιςμοφ 
οριςμζνων κλάδων, τιμζσ, κατάργθςθ 
υπουργείου τουριςμοφ, ανιςςόροπθ χωρικά  
τουριςτικι ανάπτυξθ, πολλζσ 
αποςπαςματικζσ και μεμονωμζνεσ 
προςπάκειεσ - ζλλειψθ οργάνωςθσ και 
ςυντονιςμοφ ςε κεντρικό επίπεδο 
 

Ευκαιρίεσ Μεγάλεσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ νζων 
τουριςτικϊν προϊόντων και πακζτων, 
πολιτικοοικονομικζσ διαταραχζσ και 
προβλιματα ανταγωνιςτϊν, δυνατότθτα 
διείςδυςθσ ςε νζεσ αγορζσ, ςυνεχείσ διεκνείσ 
αναφορζσ περί των μεγάλων 
πλεονεκτθμάτων τθσ μεςογειακισ 
διατροφισ, κεϊρθςθ του τουριςτικοφ τομζα 
ωσ πρϊτθσ προτεραιότθτασ για τθν πολιτεία, 
επικείμενθ απλοποίθςθ διαδικαςιϊν 
αδειοδοτιςεων, ξεμπλοκάριςμα μεγάλων 
βαλτωμζνων τουριςτικϊν επενδφςεων, 
ενδιαφζρον μεγάλων διεκνϊν επενδυτϊν, 
αποκρατικοποιιςεισ, αξιοποίθςθ δθμόςιασ 
περιουςίασ 

Απειλζσ πολιτικοοικονομικι αςτάκεια, κόπωςθ – 
ςταςιμότθτα του προϊόντοσ ςτισ 
παραδοςιακζσ αγορζσ, μονοδιάςτατθ 
ανάπτυξθ και λειτουργία του brand name, 
ευρωπαϊκι οικονομικι κρίςθ, δυςφιμιςθ 
τθσ χϊρασ λόγω τθσ δθμοςιονομικισ 
διαχείριςθσ, παρατεταμζνεσ κινθτοποιιςεισ 
κοινωνικϊν ομάδων, αφξθςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των  γειτόνων, 
αλλοίωςθ του φυςικοφ ι και του 
παραδοςιακοφ οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ  
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4 : ΓΛΑΣΛ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΟΤΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΣΛΚΕ ΣΡΑΣΘΓΛΚΕ 
ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΛΣΛΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ; 

 
Εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ είναι 

απαραίτθτο να εφαρμοςτοφν ςτθν Ελλάδα για τουσ παρακάτω λόγουσ : 
 Γιατί το ακολουκθμζνο μοντζλο ανάπτυξθσ του Ελλθνικοφ τουριςμοφ 

εξακολουκεί να ςτθρίηεται ςτο δίπτυχο ιλιοσ – κάλαςςα. Το ανωτζρω δίπτυχο είναι 
ςίγουρο ότι αποτελεί μια πολφ ςθμαντικι δφναμθ για τθν χϊρα μασ, αλλά θ εμμονι 
μασ μόνο ςε αυτό ζχει επιφζρει μια ςταςιμότθτα του προϊόντοσ μασ τα τελευταία 
χρόνια. Ο τουριςτικόσ προοριςμόσ Ελλάδα ζχει κουράςει πλζον τθν διεκνι τουριςτικι 
ηιτθςθ3. Βαςικόσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ κα πρζπει να είναι θ διαφοροποίθςθ του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ, ϊςτε να προςφζρεται ποικιλία ποιοτικϊν υπθρεςιϊν, που κα 
καλφπτουν το ευρφτερο δυνατό φάςμα τθσ μεταβαλλόμενθσ παγκόςμιασ ηιτθςθσ11 . 

 Γιατί θ Ελλάδα με βάςθ τα παραπάνω ζχει αναπτφξει τουριςτικό προϊόν 
μαηικισ και ςε γενικζσ γραμμζσ χαμθλισ ποιότθτασ προςφοράσ, που απευκφνεται 
κατά κφριο λόγο ςε χαμθλά και μεςαία ειςοδιματα, το οποίο ζχει ανάγκθ να 
αναβακμιςτεί. Αν αναβακμίςουμε τθν ποιότθτα του προϊόντοσ μασ, κα 
προςελκφςουμε επιςκζπτεσ υψθλοτζρου ειςοδθματικοφ επιπζδου θ ςυμπεριφορά 
των οποίων κα επθρεάηεται περιςςότερο από τθν ποιότθτα του προϊόντοσ και 
λιγότερο από τθν τιμι τθσ υπθρεςίασ. Ζτςι δεν κα υπάρχει ο ανταγωνιςμόσ κόςτουσ 
όπωσ ςυμβαίνει ςιμερα με κάποιουσ από τουσ ανταγωνιςτζσ μασ, οδθγϊντασ ςε 
κρατιςεισ με κριτιριο μόνο τθν τιμι, αλλά κα υπάρχει και μικρότεροσ επθρεαςμόσ 
από τισ βραχυχρόνιεσ διεκνισ διακυμάνςεισ των ειςοδθμάτων, γεγονόσ πολφ 
ςθμαντικό ςε χρόνια παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ όπωσ τϊρα. 

 Γιατί πρζπει να προκαλζςουμε διάχυςθ τθσ τουριςτικισ και γενικά τθσ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ ςε όλθ τθν χϊρα, προωκϊντασ τθν περιφερειακι 
ειςοδθματικι ςφγκλθςθ.  

   Γιατί υπάρχουν πολλζσ κρυμμζνεσ αναξιοποίθτεσ δυνάμεισ ςτθν χϊρα 
οι οποίεσ μποροφν να απογειϊςουν το τουριςτικό προϊόν, πολλαπλαςιάηοντασ τα 
οφζλθ. 

 Γιατί κα πρζπει να επιδιϊκουμε τθν ςυνεχι βελτίωςθ και τον 
εμπλουτιςμό του προϊόντοσ μασ. 

 Γιατί ο τουριςμόσ μπορεί να εξελιχκεί ςτθν δικιά μασ βαριά 
βιομθχανία, αυξάνοντασ το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τθσ χϊρασ, 
πολλαπλαςιάηοντασ τθν απαςχόλθςθ και το ειςόδθμα. 

 Γιατί μπορεί να τονωκεί θ εγχϊρια ηιτθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, 
αλλά και να αυξθκεί θ εξαγωγικι δυναμικι ςχετικά άγνωςτων ςτο εξωτερικό, αλλά 
πολφ ποιοτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

 Γιατί οι ανταγωνιςτζσ μασ εφαρμόηουν με επιτυχία εναλλακτικζσ 
ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ, κερδίηοντασ ολοζνα και μεγαλφτερα μερίδια αγοράσ και κατά 
ςυνζπεια κα ςταματιςουμε ςε λίγο να είμαςτε ανταγωνιςτικοί. 

 Γιατί ζχει εξελιχκεί θ ηιτθςθ ςτον τουριςμό και υπάρχει μια ολοζνα και 
περιςςότερο αναπτυςςόμενθ και δυναμικι αγορά, θ οποία ηθτά τθν κατανάλωςθ 
νζων περιςςότερο εξειδικευμζνων και όςον το δυνατόν περιςςότερο 
εξατομικευμζνων τουριςτικϊν πακζτων και προϊόντων, τα οποία προσ το παρόν θ 
χϊρα δεν παρζχει. Η ανωτζρω εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ είναι απόρροια τθσ δθμιουργίασ  

    

11
Ρροβόπουλοσ Γεϊργιοσ (Διοικθτισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ), «ομιλία ςτο 9

ο
 ςυνζδριο του ΣΕΤΕ», Ακινα (2010) 
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νζων παγκόςμιων τάςεων οι οποίεσ αρχίηουν να μαηικοποιοφνται και δεν μπορεί 
πλζον μια τουριςτικι χϊρα να τισ παραβλζψει ι να μθν τισ λάβει υπόψθ. Τζτοιεσ 
τάςεισ προκφπτουν καταρχιν από δθμογραφικά και κοινωνικά δεδομζνα όπου  το 
επίπεδο διαβίωςθσ των δυτικϊν χωρϊν είναι ιδιαίτερα ψθλό, ο μζςοσ όροσ θλικίασ 
ζχει ανζβει και μαηί με αυτό ζχει ανζβει και θ ηιτθςθ των θλικιϊν 65+ για ταξίδια. Οι 
περιςςότεροι επιςκζπτεσ είναι πολυταξιδεμζνοι, αποτελοφν πολίτεσ του κόςμου και 
κζλουν να ηιςουν εμπειρίεσ και όχι απλά να δουν εικόνεσ και αξιοκζατα. Άλλωςτε 
ζχουν κουραςτεί από τθν ςυνεχι εναλλαγι εικόνων οι οποίεσ πάνω κάτω τουσ 
φαίνονται παρόμοιεσ.  
 Επιπλζον θ μεγάλθ διείςδυςθ του διαδικτφου και του θλεκτρονικοφ εμπορίου,  
ζχει κάνει τουσ ταξιδιϊτεσ πολφ πιο ςυνειδθτοποιθμζνουσ και ενθμερωμζνουσ, ϊςτε 
να μποροφν να παρζμβουν οι ίδιοι ςτθν δθμιουργία ενόσ ταξιδιωτικοφ πακζτου, 
αποφεφγοντασ τουσ «μαηικοποιθμζνουσ» tour operators. Δεν είναι τυχαία θ ςτροφι 
των tour operators ςε περιςςότερο προςωποποιθμζνα πακζτα ταξιδιϊν, κακϊσ ζχουν 
αρχίςει να χάνουν μερίδια αγοράσ. Ζτςι ζχουν προωκθκεί ςτθν αγορά εξειδικευμζνα 
– εναλλακτικά τουριςτικά πακζτα όπωσ οικοτουριςμοφ, κρθςκευτικοφ – πολιτιςτικοφ 
τουριςμοφ, διακοπϊν υγείασ - ευεξίασ, διακοπϊν περιπζτειασ, οικογενειακοφ 
τουριςμοφ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν, διακοπζσ για 
θλικιακζσ ομάδεσ όπωσ για νζουσ, για θλικιωμζνουσ κ.λ.π., πακζτα για ειδικζσ ομάδεσ 
πλθκυςμοφ όπωσ οι ανάπθροι, οι ομοφυλόφιλοι, οι ζχοντασ ειδικζσ ανάγκεσ κ.λ.π. 

 Γιατί τζλοσ κα μπορζςει να αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο τθσ 
εποχικότθτασ και να υπάρξει ηιτθςθ ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ περίοδο του 
ζτουσ, τονϊνοντασ τθν απαςχόλθςθ. Κάτι τζτοιο βζβαια  ςφμφωνα με τον 
Ηγουμενάκθ7 δεν είναι τόςο απλό να αντιμετωπιςτεί. Και αυτό διότι ο περιςςότεροσ 
κόςμοσ ιδιαίτερα οι παραδοςιακοί μασ πελάτεσ, προτιμοφν τισ περιςςότερεσ φορζσ να 
κάνουν τισ διακοπζσ τουσ το καλοκαίρι για μια ςειρά από λόγουσ όπωσ 
κλιματολογικοφσ, ψυχολογικοφσ, οργανωτικοφσ – πρακτικοφσ κ.λ.π. Η αντιμετϊπιςθ 
του προβλιματοσ τθσ εποχικότθτασ μπορεί να επιτευχκεί με δφο τρόπουσ : α) είτε να 
ςτραφοφμε και ςε άλλεσ αγορζσ οι οποίεσ να παρουςιάηουν χαμθλι εποχικότθτα ωσ 
ηιτθςθ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν για διάφορουσ λόγουσ, όπωσ λόγω ειδικϊν 
τουριςτικϊν ενδιαφερόντων, λόγω κουλτοφρασ είτε ακόμα διότι οι κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ το επιτρζπουν όπωσ π.χ. επειδι θ δικιά τουσ περίοδοσ διακοπϊν ςυμπίπτει 
με τθν δικιά μασ χαμθλι ςεηόν, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ αγορζσ Αυςτραλίασ και Νοτίου 
Αμερικισ , β) είτε (που πικανά είναι πιο δφςκολο) με τθν κακιζρωςθ ιςχυρϊν 
οικονομικϊν και μθ κινιτρων να παρακινθκεί ο κόςμοσ να κάνει διακοπζσ εκτόσ τθσ 
κερινισ περιόδου, αλλάηοντασ οριςμζνουσ βαςικοφσ κεςμοφσ τθσ οικονομικισ και 
κοινωνικισ ςυμβίωςθσ, ϊςτε να διευκολυνκεί θ τουριςτικι μετακίνθςθ και εκτόσ 
κερινϊν μθνϊν7 . 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5  : ΣΛ ΕΝΑΛΛΑΚΣΛΚΑ ΣΟΤΡΛΣΛΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 
ΑΝΑΠΣΤΧΚΟΤΝ – ΓΕΝΛΚΑ 

 
 Ππωσ αναλφςαμε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο ο ελλθνικόσ τουριςμόσ κα 
πρζπει να αλλάξει μοντζλο προϊκθςθσ και λειτουργίασ και να  παρκοφν κρίςιμεσ 
ςτρατθγικζσ αποφάςεισ οι οποίεσ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ τουριςμοφ 
υψθλισ ποιότθτασ. Η εφαρμογι ςτρατθγικϊν αποφάςεων προχποκζτει μεταξφ άλλων 
και τθν προϊκθςθ και εφαρμογι  εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 
Βζβαια θ εφαρμογι των εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν κα πρζπει να γίνει με γνϊμονα 
μια υφιςτάμενθ ςτρατθγικι κεϊρθςθ και κατεφκυνςθ, θ οποία κα πρζπει να 
προζρχεται από τθν πολιτεία. Οι προτεινόμενεσ εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ κα πρζπει  
να ςυμφωνοφν, να εξειδικεφουν και να ολοκλθρϊνουν τουσ βαςικοφσ ςτρατθγικοφσ 
ςτόχουσ του ςυνολικοφ ςχεδιαςμοφ «Τουριςμόσ ςτθν Ελλάδα» και να ζχουν ορίηοντα 
τουλάχιςτον δεκαετίασ. Με βάςθ τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ κα δοκεί ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν 
προϊόντων, λαμβάνοντασ υπόψθ και δεδομζνα και παραδοχζσ που υπάρχουν ςτον 
αρχικό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό. Για παράδειγμα ςφμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομζνα 
που αναλφςαμε ςτο κεφάλαιο ζνα (1), κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν διατιρθςθ 
των παραδοςιακϊν μασ αγορϊν (χϊρεσ Ε.Ε.) με ταυτόχρονθ προςπάκεια διεφρυνςθσ 
του μεριδίου ςε χϊρεσ που ξοδεφουν πολλά για τον τουριςμό όπωσ ωςία, Καναδάσ, 
Κίνα, Ιαπωνία κ.λ.π. (βαςικόσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ). Ζτςι κα πρζπει να δθμιουργθκοφν 
κατάλλθλα εναλλακτικά τουριςτικά προϊόντα που κα απευκφνονται ςτισ ανωτζρω 
αγορζσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τουσ, εκπλθρϊνοντασ και τον ανωτζρω 
ςτόχο. 
 Βεβαίωσ μεγάλθ ςθμαςία πρζπει να δοκεί ςτθν ςκιαγράφθςθ του προφίλ των 
τουριςτϊν κάκε χϊρασ, προκειμζνου να μπορεί να γίνει ςτόχευςθ τθσ κάκε αγοράσ με 
το κατάλλθλο προϊόν και τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ που κα ζχουν τθν μεγαλφτερθ 
απιχθςθ. Για παράδειγμα, χϊρεσ όπωσ θ Ελβετία, θ Γαλλία και θ Ιταλία ζχουν 
ανεπτυγμζνο εςωτερικό τουριςμό και ςυγκριτικά μικρι διείςδυςθ των Tour 
Operators12, ενϊ υπάρχει και μεγάλθ δθμοφιλία των προγραμμάτων  εναλλακτικοφ 
τουριςμοφ. Αυτό κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθν δθμιουργία και προϊκθςθ των 
πακζτων ςτισ αγορζσ αυτζσ. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να γίνει κακοριςμόσ 
ςυγκεκριμζνων ςτόχων όςον αφορά το μζγεκοσ και τθν ποιότθτα του ειςερχόμενου 
τουριςμοφ και αντίςτοιχα άρτια εναρμόνιςθ του παρεχόμενου προϊόντοσ με τθν 
ςτρατθγικι μάρκετινγκ. Ο πραγματικόσ ςτόχοσ δεν κα πρζπει να είναι απλά μόνο θ 
μεγιςτοποίθςθ του αρικμοφ των τουριςτϊν αλλά θ εφρεςθ του κατάλλθλου μείγματοσ 
μεταξφ του πλικουσ του ειςερχόμενου τουριςμοφ και των εν δυνάμει εςόδων που 
αυτοί κα αφινουν ςτθν χϊρα. Επίςθσ βαςικό ςτόχο κα πρζπει να αποτελζςει και θ 
όςον το δυνατόν μικρότερθ επιβάρυνςθ του πολφ πλοφςιου και ιδιαίτερου, φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ μασ.  
 Το ηθτοφμενο δθλαδι είναι θ εκ νζου τοποκζτθςθ του Ελλθνικοφ τουριςτικοφ 
προϊόντοσ ςτθν παγκόςμια αγορά, χρθςιμοποιϊντασ νζεσ εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ, 
νζα ςτόχευςθ και εντάςςοντασ νζα ςτοιχεία όπωσ θ λογικι τθσ αειφορίασ. Η επίτευξθ 
των ςτόχων αυτϊν προχποκζτει τον κακοριςμό ςτρατθγικισ με τουλάχιςτον δεκαετι 
εφαρμογι είτε επζκταςθσ ςε κάποιεσ αγορζσ, είτε ςε άλλεσ ςτακεροποίθςθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ τα ιςχυρά ςθμεία τθσ χϊρασ μασ και δθμιουργϊντασ νζα  

    

12
GBR Consulting, «Ζρευνα ικανοποίθςθσ πελατϊν ξενοδοχείων Αττικισ», Ακινα 2007. 
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εναλλακτικά τουριςτικά προϊόντα που είτε κα ςυμπλθρϊνουν τα παραδοςιακά ιλιοσ 
κάλαςςα, είτε κα χαράςςουν αυτόνομθ πορεία τοποκζτθςθσ. 
Χαράηοντασ τθν κατάλλθλθ ςτρατθγικι θ Ελλάδα μπορεί και πρζπει να εφαρμόςει 
δράςεισ οι οποίεσ : 

 Θα διευκολφνουν και κα αναπτφςςουν τθν  κρουαηιζρα. Το 2011 ιταν μια πολφ 
ςθμαντικι χρονιά κακϊσ τζκθκαν οι βάςεισ για τθν άρςθ νομοκετικϊν περιοριςμϊν 
(καμποτάη) και ζχει τεκεί ωσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ από τα αρμόδια υπουργεία θ 
ανάπτυξθ τθσ κρουαηιζρασ ςτθν Ελλάδα. Με μετριοπακείσ προβλζψεισ ο τουριςμόσ 
κρουαηιζρασ μπορεί να αποφζρει ζςοδα 1,5 δισ € τον χρόνο,  από τα 600 εκατομμφρια 
που εκτιμάται ότι είναι τα τωρινά ζςοδα. Η χϊρα ζχει όλεσ τισ δυνατότθτεσ να 
προχωριςει ςε μια επικετικι ανάπτυξθ τθσ κρουαηιζρασ, με ςτόχο τθν πρϊτθ κζςθ 
ςτθν Ευρϊπθ ςτισ επιβιβάςεισ (home porting), το οποίο αναλφεται ςε μερίδιο > 25%  
ςτο ςφνολο των Ευρωπαϊκϊν επιβιβάςεων από περίπου 10 % το 200913. 

 Θα αναδείξουν νζουσ προοριςμοφσ  προςελκφοντασ  επιςκζπτεσ και ςτθν 
θπειρωτικι και ορεινι Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει με τθν ςυνζργεια και ανάδειξθ 
τοπικϊν «δυνατϊν» ςθμείων, τα οποία μποροφν να αποτελζςουν ολοκλθρωμζνα 
τουριςτικά πακζτα. Τζτοια δυνατά ςθμεία είναι ο πολιτιςμόσ, θ γαςτρονομία, θ 
περιιγθςθ, ο τουριςμόσ ευεξίασ – υγείασ και ο τουριςμόσ περιπζτειασ. 

 Θα ενκαρρφνουν και κα προωκιςουν τθν ανάπτυξθ του ςυνεδριακοφ τουριςμοφ. 
Σφμφωνα με μελζτεσ ο παγκόςμιοσ ςυνεδριακόσ τουριςμόσ αναπτφςςεται με ποςοςτό 
τθσ τάξθσ του 5% ενϊ ςτθν Ελλάδα ζχουμε ανάπτυξθ 2,5%, ξεκινϊντασ μάλιςτα από 
ςχετικι ανυπαρξία ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ. Επομζνωσ όπωσ φαίνεται υπάρχουν 
πολφ μεγάλα περικϊρια ανάπτυξθσ 

 Θα οδθγιςουν ςτθν ενκάρρυνςθ και προϊκθςθ τθσ αγοράσ τουριςτικισ κατοικίασ 
με ςτόχο τθν μόνιμθ ι  εποχιακι διαμονι εφπορων ςυνταξιοφχων από άλλεσ χϊρεσ, 
αλλά και εργαηόμενων ελεφκερων επαγγελματιϊν, οι οποίοι με τθν αλματϊδθ εξζλιξθ 
του διαδικτφου μποροφν να ζχουν ωσ τόπο διαμονισ τθν χϊρα μασ και να παρζχουν 
τισ υπθρεςίεσ τουσ μζςω πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων οπουδιποτε ςτον κόςμο. 
Σφμφωνα με ζρευνεσ τουλάχιςτον ζνα εκατομμφριο Ευρωπαίοι κεωροφν τθν Ελλάδα 
ωσ βαςικό υποψιφιο προοριςμό δεφτερθσ κατοικίασ. Πλοι μποροφμε να 
φανταςτοφμε τι κετικι επίπτωςθ κα είχε για τθν εκνικι οικονομία θ επιτυχθμζνθ 
προςζλκυςθ ενόσ εκατομμυρίου αλλοδαπϊν για μόνιμθ ι για εποχιακι διαμονι ςτθν 
χϊρα μασ.  

 Θα διευκολφνουν και κα αναπτφξουν ςφγχρονα τουριςτικά προϊόντα όπωσ αυτά 
των resorts τα οποία παρουςιάηουν μεγάλθ άνκθςθ ςτο εξωτερικό, αναβακμίηοντασ 
ςυνολικά τθν ποιότθτα του τουριςμοφ των χωρϊν τουσ. Για τθν ανάπτυξθ τζτοιων 
προϊόντων απαιτοφνται βαςικζσ τομζσ ςτθν λειτουργία του κράτουσ, απλοποιϊντασ 
τθν νομοκεςία και δθμιουργϊντασ ςφγχρονα εργαλεία κακοριςμοφ χριςεων γθσ ςτισ 
εκτόσ των οικιςμϊν περιοχζσ (ειδικά χωροταξικά ςχζδια). 

 Θα αναπτφξουν νζουσ πόλουσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ όπωσ του εκπαιδευτικοφ 
τουριςμοφ με τθν αναβάκμιςθ υπαρχόντων ι τθν δθμιουργία νζων πανεπιςτθμιακϊν 
μονάδων διεκνοφσ εμβζλειασ με ςτόχο τθν προςζλκυςθ φοιτθτϊν από όλο τον κόςμο. 
Ιδιαίτερα μποροφν να αναπτυχκοφν και να διδαχκοφν γνωςτικά αντικείμενα ςτα 
οποία θ χϊρα είναι παγκόςμια γνωςτι όπωσ ναυτιλιακζσ ςπουδζσ, τουριςμόσ, 
κλαςικζσ ςπουδζσ, ρθτορικι ικανότθτα, αρχαίο δράμα, μεςογειακι διατροφι κ.λ.π. Η  

    

13
 McKinsey&Company «Η Ελλάδα δζκα χρόνια μετά (Ρροςδιορίηοντασ το νζο μοντζλο ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ)», 

Ακινα 2011. 
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Ελλάδα μπορεί να γίνει χϊρα όπου κα εξάγει γνϊςθ, προςδοκϊντασ ςε ςθμαντικά  
οφζλθ για τθν οικονομία μζςω των ςπουδϊν ξζνων φοιτθτϊν ι τθν ςυμμετοχι 
τουριςτϊν ςε εκπαιδευτικά μακιματα. 
 Η προςδοκϊμενθ αναβάκμιςθ – ανάπτυξθ του Ελλθνικοφ τουριςτικοφ 
προϊόντοσ με τθν ενςωμάτωςθ καινοτόμων – εναλλακτικϊν τουριςτικϊν προϊόντων 
προχποκζτει και τθν χάραξθ και εφαρμογι μιασ αποτελεςματικισ ψθφιακισ 
ςτρατθγικισ. Είναι πλζον κοινά αποδεκτό ότι θ παροχι τεχνολογικϊν δυνατοτιτων 
ςτουσ επιςκζπτεσ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ηιτθςθσ για τον 
ελλθνικό τουριςμό. Η επανάςταςθ του διαδικτφου ζχει αλλάξει το προφίλ των 
δυνθτικϊν τουριςτϊν, οι οποίοι επιηθτοφν μζςω θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν πζρα από 
τθν εκ βάκουσ πλθροφόρθςθ του προοριςμοφ, να οργανϊςουν ςτθν παραμικρι 
λεπτομζρεια τθν επίςκεψθ τουσ. Ζτςι τίκεται πλζον επιτακτικά πζρα από τθν 
επζνδυςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων ςτθν καινοτομία και θ εκπαίδευςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ για να μπορζςει να ανταπεξζλκει ςτο νζο περιβάλλον, που κα 
απζχει ςθμαντικά από τα μζχρι τϊρα παραδοςιακά πρότυπα λειτουργίασ.  
 

5.1 ΣΟΤΡΛΜΟ ΚΡΟΤΑΗΛΕΡΑ 
 

 Ο τουριςμόσ κρουαηιζρασ είναι μια πολφ υποςχόμενθ μορφι τουριςμοφ για 
τθν χϊρα μασ, κακϊσ ςφμφωνα με μελζτεσ, τθν τελευταία δεκαετία ο αρικμόσ των 
τουριςτϊν που επιλζγουν αυτι τθ μορφι διακοπϊν παγκοςμίωσ ζχει 
υπερδιπλαςιαςτεί. Η τάςθ ανάπτυξθσ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και τα επόμενα ζτθ. 
Σφμφωνα με ςτοιχεία του 2009 που ανακοινϊκθκαν ςτο ευρωπαϊκό ςυνζδριο 
κρουαηιζρασ (European Cruise Council) ςτισ Βρυξζλλεσ τον Σεπτζμβριο του 2010, θ 
ανάπτυξθ τθσ Ευρωπαϊκισ αγοράσ κρουαηιζρασ ςυνεχίςτθκε με αφξθςθ 12,1%, 
φτάνοντασ τα 4,9 εκ. επιβατϊν. Επίςθσ αυξικθκαν κατά 3,2% οι επιβιβάςεισ από 
Ευρωπαϊκά λιμάνια, φτάνοντασ ςυνολικά τα 4,8 εκατομμφρια επιβατϊν όλων των 
εκνικοτιτων. Η ςυνολικι απόδοςθ τθσ κρουαηιζρασ προσ τθν Ευρωπαϊκι Οικονομία 
επίςθσ αυξικθκε κατά € 2 δις., φτάνοντασ τα € 34 δις. ετθςίωσ. Στον κλάδο αυτό  
απαςχολοφνται 310.000 και πλζον εργαηόμενοι και όπωσ δείχνουν τα ςτοιχεία αρχίηει 
να υπάρχει μια μετατόπιςθ του επίκεντρου τθσ παγκόςμιασ κρουαηιζρασ από το 
Μαϊάμι και τθν Καραϊβικι ςτα λιμάνια τθσ Μεςογείου. Σφμφωνα με πολλοφσ 
αναλυτζσ ίςωσ και ςε λιγότερο από μια δεκαετία. θ Μεςόγειοσ κα ξεπεράςει τθν 
Καραϊβικι, με ότι αυτό ςθμαίνει για τθν Ελλάδα. Το 2009 ο αρικμόσ των 
κρουαηιερόπλοιων που πραγματοποιοφςαν κρουαηιζρεσ ςτθν ευρωπαϊκι ιπειρο ιταν 
κατά 35% μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με το 2005. Η ανάπτυξθ τθσ κρουαηιζρασ αποτελεί 
μια ςτρατθγικι επιλογι για τθν ΕΕ, όπου πρόκεςθ τθσ είναι θ απλοποίθςθ των 
διαδικαςιϊν βίηασ για να ενκαρρυνκεί θ τουριςτικι κίνθςθ από ωςία, Κίνα και 
Βραηιλία, κακϊσ και από τισ ανερχόμενεσ οικονομίεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Μεςογείου.  
 Η Ελλάδα δεν ζχει ωσ τϊρα εκμεταλλευκεί επαρκϊσ αυτι τθ μορφι 
τουριςμοφ, παρόλο που κεωρείται λόγω τθσ γεωγραφικισ κζςθσ και τθσ φπαρξθσ 
πολλϊν λιμανιϊν και νθςιϊν ζνασ προνομιακόσ  προοριςμόσ. Ζτςι ενϊ το 2009 θ 
Ελλάδα πζραςε πρϊτθ ςε επιςκεψιμότθτα κρουαηιζρασ ςτθν Ευρϊπθ, καταγράφοντασ 
ςχεδόν 5 εκ.  επιςκζψεισ τάςθ που αναμζνεται να αυξθκεί, εντοφτοισ  ωσ λιμζνασ 
αφετθρίασ προςελκφει μόνο το 10% των τουριςτϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ και 
κατατάςςεται 4θ, πίςω από τθν Ιταλία, τθν Ιςπανία και το Ηνωμζνο Βαςίλειο. Επίςθσ 
ωσ προσ τα ζςοδα θ Ελλάδα καρπϊνεται μόλισ το 2,5 % των ςυνολικϊν δαπανϊν των 
τουριςτϊν ςε αντιδιάςταςθ με τουσ Ιταλοφσ οι οποίοι καρπϊνονται το 31%. Η 
διαφορά ςτθν δθμοφιλία τθσ χϊρασ και ςτα ειςπραχκζντα ζςοδα προκφπτει κυρίωσ 
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από το γεγονόσ ότι θ δαπάνθ των επιβατϊν ςτον λιμζνα αφετθρίασ ενόσ προοριςμοφ, 
υπερτερεί ςθμαντικά εκείνθσ ςτουσ λιμζνεσ προςζγγιςθσ. Ζτςι μζχρι ςιμερα είναι 
λίγα τα οφζλθ ςε ςχζςθ με τον όγκο εργαςιϊν τα οποία ζχει καταφζρει να 
κεφαλαιοποιιςει θ χϊρα. 
 Οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν ζχουμε καταφζρει να αναπτφξουμε ςε 
ικανοποιθτικό βακμό τον  τουριςμό κρουαηιζρασ είναι ότι οι αρμόδιοι φορείσ, ίςωσ 
και ο ιδιωτικόσ τομζασ, μζχρι και πρόςφατα δεν είχαν αντιλθφκεί τθν ςθμαντικότθτα, 
τθν δυναμικι και τα εν δυνάμει ζςοδα που μπορεί να φζρει. Είναι χαρακτθριςτικό 
όπωσ ανάφερε από το βιμα ενόσ ςυνεδρίου που ζγινε το 2010 ςτθν Ακινα ζνα 
μεγάλο ςτζλεχοσ ξζνθσ μεγάλθσ εταιρίασ που δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο, ότι δεν 
μπόρεςε όςο και αν ζψαξε να βρει προωκθτικό ζντυπο ελλθνικϊν λιμανιϊν. Μζχρι 
και το 2010 δεν υπιρχε οργανωμζνθ προςπάκεια προϊκθςθσ και ανάδειξθσ των 
ελλθνικϊν λιμανιϊν ωσ προοριςμοί κρουαηιζρασ και ότι καλό υπιρχε ιταν 
αποτζλεςμα μεμονωμζνων αξιζπαινων προςπακειϊν .  
 Αυτό άρχιςε να αλλάηει από το 2011 όπου ψθφίςτθκε ο νόμοσ «για τθν 
εκτζλεςθ περιθγθτικϊν πλόων από πλοία με ςθμαία τρίτων χωρϊν με αφετθρία 
ελλθνικό λιμζνα» (cabotage) ο οποίοσ επιτρζπει; και ςε πλοία χωρϊν εκτόσ ΕΕ να 
χρθςιμοποιοφν τα λιμάνια τθσ Ελλάδασ ωσ λιμάνια αφετθρίασ. Επίςθσ παρατθρείται 
μεγάλθ κινθτικότθτα τόςο από φορείσ λιμζνων όςο και από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
προσ τθν προϊκθςθ τθσ κρουαηιζρασ, με τθν οργανωμζνθ και ςτοχευμζνθ ςυμμετοχι 
ςε διεκνείσ εκκζςεισ κεςμοφσ όπωσ αυτισ που γίνεται  κάκε Μάιο ςτο Μαϊάμι των 
ΗΡΑ, όπου το 2011 θ εκπροςϊπθςθ τθσ Ελλάδασ ιταν ιδιαίτερα ζντονθ αφινοντασ το 
ςτίγμα τθσ. 
 Ρζρα από τθν αφφπνιςθ των εμπλεκόμενων με τθν κρουαηιζρα, παρατθρείται 
και θ προςπάκεια επίλυςθσ χρόνιων αιτθμάτων των εταιριϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο. Ζτςι γίνεται προςπάκεια να ςυμβαδίηουν τα ωράρια 
λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων και των πολιτιςτικϊν αξιοκζατων με τισ 
αφίξεισ των κρουαηιερόπλοιων, γεγονόσ που δεν ςυνζβαινε μζχρι πρόςφατα, 
απογοθτεφοντασ πολλοφσ επιςκζπτεσ που εφριςκαν τουσ χϊρουσ αυτοφσ κλειςτοφσ. 
Επίςθσ προωκείται θ αναβάκμιςθ των υποδομϊν των λιμανιϊν τόςο ςτο επίγειο όςο 
και ςτο καλάςςιο τμιμα τουσ, ϊςτε να μποροφν να αγκυροβολοφν ακόμα και ςτα 
περιφερειακά λιμάνια μεγάλα κρουαηιερόπλοια, παρζχοντασ υπθρεςίεσ ςε 
αναβακμιςμζνεσ και εκςυγχρονιςμζνεσ επίγειεσ εγκαταςτάςεισ. Επίςθσ βαςικό 
πρόβλθμα που πρζπει να λυκεί είναι θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν αδειοδοτιςεων 
για τισ εταιρίεσ και το προςωπικό που εργάηεται ςτον τομζα, που παρόλθ τθν 
προςπάκεια με τον νόμο για το καμποτάη υπάρχουν αρκετζσ αςάφειεσ και 
γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ.  
 Επιπλζον ςθμαντικό πρόβλθμα αποτελεί και θ υπερφόρτωςθ κάποιων πολφ 
δθμοφιλϊν προοριςμϊν (Σαντορίνθ, Μφκονοσ, Ηράκλειο, όδοσ κ.λ.π.), με ςυνζπεια 
δυςκολίεσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν και ανάλογθ υποβάκμιςθ του 
προοριςμοφ. Είναι αναγκαία τόςο θ εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ των 
προςεγγίςεων (slotting), όςο και θ προϊκθςθ νζων προοριςμϊν. Η προϊκθςθ κα 
πρζπει να γίνει με ρεαλιςτικι ςτοχευμζνθ λογικι, ςχεδιάηοντασ πακζτα τα οποία να 
μποροφν να υποςτθριχκοφν με τισ υφιςτάμενεσ λιμενικζσ υποδομζσ και αξιοποιϊντασ 
τα δυνατά ςθμεία κάκε προοριςμοφ. Επίςθσ κα πρζπει να υπάρξει και θ λογικι τθσ 
ςυμπλθρωματικότθτασ (cluster) των λιμανιϊν όπου τα λιμάνια κα αναπτφξουν δίκτυα 
προωκϊντασ ςυνολικά πακζτα επιςκζψεων, ενιςχφοντασ τθν ποικιλία, αποκτϊντασ 
ςυνζργιεσ μεταξφ τουσ. Ζτςι μποροφν να αναπτυχκοφν πακζτα τα οποία κα 
εκμεταλλεφονται όλεσ τισ δυνάμεισ και τα επιςκζψιμα μζρθ ποικίλλων προοριςμϊν, 
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δθμιουργϊντασ πολφ ελκυςτικά δρομολόγια, διαχζοντασ τα πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ 
του τουριςμοφ κρουαηιζρασ.  
 Επίςθσ αναγκαιότθτα αποτελεί και θ δθμιουργία και λειτουργία ενόσ 
κεντρικοφ φορζα προϊκθςθσ και προβολισ που κα ςτθρίηει και κα ςυντονίηει τθν 
ανάπτυξθ τθσ κρουαηιζρασ ςε εκνικό επίπεδο, επιλφοντασ τισ όποιεσ δυςλειτουργίεσ 
του τομζα και προωκϊντασ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ του.  
 Η κατά τα τελευταία χρόνια αφφπνιςθ των φορζων και θ ενεργοποίθςθ τουσ 
για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ κρουαηιζρασ ζχουν απτά αποτελζςματα τόςο ςε 
επίπεδο εςόδων όςο και ςε επίπεδο αφίξεων. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Οικονομικοφ 
Επιμελθτθρίου Δ. Κριτθσ για το ζτοσ 2011 μόνο για τθν περιοχι των Χανίων 
αναμζνεται αφξθςθ του αρικμοφ των κρουαηιερόπλοιων κατά περίπου  500%! Από τα 
18 κρουαηιερόπλοια το 2010, οι εκτιμιςεισ κάνουν λόγο για περίπου 100 όλο το 2011, 
με αντίςτοιχο αναμενόμενο δεκαπενταπλαςιαςμό των αφίξεων και των εςόδων 
(ζςοδα 760.000 € το 2010 και 10.000 επιςκζψεισ, ενϊ αναμζνονται 150.000 
επιςκζπτεσ το 2011).  
 Από τα ανωτζρω ςτοιχεία προκφπτει θ ςθμαντικότθτα του εναλλακτικοφ αυτοφ 
κλάδου τουριςμοφ για τθν Ελλάδα. Το παριγορο είναι ότι μετά από πολλά χρόνια 
ςτθν αφάνεια αυτό το είδοσ του τουριςμοφ βοθκοφμενο και από το διεκνζσ κλίμα 
ανάπτυξθσ του και αναβάκμιςθσ τθσ περιοχισ τθσ Μεςογείου ςτθν ιεραρχία των 
προοριςμϊν κρουαηιζρασ, ζχει καταςτεί ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτισ προτεραιότθτεσ 
τόςο τθσ πολιτείασ, όςο και του ιδιωτικοφ τομζα για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων. 
Είναι ςίγουρο ότι μελετθμζνεσ ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ του προϊόντοσ τουριςμόσ 
κρουαηιζρασ, επιλφοντασ βαςικά κενά που αφοροφν είτε τθν βελτίωςθ των 
εγκαταςτάςεων είτε τθν νομοκετικι απλοποίθςθ και επάρκεια των ιςχυουςϊν 
διατάξεων, κα καταφζρει να μεγιςτοποιιςει τα οφζλθ για τθν οικονομία. 
  

5.2 ΤΝΕΔΡΛΑΚΟ ΣΟΤΡΛΜΟ 
 

  Η Ελλάδα με ςτοιχεία του 201014 κατζχει περίπου το 2,5 % τθσ παγκόςμιασ 
αγοράσ του ςυνεδριακοφ τουριςμοφ. Το ποςοςτό αυτό μπορεί να φαίνεται αρκετά 
υψθλό άλλα ςυγκρινόμενο με το επίςθσ 2,5 % που κατζχει μια μόνο ευρωπαϊκι πόλθ 
(θ Βιζννθ),  τότε ςυμπεραίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά περικϊρια βελτίωςθσ. Ο 
ςυνεδριακόσ τουριςμόσ ςε διεκνζσ επίπεδο αναπτφςςεται με ποςοςτό που ξεπερνάει 
το 5% ετθςίωσ και θ Ελλάδα ζχει όλα τα εχζγγυα να επωφελθκεί από αυτι τθν τάςθ. 
Μζχρι και πριν από μία διετία θ χϊρα κεωροφταν ωσ μια ανερχόμενθ δφναμθ ςτον 
τομζα των ςυνεδρίων. Το 2008 ο Διεκνισ Σφνδεςμοσ Συνεδρίων κατζταξε τθν Ελλάδα 
ςτθν 15θ κζςθ ωσ ζναν από τουσ δθμοφιλζςτερουσ προοριςμοφσ για ςυνεδριακό 
τουριςμό, 10 κζςεισ υψθλότερα από το 2007, όταν οι ελλθνικοί ςυνεδριακοί χϊροι 
φιλοξζνθςαν πάνω από 155.000 ςφνεδρουσ ενϊ τα ζςοδα τθσ αγοράσ ξεπζραςαν τα 
450 εκατομμφρια Ευρϊ. Επίςθσ υπιρχε το αναμενόμενο project τθσ δθμιουργίασ ενόσ 
μθτροπολιτικοφ ςυνεδριακοφ κζντρου ςτο ολυμπιακό κτίριο του Ταε κβον ντο, το 
οποίο αναμενόταν να αλλάξει τθν ςυνεδριακι υπόςταςθ τθσ Ακινασ, αναβακμίηοντασ 
ουςιαςτικά τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον τομζα του ςυνεδριακοφ τουριςμοφ. 
Ραρεμπιπτόντωσ μόλισ τον Δεκζμβριο του 2011, ανακοινϊκθκε ότι υπάρχει ςοβαρό  
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ενδιαφζρον από υποψιφιουσ επενδυτζσ (όμιλοι επιχειριςεων), για τθν μετατροπι 
και λειτουργία ωσ μθτροπολιτικοφ ςυνεδριακοφ κζντρου του ολυμπιακοφ κτιρίου του 
Ταε κβον ντο, γεγονόσ που κακιςτά περιςςότερο αιςιόδοξθ τθν πορεία των ςυνεδρίων 
ςτο μζλλον.  
 Η χϊρα αποτελεί ζνα ιδανικό προοριςμό για ςυνζδρια διότι ςυνδυάηει μερικζσ 
πολφ καλζσ (μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ όμωσ), ςυνεδριακζσ εγκαταςτάςεισ (50 
ανεξάρτθτα ςυνεδριακά κζντρα, και περίπου 300 πλιρεισ αίκουςεσ ςε ξενοδοχειακζσ 
μονάδεσ), με πολφ καλζσ επιλογζσ για διαςκζδαςθ, ψϊνια κ.λ.π. Επίςθσ ο 
ςυνεδριακόσ τουριςμόσ ςυνδυάηεται με άλλεσ μορφζσ τουριςμοφ όπωσ ο 
πολιτιςτικόσ, ο περιθγθτικόσ, θ αναψυχι, ψυχαγωγία κ.λ.π και ζτςι θ Ελλάδα 
προςφζροντασ ςε πολφ μεγάλο βακμό αυτζσ τισ δυνατότθτεσ για ςυνδυαςμό 
τουριςτικϊν προϊόντων, κατείχε πολφ υψθλι κζςθ ςτθν διεκνι ηιτθςθ. Επιπλζον 
προςόν αποτελεί και το άριςτο μεςογειακό κλίμα, οι ελκυςτικζσ τοποκεςίεσ και θ 
χαμθλι ςχετικά εγκλθματικότθτα. Επιπρόςκετα ο ςυνεδριακόσ τουριςμόσ είναι 
τομζασ προτεραιότθτασ για τθν κυβζρνθςθ ενκαρρφνοντασ τθν καταςκευι 
ςυνεδριακϊν κζντρων, εντάςςοντασ δράςεισ χρθματοδότθςθσ τουσ ςτον επενδυτικό 
νόμο, αποςκοπϊντασ ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και ςτθν 
αναβάκμιςθ του παρεχόμενου προϊόντοσ.  
 Οι προβλζψεισ για τθν Ελλάδα ωσ ενόσ από τουσ ανερχόμενουσ παγκόςμιουσ 
προοριςμοφσ άρχιςαν να ανατρζπονται το 2010 για να γίνουν δυςοίωνεσ το 2011, 
λόγω τθσ ςφοδρισ οικονομικισ κρίςθσ. Οι εκτεταμζνεσ απεργίεσ, οι διαδθλϊςεισ, τα 
επειςόδια, οι βανδαλιςμοί και γενικά οι αναταραχζσ που ζλαβαν χϊρα κακ’ όλθ τθν 
διάρκεια του ζτουσ, ςυνζβαλαν ςτθν δυςφιμιςθ τθσ Ελλάδασ και ςτισ ακυρϊςεισ 
πολλϊν ςθμαντικϊν ςυνεδριακϊν γεγονότων. Επίςθσ αρνθτικά επιδρά και θ 
επιτεινόμενθ οικονομικι αβεβαιότθτα με τισ εκτιμιςεισ για πτϊχευςθ και επιςτροφι 
ςτθν δραχμι, γεγονόσ που εκτιμάται ότι κα οδθγιςει ςε εκτεταμζνεσ κινθτοποιιςεισ.  
Για το 2011 υπολογίηεται ότι ακυρϊκθκαν περίπου 90 ςυνζδρια με τθν τάςθ να 
ςυνεχίηεται και το 2012. Είναι βζβαιο ότι θ τάςθ κα αντιςτραφεί όταν κα επζλκει 
οικονομικι ιςορροπία και θ χϊρα αρχίςει να ςυνζρχεται.  
 Μζχρι να αρχίςει πάλι θ ανάπτυξθ υπάρχουν πράγματα που πρζπει να γίνουν 
για να βελτιϊςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα. Τζτοιεσ δράςεισ είναι καταρχιν θ από 
όλουσ τουσ φορείσ απαίτθςθ, για δθμιουργία ενόσ μθτροπολιτικοφ ςυνεδριακοφ 
κζντρου. Η δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου, ευζλικτου και λειτουργικοφ ςυνεδριακοφ 
κζντρου  ςφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ HAPCO 15 κα προςελκφςει ςε ςχετικά ςφντομο 
χρονικό διάςτθμα ςοβαρά ςυνζδρια μεγάλων μεγεκϊν ςτθν Ακινα, τα οποία κα 
αναπτφξουν τουριςτικά τθν πρωτεφουςα, παρζχοντασ ειςόδθμα και απαςχόλθςθ 
ςτουσ πολυάρικμουσ επαγγελματίεσ του κλάδου. Σφμφωνα με τον ανωτζρω ςφνδεςμο 
για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ κα πρζπει να υπάρξουν κάποιεσ προχποκζςεισ 
όπωσ :  
 1) Σφντομθ  ολοκλιρωςθ 
 2) Να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν μετατροπι του  οι γνϊμεσ και θ εμπειρία των 
Ελλινων Επαγγελματιϊν Οργανωτϊν Συνεδριϊν (PCOs). 
3) Η μετατροπι του να είναι ςφμφωνθ με τα ςφγχρονα και λειτουργικά κζντρα των 
προθγμζνων ςυνεδριακά χωρϊν και να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των μεγάλων και 
πολυάνκρωπων επιςτθμονικϊν φορζων και εταιρειϊν τθσ Ευρϊπθσ και όχι μόνο. 
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4) Η προβολι του ςτουσ decision makers τθσ αλλοδαπισ να αρχίςει αρκετά πριν από 
τθν ολοκλιρωςθ του ζργου και τζλοσ  
5) Η τιμολογιακι πολιτικι των ςυνεδριακϊν και εκκεςιακϊν χϊρων να κυμανκεί ςε 
λογικά επίπεδα και ςε καμιά περίπτωςθ να μθν υπερβαίνει αυτι των κζντρων των 
ανταγωνιςτικϊν χωρϊν. 
 Επίςθσ άλλα ςθμαντικά προσ επίλυςθ ηθτιματα όπωσ ηθτοφνται από τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ τα οποία κα αναβακμίςουν το παρεχόμενο προϊόν είναι καταρχιν 
θ κεςμοκζτθςθ του επαγγζλματοσ του διοργανωτι ςυνεδρίων, διότι με αυτόν τον 
τρόπο κα διαςφαλιςτεί θ παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν, από ειδικά καταρτιςμζνα 
άτομα του χϊρου. Άλλο ςθμαντικό ηιτθμα είναι θ δθμιουργία Εκνικοφ μθτρϊου 
ςυνεδρίων, που κα αποτελζςει πθγι πλθροφόρθςθσ για όλα τα ςυνζδρια που 
πραγματοποιοφνται πανελλαδικά, προςφζροντασ παράλλθλα πολφ ςθμαντικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ μελζτθ, ςτο marketing και ςτθν ανάλυςθ των ςυνεδρίων. Να 
προςκζςουμε τθν ςθμαντικότθτα τθσ ανάπτυξθσ δράςεων ςτοχευόμενθσ προβολισ 
του ςυνεδριακοφ προϊόντοσ και τζλοσ ςνδυαςτικά με τον ςυνεδριακό τουριςμό τισ 
μεγάλεσ δυνατότθτεσ παροχισ ποιοτικϊν δραςτθριοτιτων για τουσ ςφνεδρουσ, 
ανάλογα με τα ιδιαίτερα ςτοιχεία και τισ δυνατότθτεσ του κάκε προοριςμοφ. Επιπλζον 
μια ςθμαντικι ζλλειψθ θ οποία ζχει αναδειχκεί είναι θ απουςία απευκείασ πτιςεων 
από τα νθςιά προσ το εξωτερικό, με αυτό όμωσ τελευταία να επιλφεται ωσ ζναν 
βακμό από τισ ιδιωτικζσ εταιρείεσ, ιδιαίτερα ςτουσ δθμοφιλισ τουριςτικά 
προοριςμοφσ. 
 Τζλοσ δεν μποροφμε να μθν αςχολθκοφμε με το ότι θ πρωτεφουςα τθσ χϊρασ, 
θ Ακινα θ οποία εκ των πραγμάτων κατζχει και κα κατζχει ζνα μεγάλο μερίδιο ςτον 
ςυνεδριακό τουριςμό, δεν προςφζρει αξιόλογθ ποιότθτα ηωισ και ςίγουρα δεν 
αποτελεί ζναν πολφ ελκυςτικό προοριςμό, με ςυνζπεια να αδυνατίηει το ενδιαφζρον 
πολλϊν για επίςκεψθ. Αυτό το πρόβλθμα πζρα ότι κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί με 
τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ πρωτεφουςασ δείχνει ότι κα πρζπει  να 
ενιςχυκεί και ο περιφερειακόσ ςυνεδριακόσ τουριςμόσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν 
περιφερειακι ανάπτυξθ και ςτθν άρςθ των ενδοπεριφερειακϊν ανιςοτιτων. 
 Τζλοσ υςτζρθςθ υπάρχει και ςτθν ακολουκοφμενθ κεματικι πολιτικι 
marketing, ενδεικτικι είναι θ απουςία ενόσ conventions bureau, με αποτζλεςμα να 
μθν ζχουν καταχωρθκεί διεκνϊσ οι δυνατότθτεσ και οι προοπτικζσ των ςυνεδρίων 
ςτθν χϊρα και οι όποιεσ προςπάκειεσ να είναι μεμονωμζνεσ και αςυντόνιςτεσ.  
 Πςον αφορά τθν προβολι του προϊόντοσ πολφ ςθμαντικζσ και εφαρμόςιμεσ 
είναι οι  προτάςεισ από τθν HAPCO 15  οι οποίεσ ςυνοψίηονται ςτα εξισ :  

 Άμεςθ ςφςταςθ Επιτροπισ Συνεδριακοφ Τουριςμοφ, θ οποία κα 
καταγράψει όλα τα προβλιματα που απαςχολοφν τον κλάδο, κα τα 
μελετιςει και κα ειςθγθκεί λφςεισ. 

 Θζςπιςθ παράβολου για κάκε ςυνεδριακι εκδιλωςθ, ϊςτε το ςφνολο 
από αυτά τα ζςοδα να διατεκεί για τισ δαπάνεσ τθσ προβολισ. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, το κράτοσ δεν κα χρειαςκεί να αντλιςει πόρουσ από 
τον κρατικό κορβανά, αφοφ αυτιν τθν κρίςιμθ εποχι για τθ χϊρα μασ 
πόροι δεν διατίκενται. 

 Data base θ οποία κα περιλαμβάνει όλουσ ι ςχεδόν όλουσ τουσ decision 
makers τθσ αλλοδαπισ. 

 Χάραξθ διαχρονικισ και διακομματικισ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν 
ανάπτυξθ του ςυνεδριακοφ τουριςμοφ. 
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 Να προτακοφν προσ υιοκζτθςθ και εφαρμογι ςφγχρονεσ και ευζλικτεσ 
μζκοδοι προβολισ του προϊόντοσ. 

 Δθμιουργία ενόσ ζξυπνου διαδικτυακοφ τόπου και ενόσ πακζτου 
θλεκτρονικισ προβολισ, που κα εςτιάηεται κυρίωσ ςτα «δυνατά χαρτιά» 
τθσ ςυνεδριακισ Ελλάδασ. 

 Δθμιουργία εκνικισ ςυνεδριακισ ταυτότθτασ. 

 Διοργάνωςθ fam trips ανά τακτά χρονικά διαςτιματα χωρίσ κόςτοσ για 
το κράτοσ. 

 Συμπεραςματικά μποροφμε να αναφζρουμε ότι ο ςυνεδριακόσ τουριςμόσ ςτθν 
Ελλάδα παρουςιάηει μεγάλεσ προοπτικζσ  και δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ. Ιδιαίτερα με 
τθν αποκατάςταςθ τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ ςτθν Ελλάδα, αλλά και με τθν 
εφαρμογι των προτάςεων των ειδικϊν, μπορεί να αποτελζςει μια «αγελάδα 
μετρθτϊν» (cash cow) για τθν παραγωγι πλοφτου ςτθν χϊρα. 

 
 

5.3 ΠΟΛΛΣΛΣΛΚΟ - ΚΡΘΚΕΤΣΛΚΟ ΣΟΤΡΛΜΟ 
 

 Σφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Τουριςμοφ (ΡΟΤ), ο πολιτιςτικόσ 
τουριςμόσ αφορά κατά κφριο λόγο για τθ μετακίνθςθ ατόμων με πολιτιςτικά κίνθτρα, 
που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικζσ και πολιτιςτικζσ περιθγιςεισ, ταξίδια ςε φεςτιβάλ, 
επιςκζψεισ ςε ιςτορικά μνθμεία, ενδιαφζρον για τον λαϊκό πολιτιςμό και 
προςκφνθμα. Ο ΡΟΤ ζχει υπολογίςει ότι περίπου το 37% των διεκνϊν τουριςτϊν είναι 
τουρίςτεσ πολιτιςμοφ. Τα ενδιαφζροντα για ζναν πολιτιςτικό τουρίςτα αποτελοφν : οι 
τζχνεσ, τα παραδοςιακά προϊόντα, θ κουλτοφρα, τα ικθ και ζκιμα, θ αρχιτεκτονικι 
και πολιτιςτικι κλθρονομιά, θ ιςτορία, οι διάφοροι χϊροι πολιτιςμοφ, τα ακλιματα, θ 
γαςτρονομία και τζλοσ θ κρθςκεία. 
 Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ είναι θ πρϊτθ μορφι τουριςμοφ θ οποία ξεκίνθςε 
από αρχαιοτάτων χρόνων.  Στθν αρχαία Ελλάδα από τισ πρϊτεσ καταγεγραμμζνεσ 
μετακινιςεισ ιταν οι περιθγιςεισ με ςκοπό τθν γνωριμία με άλλουσ πολιτιςμοφσ16. Οι 
Bob McKercher & Hilary du Cros 17, ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ εμπεριζχει 4 ςτοιχεία : 1) 
τον τουριςμό, 2) Τθν χρθςιμοποίθςθ μνθμείων τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, 3) Τθν 
κατανάλωςθ εμπειριϊν και προϊόντων και τζλοσ 4) τον τουρίςτα. Οι 
πολιτιςτικοκρθςκευτικοί τουρίςτεσ κζλουν να καταναλϊςουν μια ποικιλία από 
πολιτιςτικζσ εμπειρίεσ. Για να γίνει δυνατι αυτι θ  κατανάλωςθ κα πρζπει τα μνθμεία 
τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ να μεταμορφωκοφν ςε τουριςτικά προϊόντα.  
 Η ζνταξθ ενόσ μνθμείου ςτον κατάλογο τθσ UNESCO εκτόσ του ότι αποτελεί 
δζςμευςθ για τθν χϊρα ότι κα προςτατεφςει τα μνθμεία, παράλλθλα εξαςφαλίηει και 
τθν ςυνδρομι τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ ςτθν προςπάκεια αυτι.  Επιπλζον θ ζνταξθ 
ενόσ μνθμείου ςτον κατάλογο εξαςφαλίηει διεκνι προβολι προςκζτοντασ τουριςτικι 
υπεραξία. Η Ελλάδα ζχει μόλισ 17 μνθμεία και χϊρουσ ςτον κατάλογο από το ςφνολο 
των 911 παγκόςμιων ενταγμζνων μνθμείων. 
 Σφμφωνα με τουσ Bob McKercher & Hilary du Cros17, βαςικζσ αρχζσ του 
πολιτιςτικοφ τουριςμοφ αποτελοφν : α) Πτι δεν είναι όλοι οι πολιτιςτικοί τουρίςτεσ το  

   

16 
Μοίρα Ρολυξζνθ, «Θρθςκευτικόσ Τουριςμόσ», εκδ. Interbooks, 2009 

17 
Bob McKercher & Hilary du Cros, «Cultural Tourism the Partnership between Tourism and Cultural Heritage 

Management», USA., Haworth Hospitality Press, 2002.
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ίδιο, β) Τα προϊόντα του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ μπορεί να είναι απαιτθτικά αλλά δεν 
πρζπει να είναι εκφοβιςτικά, γ) Οι τουρίςτεσ ψάχνουν τθν αυκεντικότθτα αλλά όχι 
απαραίτθτα τθν πραγματικότθτα. Τα παραπάνω κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςε 
κάκε προςπάκεια προϊκθςθσ και τουριςτικισ αξιοποίθςθσ των πολιτιςτικϊν 
αξιοκζατων που υπάρχουν ςε κάκε προοριςμό. Ζτςι κα πρζπει καταρχιν θ ςχεδίαςθ 
του ςχεδίου μάρκετινγκ για τθν προϊκθςθ του προϊόντοσ να περιλαμβάνει τθν 
τμθματοποίθςθ των πολιτιςτικϊν τουριςτϊν που ςφμφωνα με τουσ ανωτζρω 
ςυγγραφείσ ανζρχονται ςε πζντε ειδϊν (the purposeful, the sightseeing, the 
serendipitous, the casual, and the incidental cultural tourist). Επιπλζον το προϊόν για 
να ζχει επιτυχία δεν κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να κζτει προσ υπενκφμιςθ ςτουσ 
τουρίςτεσ διάφορεσ άλυτεσ μζχρι και ςιμερα διαχρονικζσ εκνικοπολιτικζσ διαφορζσ, 
κακϊσ και μεγάλα κοινωνικά προβλιματα (εκνοκακάρςεισ, ρατςιςμόσ, κρθςκευτικζσ 
διαφορζσ, φτϊχεια κ.λ.π.). Τζλοσ οι τουρίςτεσ επειδι δεν γνωρίηουν ςε βάκοσ τθν 
ιςτορία και τθν πολιτιςτικι κουλτοφρα μιασ περιοχισ, δεν κα πρζπει να χάςουν τθν 
ςτερεοτυπικι ι ακόμα και ρομαντικι εικόνα που μπορεί να ζχουν για αυτιν. 
 Πςον αφορά τθν Ελλάδα διακζτει ζνα από τα δθμοφιλζςτερα και πιο 
αναγνωριςμζνα διεκνι πολιτιςτικά brand παγκοςμίωσ. Η φπαρξθ ενόσ τόςο 
ςθμαντικοφ προϊόντοσ, μπορεί να λειτουργιςει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ άμβλυνςθσ 
τθσ εποχικότθτασ, τθσ γεωγραφικισ διάχυςθσ του τουριςτικοφ ρεφματοσ και τθσ 
διαφοροποίθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Σφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό 
Τουριςμοφ ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ αυξάνεται με μεγαλφτερο ρυκμό από ότι ο 
μαηικόσ τουριςμόσ και κεωρείται ότι τουλάχιςτον το 37% των ταξιδιϊν περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον ζνα πολιτιςτικό ςτοιχείο. Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ ςτθν Ελλάδα δεν 
μπορεί ακόμα να αναλϊνεται ςε μια μόνο πακθτικι περιιγθςθ ςτα πολυπλθκι 
πολιτιςτικά μνθμεία τθσ χϊρασ μασ. Και αυτό το είδοσ του τουριςμοφ για να 
αναπτυχκεί περαιτζρω κα πρζπει να αποκρυςταλλϊςει τι κζλουν οι πελάτεσ.  
 Σφμφωνα με ζρευνεσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Τουριςμοφ, οι 
«πολιτιςτικοί τουρίςτεσ» κζλουν να νοιϊςουν ζνα τόπο και να αντιλθφκοφν τθν 
ιςτορία του, ηϊντασ εμπειρίεσ τθσ λεγόμενθσ πολιτιςτικισ περιπζτειασ. Ρολιτιςτικι 
περιπζτεια νοείται ότι κα πρζπει να παρζχονται  ςτουσ επιςκζπτεσ πζρα από τθν 
κακιερωμζνθ περιιγθςθ και ξενάγθςθ ςτα πολιτιςτικά αξιοκζατα και εμπειρίεσ που 
αφοροφν τον λαό και τον τρόπο ηωισ του, τα ικθ και ζκιμα, τα διάφορα αξιόλογα 
πολιτιςτικά γεγονότα (φεςτιβάλ, εκδθλϊςεισ κ.λ.π.), τα διάφορα τοπικά παραδοςιακά 
προϊόντα κ.λ.π. Είναι ορατζσ οι ςυνζργιεσ που προκφπτουν με τον γαςτρονομικό 
τουριςμό και του ότι οι δφο αυτζσ μορφζσ μποροφν να ςυνυπάρχουν και να 
αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Ανάλογεσ ςυνζργιεσ μποροφν να υπάρξουν με τον τουριςμό 
κρουαηιζρασ και τον περιθγθτικό τουριςμό. 
 Η προϊκθςθ ενόσ πολιτιςτικοφ πακζτου απαιτεί ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ του 
ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα. Ζτςι για παράδειγμα τα πολιτιςτικά μνθμεία κα 
πρζπει να ζχουν διευρυμζνο ωράριο λειτουργίασ και κάποιεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ  
να γίνουν πιο εξωςτρεφείσ, να αναπτφξουν μια κεατρικότθτα και να ενταχκοφν ςτθν 
λογικι του τουριςτικοφ κεάματοσ. Oι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ αποτελοφν ζναν από 
τουσ πιο ανερχόμενουσ τφπουσ ψυχαγωγίασ, επιχειρθματικότθτασ και φαινόμενων 
ςχετιηόμενων με το τουριςτικό προϊόν. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό οι εκδθλϊςεισ να 
διακρίνονται για τθν αυκεντικότθτα, τθν διαφορετικότθτα και τθν μοναδικότθτα τουσ. 
Ρζρα του ότι βοθκοφν ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν, αυξάνοντασ τον μζςο όρο τθσ 
παραμονισ ςε ζνα τόπο με παράλλθλθ αφξθςθ των δαπανϊν, είναι δυνατόν οι 
εκδθλϊςεισ να μπορζςουν να δθμιουργιςουν ζνα ιδιαίτερο τουριςτικό προφίλ για 
ζναν προοριςμό, δθμιουργϊντασ μοναδικι εικόνα και ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. 
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Ραραδείγματα επιτυχθμζνων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων προσ το παρόν όμωσ εκνικισ 
απιχθςθσ είναι τα καρναβάλια τθσ Ράτρασ και τθσ Ξάνκθσ, οι γιορτζσ παλιάσ πόλθσ 
τθσ Ξάνκθσ, ο ρουκετοπόλεμοσ τθν ϊρα τθσ ανάςταςθσ ςτθν Βροντάδο τθσ Χίου κ.λ.π. 
Επίςθσ είναι δεδομζνο ότι κα πρζπει να γίνουν ςοβαρζσ επενδφςεισ αναδείξεων και 
αναςτυλϊςεων ςθμαντικϊν πολιτιςτικϊν χϊρων τα οποία μποροφν να γίνουν τα 
τοπόςθμα και οι πόλοι ζλξθσ ολόκλθρων γεωγραφικϊν ενοτιτων. Κάτι όμωσ που είναι 
εξίςου ςθμαντικό είναι θ εφρεςθ του άριςτου μείγματοσ μεταξφ τθσ παρουςίαςθσ του 
παλιοφ και τθσ εμπειρίασ του καινοφργιου. Είναι κεμελιϊδεσ τα πολιτιςτικά πακζτα 
να παρζχουν εκτόσ τθσ γνϊςθσ και τθσ παράκεςθσ τθσ ιςτορίασ και των γεγονότων 
που ςυνοδεφουν ζναν χϊρο και πολιτιςτικι ψυχαγωγία και διαςκζδαςθ.   
 Πςον αφορά τον κρθςκευτικό τουριςμό  είναι ο τουριςμόσ, ςτον οποίο το 
βαςικό κίνθτρο είναι το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα και περιλαμβάνει επίςκεψθ ςε 
κρθςκευτικά κζντρα και κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ. Ωσ «κρθςκευτικόσ τουριςμόσ» 
(religious tourism) - ι «προςκυνθματικόσ τουριςμόσ» (pilgrimage tourism) - μπορεί να 
κεωρθκεί το ςφνολο εκείνο των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων το οποίο ςχετίηεται με 
τισ επιςκζψεισ τουριςτϊν ςε μνθμεία, χϊρουσ κρθςκευτικισ ςθμαςίασ και ανάλογεσ 
εκδθλϊςεισ κρθςκευτικοφ περιεχομζνου18.  Ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ είναι δυνατόν 
να περιλάβει: (α) προςκυνθτζσ τουρίςτεσ, ςτουσ οποίουσ επικρατεί το κρθςκευτικό 
κίνθτρο και επιςκζπτονται μία περιοχι αποκλειςτικά για τθν επίςκεψθ ςτο 
κρθςκευτικό χϊρο και, (β) τουρίςτεσ που ταξιδεφουν ομαδικά και ςυνδυάηουν το 
ταξίδι τουσ και με άλλεσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ19. 
 Συνοπτικά, τα βαςικά χαρακτθριςτικά του κρθςκευτικοφ τουριςμοφ τθσ 
Ελλάδασ, όπωσ αναφζρονται ςτθν ερευνθτικι εργαςία « Θρθςκευτικόσ Τουριςμόσ 
ςτθν Ελλάδα: Χωρικι ανάλυςθ και ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ μειονεκτικϊν περιοχϊν»18 
είναι τα εξισ:  

 • Υπάρχει ομαλι κατανομι των τουριςτικϊν επιςκζψεων με κρθςκευτικά κίνθτρα ςε 
όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, όμωσ εμφανίηεται μια ςχετικι αφξθςθ τουσ κερινοφσ 
μινεσ, προφανϊσ λόγω «ςυμπλθρωματικισ» λειτουργίασ των άλλων μορφϊν 
τουριςμοφ.  

 • Τα επιςκζψιμα «κρθςκευτικά αξιοκζατα» βρίςκονται ςε όλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, θ 
χωρικι τουσ κατανομι είναι πολφ καλι και ςυνεπϊσ ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ, 
εφόςον αξιοποιθκεί επαρκϊσ, μπορεί να ενιςχφει ςθμαντικά το περιφερειακό 
ειςόδθμα και τθν περιφερειακι ανάπτυξθ.  

 • Η διάρκεια παραμονισ των τουριςτϊν ςτθν περιοχι προοριςμοφ είναι ςχετικά μικρι 
(short break holidays), ειδικότερα αν δεν ςυνδυάηεται με άλλεσ μορφζσ τουριςμοφ.  

 • Υπάρχει κετικι ανταπόκριςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν ςε αυτι τθ μορφι τουριςμοφ, 
γεγονόσ που δθμιουργεί ζνα επί πλζον πλεονζκτθμα για τθν περαιτζρω ανάπτυξι του. 
Η γενικότερθ αίςκθςθ που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει επαρκισ αξιοποίθςθ τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με αναφορά ςτθ κρθςκεία και ειδικά των κρθςκευτικϊν 
μνθμείων με διεκνι εμβζλεια και αναγνωριςιμότθτα, όπωσ τα Μετζωρα, Ράτμοσ, κ.α.  

 • Οι επιςκζπτεσ των κρθςκευτικϊν μνθμείων ζχουν διαφορετικι θλιακι ςφνκεςθ από 
εκείνθ των άλλων μορφϊν του γενικοφ ι του εναλλακτικοφ τουριςμοφ, ενϊ 
υπερτεροφν ςτα ποςοςτά οι ςχετικά μεγάλεσ θλικίεσ.  

  Ο  κρθςκευτικόσ τουριςμόσ ςτθν Ελλάδα αποτελεί ζναν πολφ ςθμαντικό 
τουριςτικό πόλο αφοφ μόνον οι εγχϊριοι κρθςκευτικοί τουρίςτεσ υπολογίηονται ςε  
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Ρολφηοσ Σεραφείμ, « Θρθςκευτικόσ Τουριςμόσ ςτθν Ελλάδα: Χωρικι ανάλυςθ και ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ 

μειονεκτικϊν περιοχϊν», Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Βόλοσ 2010. 
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Σφακιανάκθσ, Μ., Εναλλακτικζσ Μορφζσ Τουριςμοφ, Εκδόςεισ ΕΛΛΗΝ, Ακινα 2000.
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 περίπου 300.000. Η Ελλάδα διακζτει πλθκϊρα ενδιαφερόντων κρθςκευτικϊν χϊρων 
 όπωσ μοναςτιρια, εκκλθςίεσ, ςκθνϊματα αγίων, εικόνεσ κ.λ.π. οι οποίοι ζχουν το 

χαρακτθριςτικό ότι είναι διάςπαρτοι ςε όλθ τθν επικράτεια, γεγονόσ που αποτελεί 
ςθμαντικό πλεονζκτθμα. Ο «εξαγωγικόσ» κρθςκευτικόσ τουριςμόσ τθσ χϊρασ δεν ζχει 
αναπτυχκεί επαρκϊσ. Για τθν ακρίβεια μποροφμε να ποφμε ότι βρίςκεται ςε νθπιακό 
ςτάδιο με πολλά περικϊρια ανάπτυξθσ. Η Ελλάδα αν και ζχει μερικά κρθςκευτικά 
μνθμεία παγκόςμιασ απιχθςθσ και ςθμαςίασ όπωσ π.χ. το Αγ. Προσ, τα Μετζωρα, τθν 
ςπθλιά όπου γράφτθκε θ αποκάλυψθ του Ιωάννθ ςτθν Ράτμο, το βαπτιςτιριο τθσ 
Λυδίασ ςτθν Καβάλα όπου τελζςτθκε θ πρϊτθ βάπτιςθ ςτθν Ευρϊπθ από τον Απ. 
Ραφλο και άλλα, εν τοφτοισ δεν ζχει ακόμα δθμιουργθκεί ζνα διεκνζσ 
αναγνωριςμζνο, εξειδικευμζνο προϊόν κρθςκευτικοφ τουριςμοφ. Το αποτζλεςμα είναι 
ότι θ διεκνισ απιχθςθ που ζχει το προϊόν να είναι ιδιαίτερα μικρι, φζροντασ ςτθν 
Ελλάδα μόνο λίγουσ τουρίςτεσ ανατολικϊν ορκόδοξων κυρίωσ κρατϊν. Στον τομζα τθσ 
εξωςτρζφειασ φαίνεται να υπάρχει τελευταία μια κινθτικότθτα, κακϊσ προωκείται 
μια πρωτοβουλία που ονομάηεται «Τα βιματα του Αποςτόλου Ραφλου», όπου 
αναδεικνφεται θ διαδρομι που ζκανε ο Απόςτολοσ Ραφλοσ ςτθν Ελλάδα, διδάςκοντασ 
το ζργο του Ιθςοφ. Τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ είναι ικανζσ να ειςφζρουν κετικά ςτθν 
ειςροι αλλοδαπϊν τουριςτϊν, κακϊσ αφοροφν πολλοφσ πιςτοφσ ςε διεκνζσ επίπεδο 
(όλουσ τουσ χριςτιανοφσ). 

  Είναι ςθμαντικζσ οι ςυνζργιεσ που προκφπτουν από τθν ανάπτυξθ του 
κρθςκευτικοφ τουριςμοφ με άλλα είδθ. Τζτοιεσ ςυμπλθρωματικότθτεσ προκφπτουν 
από τον πολιτιςτικό τουριςμό, τον τουριςμό κρουαηιζρασ, αλλά και τον οικοτουριςμό 
και τον χειμερινό τουριςμό. Επίςθσ δυνατότθτεσ ανάδειξθσ προκφπτουν ςε 
παραδοςιακζσ τζχνεσ όπωσ θ λαογραφία, θ αγιογραφία, θ ξυλογλυπτικι, οι οποίεσ 
μποροφν να προςφζρουν απαςχόλθςθ και ζςοδα ςτισ τοπικζσ οικονομίεσ. Ο 
κρθςκευτικόσ τουριςμόσ μπορεί να παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ των 
λιγότερο ανεπτυγμζνων περιοχϊν, ςυμβάλλοντασ ςτθν απαςχόλθςθ, μειϊνοντασ τισ 
περιφερειακζσ ανιςότθτεσ, αλλά και τθν εποχικότθτα ςτθν τουριςτικι κίνθςθ. Η 
προϊκθςθ ςυμπλθρωματικϊν πακζτων όπου εκτόσ του κρθςκευτικοφ τουριςμοφ κα 
προςφζρονται και άλλεσ δραςτθριότθτεσ είναι βζβαιο ότι κα αυξιςουν τθν 
ελκυςτικότθτα του προϊόντοσ, αυξάνοντασ τον χρόνο παραμονισ του επιςκζπτθ ςτθν 
περιοχι. 

  Για τθν ανάπτυξθ και τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του κρθςκευτικοφ τουριςμοφ ςτθν 
Ελλάδα απαιτείται καταρχιν θ πλιρθσ καταγραφι των διακζςιμων πόρων ςε κάκε 
περιοχι τθσ χϊρασ, ϊςτε να είναι γνωςτζσ οι δυνατότθτεσ που εμφανίηει κάκε 
περιοχι. Στθν ςυνζχεια είναι αναγκαία θ δθμιουργία τμθματοποιθμζνων γεωγραφικά 
προϊόντων, τα οποία με όρουσ και ςτρατθγικά ςχζδια μάρκετινγκ κα πρζπει να 
τοποκετθκοφν μόνα τουσ ι ςε ςυνεργαςία με άλλα προϊόντα ςτισ διεκνισ αγορζσ. 
Απαραίτθτθ είναι αναμφίβολα και θ ςυνεργαςία τθσ Εκκλθςίασ και ο απαιτοφμενοσ 
ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ κα πρζπει να ζχει τθν πλιρθ υποςτιριξθ τθσ. Επιπλζον κα 
πρζπει να γίνει ςθμαντικι δουλειά ςε επίπεδο υποδομϊν, προςβαςιμότθτασ, αλλά 
και ανάδειξθσ – ανάπλαςθσ των κρθςκευτικϊν περιοχϊν. 
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5.4 ΟΛΚΟΣΟΤΡΛΜΟ 
 

 Ο όροσ οικοτουριςμόσ προτοειςιχκθκε ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ‘80 και 
κεωροφνταν ωσ μια μορφι εναλλακτικοφ τουριςμοφ που απευκυνόταν ςε ζνα 
«ψαγμζνο», διαφορετικό αλλά και περιοριςμζνο αρικμθτικά κοινό. Αυτό άλλαξε ςτα 
επόμενα χρόνια και ζτςι τθν τελευταία δεκαετία ο οικοτουριςμόσ κεωρείται ότι 
απευκφνεται ςε μια ςθμαντικι αγορά, κακϊσ όλο και περιςςότερο ζχει ενταχκεί ςε 
πακζτα μεγάλων Τour Οperators, εγκαταλείποντασ τθν αποκλειςτικι διάκεςθ από 
εξειδικευμζνα γραφεία. Η μεγάλθ αφξθςθ ςτθν δθμοφιλία οφείλεται ςτο ότι το 
περιβάλλον και ότι ςχετίηεται με αυτό άρχιςε να «πουλάει», διαμορφϊνοντασ 
κινιματα, ρεφματα πολιτϊν και το αυξανόμενο ενδιαφζρον του κόςμου για διακοπζσ 
προςανατολιςμζνεσ ςτθν φφςθ. Επίςθσ μεγάλθ ϊκθςθ ςτθν αφξθςθ τθσ δθμοφιλίασ 
ζδωςε και το γεγονόσ τθσ εντεινόμενθσ αςτικοποίθςθσ και ςτθν δθμιουργία αναγκϊν 
των κατοίκων των πόλεων για αποδράςεισ ςτο εξωαςτικό περιβάλλον. Το προϊόν του 
οικοτουριςμοφ αξιοποιεί βαςικά τα φυςικά πλεονεκτιματα και δυνατότθτεσ τθσ 
περιοχισ και ενςωματϊνει και ιδιαίτερα πολιτιςμικά ςτοιχεία. Για αυτόν τον λόγο ο 
οικοτουριςμόσ ςχοινοβατεί μεταξφ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ του 
φυςικοφ πλοφτου αλλά και τθσ υποχρεωτικισ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ του 
περιβάλλοντοσ. Σφμφωνα με τον David Weaver20, οι οικοτουρίςτεσ μποροφν να 
προςδιοριςτοφν ωσ αυτοί που «ψάχνουν βαςιςμζνεσ ςτθν φφςθ εμπειρίεσ μάκθςθσ  
και ςυμπεριφζρονται όςο το δυνατόν με τρόπο περιβαλλοντικά και 
κοινωνικοπολιτιςτικά βιϊςιμο». 
 Ο οικοτουριςμόσ είναι μια μορφι εναλλακτικοφ τουριςμοφ που περιλαμβάνει 
τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά21 : 
1. Εμπεριζχει όλεσ τισ μορφζσ τουριςμοφ που ςχετίηονται με τθν φφςθ και το φυςικό 
περιβάλλον γενικότερα, το οποίο μαηί με τθν παράδοςθ και τον πολιτιςμό αποτελοφν 
πρωταρχικό κίνθτρο για τουσ επιςκζπτεσ. 
2. Ρεριλαμβάνει κατά ζνα μζροσ εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ 
3. Οργανϊνεται ςυνικωσ από μικρζσ τοπικζσ επιχειριςεισ. 
4. Συμβάλλει ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο φυςικό και 
κοινωνικό – οικονομικό - πολιτιςμικό περιβάλλον. 
5. Ρροάγει τθν προςταςία των φυςικϊν περιοχϊν ενιςχφοντασ τθν τοπικι οικονομία, 
δθμιουργϊντασ κζςεισ εργαςίασ και πθγζσ ειςοδιματοσ ςτουσ τοπικοφσ πλθκυςμοφσ, 
ευαιςκθτοποιϊντασ παράλλθλα τουσ κατοίκουσ των περιοχϊν αλλά και τουσ 
τουρίςτεσ για τθν αναγκαιότθτα τθσ διατιρθςθσ του φυςικοφ και του πολιτιςμικοφ 
πλοφτου. 
  Ο οικοτουριςμόσ ςτο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνοσ αφοφ ςφμφωνα 
με εκτιμιςεισ μαηί με τα ςυνδεόμενα με αυτόν είδθ, κατζχουν μερίδιο 20% περίπου 
του ςυνολικοφ τουριςμοφ. Σθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ του οικοτουριςμοφ  
παίηουν οι υφιςτάμενεσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ (εκνικά καλάςςια ι χερςαία 
πάρκα, μνθμεία τθσ φφςθσ, φυςικά καταφφγια κ.λ.π.). Ρολλζσ από τισ περιοχζσ αυτζσ 
με ανάλογθ διαχείριςθ και προωκθτικζσ ενζργειεσ ζχουν γίνει οι τουριςτικζσ 
ναυαρχίδεσ ολόκλθρων χωρϊν και προοριςμοί οι οποίοι πρζπει οπωςδιποτε να 
ειδωκοφν (must see destinations). Τζτοιοι προοριςμοί είναι το Γκραντ Κάνυον και το 
πάρκο του Γιελοςτόουν ςτισ ΗΡΑ, το εκνικό πάρκο Ουλοφρου ςτθν Αυςτραλία, το 
καταφφγιο των Ράντα ςτο Σιχουάν ςτθν Κίνα κ.λ.π.. Μεγάλθ διεκνι ανάπτυξθ  

   

20 
David Weaver, «Ecotourism Australia», ζκδοςθ 2

θ
  John Wiley & Sons 2008. 

21 
Γκοσβέρος Διονύζιος, «Οικοηοσριζμός ζηην Ελλάδα», ΤΕΙ Κρήηης, Ηράκλειο 2010. 
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παρουςιάηει και θ είςοδοσ του ιδιωτικοφ τομζα ςε δθμόςιεσ προςτατευόμενεσ 

περιοχζσ, όπου θ διαχείριςθ τθσ περιοχισ γίνεται είτε αποκλειςτικά από τουσ ιδιϊτεσ 
με ςυνεχι ζλεγχο του κράτουσ, είτε ςε ςυνεργαςία δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα. 

Τζτοια παραδείγματα μποροφν να παρατθρθκοφν ςε χϊρεσ όπωσ θ Μεγάλθ Βρετανία, 
αλλά και ςε άλλεσ μικρότερεσ χϊρεσ όπωσ θ Κόςτα ίκα, το Μπελίη και άλλεσ. Η  
ανωτζρω ςυνφπαρξθ δεν είναι πάντοτε βζβαια χωρίσ προβλιματα, διότι υπάρχει ζνα 
λεπτό ςθμείο ιςορροπίασ μεταξφ τθσ προςταςίασ και διατιρθςθσ του περιβάλλοντοσ 
και τθσ εμπορικισ του κερδοφόρασ αξιοποίθςθσ   
 Ο Οικοτουριςμόσ ςτθν Ελλάδα βρίςκεται ςε πολφ πρϊιμο ςτάδιο, κακϊσ 
αφορά περίπου τι 1-2 % του εκνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ, ενϊ για παράδειγμα 
ςτθν Αγγλία αφορά το 30-40%. Αυτό ςυμβαίνει παρόλο που θ Ελλάδα ζχει να 
επιδείξει πλικοσ από πολφ αξιόλογα οικοςυςτιματα, υγροτόπουσ, εκνικοφσ δρυμοφσ 
κ.λ.π. πολλοί από τουσ οποίουσ είναι διεκνοφσ ςθμαςίασ και προςτατεφονται από 
διεκνείσ ςυνκικεσ (Ramsar, Natura). Από πλευράσ βιοποικιλότθτασ θ Ελλάδα κατζχει 
τθν δεφτερθ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ, με πλικοσ ςπάνιων ηϊων και φυτϊν, ενδθμικϊν 
πτθνϊν κ.λ.π. Επιπλζον θ γεωμορφολογία τθσ χϊρασ με ζκταςθ ακτϊν 16.000 χλμ, με 
ποικιλομορφία ιδιαίτερων τοπίων, όπωσ οροςειρζσ, δάςθ, λιμνοκάλαςςεσ, ποτάμια, 
προςτατευόμενα δάςθ κ.λ.π., φτιάχνουν ζνα μοναδικό πακζτο για τθν περαιτζρω 
αξιοποίθςθ του εναλλακτικοφ αυτοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ. Η Ελλάδα ζχει τθν τφχθ 
να διακζτει φυςικό πλοφτο διεκνοφσ ςθμαςίασ και αναγνωριςθμότθτασ όπωσ : οι 
Εκνικοί δρυμοί του Ολφμπου, των Ρρεςπϊν, τθσ Σαμαριάσ, τα διάφορα αιςκθτικά και 
παρκζνα δάςθ όπωσ το Φοινικόδαςοσ Βαί ςτθν Κριτθ, τα παρκζνα δάςθ τθσ οδόπθσ, 
τα δάςοσ Δαδιάσ του Ζβρου, οι διάφοροι υγροβιότοποι όπωσ των Ρρεςπϊν, τα δζλτα 
του Ζβρου και του  Νζςτου, το καλάςςιο πάρκο των Σποράδων, κακϊσ και διατθρθτζα 
μνθμεία τθσ φφςθσ όπωσ το  απολικωμζνο δάςοσ τθσ Λζςβου. Τζλοσ ςθμαντικό 
ενδιαφζρον  ςτα ανωτζρω πολφ αξιόλογα οικοςυςτιματα παίηουν και θ κατοίκθςθ 
ςπάνιων και απειλοφμενων ειδϊν όπωσ θ μεςογειακι φϊκια Monachus monachus θ 
χελϊνα careta careta, που ςυμβαίνει να ζχουν τον κφριο βιότοπο τουσ ςτθν Ελλάδα. 
 Τα πολφ αξιόλογα φυςικά οικοςυςτιματα προςδίδουν ςτο Ελλθνικό 
οικολογικό τουριςτικό προϊόν πολφ ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ μελλοντικϊν υπεραξιϊν 
και ανάπτυξθσ. Οι μεγάλεσ δυνατότθτεσ αποτυπϊνονται ςυγκριτικά από το ότι τα τρία 
εκνικά πάρκα τθσ Θράκθσ ζχουν περίπου 60.000 επιςκζπτεσ τον χρόνο με τουσ μιςοφσ 
να είναι εκδρομείσ από ςχολεία, ςε αντιδιαςτολι με το αντίςτοιχο ςε ζκταςθ και κζμα 
εκνικό πάρκο ςτθν Αγγλία το Lake District όπου ζχει 8,3 εκ. επιςκζπτεσ, 15,2 εκ. 
διανυκτερεφςεισ και μεικτά ζςοδα περί το 1 δισ ευρϊ. Εάν προςκζςουμε  ότι θ χϊρα 
μασ διακζτει ζνα ςχετικά μεγάλο φάςμα ανάλογθσ ζκταςθσ περιοχϊν, όπωσ21 : 10 
εκνικοφσ δρυμοφσ, 19 αιςκθτικά δάςθ (όπωσ το Φοινικόδαςοσ Βάϊ ςτθν Κριτθ, θ 
Κοιλάδα των Τεμπϊν, τα δάςθ τθσ Σκιάκου, τα ςτενά του ποταμοφ Νζςτου κ.ά.), τα 
παρκζνα δάςθ ςτθ οδόπθ, κακϊσ και 51 διατθρθτζα μνθμεία τθσ φφςθσ (το δάςοσ 
Χαϊντοφ Ξάνκθσ, το απολικωμζνο δάςοσ τθσ Λζςβου, το δάςοσ δενδρωδϊν 
αείφυλλων πλατφφυλλων ςτθ νιςο Σαπιζντηα κ.ά.) και ότι γεγονόσ πολφ ςθμαντικό, 
είναι χωροταξικά κατανεμθμζνα ομοιόμορφα ςε όλθ ςχεδόν τθν ζκταςθ τθσ, 
ςυμπεραίνουμε ότι όχι μόνο υπάρχουν τρομερζσ δυνατότθτεσ, αλλά και ότι τυχόν 
ανάπτυξθ των περιοχϊν αυτϊν κα ςθμαίνει άριςτθ γεωγραφικι διαςπορά των 
ευεργετθμάτων τθσ. 
 Το πρϊτο βιμα που πρζπει να γίνει είναι καταρχιν θ γεωγραφικι οργάνωςθ 
και καταγραφι των υπάρχοντων εν δυνάμει οικοτουριςτικϊν πόλων. Στθν ςυνζχεια 
κα πρζπει να υπάρξει ο ςχεδιαςμόσ, θ δθμιουργία και θ ανάπτυξθ του προϊόντοσ ανά 
γεωγραφικι ενότθτα. Στο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ είναι απαραίτθτθ θ υιοκζτθςθ τθσ 
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ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ του προϊόντοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να υπάρξει ζνασ 
μακροχρόνιοσ (τουλάχιςτον δεκαετισ) αρχικόσ ςχεδιαςμόσ, μζςω του οποίου 
καταρχιν κα δθμιουργθκεί το προϊόν, κα προωκθκεί ςτθν αγορά, επιτυγχάνοντασ 
ςυνεχι βελτίωςθ, αλλά και αλλαγζσ, όπου αυτό επιβάλλεται από τισ καταςτάςεισ, 
μζςω διαδικαςιϊν feedback. Στθν δθμιουργία του προϊόντοσ είναι απαραίτθτθ και θ 
επζμβαςθ ςτον φυςικό χϊρο των περιοχϊν ανάπτυξθσ με τθν δθμιουργία 
απαραίτθτων υποδομϊν όπου κα υποςτθρίηουν και κα αναδεικνφουν τον χϊρο και 
κα γίνουν κατάλλθλοι για τθν φιλοξενία και τθν περιιγθςθ των επιςκεπτϊν. Τζτοιεσ 
υποδομζσ είναι  το απαραίτθτο οδικό δίκτυο, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, διάνοιξθ 
μονοπατιϊν, καταςκευι παρατθρθτιριων, εγκαταςτάςεισ αναψυχισ και διαςκζδαςθσ 
και γενικά καταςκευζσ οι οποίεσ κα καταςτιςουν ελκυςτικι τθν περιοχι. Είναι πολφ 
ςθμαντικό να προςεχκεί ότι όλεσ οι καταςκευζσ πρζπει να είναι ιπιεσ και να 
εντάςςονται μζςα ςτο περιβάλλον, γιατί αλλιϊσ αντί να αναβακμίηουν κα 
υποβακμίηουν το προϊόν.  
 Στθν ςυνζχεια κα δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ δομζσ που κα προωκοφν και 
κα υποςτθρίηουν το προϊόν και κα αναλάβουν τθν επίλυςθ των προβλθμάτων μεταξφ 
των εμπλεκομζνων (stake holders όπωσ οικολογικϊν οργανϊςεων, επιχειρθματιϊν, 
τοπικϊν φορζων, κατοίκων, επιςκεπτϊν κ.λ.π.). Ρολφ βαςικό ςτοιχείο είναι θ μελζτθ 
και θ ζνταξθ ςυνεργιϊν ςτο τελικό οικοτουριςτικό προϊόν. Οι ςυνζργιεσ αυτζσ μπορεί 
να είναι θ ενςωμάτωςθ δράςεων και προϊόντων διαφορετικοφ είδουσ τουριςμοφ, 
όπωσ πολιτιςτικοφ, κρθςκευτικοφ κ.λ.π., ενςωμάτωςθ θ οποία κα επιφζρει 
πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ, αναβακμίηοντασ το αρχικό πακζτο. Για παράδειγμα κοντά 
ςε ζνα φυςικό πάρκο μπορεί να υπάρχει ζνασ παραδοςιακόσ οικιςμόσ μεγάλθσ 
αρχιτεκτονικισ αξίασ, ι ςθμαντικό ζνα μοναςτιρι ι να λειτουργοφν κάποιεσ 
εκδθλϊςεισ οι οποίεσ να αποτελοφν ςθμαντικό πόλο ζλξθσ τθσ περιοχισ. Πλα τα 
ανωτζρω κα πρζπει να ενςωματωκοφν ςτο αρχικό οικοτουριςτικό πακζτο.   
 Τζλοσ κα πρζπει να μελετθκεί θ προςζλκυςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων για να 
επενδφςουν, ςτθν δθμιουργία μεγάλων κεματικϊν πάρκων και resorts. Τα κεματικά 
αυτά πάρκα τα οποία ςε αρικμό κα πρζπει να είναι ελάχιςτα ςε επίπεδο χϊρασ, είναι 
ικανά όπωσ μασ ζχουν δείξει ανάλογεσ εμπειρίεσ από το εξωτερικό (βλ. παραπάνω), 
να αποτελζςουν ςθμείο αναφοράσ για τον τουριςμό ολόκλθρων περιφερειϊν. Οι 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ που ζχουμε κα μποροφςαν να αποτελζςουν χϊρουσ 
προςζλκυςθσ τζτοιων επενδφςεων, πάντα με γνϊμονα τθν αειφορία και τθν 
διατιρθςθ του περιβαλλοντικοφ πλοφτου, ακολουκϊντασ επιτυχθμζνεσ ςυνταγζσ 
άλλων χωρϊν, οι οποίεσ ζχουν καταφζρει να αξιοποιιςουν ιδιαιτζρωσ επικερδϊσ το 
φυςικό τουσ περιβάλλον. 
 Τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν ανάπτυξθ του οικοτουριςμοφ είναι 
ποικίλα. Ζτςι πζρα από τα άμεςα ειςπρακτικά που προκφπτουν από τθν 
επιςκεψιμότθτα τθσ περιοχισ, ζχουμε και αρκετά ςθμαντικά παράπλευρα τα οποία 
προκφπτουν από τθν ςυνολικι δραςτθριότθτα των επιςκεπτϊν. Τζτοια είναι θ 
παραγωγι και πϊλθςθ πιςτοποιθμζνων παραδοςιακϊν προϊόντων τθσ περιοχισ, 
αναμνθςτικϊν, θ παροχι ποικίλων υπθρεςιϊν όπωσ ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ, ξεναγϊν, 
οδθγϊν, ςίτιςθσ, διαςκζδαςθσ, τουριςτικϊν πρακτόρων, φυλάκων, ερευνθτϊν   κ.λ.π. 
Πλα τα παραπάνω οδθγοφν ςτθν μείωςθ τθσ ανεργίασ ςε αυτζσ τισ περιοχζσ 
ςυμβάλλοντασ ςτθν μείωςθ τθσ εργαςιακισ κινθτικότθτασ, κρατϊντασ ςθμαντικό 
ντόπιο δυναμικό ςτθν περιοχι. Το ςθμαντικότερο είναι ότι ο οικοτουριςμόσ μπορεί να 
λειτουργιςει ςε τουριςτικά νεκρι για τθν Ελλάδα περίοδο φκινόπωρο ζωσ άνοιξθ, 
ςυμβάλλοντασ ςτθν πολφ καλοδεχοφμενθ άρςθ τθσ εποχικότθτασ. Επίςθσ μεγάλθ 
ωφζλεια αποτελεί όπωσ είπαμε και παραπάνω ότι κα αναπτυχκοφν μζχρι τϊρα 
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τουριςτικά υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ςυμβάλλοντασ ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ 
τθσ χϊρασ και ενδυναμϊνοντασ τθν τοπικι οικονομία. 
 Οι ςθμαντικζσ υςτεριςεισ που υπάρχουν είναι χωροταξικοφ χαρακτιρα, 
χριςεων γθσ, αλλά και νοοτροπίασ. Ζτςι αρχικά κα πρζπει να αποςαφθνιςτοφν τα 
όρια και του τι μπορεί να κάνει κανείσ μζςα ςτισ περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλουσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ και ενςωματϊνοντασ και τθν ιπια τουριςτικι αξιοποίθςθσ τουσ. 
Μζχρι τϊρα θ νομοκεςία κζτει πολφ αυςτθροφσ όρουσ δόμθςθσ, ουςιαςτικά 
απαγορεφοντασ τισ επενδφςεισ και τθν αξιοποίθςθ των ανωτζρω περιοχϊν, 
κακιςτϊντασ αναξιοποίθτο ςθμαντικό φυςικό πλοφτο τθσ χϊρασ. Ρρζπει να 
παραδειγματιςτοφμε από τα επιτυχθμζνα παραδείγματα του εξωτερικοφ αφινοντασ 
ςτθν άκρθ οικολογικοφσ δογματιςμοφσ και ακαμψίεσ. Η δαιμονοποίθςθ κάκε 
επζνδυςθσ ςτθν χϊρα μασ, ιδιαίτερα αυτϊν που κεωρείτε ότι «επιβαρφνουν» το 
περιβάλλον, κακιςτοφν ανενεργζσ ςθμαντικζσ εν δυνάμει πθγζσ πλοφτου οι οποίεσ κα 
μποροφςαν να δθμιουργιςουν ςοβαρζσ πθγζσ ειςοδιματοσ για τισ τοπικζσ 
απομακρυςμζνεσ από το κζντρο κοινωνίεσ.  
  

5.5 ΓΑΣΡΟΝΟΜΛΚΟ ΣΟΤΡΛΜΟ 
 

 Ζνα άλλο είδοσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ το οποίο ζχει μεγάλεσ προοπτικζσ 
ανάπτυξθσ είναι ο γαςτρονομικόσ τουριςμόσ. Με τον όρο γαςτρονομία εννοοφμαι 
«τθν τζχνθ τθσ επιλογισ, τθσ προετοιμαςίασ, του ςερβιρίςματοσ και τθσ απόλαυςθσ 
του καλοφ φαγθτοφ»22. Γαςτρονομικόσ τουριςμόσ είναι ο τουριςμόσ που ζχει ωσ 
κφριο κζμα τθν παροχι γευςιγνωςίασ, προωκϊντασ κυρίωσ τοπικζσ ςυνταγζσ και 
προϊόντα. Ο εν λόγω τουριςμόσ δεν περιλαμβάνει μόνο  τθν παροχι τοπικϊν 
εδεςμάτων και ποτϊν, αλλά ζχει ωσ ςτόχο τθν παροχι τθσ «γευςιγνωςτικισ» 
εμπειρίασ αναμιγνφοντασ πολλζσ δραςτθριότθτεσ, που ςχετίηονται με το φαγθτό όπωσ 
μακιματα μαγειρικισ, επιςκζψεισ ςε μονάδεσ παραςκευισ παραδοςιακϊν 
προϊόντων, επιςκζψεισ ςε αμπελϊνεσ, ελαιοτριβεία, οινοποιία, τθ ςυμμετοχι ςε 
γιορτζσ και εκδθλϊςεισ γαςτρονομίασ, τθν επίςκεψθ ςε τοπικζσ αγορζσ τροφίμων, τθν 
πραγματοποίθςθ περιθγιςεων ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ και φυςικά επιςκζψεισ 
ςε παραδοςιακά εςτιατόρια. 
 Ο γαςτρονομικόσ τουριςμόσ, κεωρείται παγκοςμίωσ μια ανερχόμενθ αγορά 
που προξενεί ολοζνα και περιςςότερο το ενδιαφζρον των επιςκεπτϊν. Σφμφωνα με 
τα ςτοιχεία του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Τουριςμοφ, το 44% των ταξιδιωτϊν ανά τον 
κόςμο κεωροφν το φαγθτό ζνα από τα βαςικά κριτιρια του τόπου που κα 
επιςκεφκοφν. Οι πιο ανταγωνιςτικοί προοριςμοί γαςτρονομικοφ τουριςμοφ 
παγκοςμίωσ είναι θ Ιταλία, θ Ιςπανία και θ Γαλλία, με δθμοφιλείσ προοριςμοφσ τθ 
Τοςκάνθ, το Ραρίςι, τθ Καταλονία, το Μπορντό και τθν Βόρειο Ιταλία. Ραγκοςμίωσ 
πολφ δθμοφιλισ προοριςμόσ κεωρείται θ Ταϊλάνδθ. 
 Σφμφωνα με τον ΣΕΤΕ23, το προφίλ των γαςτροτουριςτϊν όπωσ 
αποτυπϊνονται ςτα αποτελζςματα δφο ερευνϊν  ζχει ωσ εξισ: 
• Ηλικίεσ: (κυρίωσ) 30-50 ετϊν & (δευτερευόντωσ) 51-64 ετϊν 
• Επαγγελματικά καταξιωμζνοι 
• Υψθλότερο διακζςιμο ειςόδθμα από το μζςο τουρίςτα 
• Υψθλότερο μορφωτικό επίπεδο από το μζςο τουρίςτα 
• Ρεριπετειϊδεισ και ζμπειροι ταξιδιϊτεσ 

   

22 
Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα 

23 
ΣΕΤΕ, «Η Γαζηρονομία ζηο Μάρκεηινγκ ηοσ Ελληνικού Τοσριζμού»,  Αθήνα 2009 
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• Ενδιαφζρονται για τον πολιτιςμό του προοριςμοφ 
• Δαπανοφν μεγάλο ποςοςτό του ταξιδιωτικοφ προχπολογιςμοφ ςε δραςτθριότθτεσ 
γαςτρονομικοφ ενδιαφζροντοσ 
Οι βαςικζσ χϊρεσ προζλευςθσ των γαςτροτουριςτϊν είναι: 
• οι Η.Ρ.Α. 
• θ Γαλλία 
• θ Ιταλία 
• θ Γερμανία 
• θ Ιςπανία 
• θ Ολλανδία 
• θ Βρετανία 
 Ιδιαίτερα για τισ ΗΡΑ και ςφμφωνα με ζρευνα του Cornell University το 50% 
των αμερικάνων τουριςτϊν εκφράηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για εκδθλϊςεισ 
γαςτρονομικοφ τουριςμοφ και ζνασ ςτουσ δζκα αμερικανοφσ περιλαμβάνει ςτο 
πρόγραμμά του γαςτρονομικζσ και οινικζσ δραςτθριότθτεσ, με αυξθμζνο ενδιαφζρον 
για τα τοπικά προϊόντα του τόπου όπου επιςκζπτονται. 
 Στθν Ελλάδα ο γαςτρονομικόσ τουριςμόσ βρίςκεται ςε πολφ αρχικό ςτάδιο, με 
μόνο κάποιουσ κφλακεσ να είναι ςε λειτουργία ςε μζρθ όπωσ θ Σαντορίνθ και θ 
Κριτθ, λειτουργϊντασ αυτόνομα και αποκλειςτικά χάρθ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ. 
Στθν  Σαντορίνθ προωκοφνται οι γεφςεισ και οι γαςτρονομικζσ δθμιουργίεσ με τθν 
χρθςιμοποίθςθ τοπικϊν προϊόντων όπωσ θ φάβα, το ντοματάκι, θ λευκι μελιτηάνα, θ 
κάπαρθ και χρθςιμοποιείται το παςίγνωςτο διεκνϊσ τοπικό κραςί, ϊςτε να κτιςτεί 
ζνα επϊνυμο και διεκνϊσ αναγνωριςμζνο brand, που ειςφζρει πολλά ζςοδα ςτο 
τοπικό τουριςτικό προϊόν. Στθν Κριτθ ζχει αξιοποιθκεί κατά κόρον θ παγκοςμίου 
φιμθσ κρθτικι μεςογειακι διατροφι με εξαιρετικισ ποιότθτασ προϊόντα όπωσ το 
λάδι, το κραςί, τα ντόπια παραδοςιακά κτθνοτροφικά και γεωργικά  προϊόντα, αλλά 
και ο τρόποσ και θ ςτάςθ ηωισ των κατοίκων. Τα ανωτζρω επιτυχθμζνα παραδείγματα 
δείχνουν τον δρόμο ςτθν ανάπτυξθ και τθν κακιζρωςθ ςε όλθ τθν χϊρα ενόσ 
ςτρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ του γαςτρονομικοφ τουριςμοφ.  
 Καταρχιν θ γαςτρονομία απαιτείται να ενταχκεί ωσ τουριςτικό προϊόν υπό τθν 
ςκζπθ ενόσ φορζα που κα ςχεδιάηει, κα ςυντονίηει και κα αποφαςίηει για τθν κατά 
γεωγραφικζσ ενότθτεσ, ορκολογικι ανάπτυξθ του προϊόντοσ. Με τθν λζξθ ορκολογικι  
εννοοφμαι, τθν αξιοποίθςθ των τοπικϊν πλεονεκτθμάτων και των τυχόν ιδιαίτερων 
τοπικϊν προϊόντων, ςυνταγϊν, εγκαταςτάςεων κ.λ.π. Κάκε γεωγραφικι ενότθτα ζχει 
τισ δικζσ τθσ τοπικζσ ςυνταγζσ και προϊόντα που μποροφν να αναδειχκοφν, 
δθμιουργϊντασ ζνα «πανεκνικό» γαςτρονομικό χαρτοφυλάκιο. Το ανωτζρω 
γαςτρονομικό brand κα πρζπει να εμπλουτιςτεί με παρεμφερείσ δυνατζσ δράςεισ και 
δραςτθριότθτεσ όπωσ : περιθγιςεισ ςε εγκαταςτάςεισ παραςκευισ παραδοςιακϊν 
προϊόντων, ςυμμετοχι ςε μακιματα μαγειρικισ, περιιγθςθ ςε παραδοςιακοφσ 
οικιςμοφσ και ςε μαγαηιά πϊλθςθσ τοπικϊν γαςτρονομικϊν προϊόντων, επιςκζψεισ ςε 
χωράφια παραγωγισ καλλιεργειϊν με αναπαραςτάςεισ διαδικαςιϊν (π..χ διαδικαςία 
παραγωγισ λαδιοφ ςε ελαιοτριβεία, οίνου ςε οινοποιεία  κ.λ.π.), ςυμμετοχι ςε 
γαςτρονομικζσ εκδθλϊςεισ κ.α., ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ελκυςτικό πακζτο 
δραςτθριοτιτων που να μπορζςει να γίνει δθμοφιλζσ ςτουσ επιςκζπτεσ. Ιδιαίτερα θ 
δυνατότθτα επιςκζψεων ςε χϊρουσ παραγωγισ τροφίμων και ποτϊν και θ 
παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν παραςκευισ τουσ, ι ακόμα και θ ςυμμετοχι ςε 
αυτιν, αποτελεί για πολλοφσ τουρίςτεσ, μοναδικζσ αξιομνθμόνευτεσ εμπειρίεσ.  
 Το μειονζκτθμα για τθν ανάπτυξθ αυτοφ του είδουσ τουριςμοφ πανελλαδικά, 
είναι ότι παρόλο που υπάρχει πολφ αξιόλογο γαςτρονομικό αντικείμενο που μπορεί 
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να προωκθκεί, εν τοφτοισ κα πρζπει να υπάρξουν ςθμαντικζσ προωκθτικζσ ενζργειεσ 
προβολισ ςτο εξωτερικό, ϊςτε να καταφζρει να δελεάςει και να γίνει εμπορικά 
αξιοποιιςιμο. Επίςθσ ςθμαντικό μειονζκτθμα είναι θ ζλλειψθ ποιότθτασ και 
αντιπροςϊπευςθσ τθσ τοπικισ κουηίνασ, τόςο ςτα εςτιατόρια όςο και ςτα ξενοδοχεία 
ςτισ τουριςτικζσ περιοχζσ. Ιδιαίτερα μικρό ποςοςτό αποτελείται από εςτιάτορεσ και 
ξενοδόχουσ οι οποίοι ζχουν τθν κουλτοφρα τθσ προϊκθςθσ τθσ τοπικισ γαςτρονομίασ 
και παράδοςθσ, ενϊ κάτι τζτοιο πζρα από το ότι αποδίδει προςκζτοντασ υπεραξία 
ςτισ επιχειριςεισ τουσ, δεν είναι και ιδιαίτερα κοςτοβόρο. 
 Σφμφωνα με τον ΣΕΤΕ ζνα ενδεικτικό γαςτρονομικό χαρτοφυλάκιο είναι το 
παρακάτω:  
 
χεδιάγραμμα 3 :  Ενδεικτικό τουριςτικό χαρτοφυλάκιο γαςτρονομικϊν προϊόντων  
 

 
Πθγι ΕΣΕ23 

 
 
 Μεγάλο πλεονζκτθμα για τθν προϊκθςθ του γαςτρονομικοφ τουριςμοφ είναι 
ότι όπωσ είδαμε παραπάνω, οι κυριότεροι γαςτρονομικοί τουρίςτεσ προζρχονται από 
χϊρεσ τισ οποίεσ θ Ελλάδα ζχει μεγάλθ διείςδυςθ και παράδοςθ. Επομζνωσ θ 
ενςωμάτωςθ ςτισ ανωτζρω αγορζσ του γαςτρονομικοφ προϊόντοσ, είναι ςχετικά 
εφκολθ υπόκεςθ κακϊσ δεν κα ειςαχτεί μια εναλλακτικι μορφι τουριςμοφ ςε ζναν  
άγνωςτο νζο προοριςμό, αλλά ςε ζναν παςίγνωςτο  παραδοςιακό προοριςμό, κα 
ειςαχτεί ζνα καινοφργιο τουριςτικό προϊόν. 
 Η Ελλάδα ζχει γαςτρονομικό «υλικό» πρϊτθσ γραμμισ. Και αυτό διότι διακζτει 
αξεπζραςτθ ποικιλία παραδοςιακϊν ςυνταγϊν πολλζσ από τισ οποίεσ αποτελοφν είδθ 
τοποκετθμζνα διεκνϊσ προϊόντα (μουςακάσ, χωριάτικθ, φζτα, λάδι κ.λ.π.) και πολφ 
ποιοτικζσ πρϊτεσ φλεσ (γεωργοκτθνοτροφικά προϊόντα). Επιπλζον ζχει και ζνα 
«υπερόπλο» αυτό τθσ μεςογειακισ διατροφισ, θ οποία ςυνεχϊσ εκκειάηεται από τα 
διεκνι ΜΜΕ, παρζχοντασ τθν δυνατότερθ διαφιμιςθ για τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ 
και τα προϊόντα τθσ χϊρασ. Αυτό που χρειάηεται για τθν ανάπτυξθ του γαςτρονομικοφ 
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τουριςμοφ ςε εκνικό επίπεδο, είναι θ επαγγελματικι, ςτοχευμζνθ προϊκθςθ και 
τοποκζτθςθ των κατά γεωγραφικϊν ενοτιτων δυνατϊν γαςτρονομικϊν προϊόντων  
ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Η τοποκζτθςθ και προϊκθςθ των αξιόλογων τοπικϊν 
γαςτρονομικϊν προϊόντων, πρζπει να γίνει όπωσ φαίνεται και ςτο ανωτζρω ςχιμα 
του ΣΕΤΕ, αξιοποιϊντασ τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ κάκε περιοχισ και 
ςυνδζοντασ τα και με άλλα είδθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ. Ζτςι για παράδειγμα ζνα 
άρτιο και ενδιαφζρον γαςτρονομικό πακζτο για να γίνει εμπορικά επιτυχθμζνο, κα 
πρζπει να περιλαμβάνει, περιθγιςεισ ςε μουςεία, ςε εκκζςεισ, ςε ενδιαφζροντεσ 
οικιςμοφσ, ςε ιςτορικά κτίρια, τθν ςυμμετοχι ςε φεςτιβάλ και εκδθλϊςεισ, τισ 
επιςκζψεισ ςε χϊρουσ παραγωγισ και πϊλθςθσ παραδοςιακϊν προϊόντων, ςε 
καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ με τθν δυνατότθτα αναπαράςταςθσ ενδιαφερόντων 
παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, τθν επίςκεψθ ςε ενδιαφζροντα εςτιατόρια τοπικισ 
κουηίνασ, τθν παροχι μακθμάτων μαγειρικισ κ.λ.π. Είναι ςαφζσ ότι ο γαςτρονομικόσ 
τουριςμόσ δεν κα πρζπει να είναι αποκομμζνοσ από τα δυνατά τουριςτικά ςθμεία 
κάκε περιοχισ, αλλά κα πρζπει να υπάρχει ςυνδυαςμόσ και ςυνζργειεσ, αυξάνοντασ 
τα οφζλθ.    
  

5.6 ΣΟΤΡΛΜΟ ΤΓΕΛΑ  – ΕΤΕΞΛΑ 
 

 Μια άλλθ αναπτυςςόμενθ και με μεγάλεσ προοπτικζσ εναλλακτικι μορφι 
τουριςμοφ είναι ο τουριςμόσ υγείασ – ευεξίασ. Με τον ανωτζρω όρο εννοοφμαι τον 
ςυνδυαςμό των διακοπϊν με τθν παροχι εξειδικευμζνων ιατρικϊν υπθρεςιϊν, αλλά 
και με υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν βελτίωςθ ι διατιρθςθ τθσ υγείασ και τθν 
ςωματικι και πνευματικι αναηωογόνθςθ. Βαςικζσ μορφζσ του τουριςμοφ υγείασ 
αποτελοφν θ διεξαγωγι ποικίλων χειρουργικϊν επεμβάςεων ςε αντικείμενα όπου 
υπάρχει διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ γνϊςθ, θ νοςθλεία ςε μονάδεσ διεκνϊν 
προδιαγραφϊν αλλά και ςε εξειδικευμζνεσ μικρότερθσ δυναμικότθτασ, θ νοςθλεία ςε 
κεραπευτιρια ειδικϊν πακιςεων κ.λ.π.  
 Ο τουριςμόσ ευεξίασ περιλαμβάνει κυρίωσ τθν χριςθ εγκαταςτάςεων που 
ζχουν ςχζςθ με νερά τα οποία ζχουν κεραπευτικζσ  ιδιότθτεσ.  Τα νερά αυτά είναι οι 
διάφορεσ κερμζσ και ιαματικζσ πθγζσ οι οποίεσ είναι γνωςτζσ από αρχαιοτάτων 
χρόνων για τθν κεραπευτικισ τουσ ωφελιμότθτα. Οι δυνατότθτεσ ίαςθσ μεγάλου 
εφρουσ χρόνιων πακιςεων, είναι επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ, γεγονόσ που 
ςυνδζεται με τθν φπαρξθ ςπάνιων δραςτικϊν ςυςτατικϊν ςτισ πθγζσ. Χαρακτθριςτικό 
του εφρουσ κεραπείασ είναι ότι επζρχεται ίαςθ ςε αςκζνειεσ όπωσ των αρκριτικϊν, 
των ρευματοπακειϊν, του άςκματοσ, τθσ υπόταςθσ και τθσ υπζρταςθσ, αλλά και 
ακόμα τθσ τριχόπτωςθσ και τθσ υπερκόπωςθσ, τθσ τριχόπτωςθσ και τθσ παχυςαρκίασ. 
Επίςθσ ςθμαντικι είναι θ ωφζλεια που προκφπτει ςτθν ψυχικι υγεία των χρθςτϊν με 
τθν αίςκθςθ τθσ ανανζωςθσ και χαλάρωςθσ που επιφζρει. Η Ελλάδα χαρακτθρίηεται 
από τισ πλουςιότερεσ ςε φυςικζσ πθγζσ χϊρεσ ςτον κόςμο, κακϊσ είναι 
καταγεγραμμζνεσ 822 τζτοιεσ πθγζσ, οι οποίεσ, γεγονόσ πολφ ςθμαντικό, είναι 
γεωγραφικά κατανεμθμζνεσ ςε όλθ τθν επικράτεια. Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχει θ 
δυνατότθτα για διάχυςθ των ωφελειϊν από τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ ευεξίασ ςε 
όλθ των χϊρα. 
 Σιμερα δεν υπάρχει μια οργανωμζνθ προςπάκεια προϊκθςθσ και 
αξιοποίθςθσ του τουριςμοφ υγείασ – ευεξίασ παρόλο τθν μεγάλθ άνκθςθ που υπάρχει 
τόςο ςε ευρωπαϊκό αλλά και ςε παγκόςμιο επίπεδο. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε 
ευρωπαϊκό επίπεδο ο εκτιμϊμενοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του προϊόντοσ ανζρχεται 
ςε 20 δισ ευρϊ, προςελκφοντασ 12 – 17 εκ. επιςκζπτεσ τον χρόνο ςε 1200 περίπου spa 
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και health resorts (πθγι Κακθμερινι). Τα health resorts αντικακιςτοφν τα 
παραδοςιακά spa, κακϊσ είναι πιο εκτεταμζνεσ εγκαταςτάςεισ που ςυνδυάηουν όλεσ 
τισ υπθρεςίεσ που ζχουν ςχζςθ με τθν υγεία. Ρλζον ςτο εξωτερικό ο όροσ spa δεν 
περιορίηεται μόνο ςτθ λουτροκεραπεία, αλλά περιλαμβάνει ζνα πλικοσ υπθρεςιϊν 
που ζχουν ςχζςθ με τθ χαλάρωςθ, τθν αναηωογόνθςθ και τθν εναλλακτικι κεραπεία 
του οργανιςμοφ Ραγκοςμίωσ ζχουν αναδειχκεί προοριςμοί τουριςμοφ υγείασ όπου 
προςφζρονται πακζτα που περιλαμβάνουν τθν ανάρρωςθ αλλά και τθν διεξαγωγι 
διαφόρων επεμβάςεων ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ τουσ ςτισ 
αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. Τζτοιοι προοριςμοί είναι θ Ινδία, θ Βραηιλία και το Μεξικό όπου 
καταφεφγουν ολοζνα και περιςςότεροι πολίτεσ τθσ μεςαίασ τάξθσ των δυτικϊν 
χωρϊν.   
 Στθν Ελλάδα οι μορφζσ υδροκεραπείασ που εφαρμόηονται και λειτουργοφν ςε 
348 πθγζσ - υδροκεραπευτιρια, αφοροφν τθ λουτροκεραπεία, τθν πθλοκεραπεία, τθν 
ειςπνοκεραπεία, τθν ποςικεραπεία κ.λ.π. Τα ανωτζρω υδροκεραπευτιρια 
λειτουργοφν ςυνικωσ από τοπικοφσ φορείσ (διμοι, δθμοτικζσ επιχειριςεισ κ.λ.π.) και 
χριηουν πολφ ςθμαντικϊν βελτιϊςεων τόςο ςε επίπεδο εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμοφ 
όςο και μάρκετινγκ. Ακόμα και ζτςι όμωσ ο τουριςμόσ ευεξίασ παρουςιάηει μεγάλθ 
άνκθςθ ςτθν χϊρα μασ, κυρίωσ ςε επίπεδο εςωτερικοφ τουριςμοφ και ςυνδυάηεται 
με εγκαταςτάςεισ μεγάλων ξενοδοχειακϊν μονάδων όπου παρζχονται δυνατότθτεσ 
πολλαπλισ περιποίθςθσ (spa, διαφόρων ειδϊν κεραπείεσ κ.λ.π.).  
 Για τθν δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου εκνικοφ τουριςτικοφ πακζτου υγείασ 
– ευεξίασ, το οποίο κα ςτοχεφει ςτθν εξωςτρζφεια, είναι απαραίτθτο να εφαρμοςτεί 
ζνα επαγγελματικό ςχζδιο προϊκθςθσ και τοποκζτθςθσ του προϊόντοσ αυτοφ ςτθν 
διεκνι αγορά. Συγκεκριμζνα κα πρζπει καταρχιν να αναβακμιςτοφν οι υπάρχουςεσ 
εγκαταςτάςεισ ακολουκϊντασ τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ και πρότυπα. Στθν ςυνζχεια 
είναι απαραίτθτθ θ περαιτζρω αξιοποίθςθ των ςθμαντικότερων αναξιοποίθτων 
πθγϊν, με γεωγραφικά κυρίωσ κριτιρια ϊςτε να είναι δυνατι θ κάλυψθ όςο το 
δυνατόν περιςςότερων περιοχϊν. Το άνοιγμα τθσ παραχϊρθςθσ των πθγϊν ςε 
ιδιϊτεσ κα είναι ζνα κετικό βιμα περαιτζρω ανάπτυξθσ. Στθν ςυνζχεια κα πρζπει να 
υπάρξει καταγραφι και ενθμζρωςθ για τισ κετικζσ επιπτϊςεισ των πθγϊν, διότι τϊρα 
υπάρχει θ λανκαςμζνθ επικρατοφςα άποψθ ότι τα μπάνια ωφελοφν μόνο τισ 
γθραιότερεσ θλικίεσ. Ζπειτα είναι ςθμαντικό να δθμιουργθκεί ζνα πακζτο διακοπϊν 
το οποίο να μπορζςει να δθμιουργιςει ςυνζργιεσ με άλλα παρεμφερι είδθ 
τουριςμοφ, π.χ. γαςτρονομία, μεςογειακι διατροφι, περιιγθςθ κ.λ.π., ϊςτε να 
φτιαχτεί ζνα ανταγωνιςτικό πακζτο διακοπϊν, που να αυξιςει το ενδιαφζρον από τθν 
πλευρά των επιςκεπτϊν. Τζλοσ τα πακζτα αυτά κα πρζπει να ενταχκοφν ςε 
προωκθτικζσ ενζργειεσ και ςε κανάλια διανομισ (καταχωριςεισ ςε ειδικό τφπο, ςτο 
διαδίκτυο, ςυμμετοχι ςε κεματικζσ εκκζςεισ, δθμιουργία κατάλλθλθσ διαδραςτικισ 
ιςτοςελίδασ κ.λ.π.), για να μπορζςουν να ζχουν εμπορικι επιτυχία.  
 Η πολιτεία κα πρζπει να προβεί ςτθν οργάνωςθ – ςυγχρονιςμό των διάφορων 
εμπλεκόμενων φορζων και ςτθν παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν 
δθμιουργία του ςυνολικοφ εκνικοφ πακζτου προϊκθςθσ και υποςτιριξθσ του 
τουριςτικοφ πακζτου υγείασ – ευεξίασ. Θα πρζπει να ενςωματωκοφν όλεσ οι 
μεμονωμζνεσ και αποςπαςματικζσ προςπάκειεσ, κάτω από υπό τθν επίβλεψθ ενόσ 
μόνο οργανιςμοφ, ο οποίοσ κα αξιοποιεί ςυγχρόνωσ και άλλεσ εν δυνάμει 
ενδιαφζρουςεσ μορφζσ τουριςμοφ κάκε περιοχισ, δθμιουργϊντασ ςφνκετα πακζτα 
ολοκλθρωμζνθσ τουριςτικισ αξιοποίθςθσ. 
 Πςον αφορά τον τουριςμό υγείασ θ χϊρα μασ μετά από τθν καταςκευι νζων 
υπερςφγχρονων νοςοκομειακϊν μονάδων, και με τθν φπαρξθ κορυφαίου 
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επιςτθμονικοφ ιατρικοφ δυναμικοφ ζχει αρχίςει πλζον να αποτελεί ςθμείο αναφοράσ 
ςτθν ευρφτερθ περιοχι των Βαλκανίων. Ζτςι πλζον γίνεται ειςαγωγι αςκενϊν από το 
εξωτερικό για να απολαφςουν τισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου που 
παρζχονται. Και αυτι όμωσ θ ειςροι γίνεται αποςπαςματικά και μεμονωμζνα και 
χωρίσ να υπάρχει ζνα εκνικό ςχζδιο δράςθσ. Ζτςι δεν εξαντλοφνται οι πολλζσ 
περαιτζρω δυνατότθτεσ του τομζα και δεν υπάρχει ςυνεργαςία με άλλουσ 
τουριςτικοφσ τομείσ, ϊςτε να προκφπτουν πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ.  Για παράδειγμα 
θ χϊρα εκτόσ των άλλων είναι πάρα πολφ ανταγωνιςτικι (τιμι και ποιότθτα), όςον 
αφορά τον τομζα τθσ τεχνθτισ γονιμοποίθςθσ, με πλικοσ αλλοδαπϊν 
ενδιαφερομζνων να ζρχονται εδϊ για αυτόν τον ςκοπό. Αυτό όμωσ δεν ζχει ενταχκεί 
κακόλου ςτθν διαμόρφωςθ μιασ εκνικισ τομεακισ ςτρατθγικισ ςτον τουριςμό 
υγείασ. Θα μποροφςε για παράδειγμα να επιτευχκεί περαιτζρω ανάπτυξθ του 
προϊόντοσ, με τθν προϊκθςθ του ςε κεντρικό επίπεδο, ςυγχρονίηοντασ όλεσ τισ 
τοπικζσ προςπάκειεσ, αναδεικνφοντασ νζουσ προοριςμοφσ, και προωκϊντασ 
παράλλθλα ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ τουριςμοφ για το ςτάδιο τθσ ανάρρωςθσ του 
αςκενι. Τζλοσ είναι ςαφισ θ ςυμπλθρωματικότθτα που μπορεί να ζχει ο τουριςμόσ 
υγείασ με τον τουριςμό ευεξίασ. Ιδιαίτερα οριςμζνα είδθ τουριςμοφ υγείασ, όπωσ 
επεμβάςεισ αιςκθτικζσ, νευροχειρουργικζσ, καταγμάτων κ.λ.π., μπορεί πολφ εφκολα 
να ςυνδυαςτεί θ αποκεραπεία τουσ, με παραμονι και περιποίθςθ ςτισ διάφορεσ 
εγκαταςτάςεισ health resorts, ιαματικϊν πθγϊν και υδροκεραπείασ.  
 Η Ελλάδα ζχει τθν μεγαλφτερθ  αναλογία γιατρϊν ςε ςχζςθ με τον πλθκυςμό, 
από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.  Επίςθσ πλζον ζχει νοςοκομειακζσ μονάδεσ διεκνϊν 
προδιαγραφϊν, κακϊσ και ζνα πολφ πλοφςιο και ςθμαντικά αναξιοποίθτο πλικοσ 
ιαματικϊν νερϊν, με πολλζσ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. Αυτό το δυναμικό ςε ςυνδυαςμό 
με το αξεπζραςτο κλίμα και τον παραδοςιακό διατροφικό πλοφτο, μπορεί και πρζπει 
να αξιοποιθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ προςζλκυςθσ τουριςτϊν – αςκενϊν, 
αναβακμίηοντασ το εγχϊριο τουριςτικό προϊόν.  
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6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΕΛ 
 
 Το Ελλθνικό τουριςτικό προϊόν χαρακτθρίηεται από πάρα πολλζσ 
αναξιοποίθτεσ δυνατότθτεσ και από μεγάλεσ προοπτικζσ. Η Ελλάδα είναι ζνασ πάρα 
πολφ ανταγωνιςτικόσ, διεκνϊσ προοριςμόσ και δεν είναι τυχαίο που οι εκτιμιςεισ 
διαφόρων ςθμαντικϊν φορζων όπωσ του Ραγκόςμιου Συμβουλίου Ταξιδιϊν και 
Τουριςμοφ  (WTTC), προβλζπουν ςχεδόν 50% αφξθςθ των επιςκεπτϊν ςτα 21 περίπου 
εκ. για το ζτοσ 2020. Ακόμα πιο αιςιόδοξεσ είναι οι προβλζψεισ και οι ςτόχοι που 
ζχουν τεκεί ςε επίπεδο Ελλθνικισ πολιτικισ θγεςίασ, κακϊσ θ ςχεδόν 10 % αφξθςθ ςε 
αφίξεισ και ςε ζςοδα για το 2011 (μζχρι τθν γραφι του παρόντοσ δεν υπιρχαν 
ολοκλθρωμζνα ςτοιχεία για όλο το 2011), ακολουκείται από προβλζψεισ για επιπλζον 
αφξθςθ 10 % το 2012 και περίπου 25 εκ. επιςκζπτεσ το 201524 (Υφ. Τουριςμοφ 2012). 
Σφμφωνα με τισ ανωτζρω δθλϊςεισ του υφυπουργοφ, μόνο θ άρςθ του καμποτάη 
ςτθν κρουαηιζρα, κακϊσ και θ δθμιουργία υποδομϊν πρόςδεςθσ κρουαηιερόπλοιων 
ςτα λιμάνια τθσ χϊρασ, μποροφν να προςκζςουν ζνα 4% ςτο Ελλθνικό ΑΕΡ. Επίςθσ 
πολφ κετικό ςτοιχείο για τισ προοπτικζσ του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ, είναι ότι θ 
ανάπτυξθ του, αποτελεί πλζον ηιτθμα υψθλισ ιεράρχθςθσ και προτεραιότθτασ τθσ  
πολιτικισ θγεςίασ τθν τελευταία επταετία και υπάρχουν ςαφι δείγματα προόδου και 
επίλυςθσ χρόνιων δυςλειτουργιϊν. 
  Η ςτρατθγικι που πρζπει να ακολουκιςει θ χϊρα ςτον τουριςμό είναι 
ςτρατθγικι ανάπτυξθσ, με εφαρμογι ςτρατθγικϊν οριηόντιασ ολοκλιρωςθσ και 
ςυςχετιςμζνθσ διαφοροποίθςθσ (ι διαπίκοιλςθσ). Σφμφωνα με τουσ Thomas L. 
Wheelen & J. David Hunger25, μια εταιρεία επιτυγχάνει οριηόντια ολοκλιρωςθ όταν 
επεκτείνει τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςε άλλεσ γεωγραφικζσ τοποκεςίεσ, και ι όταν 
αυξάνει τθν γκάμα των προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν. Εφαρμογι 
ςτρατθγικισ οριηόντιασ ολοκλιρωςθσ ςτον τουριςτικό τομζα, ςθμαίνει καταρχιν τθν 
πλιρθ γεωγραφικι διάχυςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςε όλθ τθν επικράτεια, με 
αξιοποίθςθ όλων των περιοχϊν που μποροφν να αξιοποιθκοφν. Επίςθσ ςθμαίνει τθν 
παροχι και νζων εξειδικευμζνων – ςυμπλθρωματικϊν, ωσ προσ τα ιδθ υπάρχοντα, 
τουριςτικά προϊόντα. Στρατθγικζσ οριηόντιασ ολοκλιρωςθσ μποροφν να εφαρμοςτοφν 
ςε δθμοφιλείσ προοριςμοφσ, αξιοποιϊντασ και άλλεσ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ. Για 
παράδειγμα θ δθμιουργία γθπζδων γκολφ ςτθν όδο ι ςτθν Κριτθ ι θ προϊκθςθ του 
τουριςμοφ κρουαηιζρασ ςτθν Σαντορίνθ και τθν Μφκονο, αποτελοφν ςτρατθγικζσ 
οριηόντιασ ολοκλιρωςθσ. Επίςθσ ςτρατθγικζσ οριηόντιασ ολοκλιρωςθσ μποροφν να 
εφαρμοςτοφν αναδεικνφοντασ νζουσ προοριςμοφσ, είτε δθμιουργϊντασ 
ςυμπλθρωματικά προϊόντα ςε είδθ τουριςτικά ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ. Για 
παράδειγμα θ επζκταςθ του τουριςμοφ κρουαηιζρασ ςτθν Καβάλα, και θ ανάπτυξθ 
του κρθςκευτικοφ ι του γαςτρονομικοφ τουριςμό των Κυκλάδων, αποτελοφν 
ςτρατθγικζσ οριηόντιασ ολοκλιρωςθσ. 
 Εφαρμογι ςτρατθγικισ ςυςχετιςμζνθσ διαφοροποίθςθσ ςτον τουριςμό, 
ςθμαίνει τθν ανάπτυξθ διαφοροποιθμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν, τα οποία 
ςχετίηονται με το υπάρχον παρεχόμενο τουριςτικό προϊόν.  Ζτςι για παράδειγμα θ 
δθμιουργία και θ παροχι πακζτων εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, όπωσ θ πϊλθςθ 
και θ προϊκθςθ παραδοςιακϊν προϊόντων αποτελεί ςτρατθγικι ςυςχετιςμζνθσ  

   

24 
Νικθτιάδθσ Γιϊργοσ, Υφυπουργόσ τουριςμοφ ςτο www.capital.gr  5 Ιαν. 2012. 

25 
Thomas L. Wheelen & J. David Hunger, «Strategic Management and Business Policy», USA.,  εκδ. 12

θ
, Pearson 

2010 
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διαφοροποίθςθσ ςτον τουριςτικό τομζα. Στρατθγικζσ διαφοροποίθςθσ αλλά και 
οριηόντιασ ολοκλιρωςθσ, μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε υποανάπτυκτεσ τουριςτικά 
περιοχζσ, αξιοποιϊντασ ςθμαντικά αξιοκζατα, ι δθμιουργϊντασ νζα και παρζχοντασ 
διαφοροποιθμζνα – εναλλακτικά τουριςτικά προϊόντα. Η διαφοροποίθςθ του 
προϊόντοσ είναι αναγκαία, ϊςτε να επιτευχκεί, θ επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ 
περιόδου, θ μεγαλφτερθ γεωγραφικι διαςπορά τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, αλλά και 
θ εξιςορρόπθςθ κινδφνων που υπάρχουν από τθν μονοδιάςτατθ παροχι μιασ μόνο 
μορφισ τουριςμοφ. Νζεσ εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ μποροφν να αναπτυχκοφν 
παρζχοντασ ζςοδα και απαςχόλθςθ, ακόμα και ςε απομακρυςμζνεσ και οικονομικά 
αςκενείσ περιοχζσ.   
 Σε κάκε περίπτωςθ οι προοπτικζσ και θ δυναμικι του Ελλθνικοφ τουριςμοφ 
είναι τζτοιεσ που κα πρζπει να ακολουκθκοφν επικετικζσ ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ, 
αξιοποιϊντασ τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ τόςο ςε ζμψυχο όςο και ςε 
άψυχο δυναμικό. Ο τουριςμόσ μπορεί να αποτελζςει ζναν από τουσ βαςικοφσ 
πυλϊνεσ τθσ οικονομικισ ανάνθψθσ τθσ χϊρασ, διαχζοντασ τον πλοφτο και τθν 
ευθμερία. 
 Για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του Ελλθνικοφ Τουριςμοφ γενικά, αλλά και για τισ 
εναλλακτικζσ μορφζσ ειδικότερα, κα πρζπει να εφαρμοςτοφν πολιτικζσ και να 
ακολουκθκοφν ςτρατθγικζσ οι οποίεσ κα επιτφχουν τα παρακάτω : 
 Τθν παροχι οράματοσ μζςω  ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ δεκαετίασ. Για να 

υπάρξουν επιτυχθμζνα αποτελζςματα και κινθτοποίθςθ των φορζων και των 
ιδιωτϊν κα πρζπει να τεκεί ζνασ ελκυςτικόσ αλλά υλοποιιςιμοσ ςτόχοσ, ο 
οποίοσ εάν υλοποιθκεί κα βελτιϊςει ι και κα αλλάξει προσ το καλφτερο το 
επίπεδο διαβίωςθσ. Τα ποικίλα κζρδθ  από τθν υλοποίθςθ του οράματοσ κα 
πρζπει επαρκϊσ να εξθγθκοφν, να δίνουν προοπτικι ςε όλουσ τουσ 
stakeholders και shareholders και να λειτουργοφν ωσ κίνθτρο για να 
επιτευχκοφν οι τικζμενοι ςτόχοι. 

 Τθν αποκζντρωςθ των αρμοδιοτιτων ςτθν περιφερειακι διοίκθςθ και τθν 
διατιρθςθ αποκλειςτικά του επιτελικοφ και ςυντονιςτικοφ ρόλου ςτθν 
κεντρικι διοίκθςθ. Είναι απαραίτθτο να επιτευχκεί θ δομικι αλλαγι του 
μοντζλου λειτουργίασ και των διαδικαςιϊν εφαρμογισ των πολιτικϊν τθσ 
τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςε εκνικό επίπεδο. Σε επίπεδο ςτρατθγικισ κα πρζπει 
να ακολουκείται, θ πλιρθσ ςυνεργαςία όλων των επιπζδων υλοποίθςθσ τθσ 
τουριςτικισ πολιτικισ. Ζτςι ςε κεντρικό επίπεδο κα τίκενται οι ςτόχοι και οι 
τουριςτικοί τομείσ που κάκε γεωγραφικι ενότθτα ςε επίπεδο περιφζρειασ ζχει 
τισ προοπτικζσ να αναπτφξει και να ενδυναμϊςει. Η υλοποίθςθ των ςτόχων και 
των τομεακϊν τουριςτικϊν πολιτικϊν και προγραμμάτων, κα γίνεται ςε 
επίπεδο περιφζρειασ και διμων. Είναι επίςθσ αναγκαίο να υπάρχει feedback 
και ζλεγχοσ υλοποίθςθσ των ςτόχων που κα γίνεται ςε εκνικό επίπεδο και κα 
οδθγεί ςτισ απαραίτθτεσ βελτιϊςεισ – αλλαγζσ. Η τοπικι και θ περιφερειακι 
αυτοδιοίκθςθ γνωρίηει καλφτερα τισ ιεραρχθμζνεσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ 
ςτον τομζα του τουριςμοφ ςτθν κάκε περιοχι, επομζνωσ κα είναι πολφ πιο 
αποτελεςματικό οι πόροι και θ υλοποίθςθ να γίνεται από αυτοφσ, 
ακολουκϊντασ πάντωσ τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ που ζχουν τεκεί ςε 
κεντρικό επίπεδο. 

 Τθν ενεργοποίθςθ του ιδιωτικοφ τομζα, με τθν προςζλκυςθ επενδφςεων και 
τθν άρςθ των γραφειοκρατικϊν εμποδίων. Θα πρζπει θ χϊρα να αποκτιςει 
ζνα φιλικό για επενδφςεισ περιβάλλον, με αλλαγι κουλτοφρασ από τθν 
διοίκθςθ και το πολιτικό προςωπικό. Για τον ςκοπό αυτό, κα πρζπει να 
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προωκθκοφν απαραίτθτα ζργα και νομοκετιματα που κακυςτεροφν επί 
δεκαετίεσ και τα οποία όταν ολοκλθρωκοφν είναι ικανά να αλλάξουν το 
επιχειρθματικό περιβάλλον όπωσ κτθματολόγιο, χωροταξικά ςχζδια, 
απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν αδειοδοτιςεων, άμεςθ επίλυςθ δικαςτικϊν 
διαφορϊν, ςτακερό φορολογικό ςφςτθμα, πϊλθςθ κρατικϊν ακινιτων κ.λ.π.. 

 Τθν ενεργοποίθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ και κεφαλαίων από 
προγράμματα είτε Ε.Ε., είτε εκνικά (ΕΣΡΑ, Αναπτυξιακόσ νόμοσ, ΡΔΕ κ.λ.π.), 
προσ τθν δθμιουργία υποδομϊν αναγκαίων για τθν τουριςτικι απογείωςθ τθσ 
Ελλάδασ όπωσ μαρίνεσ, γιπεδα γκολφ, ςυνεδριακά κζντρα, εκςυγχρονιςμόσ 
αεροδρομίων, μεγάλα κεματικά πάρκα, δθμιουργία υποδομϊν πρόςδεςθσ 
κρουαηιερόπλοιων και εκςυγχρονιςμόσ λιμανιϊν,  κ.λ.π.. Στα ανωτζρω είναι 
απαραίτθτθ και θ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν, μζςω εκτεταμζνων 
ιδιωτικοποιιςεων και παροχι κινιτρων για ςυμμετοχι ςε επενδφςεισ. Οι 
υποψιφιοι επενδυτζσ κα πρζπει να μποροφν να επιχειροφν ςε ζνα ςτακερό 
οικονομικό περιβάλλον, με γνωςτοφσ εκ των προτζρων όρουσ και 
προχποκζςεισ.  

 Τθν πανελλαδικι καταγραφι των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων και των 
τουριςτικϊν δυνατοτιτων κάκε περιοχισ και επικζντρωςθ ςτθν ανάπτυξθ και 
αξιοποίθςθ, κάκε αξιοποιιςιμου πόρου, με ζνταξθ του ςτο γενικό πλαίςιο 
τουριςτικισ ανάπτυξθσ το οποίο κα γίνεται ςε κεντρικό επίπεδο. Για να 
επιτφχει θ πλιρθ αξιοποίθςθ όλων των δυνατϊν τουριςτικϊν δυνατοτιτων τθσ 
χϊρασ, κα πρζπει καταρχιν να γίνει γνωςτό τι μπορεί να αξιοποιθκεί και μετά 
να ενταχκεί ςτθν εκνικι ςτρατθγικι τουριςτικισ ανάπτυξθσ.  

 Τθν μελζτθ και παροχι ςυνδυαςμζνων τουριςτικϊν προϊόντων και πακζτων με 
ζμφαςθ ςτθν ελκυςτικότθτα του παρεχόμενου πακζτου και ςτθν ικανοποίθςθ 
του επιςκζπτθ – πελάτθ. Θα πρζπει να αξιοποιθκοφν οι δυνατότθτεσ 
ποικίλλων τουριςτικϊν ςυνεργιϊν τόςο μεταξφ γειτονικϊν προοριςμϊν όςο 
και μεταξφ ςυγγενϊν κεματικϊν τουριςτικϊν πακζτων και προϊόντων, όπωσ 
π.χ. γαςτρονομία και πολιτιςμόσ, τουριςμόσ κρουαηιζρασ και ςυνεδριακόσ με 
τουριςμό ευεξίασ κ.λπ. 

 Τθν εφαρμογι επικετικϊν ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ. Οι ςτρατθγικζσ που 
ςυνίςταται όπωσ είδαμε και παραπάνω είναι οι ςτρατθγικζσ οριηόντιασ 
ολοκλιρωςθσ και ςυςχετιςμζνθσ διαφοροποίθςθσ – διαπίκοιλςθσ.  Βαςικι 
ςτρατθγικι τθσ χϊρασ κα πρζπει να αποτελζςει θ διατιρθςθ των μεριδίων 
ςτισ ϊριμεσ παραδοςιακζσ αγορζσ που ςτθρίηουν τθν Ελλάδα για δεκαετίεσ, με 
τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν και να επιχειρθκεί διείςδυςθ ςε 
νζεσ αναπτυςςόμενεσ και με πολλζσ προοπτικζσ αγορζσ όπωσ τθσ ωςίασ, τθσ 
Τουρκίασ, του Ιςραιλ, τθσ Κίνασ κ.λ.π. Επίςθσ κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ και 
ςτθν προϊκθςθ νζων εναλλακτικϊν τουριςτικϊν προϊόντων όπωσ τθσ 
κρουαηιζρασ, του οικοτουριςμοφ, τθσ γαςτρονομίασ, τθσ υγείασ, του 
ςυνεδριακοφ τουριςμοφ, του πολιτιςτικοφ και κρθςκευτικοφ τουριςμοφ κ.λ.π..  

 Η εφαρμογι ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ, κακιςτοφν επιτακτικι τθν ανάγκθ τθσ εκ 
νζου τοποκζτθςθσ του Ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτθν διεκνι αγορά, 
με ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ των πολλϊν εναλλακτικϊν τουριςτικϊν 
δυνατοτιτων τθσ χϊρασ και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν νζων κατθγοριϊν 
από νζουσ προοριςμοφσ. Θα πρζπει να γίνει κατανοθτό ςτισ διεκνείσ αγορζσ 
ότι ο Ελλθνικόσ τουριςμόσ δεν είναι μόνο Ήλιοσ – Θάλαςςα, αλλά ζχει και 
πολλζσ άλλεσ ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ. Επίςθσ είναι απαραίτθτθ και θ εφρεςθ 
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νζων καναλιϊν προϊκθςθσ του Ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ςτισ νζεσ 
αγορζσ. 

 Τθν δθμιουργία επί κθτείασ, κζςθσ Γενικοφ Γραμματζα Τουριςμοφ με ςφμβαςθ 
πενταετίασ, με αποςτολι τθν εφαρμογι του αποφαςιηόμενου ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ και τθν επίλυςθ γραφειοκρατικϊν προβλθμάτων. Επίςθσ 
απαραίτθτθ κρίνεται και θ ςτελζχωςθ επαγγελματικισ ομάδασ μάρκετινγκ 
ςτον εκνικό τουριςτικό φορζα, ϊςτε με το κρίςιμο κομμάτι τθσ προϊκθςθσ και 
τοποκζτθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ να αςχολοφνται άτομα με πείρα και 
ικανότθτεσ. 

 Τθν ζμφαςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ με τθν δθμιουργία ελκυςτικισ διαδραςτικισ 
ιςτοςελίδασ, που κα ςυνδζεται με τισ κατά τόπουσ περιφερειακζσ ενότθτεσ και 
κα αναδεικνφει όλα τα παρεχόμενα τουριςτικά προϊόντα. Η λειτουργία μιασ 
φιλικισ και χρθςτικισ ιςτοςελίδεσ ςτθν οποία κα καταγράφονται όλεσ οι κατά 
τόπο παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ για τουριςμό - αναψυχι, μπορεί να αποδειχτεί 
ςθμαντικό ςθμείο ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ των εςόδων. Σφμφωνα με ζρευνεσ 
περίπου το 50% των πακζτων κλείνονται από το διαδίκτυο, οπότε μια 
δθμοφιλισ και εφκολθ ςτθν χριςθ ιςτοςελίδα, μπορεί να δθμιουργιςει 
ςθμαντικι υπεραξία. 

 Τθν εκπαίδευςθ του εργατικοφ δυναμικοφ που αςχολείται με τον τουριςτικό 
κλάδο, ϊςτε να βελτιωκεί θ ανταγωνιςτικότθτα, αναβακμίηοντασ και τθν 
ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ επιςκζπτεσ. Η εκπαίδευςθ του 
εργατικοφ δυναμικοφ κα δθμιουργιςει περιςςότερο επαγγελματικι 
κουλτοφρα, ακόμα και ςε εποχιακοφσ εργαηόμενουσ, παρζχοντασ υπθρεςίεσ 
ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα.     

 Τθν προςζλκυςθ περιςςότερων εταιριϊν χαμθλοφ αεροπορικοφ κόςτουσ για 
πιο ςυχνι ςφνδεςθ με τουσ τουριςτικοφσ περιοριςμοφσ. Οι ανωτζρω εταιρείεσ 
είναι υπεφκυνεσ για τισ αυξθμζνεσ αφίξεισ κάποιων πολφ δθμοφιλϊν 
τουριςτικϊν προοριςμϊν όπωσ είναι θ Κριτθ, θ όδοσ, θ Σαντορίνθ, θ 
Μφκονοσ κ.λ.π. και θ τυχόν περαιτζρω χρθςιμοποίθςθ τουσ και ςε άλλουσ 
προοριςμοφσ είναι βζβαιο ότι κα βοθκιςει ςτθν αφξθςθ των επιςκεπτϊν.  

 
Εν κατακλείδι, ο Ελλθνικόσ τουριςμόσ αποτελεί ζνα από τουσ κφριουσ πυλϊνεσ τθσ 
εκνικισ οικονομίασ ςτον οποίο και μπορεί να ςτθριχτεί θ χϊρα για να επανακάμψει. Η 
εφαρμογι εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, είναι 
μονόδρομοσ εάν κζλουμε να επιτφχουμε τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ με 
παράλλθλθ διεφρυνςθ των εςόδων και των πολλαπλαςιαςτικϊν ωφελειϊν, από τθν 
αξιοποίθςθ του τουριςτικοφ τομζα ςτθν Ελλάδα.   
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Διάγραμμα 1. Συχνότθτα παρουςίαςθσ γαςτρονομικϊν προϊόντων ςτα μζςα 
προβολισ (διαδίκτυο και ζντυπα) ανάλογα με το είδοσ του φορζα 
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