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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο τουρισµός ισοδυναµεί µε πλούτο, οικονοµική άνθηση, θέσεις εργασίας, 

κοινωνική ευηµερία και αδιαµφισβήτητα αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της 

οικονοµικής ζωής της Ελλάδας. Αποτελεί παγκόσµιο κοινωνικο-οικονοµικό φαινόµενο 

και προέρχεται από την ανάγκη του ανθρώπου να αποδράσει από την καθηµερινότητα, 

την επιθυµία του για επαφή µε τη φύση, όπως επίσης και την περιέργεια που έχει να 

εξερευνήσει άλλους τόπους και πολιτισµούς και να ικανοποιήσει τη βασική του ανάγκη 

για ξεκούραση, διασκέδαση και αναψυχή.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού στην Κρήτη, µέσα από την εκπόνηση ενός στρατηγικού πλάνου 

ανάπτυξης. Αρχικά γίνεται µια αναφορά στο σύγχρονο τουρισµό καθώς και στα 

διάφορα είδη εναλλακτικού τουρισµού. Παράλληλα αναλύονται οι προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη και εφαρµογή αυτών των µορφών τουρισµού. Ακολουθεί 

η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης µε χρήση της SWOT ανάλυσης, η οποία 

αναλύει τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του τουρισµού στην Κρήτη και αναδεικνύει τις 

ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ακολουθεί η παρουσίαση ενός 

στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και διαχείρισης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

στο νησί και προτείνονται λύσεις για τη διευθέτηση των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει ο τουρισµός στην Ελλάδα γενικότερα.  

Τέλος διαπιστώνεται ότι οι δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού αποτελούν 

µεµονωµένες προσπάθειες χωρίς συντονισµό των δράσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου 

τοµέα. Μπορούν όµως ν’ αποτελέσουν µοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία για την Κρήτη 

και την Ελλάδα στο σύνολό της, δηµιουργώντας τουριστικούς πόλους έλξης ειδικού 

ενδιαφέροντος και συµβάλλοντας στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς 

και στην ποιοτική και οικονοµική αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1.1 Εισαγωγή 

Ο τουρισµός είναι µια από τις σηµαντικότερες οικονοµικές δραστηριότητες 

στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα. Η συµβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη 

καθώς και στη δηµιουργία απασχόλησης είναι καταλυτική. 

Η παρούσα περίοδος που διανύουµε, η οποία θεωρείται δύσκολη από 

οικονοµική αλλά και κοινωνική άποψη, ανέδειξε µε έντονο τρόπο τις διαρθρωτικές 

αδυναµίες της οικονοµίας µας. Αυτή τη δύσκολη συγκυρία πρέπει να τη δούµε ως 

ευκαιρία ώστε ν’ αναθεωρήσουµε λάθη και κοινότυπες λογικές, πάνω στις οποίες 

βασίστηκε η πορεία του ελληνικού τουρισµού κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας. Πρέπει να στραφούµε λοιπόν σε νέες προσεγγίσεις ανάπτυξης του 

τουριστικού µας προϊόντος. 

 

1.2 Στόχοι και σκοποί της εργασίας 

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να προταθούν οι κατευθύνσεις ενός νέου 

εναλλακτικού µοντέλου ανάπτυξης του τουρισµού στην Κρήτη, και γενικότερα στην 

Ελλάδα. Το νέο αυτό µοντέλο, θα πρέπει: 

• Να αναδείξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του τουρισµού στην ελληνική 

οικονοµία. 

• Να θέσει τον τουρισµό ως προτεραιότητα του κυβερνητικού έργου. 

• Να προσδώσει εναλλακτικό χαρακτήρα στην τουριστική ανάπτυξη. 

• Να δηµιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τουρισµού. 

• Να είναι ελκυστικό σε νέες επενδύσεις, και τέλος, 
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• Να συµβάλλει στη διάχυση των ωφελειών του τουρισµού στη κοινωνία 

και στην οικονοµία. 

 

1.3 ∆ιάρθρωση της εργασίας 

Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται περιλαµβάνει δύο µέρη. Το 

πρώτο µέρος περιλαµβάνει το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Συγκεκριµένα 

αποτελείται από το 2ο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στο σύγχρονο τουρισµό µε 

έννοιες και ορισµούς, στην καταγραφή της παγκόσµιας τουριστικής κίνησης, καθώς 

επίσης δίνει και τη διάσταση του τουρισµού στην ελληνική πραγµατικότητα. Στο 3ο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται µε εννοιολογική προσέγγιση οι βασικότερες µορφές ειδικού 

και εναλλακτικού τουρισµού, οι λόγοι που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτών των µορφών 

τουρισµού, ενώ παραθέτονται και παραδείγµατα εφαρµογής σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, αναλύονται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, τη στήριξη και την 

εφαρµογή των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού καθώς και οι πόροι, οι 

υποδοµές και οι υπηρεσίες.  

Στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο µέρος της µεθοδολογικής προσέγγισης το 

οποίο περιλαµβάνει το ερευνητικό πλαίσιο. Σε αυτό το µέρος λοιπόν, στο 4ο κεφάλαιο, 

αναλύεται η περίπτωση της Κρήτης και εφαρµόζεται η SWOT analysis, η οποία 

παρουσιάζει τα δυνατά και αδύναµα σηµεία της περιοχής, καθώς και τις ευκαιρίες και 

τις απειλές που προέρχονται από το µακροπεριβάλλον. Στο ίδιο κεφάλαιο θέτονται  

στρατηγικοί στόχοι ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού στο νησί ενώ 

παρατίθενται οι προτάσεις αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος στην Κρήτη και 

γενικότερα στην Ελλάδα. Στο 5ο κεφάλαιο εξάγονται τα συµπεράσµατα, κλείνοντας το 

θέµα προς ανάλυση που πραγµατεύεται η εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ   
 

2.1 Γενικά για τον Τουρισµό 

Ο ορισµός του τουρισµού αποτελεί ένα πολύπλευρο καθώς και δύσκολο 

κοµµάτι για τους µελετητές του. Αυτό οφείλεται στην εναλλαγή του περιεχοµένου του 

ανάλογα µε το κοινωνικό – πολιτιστικό, οικονοµικό, πολιτικό και φυσικό περιβάλλον. 

Για παράδειγµα ο τουρισµός στην Ιταλία και στην Γαλλία στηρίζεται κυρίως στα 

χλιδάτα εστιατόρια και τις αγορές τους, γεγονός που διαφέρει από τον τουρισµό που 

προσφέρει η Ρωσία (Lickorish & Carson, 2004). 

Παρόλα αυτά ορισµένα βασικά κοινά χαρακτηριστικά του τουρισµού, όπως 

είναι η απόσταση του τουριστικού προορισµού, η διάρκεια παραµονής του στον τόπο 

και στον σκοπό µετακίνησης του, βοήθησαν στην διατύπωση ορισµών τόσο του 

τουρισµού όσο και του τουρίστα. 

Συγκεκριµένα ο τουρισµός αφορά στην µετακίνηση ανθρώπων από τον τόπο 

µόνιµης κατοικίας τους σε άλλον τόπο, για λόγους αναψυχής, ξεκούρασης ή 

πνευµατικής καλλιέργειας, αλλά και στην οργανωµένη προσπάθεια ενός τόπου να 

συγκρατήσει αυτά τα άτοµα που µετακινούνται για τους προαναφερθέντες λόγους και 

συνάµα να προσελκύσει και άλλους ανθρώπους, παρέχοντας τους τέτοιου είδους 

υπηρεσίες αναψυχής, ξεκούρασης, πνευµατικής καλλιέργειας. (Αποστολόπουλος και 

Σδράλη, 2007; Καραγιάννης και Έξαρχος, 2006).  

Ταυτόχρονα όµως, είναι και οι προσπάθειες προσέλκυσης, φιλοξενίας και 

υποδοχής των τουριστών εκ µέρους των φορέων τουρισµού και των χώρων υποδοχής 

τους. (Λογοθέτης, 1988). 

Σε σχέση µε µια δεδοµένη χώρα, διακρίνονται τρεις µορφές τουρισµού: 

i) Ο εγχώριος τουρισµός: περιλαµβάνει τις δραστηριότητες των κατοίκων µιας 

δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας 
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αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους 

ii) Ο εισερχόµενος τουρισµός: περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µη µονίµων κατοίκων 

µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εσωτερικό της 

χώρας αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. 

iii) Ο εξερχόµενος τουρισµός: περιλαµβάνει τις δραστηριότητες µονίµων κατοίκων 

µιας δεδοµένης χώρας που ταξιδεύουν και διαµένουν σε τόπους στο εξωτερικό της 

χώρας και έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. 

Παρόµοιοι ορισµοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άλλες περιοχές, 

περιφέρειες ή οµάδες χωρών αντικαθιστώντας τη «χώρα» µε την περιοχή αναφοράς. Οι 

τρεις βασικές µορφές τουρισµού µπορούν να συνδυαστούν µε τρεις τρόπους έτσι ώστε 

να προκύψουν οι ακόλουθες κατηγορίες τουρισµού: 

i) εσωτερικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον 

«εισερχόµενο» τουρισµό. 

ii) εθνικός τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εγχώριο τουρισµό» και τον 

«εξερχόµενο» τουρισµό. 

iii) διεθνής τουρισµός, που περιλαµβάνει τον «εισερχόµενο τουρισµό» και τον 

«εξερχόµενο» τουρισµό. 

 

2.2 Παγκόσµια τουριστική κίνηση 

Ο τουρισµός είναι ένας από τους δυναµικότερα αναπτυσσόµενους τοµείς της 

παγκόσµιας οικονοµίας, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους. Αποτελώντας 

κυρίαρχη δραστηριότητα σε πολλές χώρες, έχει αξιόλογες πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις στους άλλους τοµείς της οικονοµίας και συµβάλλει στη συνολική 

οικονοµική ανάπτυξη των χωρών.  Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σηµείωσε 

αξιοσηµείωτη µεγέθυνση, συνδεόµενος άµεσα µε την κοινωνικοοικονοµική 

αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς συµβάλλει σηµαντικά στην άνοδο του επιπέδου 



11 

 

διαβίωσης των τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών και, συνακόλουθα, στην ευηµερία 

των πολιτών. 

Ο επιχειρηµατικός όγκος του τουρισµού σε παγκόσµια κλίµακα ενδεχοµένως 

ξεπερνά αυτόν των εξαγωγών πετρελαίου, ειδών διατροφής και αυτοκινήτων, ενώ 

παράλληλα παραµένει η βασική πηγή εισοδήµατος για πολλές αναπτυσσόµενες χώρες. 

Ο τουρισµός ως οικονοµικός τοµέας συνδέεται άµεσα µε πολλούς άλλους τοµείς 

της οικονοµίας και της παραγωγής. Κατά συνέπεια, τα οφέλη που η αύξησή του 

επιφέρει είναι πολυποίκιλα και στον τοµέα της απασχόλησης. 

Οι αριθµοί είναι ενδεικτικοί του µεγέθους της συµβολής του τουρισµού στην 

παγκόσµια οικονοµία: 

• Από το 1952 ως το 2005 ο αριθµός των διεθνών τουριστικών αφίξεων αυξήθηκε 

µε ρυθµό 6,5% κατά έτος, µε αποτέλεσµα ο συνολικός αριθµός των ταξιδιωτών 

να εκτιναχθεί από τα 25 στα 806 εκατοµµύρια. Ο ρυθµός αύξησης του 

εισοδήµατος που προέκυψε από αυτές τις αφίξεις ήταν ιδιαίτερα µεγάλος, 

αγγίζοντας το 11,2% για την προαναφερθείσα περίοδο, γιγαντώνοντας την 

παγκόσµια οικονοµία και αγγίζοντας τα 680 δις δολάρια το 2005. 

•  Ως το 1950, οι 15 κορυφαίοι προορισµοί απορροφούσαν το 88% των 

παγκόσµιων αφίξεων, µε το ποσοστό να µειώνεται στο 75%  για το 1970 και 

στο 57% για το 2005, µε αποτέλεσµα την πιο οµοιόµορφη κατανοµή των 

οφελών του παγκόσµιου τουρισµού, συµπεριλαµβανοµένων πλέον και νέων 

προορισµών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

•  Το 2006 οι παγκόσµιες αφίξεις άγγιξαν τα 842 εκατοµµύρια, σηµειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 4,6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 

• Το 2007 παρουσιάζεται ως το τέταρτο συνεχόµενο έτος σταθερής µεγέθυνσης 

της παγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας, η οποία παρουσιάζεται συνολικά 

ευπροσάρµοστη στις ποικίλες κρίσεις που ενδεχοµένως προκύπτουν. Το 2008 
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ήταν το έτος που o παγκόσµιος τουρισµός επλήγει σηµαντικά από την 

παγκόσµια οικονοµική κρίση και άρχισε µια αντίστροφη πορεία που 

συνεχίστηκε και το πρώτο µισό του 2009. Συγκεκριµένα σηµειώθηκαν 924 

εκατ. αφίξεις τουριστών παγκοσµίως, 16 εκατ. περισσότερες σε σχέση µε τις 

αφίξεις του 2007, σηµειώνοντας έτσι µια αύξηση 2%. Η αύξηση, αυτή, 

οφείλεται, στα θετικά αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου, καθώς το δεύτερο 

εξάµηνο σηµειώνεται µια απότοµη αλλαγή στις τάσεις που καταγράφουν οι 

αφίξεις, γεγονός που καθιστά το 2008 µια χρονιά αντιθέσεων για τον παγκόσµιο 

τουρισµό. Έτσι, ενώ µεταξύ Ιανουαρίου-Ιουνίου παρατηρείται µια αύξηση 5%, 

κατά το δεύτερο εξάµηνο οι παγκόσµιες τουριστικές αφίξεις σηµειώνουν πτώση 

1% σαν αποτέλεσµα της εξαιρετικά ασταθούς παγκόσµιας οικονοµίας 

(χρηµατοοικονοµική κρίση, αύξηση της τιµής των προϊόντων και του 

πετρελαίου, έντονες διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών). Στο σύνολο 

του έτους, όλες οι περιοχές παρουσίασαν αύξηση εκτός από την Ευρώπη, όπου 

τα νούµερα των διεθνών αφίξεων παρέµειναν στάσιµα. Τα καλύτερα 

αποτελέσµατα παρουσιάζουν η Μέση Ανατολή (+11%), η Αφρική (+5%) και η 

Αµερική (+4%). (Πηγή: UNWTO World Tourism Barometer, Ιανουάριος 2009) 

• Το 2009 οι παγκόσµιες αφίξεις µειώθηκαν κατά 4,2% σε σχέση µε το 2008, 

φτάνοντας τα 880 εκατοµµύρια. Σηµειώθηκαν 880 εκατ. αφίξεις τουριστών 

παγκοσµίως, 39 εκατ. λιγότερες σε σχέση µε τις αφίξεις του 2008 σηµειώνοντας 

έτσι µια µείωση 4,2 %. Στο σύνολο του έτους, όλες οι περιοχές παρουσίασαν 

µείωση εκτός από την Αφρική, όπου τα νούµερα των διεθνών αφίξεων 

σηµείωσαν αύξηση 3%. Τα χειρότερα αποτελέσµατα παρουσιάζουν η Ευρώπη  

(-5,6%), η Μέση Ανατολή (-5,4%) και η Αµερική (-4,7%). (Πηγή: UNWTO 

World Tourism Barometer, Απρίλιος 2010) 
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• Το 2010 οι παγκόσµιες αφίξεις άγγιξαν τα 940 εκατοµµύρια, σηµειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 6,6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Πιο αναλυτικά,  

σηµειώθηκαν 940 εκατ. αφίξεις τουριστών παγκοσµίως, 58 εκατ. περισσότερες 

σε σχέση µε τις αφίξεις του 2009 σηµειώνοντας έτσι την αύξηση του 6,6 %. Η 

αύξηση αυτή οφείλεται στα θετικά αποτελέσµατα που παρουσίασαν όλες οι 

περιοχές κατά τη διάρκεια του έτους. Πιο συγκεκριµένα, η Μέση Ανατολή 

παρουσίασε τη µεγαλύτερη αύξηση στα νούµερα των διεθνών αφίξεων (+14%). 

Ακολουθούν Ασία (+12,7%), Αφρική (+7%), Αµερική (+6,5%) και Ευρώπη 

(+3,3%). (Πηγή: UNWTO World Tourism Barometer, Απρίλιος 2011) 

• Το 2011 ο τουρισµός συνεχίζει την ανάκαµψή του και σηµειώνει θετικά 

αποτελέσµατα µε βάση τις προβλέψεις του ΠΟΤ, ο οποίος επισηµαίνει πως οι 

πρόσφατες αναταραχές σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική και ο 

καταστροφικός σεισµός που έπληξε την Ιαπωνία δεν αναµένεται να επηρεάσουν 

σηµαντικά την προβλεπόµενη ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΠΟΤ, 

αναµενόταν παγκοσµίως θετική ανάπτυξη 4% µε 5% το 2011. (Πηγή: UNWTO 

World Tourism Barometer, Απρίλιος 2011) Κατά τη διάρκεια όµως της πέµπτης 

συνόδου κορυφής των Υπουργών του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού το 

Νοέµβριο του 2011, ο ΠΟΤ µείωσε την προβλεπόµενη ανάπτυξη σε 3,2% αντί 

της αρχικής του 4,5% της Παγκόσµιας Τουριστικής κίνησης. Ενώ, ο Γενικός 

Γραµµατέας του UNWTO Taleb Rifai αναφερόµενος στις διεθνείς αφίξεις στους 

πρώτους οκτώ µήνες του έτους τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές αφίξεις είναι 

αυξηµένες κατά 6%. (http://news.travelling.gr) 

• Το 2012 αναµένεται να είναι το έτος µε τη µεγαλύτερη τουριστική κίνηση, 

υπερβαίνοντας το  ένα δισ. ευρώ. Φέτος πρωταγωνιστούν στις διεθνείς αφίξεις 

χώρες µε έντονα οικονοµικά προβλήµατα, όπως η Ελλάδα µε 12-14% αύξηση 

των διεθνών αφίξεων, δεύτερη η Πορτογαλία και τρίτη η Ιρλανδία. Παρ όλα τα 



 

προηγούµενα νούµερα

πρόβλεψή του για 5,1% 

κίνησης για το 2012, προς

• Παρά την υποβάθµιση

David Scowsill θεώρησε

Βιοµηχανία θα αυξάνεται

χρόνια, δηµιουργώντας

Οργανισµός Τουρισµού

τουριστικών αφίξεων

διεθνείς αφίξεις αναµένεται

(http://news.travelling.gr

Στο διάγραµµα Α1 σκιαγραφείται

αφίξεων διεθνώς, όπως αυτή περιγράφεται

οι εκτιµήσεις που έχουν γίνει

καθώς και η ανάπτυξη της τουριστικής

γεωγραφικό τµήµα. 

∆ιάγραµµα Α1: ∆ιεθνείς

      Πηγή: World Tourism Organization (UNWTO) 
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προηγούµενα νούµερα ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού αναθεώρησε

του για 5,1% ανάπτυξη της παγκόσµιας ταξιδιωτικής και

για το 2012, προς τα κάτω, δηλαδή σε 3,3% ανάπτυξη.  

υποβάθµιση ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του
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Βιοµηχανία θα αυξάνεται κατά 4% µέσο όρο κάθε χρόνο για τα

δηµιουργώντας 70 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας. 

ς Τουρισµού προβλέπει µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης

τουριστικών αφίξεων της τάξης του 4,1% µε ορίζοντα το 2020. 

αφίξεις αναµένεται ως τότε να ξεπεράσουν το 1,5 δις

ws.travelling.gr) 
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όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω, ενώ στον πίνακα Α

υ έχουν γίνει από τον ΠΟΤ για τις αφίξεις της περιόδου

ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης της περιόδου του 2011 
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Πίνακας Α1: Αποτελέσµατα 2011 & Εκτιµήσεις ανάπτυξης τουριστικής 
κίνησης 2012.  

 

  2011 Εκτιμήσεις 2012 

Διεθνώς +4,4% +3% έως +4% 

Ευρώπη +6,0% +2% έως +4% 

Ασία +5,6% +4% έως +6% 

Αμερική +4,2% +2% έως +4% 

Αφρική +0,0% +4% έως +6% 

Μέση Ανατολή -8,0% +0% έως +5% 

         Πηγή: World Tourism Organization (UNWTO) 

 

Συµπερασµατικά και κρίνοντας από την διαχρονική πορεία του παγκόσµιου 

τουρισµού µπορούµε να πούµε ότι αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις εν όψει του 21ου 

αιώνα, οι οποίες σχετίζονται µε τη βιώσιµη και ισόρροπη ανάπτυξη, την αντιµετώπιση 

των ανισοτήτων σε ζητήµατα πλούτου και ευκαιριών αλλά και την ορθή κατανοµή και 

διαχείριση των υπαρχόντων φυσικών πόρων, όπως ακριβώς συµβαίνει µε κάθε ζωντανό 

κοµµάτι της παγκόσµιας οικονοµίας που έρχεται αντιµέτωπο µε τη διαρκώς 

εξελισσόµενη διεθνή πραγµατικότητα. 

 

2.3 Ο τουρισµός στην ελληνική οικονοµία 

Ο τουρισµός αποτελεί για την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια κύρια πηγή 

ανάπτυξης, δηµιουργίας εισοδήµατος και απασχόλησης. Η συµµετοχή του στο ΑΕΠ 

είναι σταθερά µεγαλύτερη από 15% (βλ. πίνακα Α2), ενώ 1 στους 5 κατοίκους της 

χώρας µας απασχολείται άµεσα ή έµµεσα στον τουριστικό τοµέα, ενώ ιδιαίτερα 

σηµαντική είναι η συµβολή του τουρισµού στην κάλυψη του ελλείµµατος του 

εµπορικού ισοζυγίου, όπου παρά τη διόγκωση του τα τελευταία τρία (3) χρόνια, οι 

τουριστικές εισπράξεις καλύπτουν σχεδόν το 1/3 αυτού. 

Υπολογίζεται ότι η τουριστική κατανάλωση επηρεάζει το 60% των κλάδων της 

ελληνικής οικονοµίας, ενώ ο τουριστικός πολλαπλασιαστής εκτιµάται σε 2,184 ή, µε 
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άλλα λόγια, κάθε Ευρώ που καταναλώνεται στο τουρισµό δηµιουργεί υπερδιπλάσια 

δευτερογενή κατανάλωση στην υπόλοιπη οικονοµία.1 

 

Πίνακας Α2:Η συµβολή του τουρισµού σε ΑΕΠ, απασχόληση, 
εµπορικό ισοζύγιο. 

   

       1990 2000 2009 

 
ΑΕΠ 15,2% 15,9% 15,2% 

 
Άμεση & έμμεση απασχόληση (% επί συνολικής 

απασχόλησης) 19,5% 19,8% 18,5% 

 

Άμεση & έμμεση απασχόληση ('000) 731,8 781 774,2 

 

Κάλυψη ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου 20,8% 45,9% 33,7% 

                Πηγή: WTTC, TτΕ 

2.4 Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουρισµού 

Η ανταγωνιστικότητα είναι το σχετικό µέγεθος που προκύπτει από τη σύγκρισή 

µας µε τον καλύτερο ή, διαφορετικά, η ικανότητά µας να επιχειρούµε καλύτερα και 

αποτελεσµατικότερα από τους ανταγωνιστές µας. Ανταγωνιστές µας είναι οι χώρες-

τουριστικοί προορισµοί που είτε παράγουν ίδιο ή παρεµφερές τουριστικό προϊόν µε το 

δικό µας, είτε/και απευθύνονται στις ίδιες αγορές για άντληση πελατείας. Έτσι, η 

Ισπανία, η Τουρκία, η Κύπρος και η Αίγυπτος προκύπτουν ως οι κύριοι ανταγωνιστές 

µας (κατά περίπτωση προστίθενται η Πορτογαλία και η Κροατία, µε ελλιπή όµως 

στοιχεία). 

Το ζητούµενο της τουριστικής οικονοµίας, στην απλή του έκφραση, είναι η 

µεγιστοποίηση των µεγεθών: [Έσοδα] και [Θέσεις Απασχόλησης]. Ο πρώτος 

παράγοντας εκφράζεται από το γινόµενο: [Αφίξεις Χ Κατά Κεφαλή ∆απάνη]. Το 

γινόµενο παίρνει τόσο µεγαλύτερη τιµή όσο µεγαλύτερη είναι η τουριστική περίοδος 

και επηρεάζει αντίστοιχα τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 

                                                           
1
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009, Η σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία. 



 

Με δεδοµένη την αδυναµία

µεγέθη [Αφίξεις], [Έσοδα

καταγράφουν ικανοποιητικά την

Στο διάστηµα 2000

και την ΜΚ∆, παρατηρούµε

υστέρηση των τριών αυτών βασικ

περισσοτέρων ανταγωνιστών µας

 

  ∆ιάγραµµα Α2: Μεταβολή
Ελλάδα & ανταγωνιστές

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Η υστέρηση αυτή αποτυπώνεται

στην κατά UNWTO κατάταξη

και A4). 
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δεδοµένη την αδυναµία ακριβούς µέτρησης των διανυκτερεύσεων

Έσοδα] και [Μέση κατά Κεφαλή ∆απάνη] 

ικανοποιητικά την πορεία της τουριστικής οικονοµίας. 

διάστηµα 2000-2009, συγκρίνοντας τις µεταβολές στις αφίξεις

παρατηρούµε ότι ο ελληνικός τουρισµός παρουσιάζει

τριών αυτών βασικών µεγεθών, έναντι των αντιστοίχων

ταγωνιστών µας (βλ. ∆ιάγραµµα Α2). 

Μεταβολή αφίξεων, εσόδων και ΜΚ∆ (%), 
Ελλάδα & ανταγωνιστές, 2000-2009. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, UNWTO

υστέρηση αυτή αποτυπώνεται και στην υποχώρηση που σηµείωσε

κατάταξη των αφίξεων και των εισπράξεων (βλ. ∆ιαγράµµατα

Ελλάδα Ισπανία Κροατία Κύπρος Τουρκία

8%

60%

-20%

145%

70%

219%

19%

178%

31%

57%

99%

49%

14%

17 

των διανυκτερεύσεων, τα 

∆απάνη] θεωρείται ότι 

µεταβολές στις αφίξεις, τα έσοδα 

παρουσιάζει σηµαντική 

αντιστοίχων µεγεθών των 

(%), 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            : ΕΛ.ΣΤΑΤ, UNWTO 

που σηµείωσε η Ελλάδα 

εισπράξεων βλ. ∆ιαγράµµατα Α3 

14%

Αφίξεις

Έσοδα

ΜΚΔ



18 

 

∆ιάγραµµα Α3: Παγκόσµια κατάταξη βάσει αφίξεων (σε εκατ.), 
2000 και 2009 

 

 

                                         Πηγή: UNWTO, 2006, Yearbook of Tourism Statistics                        Πηγή: UNWTO, 2010, Tourism Highlights 

 

 

 

 
∆ιάγραµµα Α4: Κατάταξη βάσει τουριστικών εισπράξεων (σε δισ. US$), 

2000 και 2009 

 

 

   Πηγή: UNWTO, 2006, Yearbook of Tourism Statistics                     Πηγή: UNWTO, 2010, Tourism Highlights 
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Στην κατάταξη του World Economic Forum µε βάση το ∆είκτη Ταξιδιωτικής & 

Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας 2011 η Ελλάδα υποχώρησε στην 29η θέση από την 

24η, που ήταν το 2009. 

Οι ανταγωνίστριες χώρες, σε επίπεδο διεθνών αφίξεων, το 2010 σε σύγκριση µε 

το 2009, παρουσίασαν άνοδο. Η Τουρκία είχε 5,7% αύξηση στις αφίξεις, η Κύπρος 

1,5% αύξηση, η Ισπανία 1% και η Κροατία 4,8%. 

Όσον αφορά τα µερίδια αγοράς ο ελληνικός τουρισµός φαίνεται να διατηρεί τα 

ποσοστά του στην Ευρώπη, (βλ. διάγραµµα Α5), ενώ όσο αφορά την εποχικότητα 

παρατηρείται (βλ. διάγραµµα Α6) η ίδια καµπύλη για σχεδόν 20 χρόνια σε σύγκριση µε 

το µέσο όρο των ανταγωνιστριών χωρών, γεγονός που συνιστά και σηµαντικό 

µειονέκτηµα. Συγκεκριµένα, στο τρίµηνο Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέµβριος 

υποδεχόµαστε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των διεθνών αφίξεων (µη κάτοικοι), σε 

αντίθεση µε τους υπόλοιπους µήνες που υπολειτουργούµε ή δε λειτουργούµε καθόλου. 

 

∆ιάγραµµα Α5: Μερίδια αγοράς Ελλάδας και ανταγωνιστών βάσει των 
διεθνών αφίξεων στην Ευρώπη. 

 

         Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων UNWTO. 
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∆ιάγραµµα Α6: Εποχικότητα τουριστικής ζήτησης Ελλάδας & Μ.Ο. 
Ανταγωνιστών, 2000-2009. 

 

Τα προβλήµατα αυτά καθώς και οι κακές επιδόσεις του 2009 και του 2010, σε 

συνδυασµό µε την άνοδο των ανταγωνιστών µας και την έλλειψη τουριστικής πολιτικής 

στην Ελλάδα, επιβάλλουν την ανάγκη για δραστικές παρεµβάσεις άµεσα στον ελληνικό 

τουρισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

3.1 Γενική Έννοια του Εναλλακτικού Τουρισµού 

Οι ειδικές µορφές τουρισµού προϋπήρχαν χρονικά τόσο του µαζικού τουρισµού 

όσο και των νέων µορφών τουρισµού. Λειτουργούσαν όµως στις περισσότερες 

περιπτώσεις ως συµπληρωµατική µορφή του µαζικού τουρισµού, ενώ οι νέες µορφές 

παρουσιάστηκαν κυρίως τα τελευταία χρόνια ως απάντηση στην αλλαγή κινήτρων των 

τουριστών µε έµφαση σε αυτά που συνδέονται µε την οικολογία και το περιβάλλον. 

Οι ειδικές µορφές τουρισµού χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός ειδικού και 

κυρίαρχου κινήτρου στη ζήτηση και από την ανάπτυξη µιας αντίστοιχης ειδικής 

υποδοµής στις τουριστικές περιοχές, που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των τουριστών 

της κάθε ειδικής µορφής. Οι εναλλακτικές µορφές αποτελούν τµήµα των ειδικών 

µορφών, όπου επιπλέον οι τουρίστες συχνά επιλέγουν τον τρόπο οργάνωσης και 

διεξαγωγής του ταξιδιού, στον οποίο κυριαρχεί η αυτονοµία των επιλογών και η 

περιήγηση µε µικρή χρήση υπηρεσιών οργανωµένου τουρισµού . (Τσάρτας 1999). 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού βρίσκονται στον αντίποδα του µαζικού 

τουρισµού και ειδικότερα του διεθνούς τουριστικού προτύπου της αγοράς που 

χαρακτηρίζονται από την µαζικότητα, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη µείωση 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και αποσκοπεί στη µεγιστοποίηση του 

κέρδους σε βάρος των τοπικών κοινωνιών, της τοπικής οικονοµίας και περιβάλλοντος. 

Στις εναλλακτικές µορφές περιλαµβάνονται όσες έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους 

την αντίθεση στον κλασικό τύπο µαζικού τουρισµού, έχοντας ως αφετηρία την ανάγκη 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονοµιάς και 

τη φυσική ζωή. Πλέον τίθενται στην πρώτη γραµµή της τουριστικής ανάπτυξης οι 

φυσικοί και οι πολιτιστικοί πόροι. 
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Κάθε ειδική µορφή τουρισµού έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο 

λειτουργώντας ως κίνητρο γίνεται αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο και δίνει το όνοµα 

του στην ειδική αυτή µορφή. Η πλειοψηφία αυτών των µορφών εµπεριέχει την ενεργό 

συµµετοχή των τουριστών στις δραστηριότητες αυτών των εναλλακτικών µορφών. 

Επίσης στις ειδικές µορφές τουρισµού εκτός από τον προσδιοριστικό κίνητρο, µπορούν 

να διακριθούν και άλλα χαρακτηριστικά όπως ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του 

και η απαιτούµενη υποδοµή που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των ειδικών αναγκών 

των τουριστών-επισκεπτών. Πολλές από αυτές τις µορφές αναπτύχθηκαν υπό την 

επιρροή του οικολογικού κινήµατος ενώ είναι συχνό φαινόµενο η παράλληλη ανάπτυξή 

εναλλακτικών µορφών που συνδέουν την οικολογία και τον πολιτισµό (π.χ. 

οικοτουρισµός-πολιτιστικός τουρισµός). (Βελισσαρίου 2000) 

∆ηλαδή η ανάγκη του ατόµου για διακοπές άρχισε να συνδυάζεται µε τα 

προσωπικά ενδιαφέροντα του κάθε ατόµου ξεχωριστά και σιγά-σιγά διαµορφώθηκαν 

οµάδες τουριστών µε κοινά ενδιαφέροντα. Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορµή για την 

εξειδίκευση του τουρισµού σε ειδικές µορφές που στόχο είχαν να ικανοποιήσουν 

συγκεκριµένες προτιµήσεις οµαδοποιηµένων τουριστών. Οι λόγοι που δηµιουργήθηκαν 

αυτές οι µορφές τουρισµού έχουν άµεση σχέση µε τα hobbies του καθενός, µε 

αθλητικές δραστηριότητες αλλά και επαγγελµατικούς λόγους (συνέδρια) µε λόγους 

υγείας (θεραπευτικός τουρισµός- τουρισµός υγείας) και µε κάθε ιδιαίτερη προτίµηση ή 

λόγο που αντιστοιχεί σε µια ξεχωριστή µορφή τουρισµού. Καθοριστικοί παράγοντες 

στην ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού αποδείχτηκαν οι τοπικές ιδιοµορφίες σε 

χώρες ή περιοχές και η συχνή συνύπαρξη δυο ή τριών ειδικών µορφών σε ένα κοινό 

µοντέλο ανάπτυξης. 

Από την άλλη, ενδέχεται κάποιες από τις ειδικές και εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού να έχουν αρνητικές επιπτώσεις και επιδράσεις στο περιβάλλον και να 
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οδηγήσουν στην υπερεκµετάλλευση τοπικών πόρων αλλά και στη συγκέντρωση 

δραστηριοτήτων σε ευαίσθητες περιοχές. 

 

3.2 Λόγοι ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισµού 

Μέχρι τη δεκαετία του '80 ο µαζικός τουρισµός βρισκόταν στο απόγειο της 

έκφανσης του. Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 και έπειτα αυτού το είδος τουρισµού 

άρχισε να δείχνει σηµάδια αδυναµίας. 

Υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι που συνέβαλλαν στην αδυναµία αυτή που 

αντιµετώπισε ο µαζικός τουρισµός. Ένας από αυτούς είναι τα προβλήµατα που 

αντιµετώπιζε ο τουρίστας σχετικά µε την ποιότητα των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών 

στους µέχρι τότε τουριστικούς προορισµούς λόγω της µεγάλης κίνησης πληθυσµού και 

της υπερσυγκέντρωσης κατά την διάρκεια του τουριστικής περιόδου (Lickorish & 

Jenkins, 2004). Ταυτόχρονα οι µεγάλοι τουριστικοί προορισµοί χαρακτηρίζονταν από 

µεγάλα ξενοδοχειακά καταλύµατα άλλα µε έλλειψη των απαραίτητων υποδοµών, 

µολυσµένο φυσικό περιβάλλον, κατεστραµµένους φυσικούς πόρους. Η τουριστική 

ανάπτυξη χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασµό δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα σε 

παράκτιες δηµοφιλείς τουριστικές περιοχές εξαιτίας της άνισης και χωρίς σωστό 

σχεδιασµό τουριστικής ανάπτυξης. Το πρόβληµα αυτό σε συνδυασµό µε την άνοδο του 

οικολογικού κινήµατος ώθησαν τους αρµόδιους φορείς στην ανάπτυξη ενός 

εναλλακτικού µοντέλου τουρισµού το οποίο θα µείωνε τις δυσµενείς επιπτώσεις του 

τουρισµού και θα προσέλκυε το απογοητευµένο κοµµάτι τουριστών (Mcintosh et all, 

1995). Επίσης καθοριστικό ρόλο στην άνοδο και την εξέλιξη του εναλλακτικού 

τουρισµού έπαιξε και η αλλαγή του life style του σύγχρονου καταναλωτή. Οι 

καταναλωτές όντας πλέον δυσαρεστηµένοι µε τα τυποποιηµένα προϊόντα, απαιτούν πιο 

εξειδικευµένα που να πλησιάζουν περισσότερο στην ικανοποίηση των δικών τους 

προσωπικών αναγκών. Έτσι µε τον ίδιο τρόπο πολλοί τουρίστες άρχισαν να 
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απορρίπτουν τα προκαθορισµένα τουριστικά πακέτα και άρχισαν να αναζητούν κάτι 

διαφορετικό. Μέσα από αυτές τις αλλαγές όλο και περισσότεροι τουρίστες άρχισαν να 

ενδιαφέρονται για εξορµήσεις σε παρθένα µέρη, για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής , το 

υγιές περιβάλλον κ.α.(Boissevain, 1996). Ταυτόχρονα λόγω της πίεσης της 

καθηµερινότητας πολλοί διαλέγουν τα µικρά διαλείµµατα από την εργασία, από τις 

µεγάλες συνεχόµενες διακοπές (Kuce, 2001). 

 

3.3 Μορφές εναλλακτικού τουρισµού 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού συνίστανται από περιβαλλοντικές και 

πολιτισµικές αξίες και επιτρέπουν στον τοπικό πληθυσµό και στους επισκέπτες να 

υφίστανται θετικές αλληλεπιδράσεις και να µοιράζονται εµπειρίες. Στο σχεδιάγραµµα 

που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια απεικόνισης του εναλλακτικού τουρισµού και των 

στοιχείων που τον συνθέτουν. 

 

∆ιάγραµµα Α7: Μορφές εναλλακτικού τουρισµού.
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά ορισµένες µορφές εναλλακτικού τουρισµού. 

3.3.1 Αγροτουρισµός 

 Αγροτουρισµός: είναι η τουριστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε µη 

αστικό χώρο, από απασχολούµενους κυρίως στον πρωτογενή και δευτερογενή 

τοµέα παραγωγής, ιδιαίτερα σε οικογενειακής ή συνεταιριστικής µορφής 

τουριστικές µονάδες παροχής αγαθών και υπηρεσιών (Αποστολόπουλος και 

Σδράλη,2000). Στηρίζεται στην αξιοποίηση των φυσικών, πολιτισµικών και 

ανθρωπίνων τοπικών πόρων, ικανοποιεί τις προσωπικές ανάγκες του σύγχρονου 

ανθρώπου και σκοπεύει στη συγκράτηση ακόµη και στην επιστροφή του 

τοπικού πληθυσµού, στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος, της τοπικής 

οικονοµίας αλλά και στην άνοδο του βιοτικού και πολιτισµικού επιπέδου. Είναι 

µια ήπια µορφή βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον 

αγροτικό χώρο, µε την οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις 

αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την 

παραδοσιακή κουζίνα και την καθηµερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισµικά 

στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, µε σεβασµό προς 

το περιβάλλον και την παράδοση.  

Ειδικότερα διακρίνονται δύο µορφές αγροτουρισµού σε διεθνές επίπεδο: 

A. Εκείνη όπου οι επισκέπτες φιλοξενούνται σε µεγάλα αγροκτήµατα και 

συµµετέχουν στις γεωργικές εργασίες αλλά και στην καθηµερινότητα και τον 

τρόπο ζωής των ίδιων των εργατών. Η µορφή αυτή είναι γνωστή ως « 

Farmhouse holidays» και εµφανίζεται σε χώρες µε µεγάλες γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Μ. Βρετανία, η οποία διαθέτει 

µια ανεξάντλητη λίστα µε οργανωµένες φάρµες σε κάθε περιοχή της χώρας. 

B. Εκείνη που προβλέπει την φιλοξενία σε µικρά καταλύµατα όπου µαζί µε την 

διαµονή προσφέρεται και πρωινό γεύµα. Η µορφή αυτή του αγροτουρισµού 
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είναι γνωστή ως «Bed and breakfast». Άλλωστε είναι γνωστά τα παραδοσιακά 

«bed and breakfast cottages» που βρίσκονται σε γεωργικές περιοχές της 

Ιρλανδίας.  

Στην Ελλάδα µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες αγροτουρισµού περιορίζονταν 

στην παροχή κάποιου καταλύµατος, ενώ τα τελευταία χρόνια η κατάσταση αυτή έχει 

αλλάξει. Αρχίζει να καθιερώνεται γύρω από τα αγροτικά τουριστικά προϊόντα µια 

πολιτική, που υιοθετεί την έννοια των προϊόντων αυτών, τα οποία εκτός από τις 

συγκεκριµένες προσφερόµενες αγροτουριστικές υπηρεσίες και τα τοπικά προϊόντα, 

ενσωµατώνει και ολόκληρη την εικόνα της περιοχής, έτσι όπως καταγράφεται στο 

αγροτικό τοπίο, στον τρόπο ζωής και τον πολιτισµό της. (Ιακωβίδου 2003).  

Σύµφωνα πάντως µε τον καθηγητή Ανδριώτη Κωνσταντίνο, όπως αναφέρει 

στην εφηµερίδα «Έθνος» στις 5/11/2009,  «για να χρησιµοποιηθεί ο εναλλακτικός 

τουρισµός ως µοχλός ανάπτυξης απαραίτητο είναι να επιτευχθεί ενδογενής τουριστική 

ανάπτυξη, µε το να δοθούν κίνητρα στον ντόπιο πληθυσµό για επενδύσεις σε µικρής 

κλίµακας έργα. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσουν να εµπλακούν οι τοπικές κοινωνίες 

στην τουριστική ανάπτυξη, να υπάρξει διασύνδεση του τουρισµού µε τους λοιπούς 

παραγωγικούς κλάδους και να συµβάλει ο τουρισµός στην άρση της αποµόνωσης των 

αποµονωµένων περιοχών της περιφέρειας».2 

 

Παραδείγµατα αγροτουρισµού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αγροτουρισµού αποτελεί η φάρµα του «Castello di 

Spannocchia» στην Τοσκάνη της Ιταλίας. Τα παραδοσιακά αγροτόσπιτα, ο πύργος και 

η φάρµα µε τις οργανικές καλλιέργειες, που φιλοξενεί ζώα από σπάνιες και υπό 

εξαφάνιση ράτσες ανήκει στο µη κερδοσκοπικό «Ίδρυµα Spannocchia» που ασχολείται 

µε την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, προσφέροντας διαµονή και οργανώνοντας 

                                                           
2
 http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23514&subid=2&pubid=7766852 
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κάθε είδους µαθήµατα (από µαγειρική και λογοτεχνία µέχρι ζωγραφική και 

αρχαιολογία).  

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αγροτουρισµού-οινοτουρισµού στην 

Ευρώπη, αποτελεί το «Chateau Lynch-Bages»  στο Bordeaux της Γαλλίας. Πρόκειται 

για επισκέψιµο οινοποιείο µε δυνατότητα εστίασης και φιλοξενίας, µε πατητήρια, 

αίθουσες γευσιγνωσίας και µονοπάτια στις φυτεµένες µε αµπέλια πλαγιές. 

Ιδιαίτερη µορφή του αγροτουρισµού είναι οι γυναικείοι συνεταιρισµοί. Στην 

Ελλάδα λειτουργούν 15, µε σκοπό την ανάπτυξη του εναλλακτικού αυτού µοντέλου και 

συνάµα, τη βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής θέσης των γυναικών και του 

αγροτικού πληθυσµού γενικότερα. Ο αριθµός τους σήµερα πλησιάζει τους 15 και πιο 

γνωστοί είναι οι συνεταιρισµοί των Ζαγοράς και Πορταριάς, Γερακίου Λακωνίας, 

Αγιάσου Λέσβου, Αγίου Γερµανού Πρεσπών, ∆ιαδιάς Σουφλίου. 

3.3.2 Οικοτουρισµός 

 Οικοτουρισµός: βασίζεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών πόρων 

µιας χώρας που παρουσιάζουν ορισµένα χαρακτηριστικά έλξης, όπως είναι 

κάποια µέρη µε υψηλή οικολογική αξία, γεωλογικά φαινόµενα, δασικές 

εκτάσεις , σπήλαια κ.α. Ο oικοτουρισµός είναι ο φυσικός τουρισµός που 

συµβάλλει στη διατήρηση των βιοτόπων και των ειδών της χλωρίδας και της 

πανίδας είτε άµεσα µέσα από την συµβολή στη διατήρηση του περιβάλλοντος 

είτε έµµεσα µέσα από την εξασφάλιση εσόδων στην τοπική κοινότητα αρκετών 

για τους κατοίκους της, προστατεύοντας έτσι τη φυσική τους κληρονοµιά ως 

πηγή εσόδων. Τουρισµός δηλαδή που συνδυάζει την τοπική οικονοµική 

ανάπτυξη, διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των 

φυσικών πλεονεκτηµάτων και της ιστορίας µιας περιοχής. Η Ελλάδα διαθέτει 

ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, καθώς παρά τη µικρή της 

έκταση παρουσιάζει σπάνια γεωµορφολογία µε έντονες αντιθέσεις και πολλές 
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περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Οι επισκέπτες των οικολογικά ευαίσθητων 

περιοχών οφείλουν να τηρούν προσεκτικά τις απαιτήσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος από τη ρύπανση, την αποφυγή κάθε ενόχλησης των φυσικών 

βιοτόπων και διατάραξης της ισορροπίας των οικοσυστηµάτων.  

Η υπεύθυνη Βιοποικιλότητας και Φυσικών Πόρων του ∆ικτύου Μεσόγειος 

SOS, Ανδρονίκη Παρδαλού, επισήµανε, µιλώντας στην ηµερίδα «Βιώσιµη ∆ιαχείριση 

Τουριστικών Προορισµών, Βιοποικιλότητα και Τοπικές Κοινωνίες», που διοργάνωσε ο 

MEDASSET, ο Μεσογειακός Σύνδεσµος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, 

την σηµασία του οικοτουρισµού ως µέρος του εναλλακτικού τουρισµού, που αποτελεί 

ένα βιώσιµο µοντέλο βασισµένο στην ισορροπία των αναγκών των επισκεπτών και των 

ντόπιων. Αναπτύσσεται σε µη ρυπασµένες, αδιατάραχτες φυσικές περιοχές και σκοπό 

έχει τη µάθηση των επισκεπτών στην τοπική κοινωνία, στην ιστορία και στη φύσης 

µίας περιοχής. Πολλές φορές οι τουρίστες µπορούν να συνδράµουν στη διατήρηση του 

περιβάλλοντος και σε δράσεις προστασίας του, όντας µέρος µίας βιωµατικής 

διαδικασίας. Επιπλέον, τονώνει οικονοµικά την τοπική κοινωνία. Η κ. Παρδαλού 

τόνισε τις αδυναµίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπου είναι αναγκαίος ένας 

χωροταξικός και τουριστικός σχεδιασµός, γιατί οι µέχρι τώρα νόµοι και πρακτικές, 

όπως είπε, ωφελούν το µαζικό και όχι τον εναλλακτικό τουρισµό. 3  

 

Παραδείγµατα οικοτουρισµού. 

Πετυχηµένο παράδειγµα οικοτουρισµού αποτελεί το «Πάρκο Αµπρούτσο» στην 

Ιταλία όπου επιβιώνουν σπάνια δείγµατα Μεσογειακής πανίδας και χλωρίδας 

(αίγαγροι, λύκοι, αρκούδες, χρυσαετοί). Μία προστατευόµενη περιοχή µε 21 χωριά και 

20.000 κατοίκους, την οποία επισκέπτονται 2 εκατοµµύρια τουρίστες το χρόνο και τα 

έσοδα που αφήνουν στις τοπικές κοινωνίες είναι 150 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.  

                                                           
3
 (http://www.express.gr/news/greek_tourism/516395oz_20110909516395.php3) 
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Στην Ελλάδα, οι περιπτώσεις οικοτουρισµού είναι λίγες και συγκυριακές, 

δηµιουργήθηκαν από την έµπνευση κάποιων ανθρώπων, χωρίς όµως κρατική 

υποστήριξη. Η πρώτη τέτοια περίπτωση οικολογικής διαχείρισης στον ελλαδικό χώρο 

είναι το «Εθνικό Πάρκο ∆αδιάς-Λευκίµµης-Σουφλίου», το οποίο διατηρούσε µεγάλη 

επισκεψιµότητα, όµως 6 χρόνια µετά σταµάτησε να λειτουργεί, λόγω της έλλειψης 

πόρων, των µετατάξεων του Καλλικράτη και  της αδυναµίας του Φορέα ∆ιαχείρισης να 

το συντηρήσει. 

Η 1η προσπάθεια οικοτουρισµού στην Κρήτη είναι ο παραδοσιακός οικισµός 

Μηλιά στην Κίσσαµο Χανίων, ο οποίος το 2003 κατάφερε να αποσπάσει το πρώτο 

βραβείο στο ∆ιεθνή διαγωνισµό Οικοτουρισµού που διοργανώνεται από 

τον SKAL INTERNATIONAL. Όπως λέει σήµερα ο κ. Αναστάσιος Γούργουρας, 

συνιδιοκτήτης της Μηλιάς,  «η Μηλιά παρέχει διαφορετικά πράγµατα από αυτό που 

συνηθίζουµε να λέµε «κάνω τουρισµό». Ο κ. Γούργουρας εξηγεί ότι το βασικό της 

στοιχείο είναι το εξαιρετικά ήσυχο περιβάλλον µέσα από το οποίο ο επισκέπτης 

καλείται να εµπνευστεί, να βιώσει την παραµονή του, να ξεκουραστεί.4 

3.3.3 Τουρισµός υγείας 

 Τουρισµός Υγείας: κίνητρο του είναι η υγεία, ψυχική και σωµατική. ∆ιακρίνεται 

σε θεραπευτικό τουρισµό, τουρισµό υγιεινής και φυσικής διαβίωσης και 

τουρισµό ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Ηγουµενάκης κ.α., 1989). Ο θεραπευτικός 

– ιαµατικός τουρισµός τα τελευταία 15 χρόνια εξελίσσεται σε µια από τις 

βασικότερες µορφές τουρισµού. Αφορά την επίσκεψη σε περιοχές που 

διαθέτουν ιαµατικά λουτρά, πηγές, κέντρα θαλασσοθεραπείας, Spa, 

υδροθεραπευτήρια κτλ, µε σκοπό την ίαση από κάποιο νόσηµα ή την επίσκεψη 

για λόγους κοσµετολογίας, ξεκούρασης και χαλάρωσης. Η νέα αυτή εξειδίκευση 

του τουρισµού υγείας κερδίζει διαρκώς και µεγαλύτερη πελατεία στις 

                                                           
4
 http://mychania.blogspot.com/2006/12/blog-post_2795.html 
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ανεπτυγµένες χώρες και ιδιαίτερα στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά αυτής της µορφής τουρισµού αναφέρονται από τη µια 

πλευρά στη σύνθεση της πελατείας τους, που δεν αποτελείται αποκλειστικά από 

άτοµα της δεύτερης και τρίτης ηλικίας αλλά και από νεότερους ανθρώπους. Η 

µορφή αυτή τουρισµού, εκτός από ειδικές εγκαταστάσεις υδρόλουτρο-θαλασσο-

αεροθεραπείας και καταλύµατα αξιώσεων µε συµπληρωµατικές εγκαταστάσεις, 

απαιτεί και ειδικές ιατρικές και φυσιοθεραπευτικές υπηρεσίες περιλαµβάνει τις 

υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την υγεία, τον ιατρικό έλεγχο, την ειδική 

διαιτητική, την θεραπεία µε βιταµίνες, τις βοτανοθεραπείες, τη γυµναστική, τις 

ειδικές θεραπείες όπως αντικαπνιστική, θεραπεία του άγχους, ψυχοθεραπεία, 

κινησιοθεραπεία. Η φύση εκτός από σπάνια τοπία και ιδιαίτερες φυσικές 

οµορφιές, «χάρισε» στην Ελλάδα και πηγές µε σηµαντικές θεραπευτικές 

ιδιότητες. Τα ιαµατικά λουτρά αποτελούν µέρος του εθνικού πλούτου της 

χώρας, ενώ οι θεραπευτικές τους ιδιότητες ήταν γνωστές, ήδη, από τους 

αρχαίους χρόνους.  

 

Παραδείγµατα τουρισµού υγείας. 

Για την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού και γενικότερα, του τουρισµού 

υγείας, λειτουργούν ήδη δύο κέντρα θαλασσοθεραπείας στην Κρήτη, εφοδιασµένα µε 

το ειδικό σήµα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. και είναι υπό κατασκευή άλλα δύο. Σε αυτήν την 

κατηγορία τουριστικής υποδοµής περιλαµβάνονται, επίσης, τα 14 υδροθεραπευτήρια 

(ιδιοκτησίας Ε.Ο.Τ.), στα οποία εξυπηρετούνται ετησίως περί τα 100.000 άτοµα, µε 

1.400.000 θεραπευτικές αγωγές (λούσεις, κλπ.) καθώς και δεκάδες άλλες ιαµατικές 

πηγές που λειτουργούν από τοπικούς φορείς και προσφέρουν στους επισκέπτες 

σύγχρονες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.  

Χαρακτηριστικές είναι και οι περιπτώσεις των πηγών των Μεθάνων, της 

Μήλου, της Λέσβου, της Σαµοθράκης και της Λήµνου.  
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Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ ότι η Ουγγαρία θεωρείται από τις πλέον 

αναπτυγµένες χώρες στον τοµέα αυτό, αφού διαθέτει 100 - 120 τέτοια οργανωµένα 

κέντρα µε πλήρη εξοπλισµό και υποδοµή και γύρω στις 350 ιαµατικές πηγές µε 

εγκαταστάσεις. Το 10% περίπου του πληθυσµού της επισκέπτεται τις ιαµατικές 

λουτροπόλεις, ενώ το 22% των ξένων επισκεπτών έχει ως προορισµό τα κέντρα του 

τουρισµού υγείας που διαθέτει. 

3.3.4 Θρησκευτικός τουρισµός 

 Θρησκευτικός Τουρισµός: είναι οµαδικά ή ατοµικά ταξίδια για το προσκύνηµα 

ιερών τόπων που πολλές φορές έχουν ιστορικό, πολιτισµικό ή εκπαιδευτικό 

ενδιαφέρον (Σφακιανάκης, 2000). 

 Όπως αναφέρεται στην εφηµερίδα «Βήµα» 28/06/2011, στην Ευρώπη 

παρατηρείται ανερχόµενη τουριστική δραστηριότητα, όπως σε όλες τις ειδικές 

και εναλλακτικές µορφές τουρισµού από τη δεκαετία του '90. Η Ελλάδα ωστόσο 

δεν έχει µεγάλη παράδοση στον εξωτερικό θρησκευτικό τουρισµό, παρ' όλο που 

σε µια πρώτη καταγραφή από τον ΠΟΤ εντοπίστηκαν 280 τόποι θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος.  

 Σε άρθρο του για τους «∆έκα κορυφαίους αναδυόµενους 

θρησκευτικούς προορισµούς», ο πρόεδρος του World Religious Travel 

Association (WRTA) κ. Κέβιν Ράιτ, αναφέρει ότι τη δεκάδα αποτελούν µε 

σειρά προτεραιότητας οι Αρµενία, Κολοµβία, Λίβανος, Συρία, Ινδία, Κύπρος, 

Παλαιστίνη, Αιθιοπία, Πολωνία και το Κεµπέκ του Καναδά. 

Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία, εκτιµάται ότι ο 

θρησκευτικός τουρισµός είναι κατά το 85% εσωτερικός, αλλά ραγδαία 

αναπτυσσόµενος ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα έχει διαπιστωθεί η 

ύπαρξη 500.000 περίπου τουριστών ετησίως, που αν και έρχονται στην Ελλάδα 

στα πλαίσια του οργανωµένου µαζικού τουρισµού, επισκέπτονται και 
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θρησκευτικά µνηµεία και συνιστούν δυνάµει θρησκευτικούς τουρίστες για ένα 

µικρό µέρος της παρουσίας τους στη χώρα.5 

 

Παραδείγµατα θρησκευτικού τουρισµού. 

Χαρακτηριστικός προσκυνηµατικός προορισµός είναι το «Santiago de 

Compostela», στην Ισπανία. Κατά τον 11ο αιώνα το Santiago de Compostela 

καθιερώθηκε ως πόλη προσκυνήµατος, και πολύ γρήγορα προσέλκυσε Χριστιανούς από 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι ταξίδευαν για πολλούς λόγους, όπως  η επιθυµία να 

δουν την κατακόµβη του Αγίου, να απολαύσουν την περιπέτεια του ταξιδιού  και να 

µεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες τους για εµπόριο. Η ∆ιαδροµή του Santiago de 

Compostela προστέθηκε στον κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO το 

1993, γεγονός που ενίσχυσε τις τουριστικές οικονοµίες όλων των περιοχών και των 

πόλεων σε όλον τον κόσµο, διότι οι τουρίστες ελκύονται από το γεγονός ότι ένας 

παγκόσµιος οργανισµός προχώρησε στην αναγνώριση της περιοχής ως έναν από τους 

σηµαντικότερους προορισµούς.  

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατ. τουρίστες κάνουν τον 

παράπλου του Άθω κάθε χρόνο, ενώ περισσότεροι από 120.000 προσκυνητές 

επισκέπτονται το «Άγιον Όρος» σε ετήσια βάση. Στην περιοχή παρατηρείται έντονη 

κινητικότητα από Βουλγάρους, Σέρβους, Ρώσους και τα τελευταία χρόνια από κόπτες 

Αιγύπτιους, ενώ ενισχυµένες είναι και οι προκρατήσεις από γερµανούς τουρίστες. 

3.3.5 Ορεινός τουρισµός 

 Ορεινός Τουρισµός: είναι ο τουρισµός που αναπτύσσεται στο ορεινό 

περιβάλλον. Ο τουρίστας µπορεί να ασχοληθεί µε αθλητικές δραστηριότητες 

στο χιόνι, την αναρρίχηση, το ράφτινγκ, το καγιάκ, την πεζοπορία, τη 

σπηλαιολογία, το ελεγχόµενο κυνήγι κ.α. (Ανδριώτης,2009). Αναφέρεται στο 

σύνολο δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής και τουρισµού που εκδηλώνεται 
                                                           
5
 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=408589 
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αποκλειστικά και µόνο στις ορεινές περιοχές των χώρων υποδοχής τουριστών 

που επιθυµούν να αναπτύξουν αυτής της µορφής τουρισµό. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισµού είναι η δηµιουργία 

τουριστικών καταλυµάτων που δένουν µε το φυσικό περιβάλλον και διαθέτουν 

όσο το δυνατό περισσότερους συµπληρωµατικούς χώρους όπως εστιατόρια, 

µπαρ, καφετέριες, αίθουσες αναψυχής κλπ. 

 Η Ελλάδα είναι µια κατ’ εξοχήν ορεινή χώρα, αφού στην επικράτειά 

της υπάρχουν περισσότερα από 300 µεγαλύτερα ή µικρότερα βουνά. Ο 

σηµαντικότερος ελληνικός ορεινός άξονας είναι η οροσειρά της Πίνδου, που 

σχηµατίζει τη «ραχοκοκαλιά» της ηπειρωτικής χώρας και έχει ως φυσική 

συνέχεια τα βουνά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Τα ελληνικά βουνά 

χαρακτηρίζονται από την ποικιλοµορφία τους, τα σπάνια τοπία και τα µοναδικά 

δάση τους, µερικά από τα οποία είναι από τα παλαιότερα φυσικά δάση της 

Ευρώπης. Λόγω του απαράµιλλου φυσικού τους πλούτου (σε χλωρίδα και 

πανίδα) πολλά από αυτά προστατεύονται ως Εθνικοί ∆ρυµοί, ενώ παράλληλα, 

τις τελευταίες δεκαετίες, µε τις υποδοµές που δηµιουργήθηκαν αποτελούν 

ιδανικούς προορισµούς για όσους θέλουν να απολαύσουν δραστηριότητες 

χειµερινού και ορεινού τουρισµού.  

 

Παράδειγµα ορεινού τουρισµού. 

Το µοντέλο του Τυρόλο της Αυστρίας ήταν απόρροια µιας σειράς συζητήσεων 

και προσανατολισµών των τοπικών κοινωνιών και οικονοµιών στα πλαίσια µιας 

πολιτικής περιφερειακής και τοπική ανάπτυξης, όπου επιδιώχθηκε η αρµονική 

συνύπαρξη αγροκτηνοτροφικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. Στο ίδιο πλαίσιο οι 

Αυστριακοί επεδίωξαν να διαφοροποιήσουν και τα τουριστικά καταλύµατα 

προτείνοντας, παράλληλα µε τα πολυτελή ξενοδοχειακά καταλύµατα, τη διαµονή σε 

αγροτουριστικά καταλύµατα. ∆ηµοφιλής τέτοιος προορισµός αποτελεί το Kitzbühel , 
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ένα τέλεια διατηρηµένο µεσαιωνικό χωριό µε χιονισµένα, πολύχρωµα παραδοσιακά 

σπίτια να φτιάχνουν ατµόσφαιρα συνθέτοντας το προφίλ ενός διάσηµου ski resort, 

ιδανικού για όσους δεν αρκούνται στις πίστες, αλλά αναζητούν και γραφικότητα και 

κοσµικό feeling. 

3.3.6 Τουρισµός άθλησης 

 Τουρισµός Άθλησης: σκοπός αυτής της µορφής τουρισµού είναι η προβολή των 

θετικών δράσεων της άθλησης. ∆ιακρίνεται σε τουρισµό αθλητών για 

προπονήσεις, σε τουρισµό άθλησης τουριστών που δραστηριοποιούνται 

ευκαιριακά και σε τουρισµό µετακίνησης φιλάθλων. Πολλοί συγγραφείς 

ορίζουν την έννοια του αθλητικού τουρισµού ως όλες τις µορφές ενεργητικής 

και παθητικής ανάµιξης σε αθλητικές δραστηριότητες όπου η συµµετοχή είναι 

τυχαία ή οργανωµένη και γίνεται για επαγγελµατικούς ή µη λόγους µε 

προϋπόθεση τη µετακίνηση µακριά από τον τόπο διαµονής και εργασίας. Είναι 

φανερό ότι ο αθλητικός τουρισµός αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ευρύ 

φαινόµενο. Για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισµού υπάρχει η ανάγκη για 

διευρυµένη υψηλής ποιότητας υποδοµής σε διάφορους τοµείς υποστήριξης, οι 

οποίοι είναι το φυσικό περιβάλλον, οι υπηρεσίες, η διασκέδαση, οι µεταφορές, 

το τεχνητό περιβάλλον, η στέγαση, η πολιτιστική κληρονοµιά, οι οργανισµοί και 

οι κατασκευασµένες διευκολύνσεις. Ο αθλητικός τουρισµός κατάφερε να 

προσελκύσει σηµαντικό αριθµό ενδιαφεροµένων αποκτώντας την αντίστοιχη 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική σηµασία. Παράλληλα, οι παραγωγοί της 

τουριστικής βιοµηχανίας οι οποίοι ανέκαθεν αναζητούσαν νέους τοµείς 

επέκτασης των δραστηριοτήτων τους διέκριναν νωρίς τα οικονοµικά κυρίως 

οφέλη του αθλητικού τουρισµού και προχώρησαν σε σηµαντικές επενδύσεις. Ως 

συνέπεια, ο αθλητικός τουρισµός χαρακτηρίζεται από γοργό ρυθµό ανάπτυξης, 

µεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δηµιουργεί 
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σε όλους τους εµπλεκόµενους στο τουριστικό κύκλωµα, παραγωγούς και 

καταναλωτές. (http://www.sport-tourism.com  Τερζάκης 2002). 

Ως συνέπεια, ο αθλητικός τουρισµός χαρακτηρίζεται από γοργό ρυθµό 

ανάπτυξης, µεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 

δηµιουργεί σε όλους τους εµπλεκόµενους στο τουριστικό κύκλωµα, παραγωγούς και 

καταναλωτές. 

 

Παραδείγµατα αθλητικού τουρισµού. 

Η Σκωτία θεωρείται η γενέτειρα χώρα του γκολφ. Το γκολφ θεωρείται 

θρησκεία στη Σκωτία ενώ παράλληλα είναι ο πιο αποτελεσµατικός «αλιέας» 

τουρισµού. Μάλιστα, το παιχνίδι των ψαράδων πριν 10 σχεδόν αιώνες έγινε πηγή 

τουριστικού πλούτου στη Σκωτία. Και βέβαια, αυτό δεν έγινε µόνο λόγω ιστορικής 

παράδοσης, αλλά αποτελεί την απόρροια συντονισµένων προσπαθειών πολλών φορέων 

της χώρας. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η National Golf Tourism Monitor για το 2004 

χρησιµοποιώντας δείγµα 71 γηπέδων της Σκωτίας άντλησε πολύτιµη πληροφόρηση για 

τον γκολφικό τουρισµό της χώρας, έχοντας ως στόχο την προαγωγή του γκολφικού 

τουρισµού στη χώρα στη διάρκεια των 5-6 µηνών Μάιος – Σεπτέµβριος που είναι το 

golf season στη Σκωτία. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο κ. Αχ. Τζίµας, ιδρυτής του εγχειρήµατος Sports 

Τourism Greece από το 2004, µε στόχο την προώθηση εξειδικευµένης εθνικής 

στρατηγικής ανάπτυξης του αθλητικού τουρισµού σε όλη την Ελλάδα, αλλά και της 

Rhodes Windsurfing, Κitesurfing & Sailing Αcademy (RWΑ) στη Ρόδο, σηµειώνει «Οι 

τουρίστες του αθλητικού τουρισµού µπορούν να αναπτύξουν τον δωδεκάµηνο 

τουρισµό. Ο αθλητικός τουρισµός αναψυχής έχει υπολογιστεί ότι προσελκύει το 10% 

των συνολικών αφίξεων στην Ελλάδα», αν και δεν έχει γίνει επίσηµη καταγραφή. Η 

Ελλάδα δεν έχει επαρκώς προβληθεί ως προορισµός του είδους αυτού» υπογραµµίζει ο 

κ. Τζίµας, σηµειώνοντας ότι «δεν συµµετέχουµε σε διεθνείς εκθέσεις, όπως το Ναυτικό 
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Σαλόνι της Γαλλίας». Ακόµη, αναφέρεται στην έλλειψη υποδοµών, ενώ τονίζει την 

ανάγκη δηµιουργίας «τράπεζας πληροφοριών» για τις αθλητικές δραστηριότητες που 

προσφέρονται σε όλες τις περιοχές της επικράτειας. («Βήµα», 29/08/2010) 6 

3.3.7 Τουρισµός περιπέτειας 

 Τουρισµός περιπέτειας: αναφέρεται στη ζωή στην ύπαιθρο που περιλαµβάνει 

νυχτερινό περίπατο, υπαίθρια διανυκτέρευση, οδοιπορία, εκδροµές, 

εξερευνήσεις, και κατακτήσεις δυσπρόσιτων τόπων. Ο τουρισµός περιπέτειας 

πρόκειται για µια µορφή τουρισµού µε έντονο το στοιχείο του κινδύνου, της 

δράσης, απροσδόκητου, και της έκπληξης. Οι κυριότερες δραστηριότητες του 

τουρισµού περιπέτειας είναι οι ακόλουθες: 

• Τουρισµός εξερευνήσεων και προσπέλασης απρόσιτων περιοχών: Οι 

εξερευνήσεις αυτές πραγµατοποιούνται σε δάση, ζούγκλες, βουνά κ.α. 

• Τουρισµός ασκήσεων επιβίωσης και προσανατολισµού: Στόχος είναι η 

επιβίωση σε δυσµενείς συνθήκες και η εκµάθηση τεχνικών επιβίωσης. 

• Κυνηγητικός τουρισµός και τουρισµός σαφάρι. (Βελισσαρίου 2000) Θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι η ζήτηση για τουρισµό περιπέτειας πρόκειται να 

σηµειώσει αύξηση διεθνώς, έρχεται δε να καλύψει µια ανάγκη ή 

επιθυµία του σύγχρονου ανθρώπου των µεγαλουπόλεων για εκτόνωση 

από το στρες που του προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η ανία της 

ρουτίνας. 

Οι δραστηριότητες που συγκαταλέγονται στον τουρισµό περιπέτειας είναι οι 

εξής: Trekking ή πεζοπορία, River Trekking, Kayak ποταµού, Rafting, Canoe-Kayak, 

Αναρρίχηση, Mountain bike, Jeep safari, Ιστιοπλοΐα, Σκι,  Ιππασία. 

 

 

                                                           
6
 http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=351113 



37 

 

Παραδείγµατα τουρισµού περιπέτειας. 

Σηµαντικό γεγονός, το οποίο θα λάβει χώρο στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα 

στον Όλυµπο, στο Φαράγγι του Ουρλιά είναι το 1ο Παγκόσµιο Τουρνουά Κατάβασης 

Φαραγγιών – Canyoning που θα πραγµατοποιηθεί στις 7 µε 10 Ιουνίου 2012. Η 

απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσµα µακροχρόνιας προσπάθειας από µέρους 

της Adventure X Greece. Όπως αναφέρει η εταιρία,“ Η πρόθεσή µας για οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας µέσω της προσέλκυσης εξωτερικού τουρισµού µε ταυτόχρονη 

διατήρηση του εγχώριου, στοχεύοντας στην ανάδειξη της φυσικής οµορφιάς της Ελλάδος 

αποτελεί ένα δύσκολο έργο” . “Η διεξαγωγή του τουρνουά την συγκεκριµένη δύσκολη 

περίοδο που διανύει η χώρα µας, θα προσφέρει µια ισχυρή προβολή της Ελλάδας στη 

διεθνή κοινή γνώµη και εµµέσως θα αναβαθµίσει την ισχύ της σε αθλητικό και 

διπλωµατικό επίπεδο” .7 

Επίσης στη χώρα µας, κάθε χρόνο, πραγµατοποιούνται αγώνες στα αθλήµατα 

περιπέτειας (στην Κόνιτσα Ιωαννίνων και στον Εύηνο ποταµό), οι οποίοι προσελκύουν 

αρκετά µεγάλο αριθµό αθλητών αλλά και θεατών.  

Αξιοσηµείωτη µελέτη που δηµοσιεύθηκε από το Πανεπιστήµιο George 

Washington, σε συνεργασία µε την Adventure Travel Trade Association (ATTA) και 

την Vital Wave Consulting αποκαλύπτει ότι το Ισραήλ, η Σλοβακία και η Χιλή 

βρίσκονται ανάµεσα στους δηµοφιλέστερους προορισµούς για τουρισµό περιπέτειας για 

το 2010. Το Adventure Tourism Development Index (ATDI), για τρίτη χρονιά, 

προσφέρει µια κατάταξη που περιέχει χώρες από όλον τον κόσµο µε βάση τις αρχές του 

αειφόρου τουρισµού περιπέτειας, κατατάσσοντας τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

(Ελβετία, Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία, Γερµανία, Σουηδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, 

Φινλανδία, και Αυστρία) στις ανεπτυγµένες για τουρισµό περιπέτειας χώρες 

συµπεριλαµβανοµένου του Καναδά και το Ισραήλ, τη Σλοβακία, τη Χιλή, την Εσθονία, 

                                                           
7
 http://www.traveldailynews.gr/news/article/52081 
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την Τσεχία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία, την Ιορδανία, τη Ρουµανία και τη  Λετονία 

στις αναπτυσσόµενες µε εξαιρετικές προοπτικές χώρες. 8 

3.3.8 Θαλάσσιος τουρισµός 

 Θαλάσσιος Τουρισµός: αποτελεί µια σύνθεση ψυχαγωγικών και αθλητικών 

δραστηριοτήτων, θαλασσοθεραπείας, και θαλάσσιων περιηγήσεων µε σκάφη 

αναψυχής ή κρουαζιέρες (Λύτρας, 1989). Ο θαλάσσιος τουρισµός αποτελεί µια 

ειδική µορφή τουρισµού ιδιαίτερα σηµαντική για την Ελλάδα µε τεράστια 

περιθώρια ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τον Ηγουµενάκη, Θαλάσσιος τουρισµός 

«είναι το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο 

θαλάσσιο χώρο µιας χώρας, ενώ κατά τον Σωτηριάδη ο θαλάσσιος τουρισµός 

περιλαµβάνει δύο ειδικότερες µορφές τις κρουαζιέρες και το yachting.». 

Αναµφίβολα ο θαλάσσιος τουρισµός αποτελεί µια από τις δυναµικότερες και 

επιλεκτικότερες µορφές του σύγχρονου τουρισµού αφού η σηµασία του στις 

τουριστικές οικονοµίες των χωρών που έχουν τόσο τις φυσικές προϋποθέσεις 

όσο και τις οικονοµικές δυνατότητες να τον αναπτύξουν είναι κυριολεκτικά 

µεγάλες. Η πιο παραγωγική και συναλλαγµατοφόρα δραστηριότητα του 

θαλάσσιου τουρισµού είναι αναµφίβολα εκείνη της ναύλωσης σκαφών 

αναψυχής κάθε είδους όπως για παράδειγµα πολυτελών θαλαµηγών, 

ιστιοφόρων, ταχύπλοων σκαφών κλπ. Η πελατεία στην οποία, είναι κατά το 

πλείστο τουρίστες υψηλής εισοδηµατικής στάθµης. Άλλη αξιόλογη 

συναλλαγµατοφόρα θαλάσσια δραστηριότητα είναι και αυτή των κρουαζιερών, 

η ζήτηση των οποίων παρουσιάζει διεθνώς σηµαντική αύξηση. Οι σύγχρονες 

τάσεις της αγοράς συγκλίνουν στα µεγαλύτερα και πολυτελέστερα 

κρουαζιερόπλοια, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα διαµονής και 

ψυχαγωγίας στους πελάτες τους, που κατά κανόνα αποτελούν µεσαίας και 

                                                           
8
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υψηλής εισοδηµατικής στάθµης. Οι κρουαζιέρες αποτελούν οργανωµένες 

περιηγήσεις µε ειδικά πλοία τα κρουαζιερόπλοια, µέσα στα οποία προσφέρονται 

πλήθος υπηρεσιών και διευκολύνσεων. Σύµφωνα µε τον ΕΟΤ, στο χώρο των 

κρουαζιέρων, τα κρουαζιερόπλοια µε ελληνική σηµαία, που πραγµατοποιούν 

µονοήµερες, 3ήµερες, 4ήµερες, 7ήµερες και πολυήµερες κρουαζιέρες σε 

ελληνικά λιµάνια και λιµάνια άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, είναι 

άνω των 160.000 κόρων και έχουν συνολική δυναµικότητα άνω των 

10.000επιβατών Όµως, τα ελληνικά λιµάνια επισκέπτονται και κρουαζιερόπλοια 

µε ξένη σηµαία, που, κατά την ΕΣΥΕ, έφεραν στα θαλάσσια σύνορα της χώρας 

471.908 επιβάτες το 2000. Το yachting αποτελείται από περιηγήσεις µε σκάφη 

αναψυχής κυρίως ιστιοφόρα και θαλαµηγούς τα οποία είτε είναι ιδιόκτητα ή τα 

ενοικιάζουν µε πλήρωµα (crewed boats) ή χωρίς (bare boats). 

 

Παραδείγµατα θαλάσσιου τουρισµού. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα θαλάσσιου-καταδυτικού τουρισµού αποτελεί το 

θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου, το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες το χρόνο 

και τα έσοδα για τη Ζάκυνθο είναι πάνω από 700.000 ευρώ. Ενδεικτικά, όπως είπε ο αν. 

καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας στο Τµήµα Επιστηµών Θάλασσας του πανεπιστηµίου 

του Αιγαίου, ∆ρόσος Κουτσούµπας,  στην Αυστραλία ταξιδεύουν 1,8 εκατοµµύρια 

τουρίστες για καταδύσεις, ενώ στη γειτονική µας Αίγυπτο 120.000 άτοµα το µήνα 

οδεύουν για τον ίδιο λόγο στην Ερυθρά Θάλασσα.9 

Ο θαλάσσιος τουρισµός στην Ελλάδα καλύπτει το 0,9% περίπου της ετήσιας 

τουριστικής κίνησης. Ενδεικτικά, από τους 10.000.000 τουρίστες περίπου που 

επισκέπτονται τη χώρα σε ετήσια βάση, οι 90.000 αγοράζουν υπηρεσίες yachting. Ο 

συνολικός αριθµός των ναυλώσεων κατά την τελευταία πενταετία, για την οποία 

                                                           
9
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υπάρχουν και διαθέσιµα στοιχεία, εµφάνισε αύξηση ανώτερη του 40%. Σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις της αγοράς, ο αριθµός των ετήσιων ναυλώσεων έχει τη δυνατότητα να 

ανέλθει µέχρι και τις 60.000 στο µέλλον, υπό ευνοϊκές συνθήκες αγοράς και στα 

πλαίσια συστηµατικών προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανάπτυξη του κλάδου 

στην Ελλάδα. 

Ένα από τα σηµαντικότερα επαγγελµατικά γεγονότα στον χώρο της διεθνούς 

κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισµού για την περιοχή της Νοτιοανατολικής  

Μεσογείου, αποτέλεσε η διεθνής συνάντηση Cruise & Tourism – The Cruise 

Industry Summit  που πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 στο Ηράκλειο 

Κρήτης. “Συνεχίζουµε ακόµη πιο δυναµικά την οργάνωση του Λιµένα Ηρακλείου και των 

τοπικών φορέων για την προσέλκυση της κρουαζιέρας. Ήδη έχουµε δηµιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για την λειτουργία του Λιµένα Ηρακλείου σαν Home Porting για το 2013 

και συνεχίζουµε µε την δηµιουργία του πρώτου cluster για την κρουαζιέρα µε την 

συµµετοχή οργανισµών λιµένων και Λιµενικών Ταµείων µε στόχο την προβολή σε 

τουριστικές αγορές-πελάτες κρουαζιέρας, σε εταιρείες κρουαζιέρας, καθώς επίσης και για 

αναζήτηση συνεργιών”, δήλωσε ο κ. Ιωάννης Μπρας, διευθύνων σύµβουλος του 

Ο.Λ.Η. και οικοδεσπότης του διεθνούς συνεδρίου Cruise & Tourism Summit. 10 

Ο κ. Νικητιάδης από τη µεριά του τόνισε ότι η Ελλάδα το 2009 ήδη κατείχε ένα 

σηµαντικό µερίδιο της τάξης του 20,9% του ευρωπαϊκού τουρισµού κρουαζιέρας, σε 

αντίθεση βέβαια µε τα έσοδα της χώρας  την ίδια περίοδο, τα οποία ήταν µόλις στο 

4,3%. Το 2010 τα έσοδα µειώθηκαν στο 4% του συνόλου της Ευρώπης.11 

3.3.9 Πολιτιστικός τουρισµός 

 Πολιτιστικός Τουρισµός: Αυτό το είδος τουρισµού περιλαµβάνει τις 

δραστηριότητες που στοχεύουν στην παροχή γνώσεων προς τους τουρίστες για 

την ιστορία και την κουλτούρα της περιοχής που επισκέπτονται( Gartner, 1996). 
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 http://www.traveldailynews.gr/news/article/51302 
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 http://thetravellernews.com/anaptixi-thalassiou-tourismou-stin-ellada/ 
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Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού ( WTO) θεωρεί πως πολιτιστικός 

τουρισµός είναι το ταξίδι που γίνεται µε κίνητρο βασικά πολιτιστικό – 

περιλαµβάνοντας εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, 

προσκυνήµατα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και µουσεία, 

καθώς και τη µελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, του λαϊκού πολιτισµού και 

της τέχνης.  

Εκτιµάται ότι ο πολιτιστικός τουρισµός αναπτύσσεται µε ρυθµό 15% τον χρόνο 

και ότι το 37% όλων των διεθνών ταξιδιών περιλαµβάνει ένα πολιτιστικό στοιχείο. Από 

το άλλο µέρος, ο µαζικός τουρισµός αναπτύσσεται µε ρυθµό µόνο 8% τον χρόνο. Η 

Ελλάδα έχει µια πολύ µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά που αποτελεί το µεγαλύτερο 

συγκριτικό της πλεονέκτηµα έναντι των άλλων χωρών και αν την εκµεταλλευθεί 

κατάλληλα θα προσελκύσει ένα µεγάλο µέρος της παγκόσµιας τουριστικής κίνησης. Η 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική, οι παραδοσιακοί οικισµοί και τα ιστορικά κέντρα των 

πόλεων αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και φυσιογνωµίας 

της χώρας µας. «Ανάµεσα στα άλλα εξαιρετικά που πρόσφερε η Ελλάδα στον δυτικό 

πολιτισµό είναι και η σύλληψη της ιδέας του πολιτιστικού τουρισµού πριν από 2000 

χρόνια» έγραφε ο Ιαν Ιρβιν µόλις το 2001 στην «Ιντιπέντεντ», θυµίζοντας τον οδηγό 

του Παυσανία, που ξεναγούσε τους ταξιδιώτες του 2ου µ.Χ. αιώνα στους ναούς και τα 

µνηµεία. «Ελευθεροτυπία 10/07/2011»12 

 

Παράδειγµα πολιτιστικού τουρισµού. 

Για τους Γάλλους η πολιτιστική κληρονοµιά δεν περιλαµβάνει µόνο µνηµεία και 

ιστορικά κτίρια, αλλά και τοπία της φύσης,  τη γαστρονοµία τους, θεατρικές 

παραστάσεις, ακόµη και το θέαµα που προσφέρει το Moulin- Rouge. Για τους Γάλλους 

η έννοια του πολιτισµού και των ταξιδιών είναι συνυφασµένη µε την έννοια της 

κληρονοµιάς, και ιδιαίτερα µε τη δοµηµένη κληρονοµιά (build heritage) της Γαλλίας.  
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 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=291309 
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Η αντίληψη αυτή είναι εµφανής στο πρόγραµµα “Grands Projects”, σύµφωνα µε το 

οποίο προβλεπόταν η δηµιουργία νέων εθνικών µνηµείων που θα αντλούσαν τη δύναµη 

τους από τις αναφορές και τη συσχέτιση τους µε το παρελθόν. Παράλληλα τα µνηµεία 

αυτά θα λειτουργούσαν και ως τουριστικά θέλγητρα, όπως έχει συµβεί µε το κέντρο 

Pompidou που κατασκευάστηκε στο Παρίσι πριν 20 χρόνια και προσελκύει κάθε χρόνο 

7 εκ. επισκέπτες. 

3.3.10 Επαγγελµατικός-Συνεδριακός-Εκθεσιακός τουρισµός 

 Επαγγελµατικός – Συνεδριακός – Εκθεσιακός Τουρισµός: Η µορφή αυτή 

περιλαµβάνει ταξίδια διαφόρων µορφών, που πραγµατοποιούνται για 

επαγγελµατικούς λόγους καθώς και την οργάνωση συνεδρίων, διεθνών 

εκθέσεων ή συναντήσεις µε µεγάλο ή µικρό αριθµό συµµετεχόντων σε 

οποιοδήποτε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές. Ειδικότερα τα 

ταξίδια αυτά αφορούν ειδικό τµήµα της αγοράς, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα 

κίνητρα, απαιτούν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και ιδιαίτερη οργάνωση 

και προσωπικό. Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις µορφές επαγγελµατικού 

τουρισµού: 

 

i. Συνεδριακός τουρισµός: περιλαµβάνει κάθε είδους 

οργανωµένες εκδηλώσεις, συνέδρια ή συναντήσεις που οι 

συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν 

τουριστική δραστηριότητα (Αποστολόπουλος και Σδράλη, 

2007). 

ii.  Εκθεσιακός τουρισµός: αφορά την διοργάνωση εκθέσεων 

από επιχειρήσεις, φορείς, οργανισµούς, κράτη, ιδρύµατα, 

συνδέσµους, µε σκοπό να αξιοποιήσουν την επικοινωνιακή 

δυνατότητα των εκθέσεων προκειµένου να δηµιουργήσουν 
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τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την διάδοση πληροφοριών 

προς τον επιθυµητό στόχο.  

iii.  Ταξίδια κινήτρων: Πρόκειται για πολυτελή ταξίδια 

περιορισµένων χρονικής διάρκειας ταξιδιού τρεις ως τέσσερις 

µέρες συνήθως που τα αναλαµβάνουν ταξιδιωτικά γραφεία 

σκοπεύοντας στην ικανοποίηση των στελεχών διαφόρων 

επιχειρήσεων, µε την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

σε τουριστικούς προορισµούς που κατά προτίµηση να 

ξεχωρίζουν από τους συνηθισµένους.  

 

Παραδείγµατα συνεδριακού τουρισµού.  

Στην Ιρλανδία και συγκεκριµένα στο ∆ουβλίνο, βρίσκεται το «Εθνικό 

Συνεδριακό Κέντρο» το οποίο αποτελεί  ορόσηµο για την πόλη, ότι η προσέλκυση 

επισκεπτών (εγχώρια όσο και παγκόσµια) θα βοηθήσει στην ανάκαµψη της τουριστικής 

βιοµηχανίας του έθνους. Το συνεδριακό κέντρο προβλέπεται να γειτνιάσει µε ένα 

ξενοδοχείο, το οποίο θα είναι εξοπλισµένο µε εσωτερική πισίνα, χώρους άσκησης, 

τραπεζαρίες, σαλόνια και αίθουσες συνεδριάσεων για να υποδέχεται αντιπρόσωπους 

και επισκέπτες από διάφορα µέρη του κόσµου. 

Χαρακτηριστικό επενδυτικό παράδειγµα στην Ελλάδα, αποτελεί το «∆ιεθνές 

Συνεδριακό Κέντρο» στην Κω που κατασκεύασε η Kipriotis Group, χωρητικότητας 

5.500 ατόµων το οποίο διαθέτει µια κύρια αίθουσα 2.200 θέσεων και εκθεσιακό χώρο 

3.000 m2. Πέντε ξενοδοχειακές µονάδες 4 και 5 αστέρων του Group καλύπτουν τις 

ανάγκες διαµονής ενώ η συνολική επένδυση ανέρχεται στα 19 εκατοµµύρια Ευρώ.13 

Παρόλο όµως που η χώρα µας ικανοποιεί σε µεγάλο βαθµό ορισµένες από τις 

βασικές προϋποθέσεις, όπως είναι οι κλιµατικές συνθήκες και το µείγµα προϊόντος (ο 

Συνεδριακός Τουρισµός µπορεί να συνδυάσει αναψυχή, πολιτιστική δραστηριότητα 

                                                           
13

 http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=43&la=2 
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κ.ά.), µέχρι σήµερα ο Ελληνικός Τουρισµός έχει εκµεταλλευτεί σε ένα µικρό ποσοστό 

τις δυνατότητες της χώρας ως συνεδριακού προορισµού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

IPK, το µερίδιο της Ελλάδας είναι µικρότερο του 0,5% στις αγορές της Μεγάλης 

Βρετανίας, Γερµανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Γαλλίας, Αυστρίας και Ελβετίας και µόνο 

στην αγορά της Σουηδίας φτάνουµε το 2%. 14 

Παράλληλα, οι τωρινές εξελίξεις όπως ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός και η 

πολιτική αστάθεια σε συνδυασµό µε τις κοινωνικές εκρήξεις συνιστούν µεγάλο πλήγµα 

για το συνεδριακό τουρισµό, αφού µόλις το τελευταίο τετράµηνο έχουν ακυρωθεί 25 

συνέδρια σε όλη τη χώρα. Παράδειγµα αποτελεί η µαταίωση ιατρικού συνεδρίου 

20.000 µελών σε µεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότηµα στα νότια προάστια των Αθηνών, 

ενώ ένα ακόµη πενθήµερο ιατρικό συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής έχει ανακληθεί για 

το 2013.  

Η Τουρκία, η Κροατία και η Ιταλία είναι οι τρεις χώρες, οι οποίες καλούνται να 

φιλοξενήσουν τα συνέδρια που ανακαλούνται από τους διοργανωτές, ενώ όσα δεν 

µπορούν πλέον να ακυρωθούν, συρρικνώνονται σε διάρκεια, προκειµένου να 

ελαχιστοποιήσουν τόσο το κόστος όσο και την πιθανότητα ύπαρξης απρόβλεπτων 

γεγονότων που µπορούν να διαταράξουν τη διεξαγωγή τους.15 

 

3.4  Προϋποθέσεις ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

Η εδραίωση µιας τουριστικής περιοχής στον εθνικό ή τον διεθνή χώρο 

εξαρτάται άµεσα από την δηµιουργία και τη λειτουργία ενός ή ορισµένων προτύπων 

τουριστικής ανάπτυξης. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη δυναµική διαδικασία 

διαδραµατίζουν η ανάπτυξη, η οργάνωση και η διαχείριση πόρων, των υποδοµών και 

των υπηρεσιών της προσφοράς καθώς και των τουριστικών ρευµάτων που συνθέτουν 

και συγκροτούν τη ζήτηση της κάθε περιοχής. (Τσάρτας 1999) 

                                                           
14

 http://www.epistimonikomarketing.gr/article_show.php?article_id=2166 
15

 http://www.inews.gr/148/se-vathia-yfesi-o-synedriakos-tourismos-stin-ellada---.htm 
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Για την ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

απαιτούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, άξονες και προγράµµατα που αφορούν το 

φυσικό, οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον των τουριστικών περιοχών και τα οποία 

είτε θα εντάσσονται στην υπάρχουσα δοµή, είτε θα βελτιώνουν την προϋπάρχουσα 

κατάσταση, είτε θα διαµορφώνουν µια νέα παραγωγική δοµή όπου θα κυριαρχούν οι 

υποδοµές και οι υπηρεσίες αυτών των µορφών τουρισµού. Ωστόσο απαραίτητες είναι 

και οι παρεµβάσεις από την πολιτεία τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό, εθνικό 

επίπεδο ώστε να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο στήριξης και εφαρµογής των µορφών αυτών 

του τουρισµού. (Τσάρτας 1999) 

 

Πίνακας Α3: Πόροι, υποδοµές, υπηρεσίες. 

ΦΥΣΙΚΟΙ 
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Άλλες τουριστικές 
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Άγρια φύση 

Παραδοσιακά 

παραγόμενα 
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   Πηγή: Τσάρτας, Κοκκώσης (1999) 
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Αναλυτικά, όπως φαίνεται και στον Πίνακα Α3: 

� Οι φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι καλύπτουν ορισµένα από τα 

βασικότερα κίνητρα στη ζήτηση των τουριστών στο σύγχρονο κόσµο. 

Για την ανάπτυξη αυτών των µορφών τουρισµού απαιτείται περιβάλλον 

ιδιαίτερου φυσικού κάλους που θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών. 

Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος 

τόσο κατά τη δηµιουργία της τουριστικής υποδοµής όσο και κατά τη 

διάρκεια της τουριστικής χρήσης των φυσικών πόρων. (Τσάρτας 1999) 

� Οι πολιτισµικοί και οι ιστορικοί πόροι αποτελούν τον δεύτερο δυναµικό 

άξονα των κινήτρων της ζήτησης, µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την 

επικοινωνία ανάµεσα σε λαούς και πολιτισµούς. Στην οµάδα αυτή πολύ 

συχνά η ανθρώπινη παρέµβαση δίνει τη µορφή τουριστικών πόρων, ενώ 

και σε αυτή ταξίδια ειδικών κινήτρων: πολιτιστικός τουρισµό, 

εκπαιδευτικός κ.λπ. (Τσάρτας 1999) 

� Οι ανθρωπογενείς πόροι είναι συνήθως σύνθετοι (πολιτισµός, ιστορία, 

περιβάλλον). Η χρήση αυτών των πόρων µπορεί να αφορά αποκλειστικά 

τους τουρίστες ή όχι. (Τσάρτας 1999) 

� Οι υποδοµές και υπηρεσίες της τουριστικής περιοχής αποτελούν τη 

βάση στην οποία στηρίζεται ο τοπικός τουριστικός τοµέας . Το εύρος, η 

ποιότητα, η εξειδίκευση και σωστή διαχείρισή τους αναδεικνύονται σε 

σωµατικούς παράγοντες για τον καθορισµό των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της προσφοράς της κάθε περιοχή. (Τσάρτας 1999). 

Στον πίνακα Α4, η Ελλάδα µεταξύ ορισµένων µεσογειακών ανταγωνιστριών 

χωρών, φαίνεται να καταφέρνει σε  κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείκτη 

Ταξιδιωτικής & Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας όπως «Προτεραιότητα τουριστικού 

Τοµέα» και «Τουριστικές Υποδοµές» να καταταχθεί εντός «πεντάδας». 
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Πίνακας Α4: Συγκριτικές επιδόσεις Ελλάδας & ανταγωνιστριών χωρών µε βάση το 
δείκτη Ταξιδιωτικής & Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας του World Economic 

Forum. 

        Δείκτες Ισπανία Κύπρος Πορτογαλία Ελλάδα Κροατία Τουρκία Αίγυπτος 

Κανονιστικό πλαίσιο 29 25 15 18 43 63 52 

Κανόνες & ρυθμίσεις 74 69 29 57 80 44 55 

Περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα 
31 43 18 47 39 104 103 

Ασφάλεια 66 12 22 47 42 92 67 

Υγεία & υγιεινή 35 45 32 19 33 62 64 

Προτεραιότητα 

τουριστικού τομέα 
4 11 26 3 64 46 9 

Επιχειρηματικό 

περιβάλλον & υποδομές 
8 13 24 27 37 60 65 

Υποδομές 

αερομεταφορών 
10 21 38 19 69 44 58 

Υποδομές οδικών 

μεταφορών 
20 19 26 43 54 62 79 

Τουριστικές υποδομές 1 8 11 5 6 44 74 

Υποδομές τεχνολογιών 

πληροφορίας & 

επικοινωνίας 

31 32 34 40 38 57 84 

Ανταγωνιστικότητα 

τιμών 
96 82 99 114 103 109 1 

Ανθρώπινοι, 

πολιτιστικοί & φυσικοί 

πόροι 

5 37 16 27 43 44 73 

Ανθρώπινοι πόροι 31 27 34 44 53 72 83 

Εκπαίδευση & κατάρτιση 34 22 36 53 58 79 83 

Διαθεσιμότητα 

εξειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού 

32 28 26 41 60 49 75 

Στάση έναντι τουριστών 48 5 39 35 9 47 20 

Φυσικοί πόροι 30 111 86 74 69 89 109 

Πολιτιστικοί πόροι 1 38 12 23 41 27 60 

       Πηγή: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum   

 

Από τον παραπάνω πίνακα συµπεραίνουµε ότι η Ισπανία έρχεται πρώτη σε 

κατάταξη στις «τουριστικές υποδοµές» και στους «πολιτιστικούς πόρους» ενώ πρώτη 

σε «Ανταγωνιστικότητα τιµών» έρχεται η Αίγυπτος. Αντίθετα η Ελλάδα παρά τη θέση 

της στην γενική κατάταξη, εµφανίζεται να υστερεί σε µια σειρά από δείκτες, όπως είναι 

το γενικό ρυθµιστικό πλαίσιο «Κανόνες και ρυθµίσεις», που κατατάσσεται στην 57η 

θέση εξαιτίας της αυστηρής και µη ευνοϊκής νοµοθεσίας για τις ξένες επενδύσεις, τους 
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περιορισµούς στην ιδιοκτησία από αλλοδαπούς, καθώς και την δυσκολία χορήγησης 

βίζα. Επίσης παρατηρείται υστέρηση µε βάση τους δείκτες, στις υποδοµές των 

αεροπορικών και οδικών κυρίως µεταφορών, καθώς η χώρα µας χαρακτηρίζεται 

λιγότερο αποτελεσµατική σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, υστέρηση 

παρατηρείται και στον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων, όπου η έλλειψη εξειδικευµένου 

προσωπικού µας κατατάσσει στην 53η θέση. Ωστόσο, όσον αφορά το δείκτη 

«Ανταγωνιστικότητα τιµών» η Ελλάδα βρίσκεται στην 114η θέση, την υψηλότερη από 

τις χώρες που παρατίθενται στον πίνακα Α4. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν, πως όλες οι χώρες 

που προηγούνται της Ελλάδας έχουν γενικά υψηλά επίπεδα τιµών, προσφέρουν όµως 

υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών σε σχέση µε την τιµή, και άρα καλύτερο «value for 

money»,  που είναι και το σηµαντικότερο κριτήριο. 

 

3.5 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού 

Αναµφισβήτητα ο τουρισµός συµβάλλει καθοριστικά στην ταχύρυθµη 

οικονοµική ανάπτυξη και στη δραστική µείωση της ανεργίας στη χώρα µας. ∆εν είναι 

τυχαίο ότι συνεισφέρει περίπου το 18% του ΑΕΠ, αν ληφθούν υπόψη και οι 

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του στο σύνολο της οικονοµίας. Το σύνολο των εσόδων 

της χώρας µας από τον τουρισµό είναι µεγαλύτερο από το σύνολο της αξίας των 

εξαγωγών µας, τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών, και καλύπτει περίπου το 40% του 

ελλείµµατος του ισοζυγίου των εξωτερικών µας πληρωµών. Στον ελληνικό τουρισµό 

απασχολούνται άµεσα και έµµεσα περίπου 800.000 εργαζόµενοι, το µεγαλύτερο µέρος 

των οποίων δραστηριοποιείται στην περιφέρεια και σε µικρού ή µεσαίου µεγέθους 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, για να µπορέσει ο τουρισµός να αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερη 

δυναµική και να βοηθήσει ακόµη περισσότερο στην οικονοµία της χώρας θα πρέπει 

εκτός από τον παραδοσιακό τουρισµό να αναπτύξει και άλλες µορφές όπως συνεδριακό 

τουρισµό, αθλητικό τουρισµό κ.α. που αποτελούν εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 
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∆υστυχώς, δεν υπάρχουν ποσοτικά και στατιστικά στοιχεία που να αναφέρονται 

στον εναλλακτικό τουρισµό και να συλλέγονται από την Στατιστική Υπηρεσία 

Ελλάδας, να επεξεργάζονται και να διατίθενται για περαιτέρω αναλύσεις και 

εκτιµήσεις. Αυτό που παραµένει λοιπόν είναι να δει κανείς τις πιο γενικές ενδεικτικές 

κατευθύνσεις, τους σχεδιασµούς και ενέργειες που έχουν γίνει για τον εναλλακτικό 

τουρισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

4.1 Στρατηγικές Ανάπτυξης Εναλλακτικού Τουρισµού 

Η ανάπτυξη του τουρισµού της Κρήτης ακολουθεί σε γενικές γραµµές τις τάσεις 

ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισµού, ο οποίος ξεκινάει στη δεκαετία του ‘30, σαν 

οργανωµένος περιηγητικός τουρισµός, µε αποκλειστικό σκοπό την επίσκεψη των 

σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων.  

Από τον περιορισµένο και επιλεκτικό περιηγητικό ή µορφωτικό - εκπαιδευτικό 

τουρισµό, όπως αυτός ονοµάζεται σήµερα, ο τουρισµός της Κρήτης µετεξελίχθηκε 

όπως γενικότερα ο Ελληνικός τουρισµός, αλλά και ο Μεσογειακός τουρισµός, σε 

µαζικό και προσανατολισµένο, κυρίως, προς τις θερινές διακοπές των 

Βορειοευρωπαίων.  

Ο τουρισµός ειδικότερα αποτελεί για την Κρήτη ένα δυναµικό παράγοντα που 

εδώ και µερικές δεκαετίες στηρίζει και προωθεί την τοπική ανάπτυξη. Τη δυναµική 

αυτή παρουσία του τουρισµού στην τοπική οικονοµία επιβεβαιώνει η ευρεία συµµετοχή 

του στην διαµόρφωση του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος και η µαζική 

προσφορά του στην εξασφάλιση ευκαιριών απασχόλησης, όχι µόνο για τον ντόπιο 

πληθυσµό, αλλά και σε εργατικό δυναµικό άλλων περιοχών της χώρας.  

Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν της χώρας σε ποσοστό της τάξεως του 5%. Ειδικά για το έτος 2008, σύµφωνα 

µε πρόσφατα στοιχεία των Περιφερειακών Λογαριασµών της Εθνικής Στατιστικής 

Αρχής, το ΑΕΠ της Κρήτης ανήλθε σε 12.854 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 5,4% του 

εθνικού ΑΕΠ (236.917 εκατ. ευρώ).  

Όσον αφορά τον τουρισµό οι διανυκτερεύσεις στην Κρήτη κατά το έτος 2010 

ανήλθαν σε 16.449.065, αποτελώντας το 24,6 του συνόλου των διανυκτερεύσεων στην 

Ελλάδα. Όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα Α8, κατά τους τέσσερις µήνες υψηλής 
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τουριστικής περιόδου (Ιούνιος – Σεπτέµβριος) το αεροδρόµιο Ηρακλείου είναι το 

πρώτο αεροδρόµιο σε διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί 

ενδεικτικά ότι τον Αύγουστο 2011 οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν στις 469.611 ή 

αντίστοιχα σε 15.136 ανά ηµέρα, προστιθεµένων των αφίξεων από πτήσεις εσωτερικού. 

 

∆ιάγραµµα Α8: ∆ιεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στα αεροδρόµια Αθήνας-

Ηρακλείου-Χανίων, Ιαν.-∆εκ. 2011 

     Πηγή: ΥΠΑ 2012 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών συγκεντρώνεται κυρίως στα βόρεια 

παράλια του νησιού γεγονός που έχει προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα στις περιοχές 

αυτές. Το περιβάλλον αντιµετωπίζει όντως προβλήµατα λόγω της τουριστικής 

ανάπτυξης, ωστόσο αυτό δεν οφείλεται στην τουριστική δραστηριότητα, αλλά στον 

άναρχο και απρογραµµάτιστο τρόπο ανάπτυξής της (Σωτηριάδης, 1995).  

Η νέα εποχή έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις και πολύ περισσότερες 

προκλήσεις. Οι ποιοτικές απαιτήσεις τόσο του µαζικού τουρισµού όσο και των 

µεµονωµένων, ειδικών ενδιαφερόντων επισκεπτών έχουν αυξηθεί, ενώ ταυτόχρονα έχει 
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αυξηθεί πολύ ο ανταγωνισµός ακόµα και από τουριστικούς προορισµούς που 

βρίσκονται σε πολύ µακρινές τοποθεσίες, ακόµη και σε άλλες ηπείρους.  

Το κρητικό τουριστικό προϊόν στρέφεται µε αργά αλλά σταθερά βήµατα προς 

την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε απώτερο σκοπό 

• την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος αλλά και  

• την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού (αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, αθλητικός 

τουρισµός, πολιτιστικός τουρισµός κλπ.) βοηθούν στην ανάπτυξη της βιώσιµης 

τουριστικής ανάπτυξης του νησιού καθώς είναι περιβαλλοντικά φιλικές και δεν 

λαµβάνουν εντατική µορφή. 

Στη συνέχεια, θα επιχειρήσουµε να εντοπίσουµε τα πλεονεκτήµατα και τις 

αδυναµίες του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος στην Κρήτη, και κατόπιν ν’ 

αναδείξουµε τις ευκαιρίες και τις απειλές που απορρέουν από το εξωτερικό περιβάλλον 

χρησιµοποιώντας το εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού “Swot Analysis”.  

 

4.2 SWOT Ανάλυση 

Η σπουδαιότητα της SWOT Analysis έγκειται στο ότι τα πορίσµατά της 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψη στη φάση της χάραξης της στρατηγικής και της 

υλοποίησης προτάσεων. 

∆υνάµεις 

i. Άριστο κλίµα: Το κλίµα αποτελεί βασικό θετικό παράγοντα στην ανάπτυξη 

του τουρισµού και η Κρήτη εµφανίζει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

καθώς διαθέτει άριστο κλίµα µε κύρια χαρακτηριστικά το πολύ υψηλό 

ποσοστό ηλιοφάνειας, το µεγάλης διάρκειας καλοκαίρι, που ξεκινά τον 

Απρίλιο και διαρκεί έως τον Οκτώβριο, και ταυτόχρονα τον πολύ ήπιο 

χειµώνα. 
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ii.  Ισχυρή γεωγραφική θέση – Νησιωτικός χαρακτήρας: Η χωροθέτηση της 

Κρήτης στη µέση της Μεσογειακής λεκάνης, σε συνάρτηση µε το µεγάλο 

µήκος της ακτογραµµής, συνιστούν σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα 

έναντι πολλών τουριστικών προορισµών παγκοσµίως. Το νησί της Κρήτης 

είναι το µεγαλύτερο σε έκταση νησί στην Ελλάδα. Πολλοί το χαρακτηρίζουν 

ως το πιο πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη στην περιοχή όχι µόνο της  

Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Αυτή η ανάπτυξη µπορεί να 

προέλθει µε την εκµετάλλευση των ισχυρών σηµείων της νήσου, µε 

αποτέλεσµα την προσέλκυση διαφορετικών  πηγών επενδυτικού χαρακτήρα. 

Υπάρχουν πολλές περιοχές για ανάπτυξη ειδικότερα στο νότιο τµήµα του 

νήσου. Με τον κατάλληλο σχεδιασµό ανάπτυξης αυτών των περιοχών 

µπορούν να δηµιουργηθούν υποδοµές υψηλών προδιαγραφών τουρισµού 

ανταγωνιστικού σε παγκόσµιο επίπεδο. Ως ισχυρό σηµείο µπορεί να 

θεωρηθεί η γεωγραφική θέση της Κρήτης που µπορεί να ενισχύσει την 

ανάπτυξη του εµπορίου των Νοµών της π.χ. µε καταλληλότερες υποδοµές 

όπως µεγαλύτερο διεθνές αεροδρόµιο και λιµάνι το οποίο θα αποτελέσει τη 

νότια πύλη της Ευρώπης.  

iii.  Υψηλό επίπεδο και επάρκεια φυσικών και ανθρωπογενών πόρων: Η 

Κρήτη, έχει να επιδείξει ένα µοναδικό και υψηλής οικολογικής αξίας φυσικό 

περιβάλλον (προστατευόµενες περιοχές και περιοχές φυσικού κάλλους, 

ενδηµική πανίδα και χλωρίδα, σπάνια οικοσυστήµατα, όµορφες και 

εξαιρετικά καθαρές παραλίες, άθικτα φυσικά τοπία, καθώς και µεγάλο 

πλούτο ανθρωπογενών πόρων (παγκόσµιας φήµης και σπουδαιότητας 

αρχαιολογικά µνηµεία, παραδοσιακοί οικισµοί και σύνολα, µοναδικότητα 

ηθών, εθίµων και φιλόξενη ατµόσφαιρα), στοιχεία που συνθέτουν ένα 

µείγµα δυνατών πόλων έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσµο.  
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iv. Ικανοποιητική παραγωγική δοµή: Το νησί είναι ιδιαίτερα γνωστό για   την 

παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων (ορισµένα εκ των οποίων είναι 

χαρακτηρισµένα ως ΠΟΠ  µε ιδιαίτερη φήµη όπως το ελαιόλαδο Θραψανού, 

Αρχανών, Βιάννου, η γραβιέρα Κρήτης, το κρασί Πεζών, Αρχανών κλπ. ) 

και την γαστρονοµία του που µπορούν είτε να διατεθούν στην τουριστική 

αγορά είτε να αποτελέσουν αυτόνοµο τουριστικό προϊόν. Σηµειώνεται ότι η 

κρητική κουζίνα απολαµβάνει ιδιαίτερης αναγνώρισης διεθνώς και αποτελεί 

σηµαντικό αλλά ανεκµετάλλευτο έως σήµερα τουριστικό πόρο. Μάλιστα, 

σύµφωνα µε έρευνα της ICAP (2001)  η αυθεντική τοπική κουζίνα 

κατατάσσεται µεταξύ των βασικών κριτηρίων επίσκεψης. Μάλιστα µε 

βαθµολογία από το 1 έως το 3 παίρνει την τιµή 2,2.16 

v. Επαρκείς τουριστικές υποδοµές διαµονής: Η Κρήτη διαθέτει υψηλής 

ποιότητας και ποικιλίας ξενοδοχεία και καταλύµατα αλλά και εστιατόρια, 

κέντρα εστίασης και καφενεία,  γνωστά για τις άριστες υπηρεσίες που 

προσφέρουν στην πλειοψηφία τους. Σηµειώνεται ότι ενώ για την Ελλάδα το 

ποσοστό ξενοδοχειακού δυναµικού στις κατηγορίες Α’ και Πολυτελείας 

είναι 31% το αντίστοιχο ποσοστό της Κρήτης είναι υψηλότερο της τάξης 

περίπου του 40%, ενώ στην Ανατολική Κρήτη (Ν. Ηρακλείου – Ν. 

Λασιθίου) φθάνει κοντά το 50% (48,68%, 1999). Επίσης, υπάρχει µίγµα 

κατηγοριών ξενοδοχείων, συµπεριλαµβανοµένων των ενοικιαζόµενων 

δωµατίων, το οποίο αντιστοιχεί µε το µίγµα κοινωνικοοικονοµικής 

διαστρωµάτωσης των πληθυσµών των ανεπτυγµένων χωρών, απ’ όπου 

προέρχεται η συντριπτική πλειοψηφία τουριστών. 

vi. Υψηλή φήµη : Το νησί της Κρήτης αποτελεί έναν κλασσικό τουριστικό 

προορισµό παγκοσµίου φήµης µε τους επισκέπτες να έχουν διαµορφώσει 

                                                           
16

 Στρατηγική Ανάλυση Προοπτικών Τουρισµού Κρήτης, ICAP  2001. 
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την εικόνα ενός ασφαλούς και φιλικού προορισµού. Η εικόνα αυτή 

µεταφέρεται και µεταδίδεται στη χώρα προέλευσής τους γεγονός που 

συνιστά έµµεση, αλλά ουσιαστική και αποτελεσµατική διαφήµιση.  

vii.  Ικανοποιητικό επίπεδο επαναλαµβανόµενου τουρισµού: Η 

επαναληψιµότητα της επίσκεψης των τουριστών ξεπερνά το 40%. Ο µέσος 

όρος προηγούµενων επισκέψεων ανέρχεται σε 3,5 φορές και αφορά κυρίως 

Σκανδιναβούς και Βέλγους. ∆ιαπιστώνεται συνεπώς ένας πυρήνας τακτικών 

επισκεπτών που παραδοσιακά προτιµούν το νησί για τις καλοκαιρινές 

διακοπές τους. Υψηλό ποσοστό εκπλήρωσης των προσδοκιών των 

τουριστών 86%, υψηλή πρόθεση για επαναληπτική επίσκεψη στο µέλλον 

83%, πρόθεση επίσκεψης τον αµέσως επόµενο χρόνο 22% και σύσταση των 

ίδιων διακοπών σε φίλους και γνωστούς 76%.   

viii.  Υψηλή τουριστική ζήτηση: Και οι 4 νοµοί της Κρήτης εµφανίζουν πολύ 

υψηλή τουριστική ζήτηση µε αύξηση της τάξης του 10% ανά δεκαετία, µε 

κυριότερες χώρες προέλευσης τις Ευρωπαϊκές. Επιπλέον αποτελεί τον 

πρώτο τουριστικό προορισµό της Ελληνικής Τουριστικής Αγοράς σε ό,τι 

αφορά τις διανυκτερεύσεις, µε την πληρότητα να κυµαίνεται από 75% έως 

και 110% κατά την τουριστική περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε εδώ, πόσο υψηλό είναι το ποσοστό 

εκπλήρωσης των προσδοκιών των τουριστών (86%) που επισκέπτονται το 

Ηράκλειο, καθώς και εκείνων που είναι πρόθυµοι (76%) να συστήσουν το 

Ηράκλειο σε γνωστούς και φίλους ως ελκυστικό τουριστικό προορισµό.17 

ix. Καταξιωµένος τουριστικός προορισµός: Η Κρήτη γενικότερα κατέχει 

πρωτεύουσα θέση ως µαζικός τουριστικός προορισµός, ιδιαίτερα δηµοφιλής 

για τον ήλιο, τη θάλασσα και τις παραλίες, µεταξύ άλλων περιοχών µε κοινά 

                                                           
17

 Στρατηγική Ανάλυση Προοπτικών Τουρισµού Κρήτης, ICAP  2001. 
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χαρακτηριστικά στη Μεσογειακή λεκάνη. Η µεγάλη πολιτιστική και 

ιστορική κληρονοµιά µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα αξιόλογο 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Η κατάλληλη εκµετάλλευση των ήδη υπαρχόντων 

ιστορικών, αρχαιολογικών και θρησκευτικών µνηµείων (µε την Κνωσό να 

αποτελεί τον δεύτερο µεγαλύτερο σε αριθµό επισκεπτών αρχαιολογικό χώρο 

της Ελλάδος) µπορεί να επιφέρει ευνοϊκότερο κλίµα για την ανάπτυξη του 

τουρισµού. Επίσης η δηµιουργία νέων αλλά και η αναστήλωση παλαιών 

µνηµείων µπορεί να συµβάλλει στην διαµόρφωση ενός διαφορετικού 

χαρακτήρα του νησιού. ∆ηλαδή δίνοντας ζωή στην ιστορία και 

κατασκευάζοντας καινούρια µνηµεία µε βάση την ήδη υπάρχουσα 

πολιτιστική κληρονοµιά δηµιουργείται διαφορετικό κλίµα τουριστικής 

ανάπτυξης και υψηλότερης ποιότητας τουριστικό προϊόν. 

x. Κατεξοχήν προορισµός πτήσεων Charters: Ένα µεγάλο µέρος των 

αλλοδαπών τουριστών έρχονται µε πτήσεις Charter, οι οποίες 

προσδιορίζονται από χαµηλότερο κόστος συγκριτικά µε τις κανονικές, 

γεγονός το οποίο συνιστά σηµαντικό πλεονέκτηµα για το κρητικό 

τουριστικό προϊόν. 

Αδυναµίες 

i. Χαµηλή ποιότητα δηµόσιων υποδοµών και υπηρεσιών: Το νησί της Κρήτης 

εµφανίζει χαµηλό επίπεδο σε ορισµένες βασικές υποδοµές οι οποίες επηρεάζουν 

άµεσα την τουριστική ανάπτυξη και τον βαθµό ικανοποίησης των επισκεπτών. 

Τέτοιου είδους αδυναµίες εντοπίζονται κυρίως στον τοµέα των µεταφορών και 

αφορούν:  

a. την κακή οργάνωση των αεροδροµίων και των λιµανιών, 

b. τις καθυστερήσεις των πτήσεων, 

c. το χαµηλό επίπεδο ποιότητας των µέσων µαζικής µεταφοράς, 
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d. την κυκλοφοριακή συµφόρηση, 

e. την ανεπαρκή σήµανση του οδικού δικτύου. 

 Είναι γεγονός ότι οι διαδικασίες και η λειτουργία της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης χαρακτηρίζονται από γενικά αργούς ρυθµούς, στοιχείο που επιφέρει 

αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του τόπου. Η γραφειοκρατία είναι  

αποτέλεσµα  της ελλιπούς οργάνωσης και της έλλειψης σύγχρονων µεθόδων 

διοίκησης που δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στην παροχή υπηρεσιών 

υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

 Προβλήµατα καταγράφονται επίσης στον τοµέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος µε την ανεξέλεγκτη απόθεση απορριµµάτων σε κοινόχρηστους 

χώρους και παραλίες και την κακή εικόνα σε ότι αφορά την καθαριότητα, 

στοιχεία που προκαλούν αρνητική εικόνα στους επισκέπτες. 

ii.  Έλλειψη υποστηρικτικών τουριστικών υποδοµών: Ουσιαστικό ρόλο στην 

εύρυθµη και προσοδοφόρα λειτουργία των τουριστικών µηχανισµών κάθε 

τουριστικής περιοχής διαδραµατίζουν µια σειρά από υποστηρικτικές υποδοµές, 

όπως τα συνεδριακά κέντρα, οι εγκαταστάσεις γκολφ, οι µαρίνες κλπ. που 

αφενός διαφοροποιούν και εµπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν και αφετέρου 

συντελούν στην επέκταση της τουριστικής σαιζόν αµβλύνοντας το πρόβληµα 

της εποχικότητας. Το νησί εµφανίζεται να υστερεί σηµαντικά  σε αυτόν τον 

τοµέα την ίδια στιγµή που ανταγωνίστριες περιοχές και χώρες έχουν σηµειώσει 

πολύ µεγάλη πρόοδο διεκδικώντας έτσι σηµαντικό µερίδιο στην τουριστική 

αγορά.  

iii.  Εποχικότητα: Συνέπεια (α) του µαζικού τουρισµού του ήλιου και της 

θάλασσας που περιορίζεται χρονικά το µέγιστο σε 8 µήνες (β) της µη επαρκούς 

αξιοποίησης και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της ενδοχώρας, 

τα οποία είναι ικανά να στηρίξουν έναν τουρισµό 12 µηνών (π.χ. ορεινός 
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τουρισµός, οικοτουρισµός) και (γ) της έλλειψης υποδοµών θεµατικού 

τουρισµού, είναι η αδυναµία επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου και 

συνεπώς η έντονη εποχικότητα που δηµιουργεί προβλήµατα οριακής 

βιωσιµότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. 

iv. Χαµηλή ποιότητα στελεχιακού δυναµικού: Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην προσφορά του τουριστικού προϊόντος τόσο από πλευράς 

παραγωγικότητας, όσο και από πλευράς ποιότητας. Συνεπώς για την επίτευξη 

των παραπάνω είναι αναγκαίο οι απασχολούµενοι στον τουρισµό να 

χαρακτηρίζονται από επαγγελµατική ευσυνειδησία, υψηλή ειδίκευση και 

επικοινωνιακή ευχέρεια. ∆υστυχώς όµως ένα σηµαντικό τµήµα του στελεχιακού 

δυναµικού που απασχολείται στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο στην Κρήτη 

αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα στερείται αυτών των προσόντων θέτοντας 

έτσι το νησί και τη χώρα µας σε µειονεκτική θέση έναντι των άλλων χωρών.   

v. Απουσία Τουριστικού Μάρκετινγκ: Οι προσπάθειες προβολής του κρητικού 

τουριστικού προϊόντος κρίνονται ανεπαρκείς και αναποτελεσµατικές. Αυτό 

αποδίδεται κατά κύριο λόγο, στην έλλειψη ενός ολοκληρωµένου και 

µακροπρόθεσµου Σχεδίου Μάρκετινγκ το οποίο θα εφαρµόζεται σε βάθος 

χρόνου µεθοδικά, συντονισµένα και αποτελεσµατικά. Συνέπεια αυτού είναι ότι 

µέχρι σήµερα πραγµατοποιούνταν αποσπασµατικές και µεµονωµένες 

πρωτοβουλίες τουριστικής προβολής από διάφορους φορείς όπως ΕΟΤ, ΝΕΤΠ, 

∆ήµοι, ιδιωτικοί φορείς χωρίς συνεργασία και προηγούµενη συµφωνία µεταξύ 

τους ως προς τις προτεραιότητες και τους στόχους ώστε να επιτυγχάνεται 

συµπληρωµατικότητα και όχι επικάλυψη. 

vi. ∆υσκολία διείσδυσης σε µεγάλες αγορές του εξωτερικού: Πρόκειται για 

αδυναµία του κρητικού και γενικότερα του ελληνικού προϊόντος να αυξήσει το 

µερίδιο αγοράς σε χώρες που αποτελούν κατεξοχήν πηγή προσέλκυσης 
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τουριστών όπως είναι η Γερµανία και η Μ. Βρετανία. Επιπλέον καταγράφεται 

αδυναµία διείσδυσης σε νέες αγορές (Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης). Η εν λόγω αδυναµία αποδίδεται στην ανεπαρκή µεθοδολογία 

προβολής του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στους µη ανταγωνιστικούς 

όρους προσφοράς του. 

vii.  Μειωµένη ανταγωνιστικότητα έναντι νέων τουριστικών προορισµών: Το 

ελληνικό τουριστικό προϊόν υφίσταται έντονο ανταγωνισµό από νέους 

τουριστικούς προορισµούς µε παρόµοιο προϊόν αλλά µε χαµηλότερο κόστος 

παραγωγής όπως η Τουρκία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Τυνησία, το Μαρόκο 

κλπ. 

viii.  Έντονη εξάρτηση από αποφάσεις, επιλογές και πολιτικές µεγάλων 

τουριστικών πρακτορείων του εξωτερικού: Το τουριστικό προϊόν του νησιού 

είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε εξωτερικές επιδράσεις και εξαρτάται απόλυτα από 

τις εκάστοτε αποφάσεις των µεγάλων τουριστικών γραφείων της Ευρώπης, 

λόγω (α) έλλειψης κεντρικού-στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού, 

(β) έλλειψης συστηµατικής κεντρικής τουριστικής πολιτικής και (γ) εξάρτησης 

από την πρακτική των πτήσεων charters που ελέγχουν κατ’ αποκλειστικότητα οι 

Tour Operators. 

ix. Χωρική συγκέντρωση υποδοµών περιβάλλοντος και τουρισµού και 

δυσκολία διάχυσης στην ενδοχώρα: Καταγράφεται συγκέντρωση τουριστικών 

υποδοµών και εξυπηρετήσεων σε παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές του βόρειου 

άξονα και σε ορισµένους θύλακες των νοτίων παραλίων (εξαιρέσεις αποτελούν 

ελάχιστες περιοχές της ενδοχώρας που µόλις τώρα αρχίζουν να αναπτύσσονται 

τουριστικά). Παρατηρείται παράλληλα δηµιουργία - λειτουργία τεχνικών 

(υποστηρικτικών) υποδοµών στις ίδιες περιοχές (καθώς εδώ υπάρχουν οι 

περισσότερες χρήσεις-ανάγκες) ενώ αντίθετα καταγράφονται περιορισµοί 
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ανάπτυξης της ενδοχώρας, λόγω ανεπάρκειας βασικών υποδοµών και δυσκολίας 

διάχυσης της τουριστικής ανάπτυξης από τις τουριστικές περιοχές προς αυτήν, 

λόγω εγγενών αδυναµιών.  

x. Απουσία τουριστικής δραστηριότητας κατά τη χειµερινή περίοδο: Στοιχείο 

το οποίο αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα για το τουριστικό προϊόν καθώς 

πέραν της τουριστικής περιόδου αιχµής, τα πάντα νεκρώνουν (εκτός των 

µεγάλων αστικών κέντρων), έτσι ώστε και να θέλει κάποιος επισκέπτης να 

διαµείνει σε έναν τέτοιο προορισµό δεν έχει επιλογές για  ενασχόληση, 

διασκέδαση κλπ. 

xi. Απότοµη διόγκωση ιδιωτικής επενδυτικής δραστηριότητας: Στην περίοδο 

που η Κρήτη αναδείχθηκε ως σηµαντικός τουριστικός προορισµός η 

ανταπόκριση του ιδιωτικού τοµέα ήταν άµεση µεν, ανεξέλεγκτη και άναρχη δε. 

Συνέπεια αυτού ήταν ότι µέσα σε δύο δεκαετίες οι ανεκµετάλλευτες παραλιακές 

εκτάσεις φιλοξένησαν ξενοδοχειακές µονάδες και καταλύµατα, καθώς και κάθε 

άλλου είδους τουριστικές υποδοµές, αλλοιώνοντας το κρητικό τοπίο και 

προξενώντας ανεπανόρθωτες κατά τόπους βλάβες στο φυσικό και δοµηµένο 

περιβάλλον.   

xii.  Έλλειψη θεσµικού πλαισίου ρύθµισης των χρήσεων γης: Η έλλειψη 

χωροταξικού σχεδιασµού (µόλις πρόσφατα εκπονήθηκε χωροταξική µελέτη) 

ευνόησε σε πολλές περιπτώσεις την αυθαιρεσία και την αισθητική υποβάθµιση 

που συνθέτουν κατά κανόνα την υφιστάµενη εικόνα του οικιστικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

Ευκαιρίες 

i. ∆υνατότητες ανάπτυξης θεµατικού τουρισµού: Η Κρήτη διαθέτει ιδιαίτερα  

χαρακτηριστικά όπως πλούσιο και σε πολλές περιπτώσεις άθικτο φυσικό περιβάλλον,  

άριστο κλίµα, αξιόλογους πολιτιστικούς και ανθρωπογενείς πόρους, ποιοτικά τοπικά 

προϊόντα, τοπική παράδοση κλπ, τα οποία αποτελούν το θεµέλιο λίθο και τα 
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απαιτούµενα συστατικά στοιχεία για την ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού 

(αθλητικός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός, γαστρονοµικός κ.α.), ο οποίος διεθνώς 

σηµειώνει έντονη ζήτηση. Η προώθηση του θεµατικού  τουρισµού πρέπει να 

αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα, αφού θα συµβάλλει στη διαφοροποίηση και στον 

εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, 

στην ανάδειξη και ανάπτυξη αναξιοποίητων αλλά µε λανθάνουσα (τουριστική) 

δυναµική περιοχών της ενδοχώρας του Νοµού, λειτουργώντας ανασχετικά στις τάσεις 

εγκατάλειψής της και συµβάλλοντας στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Με 

βάση την πρόταση του κου Κυπριωτάκη (2005)18 « η Μεσόγειος παρουσιάζει 

σηµαντικές ευκαιρίες περαιτέρω  ανάπτυξης και θα πρέπει να υπερβούµε το 

παραδοσιακό πρότυπο Τουρισµού “Ήλιος και Θάλασσα” και να προσανατολιστούµε 

σε εναλλακτικές µορφές Τουρισµού που θα σηµατοδοτήσουν µια νέα περίοδο 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Τουριστικής Πολιτικής για τον Ευρωπαϊκό και 

Μεσογειακό χώρο». 

ii. Προώθηση διατροφής και γαστρονοµίας ως “ νέο τουριστικό προϊόν”: Τουριστικό 

προϊόν µε υψηλή προστιθέµενη αξία, η γαστρονοµία αποκτάει ολοένα και µεγαλύτερη 

θέση στη διεθνή τουριστική αγορά. Τα κρητικά προϊόντα και η κρητική κουζίνα 

διεκδικούν σηµαντικό µερίδιο σε αυτήν, λόγω της αναγνωρισµένης υψηλής τους 

ποιότητας και των ευεργετικών επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία. Προϊόντα όπως το 

λάδι, το κρασί, το µέλι, τα γαλακτοκοµικά κλπ. αλλά και οι µοναδικές γεύσεις της 

Κρητικής Κουζίνας ανταποκρίνονται στο συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον της 

διεθνούς Κοινότητας που αναζητά εκτός των άλλων την ποιότητα των τροφίµων και 

την ιδιαιτερότητα της τοπικής γαστρονοµίας. Έτσι ο συνδυασµός αυτός µπορεί να 

αποτελέσει ένα νέο προϊόν και για τους τέσσερις νοµούς µε πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα τόσο για τον τουρισµό, όσο και για την τοπική παραγωγή. 

iii.  Χρηµατοδοτικές Ευκαιρίες για τον τουρισµό: Στα πλαίσια της τρέχουσας  

προγραµµατικής περιόδου (∆’ ΚΠΣ) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο προβλέπεται 
                                                           
18

 Γ. Κυπριωτάκης (2005)  «Πρόταση για την εκπόνηση Master Plan για την ανάπτυξη   του 

Τουρισμού στην Μεσόγειο και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου»  
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ενίσχυση δράσεων του τουριστικού τοµέα µε στόχο τη µείωση της εποχικότητας, την 

αναβάθµιση της ποιότητας, τη διασύνδεση µε τον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, 

τη διασύνδεση µε τον πολιτισµό και την παράδοση και την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών. Συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά κίνητρα δίδονται µέσω των 

Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικών Περιοχών και Ειδικών 

Αγροτικών Περιοχών µέσω του Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της 

Υπαίθρου 2007-2013 και του ΠΕΠ Κρήτης αντίστοιχα καθώς και µέσω της Κ.Π. 

Leader+ και του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα. 

iv. Αυξανόµενη σηµασία των νέων τεχνολογιών στον τουρισµό: Πάγιο αίτηµα της 

εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και στρατηγικής η υλοποίηση καινοτόµων δράσεων 

που βρίσκει απάντηση, εκτός των άλλων, στη διασύνδεση του τουρισµού µε τις νέες 

τεχνολογίες. Και οι τέσσερις νοµοί της Κρήτης διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα 

λόγω της ύπαρξης σπουδαίων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και υποδοµών (ΙΤΕ, 

Τεχνολογικό Πάρκο, Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ), τα οποία ήδη έχουν να επιδείξουν σπουδαίο 

έργο στον τοµέα του τουρισµού: πληροφοριακά συστήµατα για τον τουρισµό, 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, πρωτοποριακές δράσεις στον τοµέα της υγείας που 

συνδέονται µε τον τουρισµό, ηλεκτρονική προβολή κ.λπ. 

v. Ολοκλήρωση βασικών έργων τεχνικής υποδοµής: Τεράστιας σηµασίας για την 

τουριστική ανάπτυξη του νησιού είναι η ολοκλήρωση βασικών υποδοµών, όπως η 

επίλυση του θέµατος των αεροµεταφορών (στην Ανατολική Κρήτη κυρίως). Από την 

προηγούµενη επίσης προγραµµατική περίοδο εκκρεµεί η ολοκλήρωση σηµαντικών 

τεχνικών έργων (βιολογικών, ΧΥΤΑ, έργων ύδρευσης) τα οποία θα αυξήσουν τη 

φέρουσα ικανότητα των περιοχών που θα εξυπηρετήσουν. 

vi. Τάσεις αύξησης του εγχώριου τουρισµού: Αποτελεί σηµαντική εξέλιξη διότι, εκτός 

των άλλων, ο εγχώριος τουρισµός (µαθητικός, εκπαιδευτικός, Τρίτης Ηλικίας, 

οικογενειακός) καταναλώνει περισσότερο κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Για 

παράδειγµα ο εγχώριος τουρισµός έχει τα περιθώρια να αυξηθεί τα επόµενα χρόνια 

διότι: (α) το 95,5% των Ελλήνων παραµένει στη χώρα µας για διακοπές (β) 8 στους 10 

Έλληνες προτιµούν διακοπές του ήλιου και της θάλασσας, (γ) το έτος 2000 το 15,2% 
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των αφίξεων στην Κρήτη ήταν ηµεδαποί ενώ στην Ελλάδα 1 στους 4  είναι Έλληνες 

επισκέπτες. 

vii.  Αξιοποίηση Ειδικών Τουριστικών Υποδοµών: Από την εποχή ακόµα των ΜΟΠ έως 

και το Γ’ ΚΠΣ χρηµατοδοτήθηκαν υποδοµές για την ενίσχυση εκτός των άλλων και 

του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης. Χρηµατοδοτήθηκε για παράδειγµα η 

δηµιουργία πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδροµών σε πάρα πολλά µέρη του 

νησιού χωρίς µέχρι σήµερα να έχουν αξιοποιηθεί, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έµειναν 

ηµιτελείς ή εγκαταλείφθηκαν.  

viii.  Αξιοποίηση αναδυόµενων αγορών: Τα ανεκµετάλλευτα τµήµατα της ευρωπαϊκής και 

αµερικανικής αγοράς, αλλά και νέες αγορές όπως της Κίνας και των χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, µπορούν να αποδώσουν σηµαντική 

πρόσθετη τουριστική κίνηση. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η ανάπτυξη 

µιας συνεχούς και σοβαρής προσπάθειας µέσω ενός αποτελεσµατικού µεσο-

µακροπρόθεσµου Σχεδίου Μάρκετινγκ. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι 

διάφορα ευνοϊκά για το νησί και το Νοµό στοιχεία όπως: η γεωγραφική θέση, η 

οικονοµική ανάπτυξη των χωρών αυτών καθώς και το γεγονός ότι γενικότερα η 

Ελλάδα φαίνεται να εξασκεί µια µέσου επιπέδου έλξη στα ανώτερα εισοδηµατικά 

στρώµατα  αυτών των αγορών. 

ix. Θετική εικόνα του κρητικού τουριστικού προϊόντος: Ο Νοµός Ηρακλείου είναι 

ένας πολύ γνωστός τουριστικός προορισµός κυρίως για την ιστορία, τα µνηµεία, τον 

πολιτισµό, τη θάλασσα και τις ακρογιαλιές της. Η εικόνα που έχει διαµορφωθεί για το 

τουριστικό προϊόν του Νοµού είναι ιδιαιτέρως θετική και αυτό υπογραµµίζεται από 

διάφορα στοιχεία όπως: α)θεωρείται ασφαλής ταξιδιωτικός προορισµός β) 

χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθηµα φιλοξενίας και γ) θεωρείται ότι έχει “ταυτότητα” 

και είναι “Ξεχωριστή”. Αυτό συνεπώς που πρέπει να αποδείξουµε είναι η ποιοτική 

διάσταση και η διαφορετικότητα του τουρισµού της και να προβάλουµε εκείνο το 

προϊόν το οποίο έχουµε έτοιµο και µπορούµε να προσφέρουµε σε άριστη ποιότητα και 

ανταγωνιστική τιµή. 
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x. Επικράτηση του Ευρώ: Η κυκλοφορία του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος στις 

χώρες της Ευρω-ζώνης, συµπεριλαµβανόµενης και της Ελλάδας, αναµένεται να 

ενισχύσει την  τουριστική δραστηριότητα µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Η ευκαιρία 

εντοπίζεται στο ότι µε την εισαγωγή του ευρώ αυξάνεται η δυνατότητα της άµεσης 

τιµολογιακής σύγκρισης του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος. Προκειµένου 

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

ποιότητα των υπηρεσιών να είναι αντίστοιχη του ζητούµενου τιµήµατος (value for 

money). 

Απειλές 

i. Ισχυρός ανταγωνισµός σε διεθνές επίπεδο: Αποτελεί απειλή, αλλά ταυτόχρονα 

κίνητρο (πρόκληση) για την διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθµιση του 

τουρισµού στην περιφέρεια της Κρήτης, ο διεθνής ανταγωνισµός που ολοένα 

µεγεθύνεται και προέρχεται από: 

 τις αναπτυγµένες τουριστικά χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος) που 

προσφέρουν πολύ υψηλό επίπεδο τουριστικού προϊόντος, στο οποίο 

η Κρήτη καλείται να «απαντήσει» µε αναβάθµιση των υποδοµών και 

των υπηρεσιών της. 

 τους ανερχόµενους τουριστικούς προορισµούς (Κροατία, Βουλγαρία, 

Μαρόκο, Τυνησία κλπ.) που διαθέτουν παρθένο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον και προσελκύουν ολοένα αυξανόµενη 

µερίδα των τουριστών που αναζητούν τη «διαφορετικότητα» στον 

τόπο που επισκέπτονται. Αποτελεί σηµαντική απειλή για την Κρήτη, 

η οποία οφείλει την τουριστική της ανάπτυξη σε µεγάλο βαθµό στη 

«διαφορετικότητά της» σε σύγκριση µε τους προορισµούς των 

αναπτυγµένων δυτικών κρατών. 

 το σύµπλεγµα των προορισµών της Μεσογείου, οι οποίοι διαθέτουν 

παρόµοιο τουριστικό «προφίλ», αλλά µε υψηλότερη ποιότητα 

υποδοµών και υπηρεσιών και µεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά. 
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ii. Υστέρηση σε επίπεδο προβολής: Ο ανταγωνισµός που υφίσταται η Κρήτη ως 

τουριστικός προορισµός από άλλες περιοχές όπως είναι π.χ. η Τουρκία δεν είναι 

απόρροια µόνο των καλύτερων και πληθέστερων βασικών και υποστηρικτικών 

τουριστικών υποδοµών που διαθέτει αλλά κυρίως είναι αποτέλεσµα της 

θεαµατικής βελτίωσης που παρουσιάζει ως προς τη δαπάνη, τον τρόπο και τις 

ενέργειες τουριστικής προβολής.    

iii.  Μειωµένη τουριστική συνείδηση: Καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισµός ολοένα 

και περισσότερο καθίσταται φανερή η ανάγκη επίτευξης υψηλότερου επιπέδου 

επαγγελµατισµού και συνέπειας, τόσο από τους επιχειρηµατίες όσο και από 

στελέχη του δηµοσίου τοµέα και τους εισαγόµενους που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο του τουρισµού. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η επιβίωση και η 

περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού εξαρτάται από την οργάνωση, τη 

σοβαρότητα, την ευσυνειδησία, τον επαγγελµατισµό, την ευγένεια, την ταχύτητα 

αντίδρασης, την ύπαρξη και πιστή εφαρµογή προγραµµάτων Μάρκετινγκ και 

κυρίως την έγκαιρη και έγκυρη διαφηµιστική προβολή του τουριστικού 

προϊόντος στο εσωτερικό και εξωτερικό.  

iv. Εξάρτηση από το µέλλον των αεροµεταφορών: Στοιχείο αποτύπωσης της 

ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος αποτελεί ο τρόπος έλευσης των 

επισκεπτών. Η Κρήτη αποτελεί κατεξοχήν προορισµό αεροπορικών αφίξεων. 

Ιδιαίτερα αυξηµένο είναι το ποσοστό των πτήσεων τύπου Charter. Είναι γεγονός 

ότι απαραίτητη προϋπόθεση της ανάπτυξης ενός τουριστικού προορισµού είναι η 

ύπαρξη σύγχρονου διεθνούς αεροδροµίου. Τα προβλήµατα που καταγράφονται 

τόσο στα αεροδρόµιο του Ηρακλείου και των Χανίων, όσο και στις αεροπορικές 

εταιρείες συνιστούν κίνδυνο και επηρεάζουν άµεσα το δυνητικό ενδιαφέρον 

διεθνών και εγχώριων επενδυτών και επισκεπτών.  

v. Αλλοίωση της οικιστικής ταυτότητας: Συνέπεια εκτός των άλλων, η 

απρογραµµάτιστη ή και αυθαίρετη πολλές φορές δόµηση τουριστικών υποδοµών 

και εγκαταστάσεων στη λογική του εύκολου και γρήγορου κέρδους, σε 

συνδυασµό µε την έλλειψη κεντρικού σχεδιασµού και νοµοθετικού πλαισίου που 
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να ρυθµίζει χρήσεις γης και προδιαγραφές δόµησης, έχει προκαλέσει τη µερική 

και, σε πολλές περιπτώσεις, πλήρη αλλοίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος. Οι 

συνέπειες βαρύνουν τόσο τον ντόπιο πληθυσµό (υποβάθµιση της ποιότητας 

ζωής) όσο και τον ίδιο τον τουρισµό, δεδοµένου ότι υποβαθµίζεται ένας από τους 

ισχυρότερους τουριστικούς πόρους, το οικιστικό περιβάλλον. 

vi. Υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος: Η αλόγιστη τουριστική ανάπτυξη 

δηµιουργεί υψηλό κίνδυνο πρόκλησης µη αναστρέψιµων συνεπειών στο φυσικό 

περιβάλλον εάν δε ληφθεί µέριµνα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τον 

έλεγχο και περιορισµό των τουριστικών δραστηριοτήτων. Η δηµιουργία 

σηµαντικών φορέων διαχείρισης σε προορισµούς οικολογικού ενδιαφέροντος µε 

σκοπό την προστασία και ελεγχόµενη τουριστική αξιοποίηση τους καθώς επίσης 

και η πρόβλεψη µέτρων από τους ΟΤΑ για την διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος είναι ενέργειες που δεν επιδέχονται αναβολή ή διαφορετική 

προσέγγιση. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί άµεση και ιδιαίτερη 

σηµασία στον αποτελεσµατικό καθαρισµό κοινόχρηστων χώρων και την 

αποτελεσµατική αποκοµιδή των απορριµµάτων. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί 

φορέας καθαρισµού των ακτών και των παράκτιων περιοχών σε επίπεδο νησιού. 

Θα πρέπει επίσης να θεσµοθετηθούν αυστηροί κανόνες αρχιτεκτονικής τόσο των 

τουριστικών καταλυµάτων, όσο και άλλων οικοδοµηµάτων. Προς τον σκοπό 

αυτό θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση φορέα προστασίας φυσικού τοπίου. Ο 

φορέας θα ασχολείται κυρίως µε την αρχιτεκτονική µορφή και το ύφος των 

οικοδοµηµάτων και όχι µε άλλα θέµατα πολεοδοµικής έγκρισης 

vii.  Χαµηλό επίπεδο συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα: Η αδυναµία 

αποδοτικής συνεργασίας του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, επιδρά αρνητικά 

ως προς την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη των νοµών. Συνέπεια της απουσίας 

µιας τέτοιας συνεργασίας είναι να µην έχει γίνει µέχρι σήµερα πράξη, η 

συντονισµένη και συνολική προβολή του τουριστικού προϊόντος της κάθε πόλης 

της Κρήτης, αντίθετα, οι µεµονωµένες ενέργειες που συνεπάγονται 

κατακερµατισµό των πόρων χωρίς αποτελεσµατικότητα, είναι εκείνες που 
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κυριαρχούν. Επίσης αρνητικό στοιχείο της έλλειψης συνεργασίας είναι η 

µεµονωµένη και πολλές φορές στρεβλή αντιµετώπιση σοβαρών θεµάτων ειδικά 

σε περιόδους ύφεσης ή κρίσεων µε τελικό αποτέλεσµα την υποβάθµιση της 

εικόνας των πρωτευουσών των τεσσάρων νοµών. 

Η ανάλυση του τουρισµού µέσω του SWOT analysis, έδειξε ότι τα σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα της Κρήτης υπερκαλύπτουν οποιεσδήποτε αδυναµίες τις οποίες έχει. 

Με την κατάλληλη εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων που παρέχει το νησί της 

Κρήτης, καθώς και την χάραξη ιδιαίτερου στρατηγικού σχεδιασµού οι περαιτέρω 

προοπτικές ανάπτυξης της είναι από τις πλέον αισιόδοξες του ελληνικού χώρου. 

 

Πίνακας Α5: Swot Analysis 

υνάµεις 

i. Άριστο κλίµα. 
ii. Ισχυρή γεωγραφική θέση – 

Νησιωτικός χαρακτήρας. 
iii.  Υψηλό επίπεδο και επάρκεια φυσικών 

και ανθρωπογενών πόρων. 
iv. Ικανοποιητική παραγωγική δοµή 
v. Επαρκείς τουριστικές υποδοµές 

διαµονής 

vi. Υψηλή φήµη  
vii. Ικανοποιητικό επίπεδο 

επαναλαµβανόµενου τουρισµού 

viii. Υψηλή τουριστική ζήτηση 

ix. Καταξιωµένος τουριστικός 
προορισµός 

x. Κατεξοχήν προορισµός πτήσεων 
Charters 
 

Αδυναµίες 

i. Χαµηλή ποιότητα δηµόσιων 
υποδοµών και υπηρεσιών. 

ii. Έλλειψη υποστηρικτικών τουριστικών 
υποδοµών. 

iii. Εποχικότητα. 
iv. Χαµηλή ποιότητα στελεχιακού 

δυναµικού. 
v. Απουσία Τουριστικού Μάρκετινγκ. 

vi. ∆υσκολία διείσδυσης σε µεγάλες 
αγορές του εξωτερικού. 

vii. Μειωµένη ανταγωνιστικότητα έναντι 
νέων τουριστικών προορισµών. 

viii. Έντονη εξάρτηση από αποφάσεις, 
επιλογές και πολιτικές µεγάλων 
τουριστικών πρακτορείων του 
εξωτερικού. 

ix. Χωρική συγκέντρωση υποδοµών 
περιβάλλοντος και τουρισµού και 
δυσκολία διάχυσης στην ενδοχώρα. 

x. Απουσία τουριστικής δραστηριότητας 
κατά τη χειµερινή περίοδο. 

xi. Απότοµη διόγκωση ιδιωτικής 
επενδυτικής δραστηριότητας. 

xii.  Έλλειψη θεσµικού πλαισίου ρύθµισης 
των χρήσεων γης. 
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Ευκαιρίες  

i. ∆υνατότητες ανάπτυξης θεµατικού 
τουρισµού. 

ii. Προώθηση διατροφής και 
γαστρονοµίας ως “νέο τουριστικό 
προϊόν”.  

iii. Χρηµατοδοτικές Ευκαιρίες για τον 
τουρισµό. 

iv. Αυξανόµενη σηµασία των νέων 
τεχνολογιών στον τουρισµό. 

v. Ολοκλήρωση βασικών έργων τεχνικής 
υποδοµής. 

vi. Τάσεις αύξησης του εγχώριου 
τουρισµού.. 

vii. Αξιοποίηση Ειδικών Τουριστικών 
Υποδοµών. 

viii. Αξιοποίηση αναδυόµενων αγορών. 
ix. Θετική εικόνα του κρητικού 

τουριστικού προϊόντος. 
x. Επικράτηση του Ευρώ. 

Απειλές 

i. Ισχυρός ανταγωνισµός σε διεθνές 
επίπεδο 

ii. Υστέρηση σε επίπεδο προβολής 
iii. Μειωµένη τουριστική συνείδηση 

iv. Εξάρτηση από το µέλλον των 
αεροµεταφορών 

v. Αλλοίωση της οικιστικής ταυτότητας 
vi. Υποβάθµιση του φυσικού 

περιβάλλοντος:  
vii. Χαµηλό επίπεδο συνεργασίας 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 

 

 

 

4.3 Στρατηγικοί στόχοι 

Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα προτείνεται οι στρατηγικές ανάπτυξης να 

βασίζονται σε διαστάσεις όπως: 

i. ∆ιεύρυνση της αγοράς. 

 Η αύξηση των τουριστών πετυχαίνεται µε προσέλκυση επισκεπτών µε 

διαφορετικό προφίλ, µε προσέλκυση τουριστών από τις νέες αγορές, µε αύξηση 

της αφοσίωσης (επαναλαµβανόµενοι πελάτες-customer loyalty), ακόµα και µε 

αύξηση του µεγέθους της οµάδας των τουριστών. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε 

προσφορά νέων τουριστικών προϊόντων είτε µε προσθήκη νέων αγορών. 19 

ii.  ∆ιεύρυνση τουριστικού προϊόντος. 

 Για να µειωθούν τα αρνητικά φαινόµενα της εποχικότητας και του 

συγκεντρωτισµού, θα πρέπει να διευρύνουµε το ένα και µοναδικό τουριστικό 

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

ν’ αποτελέσει η ανάπτυξη του θεµατικού – εναλλακτικού τουρισµού που θα 

                                                           
19

  Ποιοτική έρευνα τουρισμού για την Κρήτη, Πολυτεχνείο Κρήτης. 
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προσδώσει έµφαση και σε πολλές άλλες δραστηριότητες που είναι σε θέση η 

Κρήτη να αναδείξει και έτσι να πετύχει τη διαφοροποίηση που απαιτεί η ζήτηση 

στην εποχή µας. 

iii.  Επιµήκυνση τουριστικής περιόδου. 

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

διάρκεια του χρόνου. ∆εν πρέπει να δεχόµαστε τουρίστες µόνο το εξάµηνο 

Απριλίου – Σεπτεµβρίου που το τουριστικό προϊόν είναι ο «Ήλιος» και η 

«Θάλασσα», αλλά και το εξάµηνο Οκτωβρίου – Μαρτίου που το τουριστικό 

προϊόν θα µπορούσε να είναι ο αγροτουρισµός. Γενικώς, η ιδέα είναι να 

στοχεύσουµε σε άµβλυνση της εποχικότητας µε σκοπό ο τουρισµός να είναι 

προσοδοφόρος µε ποικίλους τρόπους κατά τη διάρκεια και των δώδεκα µηνών 

του έτους. 

∆εδοµένου του έντονου ανταγωνισµού σε παγκόσµιο επίπεδο και µε τους 

περιορισµένους πόρους που διαθέτουµε αυτή την περίοδο θα πρέπει να κάνουµε τις 

επιλογές µας και να τοποθετηθούµε σε υπάρχουσες αλλά και νέες αγορές. (βλ. 

∆ιάγραµµα A9) 

∆ιάγραµµα Α9: Positioning Matrix 

 

 

 
 

       

         

         Νέες 

        

         

         

         ΑΓΟΡΕΣ 

        

         

         

         

         Σημερινές 

       

                           

   

Υφιστάμενα ΠΡΟΙΟΝΤΑ Νέα 

  
 

  

Γ

Περιήγηση 
αρχαιολογικώ
ν χώρων στην 

αγορά της 
Κίνας.

Δ

Γκολφ, 
καταδυτικός & 

αθλητικός 
τουρισμός.

Α

Ήλιος & 
Θάλασσα στη 
Μ.Βρετανία.

Β

Καταδυτικός 
τουρισμός  

στην αγορά 
της Γερμανίας.
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   Α:  Περαιτέρω διείσδυση στις σηµερινές αγορές συνεχίζοντας την προσφορά του ίδιου 
προϊόντος. 
Β:  Προσφορά εµπλουτισµένων ή νέων προϊόντων στις νέες αγορές. 
Γ:   Ανάπτυξη νέων αγορών προσφέροντας το σηµερινό προϊόν. 
∆:  Προσέλκυση νέων αγορών µε νέα/διαφοροποιηµένα προϊόντα. 

  

   

   iv. Αναβάθµιση στις ∆ιεθνείς Κατατάξεις. 

 Ο επόµενος στόχος που πρέπει να τεθεί τόσο για την Κρήτη και για την Ελλάδα 

γενικά είναι να καταλάβει µελλοντικά υψηλότερες θέσεις στις διεθνείς 

κατατάξεις αφίξεων, εισπράξεων και µεριδίων αγοράς. Το δυναµικό της είναι σε 

θέση να το πραγµατοποιήσει, αρκεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της 

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

όχι µόνο από κάποιες συγκεκριµένες ευρωπαϊκές χώρες αλλά από όλο τον 

κόσµο, στοχεύοντας στους υψηλά εισοδηµατικά ταξιδιώτες. 

v. Αναβάθµιση Υποδοµών. 

 Τα οδικό δίκτυα, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, οι χερσαίες και σιδηροδροµικές 

µεταφορές, τα µουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι καθώς και τα ταξί είναι κάποιες 

από τις υποδοµές που πρέπει να αναβαθµιστούν µέσα στα επόµενα χρόνια, διότι 

δηµιουργούν αρνητικό αντίκτυπο µε έµµεσο αλλά πολύ καίριο τρόπο στον 

τουρισµό της Κρήτης. Επίσης πρέπει να δηµιουργηθούν βασικές υποδοµές 

ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, οδικών δικτύων, κέντρων άθλησης, 

συνεδριακών χώρων ώστε να υπάρξουν συνθήκες που να ικανοποιούν πλήρως 

τον σύγχρονο τρόπο ζωής εντοπίων και τουριστών. Οι περισσότερες υποδοµές 

είναι µετρίου επιπέδου ποιοτικά πλήττοντας την εικόνα και την αξιοπιστία του 

νησιού στο µέγιστο βαθµό. 

vi. ∆ιαµόρφωση τουριστικής εικόνας. 

 Η προσέλκυση τουρισµού σε µια περιοχή είναι συνάρτηση της ποιότητας του 

τουριστικού της προϊόντος και της εικόνας που έχει δηµιουργήσει και προβάλλει 
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προς την τουριστική αγορά. Η Κρήτη κατατάσσεται ναι µεν στις προνοµιούχες 

περιοχές του ελλαδικού χώρου από την άποψη των υφιστάµενων φυσικών, 

πολιτιστικών και τουριστικών της πλεονεκτηµάτων όµως η εικόνα που βγαίνει 

προς τα έξω είναι αυτή του τουριστικού πακέτου «ήλιος-θάλασσα». Στον 

παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ένα ενδεικτικό µίγµα προϊόντος που θα 

µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού 

σχεδίου µάρκετινγκ και µιας επιτυχούς τουριστικής πολιτικής. 

 

Πίνακας Α6: Ενδεικτικό µίγµα προϊόντος στην περιφέρεια 

Κρήτης. 

 

 

 

  Πηγή: Toyrism Marketing Plan for Greece, 2007. 

 

4.4  Προτάσεις ανάπτυξης 

i. Κίνητρα επενδύσεων. 

Προκηρύχθηκε από τον ΕΦΕΠΑΕ στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-2013 

το χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα «Εναλλακτικός Τουρισµός», που αφορά στην 

υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού από επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη 
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εναλλακτικών µορφών τουρισµού και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας, 

ενώ δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1998/2006 όπως ισχύει.  

Η συγκεκριµένη Πράξη αποσκοπεί:   

���� Στη διαφοροποίηση και στον εµπλουτισµό του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος µε την επιχειρηµατική αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού.  

���� Στην ανάδειξη και  τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 

αποθέµατος.  

���� Στην άµβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. 

Χρηµατοδότηση. 

Η Πράξη χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των είκοσι εκατοµµυρίων 

ευρώ (€ 20.000.000,00) ∆ηµόσια ∆απάνη, από τα παρακάτω Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα: 

���� Ποσό €13.645.616,00 από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (οκτώ 

περιφέρειες του αµιγούς στόχου 1). 

���� Ποσό € 938.490,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης» (Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας). 

���� Ποσό € 930.498,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Μακεδονίας - Θράκης» ( Περιφέρεια ∆υτικής 

Μακεδονίας). 

���� Ποσό € 1.789.031,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου»     

(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας). 
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���� Ποσό € 1.618.456,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Αττικής». 

���� Ποσό € 1.077.909,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» ( Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου). 

Προϋπολογισµός & Επιδότηση. 

Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται 

στις 10.000 € και ο µέγιστος προϋπολογισµός µπορεί να ανέρχεται µέχρι του 

ποσού των 400.000 €. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος φτάνει 

τα 20 εκ. €. 

Το ύψος της επιδότησης ορίζεται στο 40% επί του συνολικού προϋπολογισµού 

του επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά 

σχέδια που υλοποιούνται σε µικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Στις 

περιπτώσεις Συνεργασίας η προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια 

που υλοποιούνται σε µικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. 

Τι χρηµατοδοτείται. 

���� Προµήθεια εξοπλισµού έως το 100% του προϋπολογισµού του 

σχεδίου. 

���� Κτιριακά – ∆ιαµόρφωση χώρων – Ειδικές και βοηθητικές 

εγκαταστάσεις, έως το 60% του προϋπολογισµού του σχεδίου. 

���� Προβολή – Προώθηση, έως το 25% του προϋπολογισµού. 

���� Αµοιβές συµβούλων για την εκπόνηση του σχεδίου, µελετών, 

ερευνών κτλ, έως το 5% του προϋπολογισµού και µέχρι του 

ποσού των 6.000€. 
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���� Άλλες δαπάνες (µεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωµάτων, 

ενσωµάτωση προτύπων κ.λπ.), έως το 6% του 

προϋπολογισµού. 

ii.  Θεσµικές µεταρρυθµίσεις. 

Με δεδοµένη τη µεγάλη σηµασία που έχει ο τουριστικός τοµέας για την 

ελληνική οικονοµία είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει αυτόνοµο Υπουργείο 

Τουρισµού και µάλιστα µε αυξηµένες αρµοδιότητες. Ο τουρισµός στη χώρα µας 

σήµερα έχει ένα ευρύτατο φάσµα θεµάτων που πρέπει να είναι αρµοδιότητας του 

οικείου Υπουργείου και η θεσµοθέτηση αντίστοιχων αρµοδιοτήτων δίνει βαρύτητα που 

ξεπερνά κατά πολύ τη σηµειολογική αξία ίδρυσης ενός αυτόνοµου Υπουργείου 

Τουρισµού, που σε κάθε περίπτωση θα εκφράζει και θα αντιπροσωπεύει έναν, και ίσως 

τον σηµαντικότερο σήµερα, τοµέα της οικονοµίας. 

iii.  Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της 

οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Παρά την σχετική διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των επενδυτικών 

προτάσεων που αναµένεται να προκύψει µέσα από τα διάφορα «κριτήρια 

αξιολόγησης», δεν διασφαλίζεται ο επιδιωκόµενος στόχος του προσανατολισµού των 

επενδύσεων κατά προτεραιότητα σε κλάδους: α. εξωστρεφείς, β. βελτιωτικούς της 

απασχόλησης σε σηµαντικό βαθµό, γ. υψηλής τεχνολογίας, δ. διασποράς - 

εγκατάστασης σε µειονεκτικές περιοχές της χώρας, ε. αξιοποίησης εναλλακτικών 

µορφών ενέργειας και περιορισµού ενεργειακού κόστους. Ο τουρισµός πρέπει να 

αντιµετωπίζεται στις αξιολογήσεις, µέσα από τα κριτήρια που σχετίζονται µε τις 

ιδιαιτερότητές του αλλά και τους µεσοµακροπρόθεσµους στόχους ανάπτυξής του, στη 

βάση βιώσιµων µοντέλων, αλλά και σε αρµονία µε το «Ειδικό Χωροταξικό Τουρισµού» 

που εισήγαγε η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. 
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iv. Αλλαγές στον επενδυτικό νόµο. 

Ο ΣΕΤΕ έχει τονίσει την ανάγκη επικαιροποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου, 

ώστε να λάβει υπόψη του θέµατα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 

τουρισµού.  Συγκεκριµένα, απαιτείται να γίνει επανασχεδιασµός του επενδυτικού χάρτη 

και να κατανεµηθούν οι επιδοτήσεις γεωγραφικά µε στόχο την κατάργηση επιδοτήσεων 

για δηµιουργία ξενοδοχειακών κλινών σε κορεσµένες περιοχές της χώρας. Σε αυτές τις 

περιοχές πρέπει να συνεχιστούν επενδύσεις, οι οποίες θα συνδέονται µε συµπλήρωση 

τµηµάτων ποιοτικής αναβάθµισης, σε αντίθεση µε τις µη ανεπτυγµένες περιοχές στις 

οποίες επιβάλλεται να προσανατολιστούν κατά προτεραιότητα οι επιδοτήσεις. Ειδικά 

για τις υποανάπτυκτες περιοχές της ενδοχώρας είναι αναγκαία λύση η δηµιουργία 

εγκαταστάσεων όλων των µορφών για τη συγκράτηση του πληθυσµού, την αύξηση της 

απασχόλησης και του εισοδήµατος καθώς και την επιµήκυνση της τουριστικής 

περιόδου µέσω ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

v. Συµµαχίες µε αεροπορικές εταιρίες. 

 Το νέο αναπτυξιακό µοντέλο για τον ελληνικό τουρισµό προϋποθέτει 

στρατηγικές συµµαχίες µε αεροπορικές εταιρείες που θα συνδέουν µε απευθείας 

πτήσεις τους ελληνικούς τουριστικούς προορισµούς µε πόλεις του εξωτερικού, για όσο 

το δυνατόν µεγαλύτερο διάστηµα µέσα σε κάθε χρόνο. Μέχρι πριν λίγα χρόνια η 

αεροµεταφορά ήταν κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο των Tour Operators, τα 

περιθώρια παρέµβασης ήταν ελάχιστα ως ανύπαρκτα. Με την ανάπτυξη όµως 

ιδιωτικών αεροπορικών εταιρειών και κυρίως εταιρειών χαµηλού κόστους, δίνεται 

πλέον η δυνατότητα διαφορετικής προσέγγισης του προβλήµατος. Η πρόταση αυτή θα 

πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο µιας γενικότερης πολιτικής αεροµεταφορών για τον 

τουρισµό και σε συνδυασµό µε την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την 

ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδροµίων. 
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vi. Τουριστική κατοικία. 

 Η κατασκευή και προσφορά προς πώληση τουριστικών κατοικιών αποτελεί ένα 

θέµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο µιας γενικότερης τουριστικής 

ανάπτυξης. Η τουριστική κατοικία πληροί το κριτήριο του µη εποχικά ευαίσθητου 

προϊόντος και αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για το visitor  economy. Η τουριστική 

κατοικία, ως τουριστικό προϊόν, προκύπτει από την τµηµατοποίηση της ζήτησης και 

αφορά στο τµήµα αυτής που ενδιαφέρεται να ζει για ένα µεγάλο µέρος του χρόνου σε 

έναν προορισµό διαφορετικό από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας του και ο οποίος κατά 

τεκµήριο διαθέτει καλύτερες κλιµατολογικές συνθήκες. Ο καλύτερος τρόπος κάλυψης 

αυτής της ανάγκης είναι µέσα από την ανάπτυξη των τουριστικών κατοικιών, ως 

αναπόσπαστων τµηµάτων ευρύτερων τουριστικών συγκροτηµάτων. Η ανάπτυξη της 

τουριστικής κατοικίας πρέπει να είναι ήπια, ελεγχόµενη, µε υψηλές προδιαγραφές και 

προστιθέµενη αξία που δεν θα προσανατολίζεται απλά στην προσέλκυση των 

χαµηλοσυνταξιούχων της Ευρώπης, αλλά θα απευθύνεται στους τουρίστες υψηλής 

εισοδηµατικής στάθµης. Η συγκεκριµένη αγορά είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Εκτιµάται 

ότι περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο Ευρωπαίοι θεωρούν την Ελλάδα ως υποψήφιο 

προορισµό δεύτερης κατοικίας. Μην ξεχνάµε ότι ένα ποσοστό περίπου 10% των 

ταξιδιών που κάνουν οι Ευρωπαίοι κάθε χρόνο, έχει σαν αποκλειστικό λόγο τη 

µετάβαση στην τουριστική κατοικία. 

vii.  Χορήγηση visa. 

 Η δηµιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων άντλησης νέας πελατείας από 

αναδυόµενες αγορές θα βοηθήσει σηµαντικά την καταβαλλόµενη προσπάθεια για να 

στηριχθεί ο ελληνικός τουρισµός και κατ’ επέκταση η οικονοµία και η απασχόληση. 

Εµπόδιο στην προσπάθεια αυτή αναδεικνύεται εδώ και χρόνια το θέµα χορήγησης visa. 

Από τη στιγµή που η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να απαιτεί visa, θα πρέπει 

τουλάχιστον να διευκολύνει τους υποψήφιους επισκέπτες της µε την στο µέγιστο βαθµό 
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ελαστικοποίηση των απαιτούµενων προϋποθέσεων, τη δηµιουργία visa centers στις νέες 

αγορές και την ενεργοποίηση τουλάχιστον των µεγάλων Tour Operators προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

viii.  Άρση cabotage. 

 Το περιεχόµενο του νόµου για την «εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία 

µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα» δεν επιλύει το πρόβληµα του 

cabotage. Ο νόµος, αντί να περιγράφει ξεκάθαρα και µε λεπτοµέρειες το πλαίσιο 

απελευθέρωσης και ανάπτυξης της κρουαζιέρας στη χώρα µας, θέτει µια σειρά 

προϋποθέσεων οι περισσότερες εκ των οποίων δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης για το αν θα πραγµατοποιείται ή όχι µια κρουαζιέρα. Το χειρότερο 

όµως όλων είναι ότι, το µέλλον της κρουαζιέρας θα εξαρτάται από τις εκάστοτε 

πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Οικονοµίας & Ανταγωνιστικότητας και Πολιτισµού 

& Τουρισµού. Αυτό σηµαίνει ότι µε δεδοµένες τις συχνές αλλαγές στις ηγεσίες, οι 

διαπραγµατεύσεις θα γίνονται κατά κανόνα από άπειρους και ανενηµέρωτους για το 

θέµα εκπροσώπους της Πολιτείας. Υπενθυµίζουµε ότι άρση του cabotage για όλο τον 

κόσµο σηµαίνει, εκτός από τις διεθνώς αποδεκτές συµβάσεις αξιοπλοΐας, ασφάλειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος, ότι η Ελλάδα δεν θα επιβάλλει πλέον κανένα άλλο όρο 

ή περιορισµό στο homeporting οιουδήποτε κρουαζιερόπλοιου, δηλαδή, ότι ισχύει σε 

όλες τις άλλες χώρες της περιοχής µας. Όσο για τις εθνικότητες του πληρώµατος ή τη 

σύνθεσή του, αυτό αφορά µόνο την εταιρεία και τη χώρα της σηµαίας που φέρει το 

πλοίο. Πουθενά στον κόσµο δεν επεµβαίνει τρίτη χώρα σε αυτή την σχέση και εφόσον 

το πλοίο πληροί τις διεθνείς προϋποθέσεις και φέρει έγκυρα πιστοποιητικά, είναι 

ελεύθερο να κάνει ακριβώς αυτό που προγραµµατίζει. 

ix. Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού. 

 Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, τόσο η αρχική, όσο και η συνεχής σε 

επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσης, είναι η σηµαντικότερη παράµετρος στην 
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προσπάθεια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και βελτίωσης της παραγωγικότητας. Το 

θέµα της εκπαίδευσης, µπορεί και πρέπει να αποτελεί αντικείµενο ειδικής και συνεχούς 

έρευνας που όµως ξεφεύγει από τα όρια αυτής της µελέτης. Η επάρκεια του διαθέσιµου 

ανθρώπινου δυναµικού, είναι συνάρτηση της δυνατότητας του τοµέα/κλάδου να 

καθίσταται ελκυστικός στους εργαζόµενους. Η ελκυστικότητα αυτή διαµορφώνεται και 

επηρεάζεται, τόσο από την πολιτεία µε την γενικότερη στάση και ενδιαφέρον της έναντι 

του τουρισµού, όσο και από την επιχειρηµατική πρακτική του ιδιωτικού τοµέα. Ο 

ιδιωτικός τοµέας, οφείλει να αναγνωρίσει το µερίδιο ευθύνης που του αναλογεί και να 

αναλάβει τις δέουσες πρωτοβουλίες που συνοψίζονται: α. στην συνεχή κατάρτιση των 

επαγγελµατιών, β. στην ουσιαστική βοήθεια στο εκπαιδευτικό σύστηµα, δηµόσιο και 

ιδιωτικό και γ. στην προτίµηση προσλήψεων κατά προτεραιότητα των αποφοίτων των 

τουριστικών σχολών. Ο στόχος του ελέγχου και της ελαχιστοποίησης του κόστους 

λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι απόλυτα λογικός και κατανοητός, όµως αυτό δεν 

θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της απόδοσης των απασχολουµένων και της ποιότητας 

των υπηρεσιών. Η δυσκολία για την ανεύρεση του κατάλληλου προσωπικού και το 

πρόβληµα του “talent shortage” αποτελούν κύρια επιχειρήµατα για την επιβεβαίωση 

της ανάγκης της εκπαίδευσης και της συνεχούς κατάρτισης. Η εκπαίδευση και η 

συνεχής κατάρτιση πρέπει να θεωρούνται ως παραγωγική επένδυση της επιχείρησης 

και όχι ως πρόσθετη δαπάνη, άρα αποφευκτέα. 

x. Ρυθµίσεις επέκτασης ωραρίων λειτουργίας. 

Ένα σοβαρό ζήτηµα που πρέπει να λυθεί είναι αυτό της επιµήκυνσης των 

ωραρίων λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων και µουσείων µέχρι το απόγευµα καθώς 

και η λειτουργία αυτών των χώρων τις αργίες ακόµα και για τα Χριστούγεννα και τις 

ηµέρες της Πρωτοχρονιάς και τα Σαββατοκύριακα για τη διευκόλυνση των τουριστών 

καθώς και των επιβατών κρουαζιέρας. 
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xi. Στοχευµένη διαφήµιση και ίδρυση Εταιρίας Μάρκετινγκ. 

Οι ενέργειες που αφορούν στην οργάνωση του πλάνου της διαφήµισης του 

εναλλακτικού τουρισµού σε ένα προορισµό πρέπει να είναι συγκεκριµένες και 

στοχευµένες. Αναλυτικά προτείνεται:  

 ∆ηµιουργία διαφηµιστικού φακέλου µε προτάσεις και προσφορές για το προιόν 

του εναλλακτικού τουρισµού, όπως αυτό προσφέρεται ανά προορισµό στην 

Ελλάδα, µε απώτερο σκοπό την κυκλοφορία του στο σύστηµα πωλήσεων των 

εξειδικευµένων tour operators. (π.χ. οικοτουρισµός στις Μηλιές Χανίων) 

 Χρήση κουπονιών προσφορών σε ταξιδιωτικά περιοδικά για δωρεάν διαµονή σε 

καταλύµατα αγροτουριστικού και οικοτουριστικού χαρακτήρα, καθώς και 

ταξίδια κινήτρων, που δίνονται ως βραβεία στους εργαζοµένους επιχειρήσεων 

σε προορισµούς µε εναλλακτικές δραστηριότητες . 

 Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφηµίσεις µε θέµα τον τουρισµό στην Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια εκποµπών στο εξωτερικό, οι οποίες παρά το κόστος τους 

µπορούν να δώσουν σηµαντική ώθηση στην αγορά. 

 Χρήση διαδραστικών διαφηµίσεων στο διαδίκτυο και κυρίως σε social media, 

µέσω αναδυόµενων παραθύρων και υπερ-συνδέσεων, οι οποίες µπορούν να 

προσεγγίσουν target groups νεότερων ηλικιακά οµάδων.  

 Αποστολή ειδήσεων, δηµοσιεύσεων και δελτίων τύπου σε εφηµερίδες και 

περιοδικά διεθνώς, οι οποίες θα αφορούν ιδιαίτερες εκδηλώσεις ή προσφορές 

(π.χ. πολιτιστικό φεστιβάλ) καθώς και συµµετοχή σε εκθέσεις παγκόσµιας 

εµβέλειας. 

Το 1997 ο ΣΕΤΕ είχε προτείνει την ίδρυση εταιρίας µάρκετινγκ για τον 

ελληνικό τουρισµό, ως σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Το µάρκετινγκ 

αποτελεί µεγάλη ανάγκη για τον ελληνικό τουρισµό καθώς οι διαφηµιστικές καµπάνιες 

που έχουν γίνει κατά καιρούς είναι αναποτελεσµατικές και χωρίς όφελος πραγµατικό. 
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Γι αυτό λοιπόν κρίνεται αναγκαία η δηµιουργίας µιας εταιρίας µάρκετινγκ στην Ελλάδα 

µε αντικείµενο το διαδικτυακό µάρκετινγκ και την πώληση αποκλειστικά ελληνικών 

τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την προβολή της ιδιαιτερότητας του 

τουρισµού σε κάθε περιοχή της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

5.1 Συµπεράσµατα 

Η  ελληνική οικονοµία, τη χρονιά που πέρασε βρέθηκε αντιµέτωπη µε ακραίες 

συνθήκες δηµοσιονοµικής αποσταθεροποίησης, κρίση αξιοπιστίας, οικονοµική 

αστάθεια, αβεβαιότητα και βαθιά ύφεση σε πολλούς τοµείς. Η χώρα έχει αναλάβει µια 

πρωτοφανή σε εύρος και βάθος προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής και 

ανάταξης της οικονοµίας µέσα από το ριζικό µετασχηµατισµό της. Τα αποτελέσµατα 

της προσπάθειας αυτής µπορούν να ενισχυθούν µακροπρόθεσµα, µέσα από τη 

διαµόρφωση ενός νέου, δυναµικού µοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα καταστήσει την 

ελληνική οικονοµία ανταγωνιστική, ικανή ν’ αξιοποιεί τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήµατα, να διευρύνει την εγχώρια παραγωγική της βάση, ν’ απορροφήσει 

επενδύσεις και να παράγει απασχόληση και ευηµερία στους πολίτες της.  

Καταλυτικό ρόλο στο νέο αυτό µοντέλο ανάπτυξης παίζει ο τοµέας του 

τουρισµού. Πρόκειται για τοµέα µε αναµφισβήτητη κυρίαρχη θέση στον οικονοµικό 

χάρτη της χώρας, τοµέα που παράγει πλούτο και απασχόληση και αποτελεί το πιο 

αποτελεσµατικό µέσο για την προβολή της χώρας µας διεθνώς. Ωστόσο, τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που διαθέτουµε ως χώρα στον τοµέα του τουρισµού δεν επαρκούν από 

µόνα τους να στηρίξουν τις µακροπρόθεσµες προοπτικές του. Πρέπει να αξιοποιηθούν 

στο έπακρο και να αναδειχθούν ως µέρος µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής ανάπτυξης, 

ώστε ο τοµέας του τουρισµού να µπορέσει να παίξει το ρόλο που του αναλογεί στην 

προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την κρίση, ανάπτυξη και µακροπρόθεσµη 

ανταγωνιστικότητα. 

Η υπό εξέταση περιοχή της Κρήτης, έχει την ανάγκη της διαφοροποίησης και 

εµπλουτισµού του τουριστικού της προϊόντος ειδικότερα στα βόρεια παράλια του 

νησιού στα οποία έχει αναπτυχθεί ο µαζικός τουρισµός, και την ανάπτυξη ήπιων 
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µορφών τουρισµού στις µειονεκτικές τοποθεσίες της ενδοχώρας, οι οποίες πλήττονται 

από πληθυσµιακή συρρίκνωση και εγκατάλειψη. Η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού είναι το συστατικό στοιχείο για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών. 

Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι οι δραστηριότητες του εναλλακτικού τουρισµού 

αποτελούν αναπτυξιακή ευκαιρία για το νησί, ενώ µπορούν να λειτουργήσουν είτε 

συµπληρωµατικά µε το µαζικό τουρισµό είτε αυτόνοµα δηµιουργώντας τουριστικούς 

πόλους έλξης και συµβάλλοντας στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς και 

στην ποιοτική και οικονοµική αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής. 

Εν κατακλείδι η πρόκληση για τη χώρα µας µπορεί να εκφραστεί ως: 

αναγνώριση των δυνατοτήτων όλων των µορφών τουρισµού για τη δηµιουργία 

εισοδήµατος και αύξηση της απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου σε όλες τις 

περιοχές της Ελλάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
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