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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο τουρισμός παγκοσμίως έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες 

βιομηχανίες και αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και πηγή απασχόλησης. 

Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από πολλούς σαν «αιώνας του τουρισμού», αφού 

κατά την διάρκειά του συντελέστηκαν κοσμογονικές αλλαγές σχετικά με την ανάπτυξη 

του τουρισμού. Η σημασία του τουρισμού ιδιαίτερα για την ελληνική οικονομία είναι 

μεγαλύτερη από ότι για το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας . 

Η εντεινόμενη παγκοσμιοποίηση δεν έχει αυξήσει δραματικά μόνο τις 

διασυνοριακές κινήσεις αγαθών και κεφαλαίων , αλλά και τις μετακινήσεις ανθρώπων 

, είτε αυτοί ταξιδεύουν για λόγους επαγγελματικούς είτε αναψυχής. 

Ο Τουρισμός αποτελεί ένα σύνθετο δραστηριοτήτων, αγαθών, υπηρεσιών και 

παραγωγικών μονάδων που προσφέρει μια τουριστική εμπειρία ή ταξιδιωτική, σε 

μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που φεύγουν προσωρινά από τον τόπο της 

μόνιμης διαμονής τους και ταξιδεύουν σε κάποιο τουριστικό προορισμό της επιλογής 

τους με σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών τους. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές παρουσιάστηκαν μετά την λήξη του Β’ Παγκόσμιου 

Πολέμου, όπου ο Τουρισμός μαζικοποιείται και ανάγεται σε κύριο κοινωνικό-

οικονομικό φαινόμενο της εποχής. Σήμερα ο τουρισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο 

φαινόμενο με κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις σε πολλές περιφέρειες του πλανήτη 

μας. 

Στη ραγδαία ανάπτυξη του Παγκόσμιου τουρισμού συνέβαλαν: η τεχνολογική 

εξέλιξη που υπήρξε αλματώδης και εντυπωσιακή, ώστε εκμηδένισε τις αποστάσεις 

δίνοντας στο σύγχρονο άνθρωπο τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε γωνιά της γης, 

οι κατακτήσεις των εργαζομένων (θεσμοθετήθηκαν οι πληρωμένες διακοπές) και η 

ποιοτική υποβάθμιση της ζωής, των κατοίκων που ζουν κυρίως στα μεγάλα αστικά 

κέντρα 

Προϋπόθεση λοιπόν για την ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί ο τόπος 

προορισμού. Οι φυσικές συνθήκες, η πολιτιστική και η ιστορική κληρονομιά, η 

υλικοτεχνική υποδομή, το οικονομικό περιβάλλον κλπ. που λειτουργούν είτε 

μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους αποτελούν κριτήρια που κινούν το 

τουριστικό ενδιαφέρον και συμβάλλουν στην επιλογή του τόπου προορισμού του 

τουρίστα . 
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Ειδικότερα ο τουρισμός είναι μία δραστηριότητα η οποία αποτελεί την 

“ατμομηχανή” της ελληνικής οικονομίας, με συνεχώς αυξανόμενη σημασία. Με μικρές 

ή μεγάλες διακυμάνσεις , ο τουρισμός συνεισφέρει σημαντικά στην ευημερία της 

Ελλάδας, αποτελώντας ουσιαστικά την μεγαλύτερη εθνική βιομηχανία. 

Με την παρούσα εργασία εξετάζεται η ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού 

Τουρισμού και οι αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη βελτίωση του. Η 

εργασία είναι χωρισμένη σε τέσσερα κεφάλαια.  

Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την κατάσταση του ελληνικού τουρισμού. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες αλλά και οι ευκαιρίες και 

οι απειλές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, οι τάσεις του Παγκόσμιου 

Τουρισμού και της Ελλάδας αλλά και οι βασικοί στόχοι του ελληνικού τουρισμού.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος στα πλαίσια του υφιστάμενου περιβάλλοντος με την ανάλυση 

συγκεκριμένων εργαλείων της PEST ANALYSIS. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η ανταγωνιστικότητα γενικά αλλά και ειδικότερα 

για την Ελλάδα. Επίσης εξετάζεται η θέση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στα 

πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού και τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστριών 

χωρών. Τέλος αναδεικνύεται η σημασία της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος . 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται τα πεδία όπου απαιτούνται αλλαγές 

προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Ειδικότερα, αναλύονται ζητήματα που άπτονται των νέων τεχνολογιών, της 

ανάπτυξης ειδικών τουριστικών προϊόντων, της ενδυνάμωσης της εκπαίδευσης και 

των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της προβολής του προϊόντος, της 

άσκησης τουριστικής πολιτικής, της ανάπτυξης των μεταφορών του τουρισμού. Τέλος 

εστιάζει στους τρόπους επίτευξης των αναγκαίων αλλαγών. Ειδικότερα, εξετάζονται 

ζητήματα θεσμικών παρεμβάσεων, παροχής οικονομικών και άλλων κινήτρων, 

χάραξης ειδικών πολιτικών, ανάπτυξης εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα του 

τουρισμού και προώθησης δράσεων προβολής και συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

1.1 Ο Τουρισμός στην Ελλάδα 

 

Ο τουρισμός αποτελεί για την ελληνική οικονομία έναν από τους σημαντικότερους 

πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Ακολουθώντας, έναν εντυπωσιακό ρυθμό 

ανάπτυξης κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970, και μια σταθερά ανοδική πορεία τις 

δεκαετίες 1980 και 1990 ,ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί σήμερα μια από τις 

βασικότερες πηγές εσόδων για την ελληνική οικονομία. 

Από το 1950, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει έναν από τους τομείς της παγκόσμιας 

οικονομίας που παρουσιάζει την ταχύτερη ανάπτυξη .Σύμφωνα με τις προβλέψεις 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π .Ο .Τ.) , το 2020 οι διεθνείς τουριστικές 

αφίξεις θα είναι 40,2 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με εκείνες του 1950, ενώ οι 

διεθνείς αφίξεις τουριστών αναμένεται να φθάσουν στις 1,56 δισεκ. Το έτος 2020 . 

Διάγραμμα 1 

 
Η συμβολή της τουριστικής οικονομίας το 2011 στο ΑΕΠ της Ελλάδας φτάνει 

το 16,4%, ενώ η συνολική απασχόληση στην τουριστική οικονομία (758.300 θέσεις 

εργασίας) αντιστοιχεί στο 18,4% των απασχολουμένων. Μέχρι το 2019 η 
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απασχόληση στην τουριστική οικονομία μπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 360.000 

άτομα, καλύπτοντας το 100% των ανέργων κατά το 2009. 

 Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους 

ελάχιστους τομείς της εθνικής οικονομίας, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση πάντως και αν αναλογιστεί κανείς και τον 

εγχώριο τουρισμό του οποίου τα αποτελέσματα δεν είναι καταγεγραμμένα με 

ακρίβεια, τότε η συνεισφορά του τουρισμού στην βιωσιμότητα της ελληνικής 

οικονομίας αποκτά ουσιαστικά μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο σε ποσοτικό αλλά και 

σε ποιοτικό επίπεδο. Η ποιοτική παράμετρος συγκεκριμένα αφορά κυρίως στην 

ανατρεπτική επιρροή που ασκεί ο εγχώριος τουρισμός στο φαινόμενο της 

εποχικότητας που χαρακτηρίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν. 

Συγκρινόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει 

ικανοποιητικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του  

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), η Ελλάδα το 2011 ήταν 17η σε επίπεδο 

διεθνών αφίξεων και 19η σε επίπεδο εσόδων. Επίσης, σύμφωνα με το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ (WEF) το 2011, η χώρα μας καταλαμβάνει την 29η θέση μεταξύ 

139 χωρών στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, ενώ στο 

Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας καταλαμβάνει μόλις την 83η. 

Σήμερα, υπάρχουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, οι οποίες μπορούν 

να αξιοποιηθούν, με τα κατάλληλα βήματα. Για παράδειγμα η προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων, ο διαρκής εκσυγχρονισμός όλων των τουριστικών επιχειρήσεων και η 

ανάπτυξη μιας σειράς υποστηρικτικών τουριστικών υποδομών θα ευνοήσουν την 

εξέλιξη ειδικών μορφών τουρισμού και θα αμβλύνουν την έντονη εποχικότητα που 

χαρακτηρίζει τη ζήτηση για τη χώρα. Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ένας από τους 

σημαντικότερους τομείς του τουρισμού, γεγονός που δεν οφείλεται αποκλειστικά στην 

ύπαρξη χιλιάδων νησιών στην Ελλάδα. 

Μέσα στο έντονα αυτό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα κατέχει μια 

εξαιρετικά προνομιούχα θέση με μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Τα κυριότερα από αυτά είναι: 

• Μια πολύ υψηλή και θετική αναγνωρισιμότητα. Η ΕΛΛΑΔΑ ως χώρα είναι 

γνωστή και ευμενώς αποδεκτή σε μεγάλο ποσοστό κατοίκων του πλανήτη. 

• Οι μοναδικές ιστορικές και πολιτισμικές καταβολές της, που ασκούν 

παγκόσμια γοητεία. 
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• Οι εξαιρετικές φυσικές ομορφιές και το ήπιο, φιλικό στον άνθρωπο, 

μεσογειακό κλίμα. 

• Τέλος η παρουσία της μέσα στην Ευρώπη, τον κύριο προορισμό του 

παγκόσμιου τουρισμού, και η άμεση γειτνίασή της με άλλες χώρες ιδιαίτερου 

τουριστικού ενδιαφέροντος. 

 

1.1.1 Η Ελλάδα ως πρότυπο του «sun lust» και των 4S 

 

Η θέση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές τουρισμού έχει επηρεαστεί άμεσα 

από τα κίνητρα των αλλοδαπών κυρίως τουριστών. Στην πρώτη μεταπολεμική 

περίοδο (1950-1960) τα κίνητρα ενίσχυαν το πρότυπο του “wanderlust” (ταξίδια με 

στόχο την περιήγηση και τη γνωριμία με νέους τόπους και πολιτισμούς). Στη 

συνέχεια, η ταχύτατη στροφή της ζήτησης προς τις διακοπές του καλοκαιριού 

επέβαλε το πρότυπο του «sun lust» (ταξίδια με στόχο την αναζήτηση του ήλιου και 

της ξεκούρασης). Αυτό επέτρεψε τη σταδιακή επικράτηση ενός τύπου ζήτησης που οι 

τουρίστες επιλέγουν πλέον με βάση το κίνητρο του τουρισμού των διακοπών του 

καλοκαιριού και όχι τις ιδιαιτερότητες του κάθε τουριστικού προορισμού. Η αλλαγή 

αυτή δεν ακυρώνει την πολιτιστική διάσταση των κινήτρων του πολιτισμού για τα 

ταξίδια προς την Ελλάδα, αλλά σταδιακά, και ιδιαίτερα μετά το 1980, διαμορφώνει μια 

περισσότερο σύνθετη εικόνα της Ελλάδας ως χώρας διακοπών με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά προσφοράς τα 4S (sun, sand, sea, sex) και το πρότυπο “sun lust”. 

Έτσι, η Ελλάδα κατατάσσεται σε μια ευρύτερη ομάδα χωρών που μαζί με Ισπανία, 

Κύπρος, Τυνησία, Τουρκία κ.α ανήκουν στις «περιφέρειες της απόλαυσης και της 

ψυχαγωγίας» και προσφέρουν προϊόντα στη μορφή «πακέτου» (Package tour) με 

παρόμοια χαρακτηριστικά, αυτά του «τουρισμού διακοπών». Είναι προφανές, ότι 

στην περίπτωση αυτή η προσφορά των υποδομών και υπηρεσιών της να 

προσανατολίζεται στη ζήτηση για ταξίδια διακοπών και να διαμορφώνει σχετικά 

γρήγορα και μια ανάλογη εικόνα του «προϊόντος» Ελλάδα. Σε αυτό, συνέβαλαν τόσο 

το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, όσο και η πολιτική των μεγάλων ταξιδιωτικών 

γραφείων (tour operators) στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

Σήμερα, αυτό το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης βρίσκεται σε κρίση. Η θεωρία 

του κύκλου ζωής (Butler, 1980) μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα ερμηνευτικό εργαλείο 

της κρίσης αυτής και να επιβεβαιώσει τη λογική της αναπτυξιακής διαδικασίας. Στο 

πλαίσιο αυτής της θεωρίας, ο κύκλος ζωής του τουριστικού προϊόντος (μοντέλο των 
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4S) φαίνεται να ανταποκρίνεται συχνά στην ανάπτυξή του και στον εκδημοκρατισμό 

των διακοπών, όπου η τουριστική ζήτηση απευθύνεται σε όλο και χαμηλότερα 

εισοδηματικά στρώματα. Η σχετική ζήτηση υπήρξε αυξητική για ένα μεγάλο αριθμό 

ετών. Ως εκ τούτου, μία μαζική τουριστική προσφορά αναπτύσσεται με ταχείς 

ρυθμούς προκειμένου να ικανοποιήσει την συνεχώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία μιας τουριστικής ανάπτυξης με ταχύτατους 

ρυθμούς, εστιασμένης σε συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς, που στο 

στάδιο της ωριμότητας (κατά Butler) ο σχετικός ρυθμός σταματά. Στο στάδιο αυτό, το 

τουριστικό προϊόν προσφέρεται σε μεγάλα πληθυσμιακά στρώματα. Η προσπάθεια 

να διαμορφωθεί μία νέα τουριστική ζήτηση θα πρέπει να στηρίζεται σε αυξημένα 

επενδυτικά κεφάλαια, εφόσον είναι γνωστή η υφισταμένη δομή μιας νέας ζήτησης 

που θα προέρχεται από άτομα χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου. Όμως, το μοντέλο 

μιας σταθερής τουριστικής ανάπτυξης δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροχρόνια, καθότι 

στο τέλος του κύκλου ζωής του τουριστικού προϊόντος των 4S παρατηρείται μία τάση 

για άνοδο των τιμών, η οποία εξαρτάται από τον βαθμό ανοίγματος της χώρας στο 

διεθνοποιημένο / παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα και το στάδιο της 

οικονομικής της ανάπτυξης.  

Πρόσθετοι παράγοντες που επιδρούν στην αναπτυξιακή αυτή λογική, είναι το 

κόστος των εργατικών χεριών, οι τουριστικοί πόροι και κόστος συντήρησης τους, το 

κόστος της γης και οι μαζικές εισαγωγές τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, η 

χρήση των ναυλωμένων πτήσεων (charters) και τα χαμηλού κόστους καταλύματα. Ως 

εκ τούτου, η διαφορά των τιμών μεταξύ χωρών προέλευσης και χωρών υποδοχής 

εξαφανίζεται σταδιακά, ενώ το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν γίνεται ακριβότερο 

και χαμηλότερης ποιότητας. 

Στην περίπτωση της προβληματικής παραγωγής των τουριστικών υπηρεσιών 

η αύξηση της παραγωγικότητας των τουριστικών υπηρεσιών είναι εξαιρετικά 

δύσκολη, εξαιρουμένων κάποιων μεταφορικών υπηρεσιών. Αυτή η παραγωγικότητα, 

αυξάνεται με αργούς ρυθμούς και επικεντρώνεται σε μία αύξηση του κόστους του 

εργατικού δυναμικού που αυξάνει τις τιμές του τουριστικού προϊόντος. Ουσιαστικά, 

σε αυτή την διαδικασία, το μοντέλο των 4S του μαζικού τουρισμού όχι μόνον 

διαμορφώνει ένα υψηλότερο κόστος από ότι προηγουμένως, αλλά βαθμιαία η 

ποιότητά του χειροτερεύει. Ως εκ τούτου, διαμορφώνεται μία κατάσταση κορεσμού 

και παρακμής, με αποτέλεσμα την απαρχή της κρίσης που μπορεί να συνδυαστεί με 

την κρίση του «μοντέλου των 4S». Η Ελλάδα είναι μία χώρα υποδοχής τουριστών 
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που γνωρίζει την παρακμή του μοντέλου των 4S και του προτύπου “sun lust” και θα 

έπρεπε να προσανατολίζεται χρόνια πριν σε μία μετατροπή / διαφοροποίηση 

/εμπλουτισμό του τουριστικού της προϊόντος. 

 

1.2 SWOT Ανάλυση του Ελληνικού Τουρισμού 

 

Καθίσταται αναγκαία η σύνταξη ενός συνοπτικού πίνακα «SWOT Analysis» 

που διευκολύνει τον εντοπισμό των κύριων θετικών και αρνητικών στοιχείων του 

ελληνικού τουρισμού. Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) ως μεθοδολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα μοντελοποιημένο τρόπο 

καταγραφής των κυριότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση 

και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του ελληνικού 

τουρισμού και κατ’ επέκταση του τουριστικού προϊόντος σε μικροοικονομικό και 

μακροοικονομικό επίπεδο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον 

της τουριστικής δραστηριότητας εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράμετροι που 

συνιστούν τα δυνατά σημεία, τα οποία πρέπει να αναπτύξει η παραγωγική και 

αναπτυξιακή δραστηριότητα, καθώς και τα αδύνατα σημεία, τα οποία καλείται να 

περιορίσει, ώστε να μην αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή του. Κατ’ αναλογία, 

λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα από την ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, προσδιορίζονται τα σημεία εκείνα που διαφαίνεται να αποτελούν 

ευκαιρίες για ανάπτυξη, που θα πρέπει ο στρατηγικός σχεδιασμός του τουρισμού να 

εκμεταλλευτεί, καθώς και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο 

μέλλον. 

Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης SWOT αποσκοπεί να 

αντιμετωπίσει τον τουρισμό ως ένα ενιαίο οικονομικό και κοινωνικό σύνολο 

δραστηριοτήτων. Αυτό τεκμηριώνει την ανάγκη ύπαρξης μιας στρατηγικής για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, η οποία είναι 

δυνατόν να αποτελέσει τη βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των 

επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων στην τουριστική 

βιομηχανία. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα κύρια 

αποτελέσματα της SWOT ανάλυσης. 

Ανάλυση SWOT για τον Ελληνικό Τουρισμό 
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Ισχυρά σημεία ελληνικού τουρισμού (Strengths) 

ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Η ποικιλία της φυσικής ομορφιάς. 

• Το πολυνησιακό του ελλαδικού χώρου. 

• Η ακτογραμμή που ξεπερνά τα 15.000 χιλιόμετρα. 

• Το καλό μεσογειακό κλίμα. 

• Η πλούσια παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων πρωτογενούς και 

δευτερογενούς παραγωγής 

• Η προστασία και η ανάδειξη αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Η πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. 

• Η ελληνική κουζίνα και η δομή της διατροφής. 

• Το σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα, καθώς και σύγχρονη 

πολιτιστική παραγωγή. 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Υψηλός βαθμός ασφάλειας τουριστών σε σχέση με ανταγωνιστικούς 

προορισμούς. 

• Τα αυξημένα κονδύλια του ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της ποιότητα του τουρισμού. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Το άνοιγμα της αγοράς στο διεθνή ανταγωνισμό (ξενοδοχειακές και 

τουριστικές εταιρείες). 

• Η δημιουργία επενδύσεων σε έργα τουριστικής υποδομής και ανωδομής 

(ΠΟΤΑ, μαρίνες, αεροδρόμια, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ιαματικές πηγές, 

τουριστικά αγκυροβόλια κλπ). 

• Η καλή φήμη σαν έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό παγκοσμίως (υψηλή 

θέση τόσο σε αφίξεις όσο και σε εισπράξεις ). 

• Η ύπαρξη πολλών ΜΜΕ που επιτρέπει τη «προσωποποίηση» της 

φιλοξενίας. 

• Πλούσια παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων πρωτογενούς και 

δευτερογενούς παραγωγής 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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• Οι νέοι τρόποι προβολής του τουριστικού προϊόντος που βασίζεται στην 

τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς. 

• Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών (δημιουργία δικτύων ηλεκτρονικής 

διαχείρισης των δεδομένων και πληροφόρησης, κόμβοι στο Διαδίκτυο). 

• Ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των υφισταμένων τουριστικών επιχειρήσεων. 

• Η οργάνωση υποδομών επί των οποίων μπορεί να αναπτυχθούν οι ειδικές 

και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

 
Μειονεκτήματα (Weaknesses) 

ΣΕ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

• Ο χαμηλός βαθμός αξιοποίησης φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

• Η μεγάλη χωροταξική ανισοκατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού. 

• Η υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση τουριστικής υποδομής. 

• Η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω μη τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων. 

• Οι τάσεις υποβάθμισης και σε ορισμένες περιπτώσεις κατανάλωσης 

(καταστροφής) των πόρων (π. χ. παράλιων, οικιστικών συνόλων, μνημείων). 

• Η υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας τουριστικής ανάπτυξης ορισμένων 

τουριστικών περιοχών του νησιωτικού χώρου. 

• Η μη ύπαρξη ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό. 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

• Οι ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές και ανωδομές (μεταφορές, 

συνεδριακοί χώροι, εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού, κλπ). 

• Τα διοικητικά εμπόδια εισόδου νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε 

ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές (κορεσμός). 

• Η συντριπτική πλειονότητα (>95%) των τουριστικών μονάδων είναι ΜΜΕ με 

μειωμένη ικανότητα marketing, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, αποτελεσματικής 

οικονομικής διαχείρισης. 

• Η χαμηλή ποιότητα τουριστικών υποδομών (μορφή κτηρίων, ανεπάρκεια 

χώρων, μέτριος εξοπλισμός, ανύπαρκτη ή κακή διακόσμηση, έλλειψη «στυλ») και 

προσφερόμενων ιδιωτικών υπηρεσιών όπως κι η έλλειψη ειδικών τουριστικών 

υποδομών, συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων για άτομα με 

ειδικά ενδιαφέροντα. 
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• Ο μειούμενος βαθμός αυθεντικότητας τουριστικού προϊόντος που δεν 

αντισταθμίζεται από τη βελτίωση της ποιότητας. 

• Η μονοδιάστατη τουριστική εικόνα (χώρα ήλιου –θάλασσας) 

• Ο χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης προσφερόμενου προϊόντος. 

• Η «ερημοποίηση» υπαίθρου από ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγικές 

δραστηριότητες που δυσκολεύουν την ανάπτυξη «αυθεντικών» και «εναλλακτικών» 

τουριστικών προϊόντων. 

• Η έλλειψη διαφοροποιημένης τουριστικής εικόνας μεταξύ των τουριστικών 

περιοχών της χώρας. 

• Η έλλειψη σύνθετων τουριστικών προϊόντων για προσέλκυση τουριστών με 

ειδικά ενδιαφέροντα (ιαματικός, συνεδριακός, αθλητικός, πολιτιστικός, φυσιολατρικός) 

παρά τα όσα εξαγγέλλονται. 

• Ο χαμηλός βαθμός διασύνδεσης της τουριστικής δραστηριότητας με κλάδους 

της εθνικής-τοπικής οικονομίας. 

• Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού 

(επιχειρηματιών και εργαζομένων). 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΗΤΗΣΗΣ 

• Το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν: "Ήλιος - θάλασσα". 

• Η έντονη εξάρτηση του ελληνικού τουρισμού από τη διεθνή ζήτηση. 

• Η χαμηλή τουριστική δαπάνη εξ αιτίας της προσέλκυσης χαμηλού επιπέδου 

τουριστών. 

• Η υψηλή εξάρτηση της τουριστικής ζήτησης από τον οργανωμένο 

παραθεριστικό τουρισμό που επηρεάζεται πρώτιστα από το κόστος του ταξιδιού 

(χαμηλή τιμή πακέτου και χαμηλή συναλλαγματική απόδοση) 

• Η μικρή διάρκεια της τουριστικής περιόδου (Μάιος – Σεπτέμβριος) όπου 

έρχονται στην Ελλάδα το 75% των αλλοδαπών τουριστών. 

ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

• Η έλλειψη εκσυγχρονισμένης τουριστικής νομοθεσίας. 

• Η εκτεταμένη παραξενοδοχεία. 

• Η αδυναμία συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων-επιχειρήσεων σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

• Ο ανυπαρξία εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. 

 
Ευκαιρίες (Opportunities) 
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• Η διαφοροποίηση της ζήτησης από τη πλευρά των καταναλωτών (ειδικά 

ενδιαφέροντα, ζήτηση για εξατομικευμένες υπηρεσίες) που δημιουργούν νέες εν 

δυνάμει αγορές πέρα από εκείνες του μαζικού ηλιοτροπικού τουρισμού. 

• Η εμφάνιση νέων αγορών πέρα από εκείνες που παραδοσιακά τροφοδοτούν 

τον ελληνικό τουρισμό (Δ.Ευρώπη, ΗΠΑ). 

• Η αύξηση της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στον καταναλωτή μέσω 

διαδικτύου. 

• Οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων υποδομής και επιχειρήσεων από το 

ΕΣΠΑ για βελτίωση της προσφερόμενης ποσότητας και διαφοροποίηση του 

παρεχόμενου προϊόντος. 

• Η δυνατότητα αξιοποίησης τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων από το 

τουριστικό κύκλωμα με στόχο την αναβάθμιση και τη διαφοροποίηση του. 

 
Κίνδυνοι (Threats) 
• Η αυξανόμενη συγκέντρωση των tour-operators. 

• Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στο εξωτερικό από χώρες με χαμηλότερο 

κόστος (Μεσόγειος, Α.Ευρώπη, Α.Ανατολή). 

• Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από χώρες με αναβαθμισμένης ποιότητας και 

υψηλής διαφοροποίησης τουριστικά προϊόντα. 

Τα παραπάνω στοιχεία της SWOT ανάλυσης μπορούν να χρησιμεύουν στον 

καθορισμό των αξόνων – δράσεων παρέμβασης, που θα πρέπει να σχεδιαστούν και 

να εφαρμοστούν, έτσι ώστε να οδηγηθεί η ελληνική τουριστική ανάπτυξη σε ένα νέο 

διαφοροποιημένο πρότυπο με νέα χαρακτηριστικά τουριστικής προσφοράς. Αυτό, εκ 

των πραγμάτων θα συγκροτήσει μια εξειδικευμένη τουριστική πολιτική σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

 

1.3 Οι βασικοί στόχοι του ελληνικού τουρισμού 

 

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων στον τομέα του τουρισμού για το μέλλον είναι 

η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος 

της χώρας και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Ο 

βασικός αυτός αναπτυξιακός στόχος αναλύεται σε διάφορους επί μέρους 

στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, είναι:  
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1. Η αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας για την 

ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.  

2. Η δημιουργία ή αναβάθμιση της ξενοδοχειακής και των άλλων τουριστικών 

υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού.  

3. Η ενίσχυση της διεθνούς προ-βολής της χώρας ως ασφαλούς και ελκυστικού 

τουριστικού προορισμού.  

4. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  PEST ANALYSIS 

 

Η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος στα πλαίσια του υφιστάμενου περιβάλλοντος είναι χρήσιμο να 

περιλαμβάνει ως σημείο αναφοράς μια εικόνα τόσο της υφιστάμενης κατάστασης και 

ανάλυση του εξωτερικού μακρο-περιβάλλοντος όσο και μεταρρυθμιστικές αλλαγές 

που ενδεχομένως να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σημαντικότερου 

πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.  

Η ανάλυση PEST (Political, Economic, Social, Technological) αποτελεί ένα 

χρήσιμο εργαλείο προς την επίτευξη του παραπάνω σκοπού καθώς μελετά τους 

παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τόσο τις επιχειρήσεις της ευρύτερης 

τουριστικής βιομηχανίας όσο και τον κλάδο εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάλυση 

PEST παρουσιάζει συγκεντρωτικά μια σειρά από θέματα που παρουσιάζονται 

εκτενέστερα παρακάτω. 

 

2.1 Πολιτικο-θεσμική Διάσταση 

Η σημασία του τουρισμού για την χώρα μας επιβάλλει την εφαρμογή ενός 

μοντέλου τουριστικής πολιτικής με γνώμονα τη βελτίωση του τελικού τουριστικού 

προϊόντος. Βασικός φορέας ασκήσεως τουριστικής πολιτικής είναι το Υπουργείο 

Τουρισμού  Υπό την εποπτεία του ήταν φορείς και νομικά πρόσωπα δημοσίου και 

ιδιωτικού δικαίου όπως ο Ε.Ο.Τ., ο Ο.Τ.Ε.Κ., η Ε.Τ.Α. κ.ά. Το Υπουργείο έχει ως 

βασική αποστολή του τον προγραμματισμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, 

το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική, τη 

διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων θεσμικών και λοιπών ρυθμίσεων καθώς 

και το σχεδιασμό των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.  

Οι μεταφορές είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα των σημερινών κοινωνιών 

πόσο μάλλον του τουρισμού. Τις τελευταίες δεκαετίες, παρά τις δυσκολίες που 

παρουσιάζει η μορφολογία της Ελλάδα, το συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας 

σταδιακά εκσυγχρονίζεται αποσκοπώντας στην ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση στο 

σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Επιπροσθέτως ο εκσυγχρονισμός της 

συγκοινωνιακής υποδομής αναμένεται να έχει θετικά εισοδηματικά αποτελέσματα με 

την επενέργεια του πολλαπλασιαστή και του επιταχυντή επενδύσεων, ενώ 

δυνατότητες ανάπτυξης της τουριστικής κίνησης των νέων μορφών τουρισμού όπως 

ο αγροτουρισμός, ο χειμερινός τουρισμός ενδέχεται να προκύψουν μέσα από την 
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βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές που παρουσιάζουν τουριστική 

δυναμική. Μεγάλα έργα προςμαυτή την κατεύθυνση αποτελούν η καλωδιακή γέφυρα 

Ρίου – Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, ο οδικός άξονας Π.Α.Θ.Ε., η Αττική Οδός, οι 

βελτιωτικές εργασίες στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας και ο νέος Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών. Βασικός επίσης στόχος της τουριστικής πολιτικής των 

αερομεταφορών πρέπει να είναι η ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων είτε 

μέσω κρατικής δαπάνης είτε μέσω συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

(Σ.Δ.Ι.Τ.).  

Απελευθέρωση υφίσταται και στην ελληνική ακτοπλοΐα από την 1η Νοεμβρίου 

2002 με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αναβάθμιση του επιπέδου 

ποιότητας των υπηρεσιών προς τον επιβάτη.  

Τέλος, και όσον αφορά στις χερσαίες μεταφορές, η κατάσταση δεν παρουσιάζει 

σημαντική πρόοδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μονοπώλιο των 

ΚΤΕΛ το οποίο παρατάθηκε μέχρι το 2019, ρύθμιση που δεν συμβαδίζει με τους 

κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την στήριξη του ελεύθερου ανταγωνισμού 

στις μεταφορές. 

Σε ότι αφορά στις κρουαζιέρες, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ξεκινούν 

από ελληνικούς λιμένες είναι μικρής και μεσαίας διάρκειας με εξαίρεση όσες 

προσεγγίζουν στον Πειραιά ή στη Ρόδο, λιμάνια τα οποία αποτελούν ενδιάμεσο 

σταθμό μίας μεσογειακής κρουαζιέρας διάρκειας 7 ή 14 ημερών. Σε γενικές γραμμές, 

ο αριθμός των κρουαζιέρων που ξεκινούν από την Ελλάδα παραμένει μικρός λόγω 

του προστατευτισμού ο οποίος χαρακτηρίζει τον τομέα της κρουαζιέρας καθώς το 

ελληνικό κράτος αρνείται την εκχώρηση δικαιωμάτων cabotage σε πλοία 

νηολογημένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (που αποτελούν άλλωστε και την 

πλειονότητα στον κλάδο της κρουαζιέρας).  

Η πολιτεία, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος και προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης, περιλαμβάνει τον κλάδο του τουρισμού στα κυβερνητικά πακέτα κινήτρων. 

Παράλληλα εξετάζει και υιοθετεί, όπου κρίνει σκόπιμο και αποδοτικό, πολιτικές 

μείωσης ή μερικής / ολικής αναστολής πληρωμής διάφορων χρεώσεων όπως είναι ο 

φόρος παρεπιδημούντων (που είχε όμως αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα αρκετών 

ΟΤΑ).  

Σε πολύ χειρότερη βάση βρίσκεται η χώρα όταν λαμβάνονται υπ’ όψιν στοιχεία 
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που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). 

Είναι δε ιδιαιτέρως ανησυχητικά καθώς αναδεικνύουν τη διαρθρωτική αδυναμία της 

Ελλάδας να προσελκύσει ξένα κεφάλαια που θα έχουν ουσιαστικό πολλαπλασιαστικό 

και όχι απλά αναδιανεμητικό (από περιοχή σε περιοχή ή από κλάδο σε κλάδο) 

οικονομικό αποτέλεσμα. 

Προσπάθειες γίνονται και για την αντιμετώπιση της εποχικότητας του 

τουρισμού αλλά και την αντιμετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης της τουριστικής 

προσέλευσης σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Το μοντέλο 

τουριστικής μεγέθυνσης που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα και αφορούσε κυρίως στον 

παραθεριστικό τουρισμό χαρακτηρίζεται από σχετική αναπτυξιακή στασιμότητα και 

έλλειψη δυναμικής αδυνατώντας να προσεγγίσει τα περιθώρια ανάπτυξης που θα 

επέτρεπαν στη χώρα μας να διατηρήσει υψηλά επίπεδα τουριστικής 

ανταγωνιστικότητας. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα οι προσπάθειες της 

πολιτείας σταδιακά να επικεντρώνονται στη μείωση της διακύμανσης της πληρότητας 

και την επέκταση της τουριστικής περιόδου σε περιοχές όπου είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν νέες μορφές τουρισμού και ολοκληρωμένα προγράμματα αναψυχής. 

Μεσοπρόθεσμος στόχος της πολιτείας λοιπόν είναι πέραν της περαιτέρω ανάπτυξης 

και η διασπορά της τουριστικής κίνησης στον ελλαδικό χώρο καθ’ όλη την διάρκεια 

του έτους. Η υψηλή εποχικότητα επηρεάζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των 

τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες αδυνατούν να είναι τιμολογιακά ανταγωνιστικές 

καθώς οφείλουν με τις εισπράξεις της περιορισμένης χρονικά τουριστικής περιόδου 

να συντηρήσουν την λειτουργική βιωσιμότητα της επιχείρησης όλο το έτος. 

Ο πολιτικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων στον τομέα του τουρισμού, 

στηριζόμενος στις δυνατότητες της Ελλάδας, επιχειρεί την προώθηση πολιτικών 

ανάπτυξης της τουριστικής κινητικότητας σε δωδεκάμηνη βάση. Αυτό προκύπτει 

αφενός λόγω του ότι σημαντικό ποσοστό των τουριστικών επιχειρήσεων έχει 

δυνατότητα λειτουργίας και εκτός της καλοκαιρινής περιόδου και αφετέρου επειδή 

υπάρχουν πολλές περιοχές στην ελληνική επικράτεια οι οποίες προσφέρονται για την 

ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Εργαλείο τόσο για την αντιμετώπιση της εποχικότητας του ελληνικού 

τουρισμού όσο και της οικονομικής κρίσης είναι η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. 

Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τύπος τουρισμού επηρεάζεται από την 

τρέχουσα αρνητική διεθνή οικονομική συγκυρία, εμφανίζει σχετική σταθερότητα και 

δυναμική ικανοποιητικής ανάπτυξης και σε αντίθεση με τον εισερχόμενο τουρισμό 
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δεν δείχνει να αποθαρρύνεται από ζητήματα όπως ο ιός της νέας γρίπης (Η1Ν1) και 

τα διάφορα κοινωνικά επεισόδια (ή και τρομοκρατικές ενέργειες) που λαμβάνουν 

κατά καιρούς χώρα στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Ο εγχώριος τουρισμός 

συνεισφέρει με χρονική και χωρική διασπορά στην οικονομία ενώ παράλληλα 

συντελεί στην ισόρροπη ανάπτυξη. Οι ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων και η 

συχνότητα των αποδράσεων συντελούν μερικώς στην επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου. 

Παρά την σχετικά μικρή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον εισερχόμενο 

τουρισμό, τα αποτελέσματα της εγχώριας τουριστικής κινητικότητας, άμεσα ή έμμεσα, 

είναι αισθητά μεγαλύτερα καθώς συνεισφέρουν ουσιαστικά στην βιωσιμότητα των 

τουριστικών επιχειρήσεων. Η πολιτεία έχει αντιληφθεί την σημασία των εγχώριων 

τουριστικών μετακινήσεων για αυτό και αποτέλεσαν προτεραιότητα της διαφημιστικής 

εκστρατείας του Ε.Ο.Τ. με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ελλάδα».  

Η προσπάθεια ανάπτυξης των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

στη χώρα μας έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από επενδύσεις σε διάφορα 

έργα υποδομής. Όσον αφορά στον τουρισμό πόλεων, η εν λόγω μορφή τουρισμού 

περιλαμβάνει επιχειρηματικά ταξίδια, συνέδρια, εκδηλώσεις πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος κ.ά. Για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού απαιτείται η 

ικανοποίηση αναγκαίων συνθηκών οι οποίες προϋποθέτουν τη συντονισμένη δράση 

φορέων και οργανισμών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το τουριστικό προϊόν. 

Η βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών, της κοινωνίας της πληροφορίας, του 

αισθήματος ασφάλειας, της δημόσια υγείας και της υγιεινής αποτελούν ορισμένους 

από τους τομείς συντονισμένης δράσης των οποίων το όφελος λειτουργεί 

πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τον συνεδριακό τουρισμό σε επίπεδο πόλεων, η 

Αθήνα παρουσίασε αξιοσημείωτη πρόοδο καταλαμβάνοντας, σε διεθνές επίπεδο, την 

15η θέση ανάμεσα σε 65 χώρες το 2008 (25η το 2007). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 

τα επεισόδια του Δεκεμβρίου 2008 και εντεύθεν που μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο 

δίνοντας την εικόνα μιας ανοχύρωτης πόλης επηρέασαν αρνητικά τον εισερχόμενο 

αθηναϊκό τουρισμό αναιρώντας σε κάποιο βαθμό το θετικό αποτέλεσμα που είχε 

επιτευχθεί τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, και σε διεθνές επίπεδο 

(στοιχεία World Economic Forum), η Ελλάδα έλαβε μόλις την 39η θέση ως προς την 

πολιτική προώθησης και διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος το 2009 παρά τα 
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μεγάλα ποσά που δαπανώνται προς υτή την κατεύθυνση, χάνοντας 4 θέσεις σε 

σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί επίσης ένα τομέα για τον οποίο η πολιτεία 

έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο τελευταίος αναπτυξιακός νόμος δίνει κίνητρα για 

την επένδυση σε συνεδριακές υποδομές και έτσι η πολιτεία, μέσω του Ε.Σ.Π.Α. 

προωθεί τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων μέσω ΣΔΙΤ, αυτόνομα, ή και με τη 

χρηματοδότηση / επιδότηση αποκλειστικά ιδιωτικών πρωτοβουλιών.  

Όσον αφορά στον αθλητικό τουρισμό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 

αποτέλεσαν ορόσημο για τη χώρα μας. Ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης 

αθλητικής υποδομής σε συνδυασμό με την κατασκευή αθλητικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων κατέστησαν την Ελλάδα υπολογίσιμη δύναμη στο παγκόσμιο 

αθλητικό στερέωμα δίνοντάς της τη δυνατότητα να αναλαμβάνει τη διοργάνωση 

μεγάλων αθλητικών γεγονότων όπως για παράδειγμα τους 17ους Μεσογειακούς 

Αγώνες που θα τελεστούν το 2013 στο Βόλο και τη Λάρισα. Η Πολιτεία μέσα από τον 

Αναπτυξιακό Νόμο, τις ΣΔΙΤ αλλά και τις λοιπές χρηματοδοτικές πολιτικές 

επιδοτήσεων, στηρίζει τις επενδύσεις σε υποδομές αθλητικού τουρισμού όπως 

αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις γκολφ, ιππασίας, θαλασσίων σπορ, 

χειμερινών αθλημάτων, αθλημάτων βουνού κ.ά.  

Στον τομέα του αγροτουρισμού ή τουρισμού υπαίθρου η ΑΓΡΟ.Τ.Η.Μ.Α. Α.Ε. 

(πρώην Αγροτουριστική Α.Ε.) η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και 

Πολιτισμού, αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα για την προώθηση και την 

υλοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού. Η εν 

λόγω εταιρεία μέσα από τις δραστηριότητες της τα τελευταία τέσσερα χρόνια, 

ανάδειξε και πρόβαλε το σύγχρονο υπόδειγμα του ελληνικού τουρισμού υπαίθρου.  

Ο ιαματικός τουρισμός, λόγω της γεωλογικής σύστασης του ελληνικού υπεδάφους, 

αποτελεί άξονα αξιοποίησης της Ελληνικής πολιτείας. Η Ε.Τ.Α. έχει υπό την εποπτεία 

της εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών σε όλη την ελληνική επικράτεια ενώ η 

αξιοποίηση και η εκμετάλλευση τους είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ε.Ο.Τ. 

και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Νόμος 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού 

και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230/24.10.2006) συνέβαλε σημαντικά στην 

αντιμετώπιση του ελλείμματος θεσμικού πλαισίου και διευκόλυνε την ανάπτυξη 

ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στον κλάδο. 

Τέλος, καθοριστικό παράγοντα της πολιτικής ανάπτυξης του τουρισμού 

αποτελούν οι σχετικές διακρατικές συμφωνίες και τα μνημόνια συνεργασίας. 
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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αφορά στην κατάργηση της βίζας εισόδου 

στις Η.Π.Α. για τους Έλληνες πολίτες καθώς η Ελλάδα είναι υποψήφια για το Visa 

Waiver Program, πρόγραμμα που αφορά στις χώρες οι πολίτες των οποίων μπορούν 

να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. χωρίς βίζα. Στον αντίποδα, λόγω της συνεχώς 

αυξανόμενης τουριστικής κινητικότητας από τη Ρωσία προς την Ελλάδα, απαιτείται 

ταχύτερη έκδοση θεωρήσεων εισόδου (Schengen Visa) σε Ρώσους πολίτες μέσω 

των Visa Centres στη Ρωσία καθώς σε πολίτες άλλων κρατών που βάσει σχετικών 

μελετών χαρακτηρίζονται από υψηλή κατά κεφαλήν ταξιδιωτική δαπάνη.  

 

2.2 Οικονομική Διάσταση 

 

Η οικονομική βιωσιμότητα των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικά 

τους τελευταίους μήνες, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής τόσο της πολιτείας 

όσο και των φορέων του τουρισμού. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προσπάθεια για την 

ενίσχυση της ρευστότητας και της δανειοδότησης από τις τράπεζες αλλά και τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η πολιτεία προσπαθώντας να στηρίξει τον κλάδο 

ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης του τουρισμού για την διετία 2009-2010. Μεταξύ 

άλλων ήταν η μείωση του ΕΤΑΚ σε 0,33‰ για τα έτη 2009 και 2010, η αναστολή για 

ένα έτος της καταβολής της εισφοράς του Ν.128/75 για το σύνολο των δανείων των 

τουριστικών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, η μείωση του τέλους 

παρεπιδημούντων από 2% σε 0,5%, η άμεση πίστωση στην επιχείρηση του προς 

επιστροφή Φ.Π.Α. και η τμηματική καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ κ.ά. 

Οι επιδοτήσεις στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για επαναπρόσληψη του 

εποχικού προσωπικού, η αύξηση των δελτίων κοινωνικού τουρισμού και η κατάρτιση 

ανέργων σε ειδικότητες συναφείς με το τουριστικό αντικείμενο ήταν μερικά από τα 

μέτρα που πήρε πολιτεία για την αντιμετώπιση της κρίσης στην τουριστική 

απασχόληση. Όσον αφορά στα στοιχεία ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

τουριστικής οικονομίας η κατάσταση δεν είναι θετική παρά το γεγονός ότι αυτή 

παρουσιάζει μικρά σημάδια ανάκαμψης. Η χώρα μας βρίσκεται στην 114η θέση σε 

τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα (η χειρότερη θέση σε δείκτη της εν λόγω έκθεσης – 

120η το 2007) ανάμεσα σε 133 χώρες. Αυτό προκύπτει κυρίως λόγω της 

εποχικότητας που παρουσιάζει η ελληνική τουριστική βιομηχανία. Η χώρα μας 

κατέχει την 99η θέση (έχασε μια θέση σε σχέση με το 2007) στην φορολογική 

πολιτική των ναύλων και στις αερολιμενικές χρεώσεις, την 107η θέση στα επίπεδα 
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ακρίβειας (109η το 2007), την 72η θέση (74η θέση το 2007) στη φορολογική πολιτική 

και την αποτελεσματικότητα αυτής ενώ στην τιμολογιακή πολιτική των καταλυμάτων 

η Ελλάδα έρχεται 83η από 90η το 2007. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στη χώρα μας 

δυσκολεύονται να διατηρήσουν τις χρεώσεις σε χαμηλά επίπεδα καθώς μειώνεται η 

κερδοφορία και κατ’ επέκταση οι δυνατότητες υλοποίησης βελτιωτικών επενδύσεων, 

διακυβεύεται η κατ’ ελάχιστο διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και τελικά το κόστος είναι υψηλότερο από το επίπεδο του 

προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος (low in Value for Money). Η μείωση, λοιπόν, 

του μοναδιαίου κόστους θα πρέπει να προέλθει μέσα από την αύξηση της 

παραγωγικότητας του κεφαλαίου και των εργαζομένων και την αντιμετώπιση χρόνιων 

προβλημάτων όπως οι ακαμψίες που υφίστανται στην αγορά εργασίας. 

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της πολιτικής εξορθολογισμού των δαπανών, η 

νέα ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αποφάσισε το κλείσιμο του 

ενός τρίτου των γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό ενώ προσανατολίζεται στην 

ίδρυση νέων γραφείων σε αναδυόμενες τουριστικές αγορές όπως είναι η Πολωνία και 

η Ινδία.  

 

2.3 Κοινωνικο- δημογραφική Διάσταση 

 

Σύμφωνα με το Ι.Τ.Ε.Π. (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ) οι τουρίστες που ταξιδεύουν στην Ελλάδα είναι κυρίως άτομα 

νεαρής ηλικίας (<40), μεσαίας και κατώτερης εισοδηματικής και κοινωνικής τάξης, 

ανώτερης  / ανώτατης εκπαίδευσης (91%), συνταξιδεύουν κατά μέσο όρο με 1,8 

άτομα ενώ συνήθως ένας στους τρεις είναι ανήλικος. Η μέση διάρκεια παραμονής 

είναι λίγο πάνω από 10 μέρες, ενώ οι 7 διανυκτερεύσεις αποτελούν τη συχνότερη 

διάρκεια παραμονής (1 στα 5 ταξίδια προς την Ελλάδα). Οι σημαντικότερες χώρες 

προέλευσης ταξιδιωτικού κοινού είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η 

Ολλανδία και η Ιταλία.  Αυξημένη ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν 

παρουσίασε η αναδυόμενη αγορά της κεντροανατολικής Ευρώπης, αλλά σαφώς 

σημαντικότερη δυναμική παρουσιάζει η αγορά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (με 

αύξηση 2000-2007 17%).   

Η τουριστική κινητικότητα επέφερε αλλαγές στην απασχόληση καθώς στις 

περιοχές που παρουσίασαν τουριστική ανάπτυξη υπήρξε μεταστροφή του 

ανθρώπινου δυναμικού σε δραστηριότητες άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενες με τον 
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κλάδο του τουρισμού. Η μεταστροφή αυτή στον τουρισμό επηρέασε τον τρόπο ζωής 

και τα καταναλωτικά και κοινωνικά πρότυπα των κατοίκων της περιφέρειας καθώς η 

ανάπτυξη του τριτογενή τομέα δραστηριότητας και ο μιμητισμός σταδιακά οδήγησε 

στην σύγκλιση της καθημερινότητας με αυτή των αστικών κέντρων. Όπως είναι 

φυσικό, η κοινωνική αυτή μεταβολή επηρεάζει και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό στις περιοχές που παρουσιάζουν τουριστική κινητικότητα. 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, η τουριστική ανάπτυξη συνετέλεσε στην 

αυξημένη ζήτηση για τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση η οποία παρουσιάζει 

σημαντικά δείγματα βελτίωσης σε σχέση με το Σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, 

επικρατεί μάλλον προβληματισμός, καθώς με βάση τα στοιχεία του WEF, η Ελλάδα 

διακρίνεται από ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος (λαμβάνοντας την 82η 

θέση το 2009 όταν η γειτονική Κύπρος λαμβάνει τη 10η) και έλλειψη διαθέσιμων 

ερευνητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών (87η θέση το 2009).  

Σημαντική προσφορά στην προσέλκυση τουρισμού είναι οι εκδηλώσεις τεχνών 

και πολιτισμού που διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. Μουσεία23 όπως το καινούργιο μουσείο της Ακρόπολης, 

εκδηλώσεις όπως το Ελληνικό Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Επιδαύρου, το Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προβάλλουν τη χώρα μας διεθνώς και σε 

συνδυασμό με τον ελληνικό πολιτισμό και την πλούσια πολιτιστική παράδοση, 

αναδεικνύουν την Ελλάδα σε ένα, από τους δημοφιλέστερους προορισμούς 

πολιτισμού παγκοσμίως. Πόλο έλξης αποτελούν επίσης τα Μνημεία Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μοναστικά 

συγκροτήματα, μεσαιωνικές πολιτείες και ναούς.  

Όπως είναι φυσικό η συνύπαρξη του τοπικού πληθυσμού με τους επισκέπτες 

επηρέασε τα ήθη και τα έθιμα των τουριστικών προορισμών. Σημαντικός αριθμός 

εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισμού αναβίωσαν και γνώρισαν κοινωνική αποδοχή 

καθώς αποτέλεσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος και πόλο έλξης επισκεπτών. Παρόλα 

αυτά υπάρχουν παραδείγματα παρατηρείται εμπορευματοποίηση της παράδοσης με 

σκοπό το εύκολο κέρδος. 

 

2.4 Τεχνολογική Διάσταση 

 

Στον τομέα των νέων τεχνολογιών, ο ελληνικός τουρισμός δεν βρίσκεται σε 

υψηλό επίπεδο  ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, στην τεχνολογική υποδομή, 
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πάντα στον κλάδο του τουρισμού, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 40η θέση ανάμεσα 

στις 133 χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του WEF. Είναι  σαφές ότι ο 

ελληνικός τουριστικός κλάδος σήμερα δεν είναι προσανατολισμένος στη νέα γενιά 

τουριστών και αν οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις δεν κάνουν σημαντικά άλματα 

εκσυγχρονισμού, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τουριστικής οικονομίας θα 

μειωθεί σημαντικά στο μέλλον. 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού τουρισμού στην Ελλάδα παρουσιάζει φαινόμενα 

δύο ταχυτήτων ευθέως ανάλογα με το μέγεθος της τουριστικής μονάδας. Είναι 

εύκολα κατανοητό το γιατί η διείσδυση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

είναι σαφώς εντατικότερη στις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις διευρύνοντας το 

χάσμα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην νησιωτική 

Ελλάδα παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Πανελλαδικά, ιδιόκτητη σελίδα στο διαδίκτυο διαθέτει το 63% των ξενοδοχείων και 

μόλις το 30% των ενοικιαζόμενων δωματίων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

υπάρχουν πολλές μικρές οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται 

από μικρή ή καθόλου τριβή με τις νέες τεχνολογίες και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι 

συνήθως μεγάλοι σε ηλικία, βασίζονται κυρίως στους σταθερούς πελάτες και δεν 

αντιλαμβάνονται εύκολα την ανάγκη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της επιχείρησης. 

Ελπιδοφόρο μήνυμα αποτελεί το γεγονός ότι οι νέοι επιχειρηματίες του κλάδου έχουν 

αντιληφθεί την αναγκαιότητα των νέων τεχνολογιών για τη βιωσιμότητα της 

επιχείρησης τους και θέτουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ως μια από τις βασικές 

προτεραιότητες τους. Θετικό στοιχείο αποτελεί επίσης η αύξηση της 

απορροφητικότητας των δράσεων του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση του κλάδου του 

τουρισμού. 

Τα σημαντικότερα εργαλεία των νέων τεχνολογιών που μπορούν να 

διασφαλίσουν υψηλά επίπεδα ποιότητας και πρωτοποριακή διαφοροποίηση στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ανάμεσα σε άλλα τα εξής:  

α) προωθητικές πολιτικές e-marketing,  

β) ηλεκτρονική διαχείριση πελατείας με συστήματα εξατομικευμένων πληροφοριών 

και υπηρεσιών,  

γ) προωθητικές ενέργειες μέσω κοινωνικής δικτύωσης (social networking) και 

τεχνολογίες web 2.0 όπως είναι τα διαδικτυακά περιοδικά, τα blogs, το podcasting, η 

τεχνολογία RSS29 κ.ά., 
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 δ) πολυμέσα, ψηφιακοί χάρτες και τεχνικές εικονικής πραγματικότητας που 

χρησιμοποιούνται ευρέως στις διαδικτυακές πύλες τουριστικού ή γεωγραφικού 

περιεχομένου επιτυγχάνοντας τρισδιάστατες απεικονίσεις και ξεναγήσεις σε 

προορισμούς και μνημεία, παρουσίαση του τουριστικού προορισμού μέσω βίντεο, 

ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικοί ταξιδιωτικοί οδηγοί κ.ά. 

 

Παρακάτω παρατίθενται άλλες δυο διαστάσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

τουρισμό: 

 

2.5 Περιβαλλοντική διάσταση 

 

Η βιωσιμότητα και η αειφόρος ισόρροπη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου 

συνδέεται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον και τα φαινόμενα επιβάρυνσής του από 

την άναρχη τουριστική δραστηριότητα. Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται ώριμη από 

τουριστικής άποψης και ενώ υφίσταται η τεχνολογική υποδομή που διασφαλίζει την 

προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχει έλλειψη κρατικής μέριμνας και συντονισμού. 

Προς αυτή την κατεύθυνση προτάθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία το 

Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό με σκοπό τον προσδιορισμό των 

ενεργειών και των δεδομένων που θα πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να επιτευχθεί 

ισόρροπη ανάπτυξη και ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

Επιπροσθέτως, η τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, δεν 

μπορεί παρά να εμπεριέχει και παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με 

την ανάπτυξη των μη ορυκτών πηγών ενέργειας όπως η αιολική, η ηλιακή, η ενέργεια 

των κυμάτων, η παλιρροϊκή,  βιομάζα κ.ά. καθώς αυτές συνιστούν πηγές ενέργειας 

φιλικές προς το περιβάλλον και αποτελούν μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για τον 

τουρισμό, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. 

Οι περιοχές Natura2000 συνήθως δεν αποτελούν περιοχές με ανεπτυγμένη 

τουριστική δραστηριότητα ενώ είναι δυνατή, σύμφωνα πάντα με τις παραμέτρους 

που θέτει το δίκτυο, η ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής 

όπως ο αγροτουρισμός και ο οικοτουρισμός. 
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Επιπλέον, η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες για την 

προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την τουριστική 

ανάπτυξη. Κυριότερες εξ’ αυτών είναι:  

α) η εναρμόνιση της Ελληνικής με την Κοινοτική νομοθεσία για θέματα όπως η 

διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, των υδάτινων πόρων, των αποβλήτων, του 

θορύβου κ.ά.,  

β) η ενίσχυση των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,  

γ) η εφαρμογή νέων σχεδίων διαχείρισης για στερεά και υγρά απόβλητα σε 

συνδυασμό με προγράμματα ανακύκλωσης,  

 δ) η αποτελεσματική διαχείριση της απόθεσης απορριμμάτων και η υλοποίηση 

διαδικασίας κλεισίματος των παράνομων χωματερών,  

 ε) οι ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η επίτευξη των 

στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο με τη λειτουργία του Μητρώου Δικαιωμάτων 

Εκπομπών Αερίων, την εφαρμογή σχεδίου κατανομής ρύπων και την εκπόνηση 

επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των μεγάλων 

αστικών κέντρων της Ελλάδας,  

στ) η μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση κοινοτικών πόρων για περιβαλλοντικά 

προγράμματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης,  

 ζ) η συνέχιση της δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου με το οποίο θα ολοκληρωθεί 

η κτηματογράφηση του συνόλου του ελλαδικού χώρου.  

 

2.6 Νομοθετική διάσταση 

 

Αν και η νέα κυβέρνηση έχει εκφράσει έντονες αντιρρήσεις στο παρελθόν ως 

προς το προταθέν από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο 

για τον Τουρισμό, αυτό (ύστερα ενδεχομένως και από σειρά βελτιωτικών 

τροποποιήσεων) μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την τουριστική 

ανάπτυξη της Ελλάδας. Η σύνταξη του και κυρίως η εφαρμογή του είναι απαραίτητη 

για την ισόρροπη εναρμόνιση των αναγκών του κλάδου, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας με δεδομένη την 

πεπερασμένη χωρική δυνατότητα του ελλαδικού χώρου. Η επιδίωξη της πολιτείας 

έγκειται στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, την 

προστασία και βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, την ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη καθώς και την διαμόρφωση ενός σαφούς θεσμικού και νομικού πλαισίου 
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βάσει του οποίου θα υπάρχει διαφάνεια ως προς τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, 

την υλοποίηση και την ομαλή λειτουργία δημόσιων, ιδιωτικών και μεικτών 

επενδυτικών κινήσεων. Το Ειδικό Χωροταξικό κάνει λόγο για διάκριση του Ελληνικού 

εθνικού χώρου σε κατηγορίες περιοχών με κριτήρια  

α) την ένταση και τη μορφή της τουριστικής δραστηριότητας,  

β) τη μορφολογία του εδάφους και γ) τη φύση και την κατάσταση των διαθέσιμων 

πόρων.  Τατέσσερα βασικά προγράμματα στα οποία εστιάζει η νομοθετική 

δραστηριότητα του αρμόδιου Υπουργείου είναι ο Πράσινος Τουρισμός, ο 

Εναλλακτικός Τουρισμός, το «Συνεργάζομαι και Καινοτομώ στον Τουρισμό» και το 

«Εκσυγχρονίζομαι στον Τουρισμό» ενώ στα σχέδια του Υπουργείου είναι και η 

«Κωδικοποίηση της Τουριστικής Νομοθεσίας». 

 

2.7 Συμπεράσματα  

 

Το τουριστικό προϊόν αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της 

ελληνικής οικονομίας, και γι’ αυτό η προσπάθεια διατήρησης της χώρας μας σε 

υψηλά επίπεδα τουριστικής ανταγωνιστικότητας αποτελούσε και αποτελεί έναν από 

τους βασικούς στόχους της πολιτείας. Τα στοιχεία που λαμβάνονται από τους φορείς 

του κλάδου δείχνουν ότι τόσο ο ελληνικός, όσο και ο παγκόσμιος τουρισμός, βιώνουν 

τις δυσμενείς επιπτώσεις από την παγκόσμια κρίση. Παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα 

τουριστική περίοδος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, αυτή αποτελεί την αφορμή για 

προβληματισμό σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και ένα τεστ αντοχής 

και αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των αποφάσεων που αφορούν στην 

ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στο πλαίσιο 

αυτό, η παρούσα κρίση μπορεί να αποτελέσει πρόκληση και εφαλτήριο για τη 

ριζοσπαστική αντιμετώπιση χρονιζόντων προβλημάτων και για τη βελτίωση της 

ελληνικής τουριστικής ανταγωνιστικότητας στο μεσο-μακροπρόθεσμο μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : H ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
3.1 Ορισμός και έννοια της ανταγωνιστικότητας 

Με την έννοια «ανταγωνιστικότητα για μια χώρα» αναφερόμαστε στην 

ικανότητά της να αυξάνει τον παραγόμενο πλούτο, να αξιοποιεί το ανθρώπινο 

δυναμικό της και να εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, όπως επίσης 

να ενισχύει τις υποδομές και τους θεσμούς της, κάνοντας τη γνώση προσβάσιμη και 

διαθέσιμη σε όλους, και να αναβαθμίζει το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Η ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως ο βαθμός ικανότητας μιας χώρας να παράγει, υπό 

συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, αγαθά και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των διεθνών αγορών, ενώ συγχρόνως διατηρούν και επεκτείνουν το 

πραγματικό εισόδημα των κατοίκων σε μια μακροχρόνια βάση.  

Μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον, που συνεχώς εξελίσσεται και 

διεθνοποιείται, κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη για τόνωση της ανταγωνιστικότητας 

κάθε χώρας, η οποία αποτελεί μια διαρκή και σύνθετη διαδικασία, εξαρτώμενη από 

πολλούς παράγοντες. Η ανταγωνιστικότητα είναι από τη φύση της μια συγκριτική 

έννοια και προκύπτει από τις επιδόσεις της κάθε χώρας σε σύγκριση με άλλες τόσο 

σε μακροοικονομικό, όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο.  

Το ΕΣΑΑ (Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης) υιοθέτησε 

από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του μια ευρεία και πολυδιάστατη προσέγγιση 

στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, ανάλογη αυτής που διαπνέει την ευρωπαϊκή 

Στρατηγική της Λισαβόνας, έχοντας ορίσει την ανταγωνιστικότητα ως την «ικανότητα 

διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας – 

αναβάθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της απασχόλησης και 

της πραγματικής συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης, της 

διαρκούς βελτίωσης της παραγωγικότητας – υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης».  

3.2 The  Competitive Diamond 

 Στο τέλος της δεκαετίας του 80, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, 

Michael Porter δημιούργησε ένα υπόδειγμα ανάλυσης του ανταγωνισμού, το γνωστό 

Competitive Diamond (The Competitive Advantage of Nations, M. Porter, Free Press, 

NY, 1998). Σύμφωνα με αυτό, η ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται από τους 

ακόλουθους πέντε παράγοντες: 
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1. την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, 

2. την διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών - συνθήκες της προσφοράς, 

3. την διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών - συνθήκες της ζήτησης, 

4. την απειλή από υποκατάστατα και συμπληρωματικά προϊόντα και 

5. την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις 

Σε αυτούς τους παράγοντες πρέπει να προσθέσουμε την Κυβέρνηση και τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και την ύπαρξη και δράση μιας σειράς μη 

κυβερνητικών οργανώσεων, φορέων, ερευνητικών οργανισμών κλπ που επιδρούν 

στο σύστημα και διαμορφώνουν την ανταγωνιστικότητα. (Διάγραμμα 2) 

Διάγραμμα 2: Το Competitive Diamond στον Τουρισμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΣΕΤΕ Προσαρμογή Υποδείγματος Porter 

 

Η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την 

ανταγωνιστικότητα των επιμέρους τομέων της οικονομίας της. 

Η ανταγωνιστικότητα του κάθε τομέα, άρα και του τουριστικού, επηρεάζεται και 

διαμορφώνεται από την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

επηρεάζεται και διαμορφώνεται από την ικανότητά τους να ικανοποιούν τη ζήτηση για 

τα προϊόντα / υπηρεσίες που παράγουν / προσφέρουν καλύτερα από άλλες 

επιχειρήσεις. 

Αναφερόμενοι στην ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μιας χώρας - ας 

πάρουμε την Ελλάδα - λέμε ότι είναι περισσότερο ή λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση 
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με την Ισπανία ή την Τουρκία κλπ. Η γενική αυτή έκφραση μπορεί να ικανοποιεί το 

γλωσσικό αίσθημα, δεν είναι όμως απόλυτα σωστή με βάση τη θεωρία της 

ανταγωνιστικότητας και συγκεκριμένα με τον τρόπο που μετράται η 

ανταγωνιστικότητα. Το μέτρο δεν είναι άλλο από την απόδοση των επενδύσεων. Η 

επένδυση ενός εκατ. Ευρώ σε συγκεκριμένη τουριστική δραστηριότητα μπορεί να 

είναι περισσότερο αποδοτική σε μια περιοχή ή χώρα απ' ότι σε μια άλλη, ενώ για 

άλλου είδους επένδυση μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο. 

Παραδείγματα: 

Σήμερα, η επένδυση στο προϊόν γκολφ στην Ισπανία είναι περισσότερο 

αποδοτική από την επένδυση γκολφ στην Ελλάδα, και αντίστοιχα μεταξύ Costa 

Brava και Χερσονήσου. Ακόμα, η επένδυση σε sun & fun στη Μύκονο είναι σίγουρα 

κατά πολύ αποδοτικότερη από την επένδυση στον αγροτουρισμό, ενώ στη 

Δομινικανή Δημοκρατία, η επένδυση στο προϊόν ήλιος & θάλασσα είναι αποδοτική, 

σε αντίθεση με το προϊόν τουρισμός περιπέτειας που δεν έχει καμία τύχη. 

Το πόσο λοιπόν μια χώρα είναι ανταγωνιστική στο τουρισμό εξαρτάται από το 

αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρα. Η ανταγωνιστικότητα αυτή διαμορφώνεται από 

τις δυνάμεις που περιγράφονται στο Competitive Diamond και γίνεται φανερό ότι 

ειδικά για τον τουρισμό η έννοια ανταγωνιστικότητα παίρνει τοπικό χαρακτήρα. Αυτό 

συμβαίνει διότι στην τουριστική οικονομία, ο τόπος παραγωγής των τουριστικών 

αγαθών ταυτίζεται με τον τόπο κατανάλωσής τους. Έχουμε δηλαδή, ένα συνδυασμό 

προϊόντων / υπηρεσιών (= τουριστική εμπειρία) σε τοπικό επίπεδο, γεωγραφικά 

διακεκριμένο (= τουριστικός προορισμός).  

 

3.3 Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος 

 

Η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητά μας να επιχειρούμε καλύτερα και 

αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές μας. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με τη 

διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης της ζήτησης είτε με την αύξηση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών περισσότερο από το κόστος (value for money) που 

συμβάλει στη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ανταγωνιστικότητα 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και διαμορφώνεται από την ικανότητά τους να 

ικανοποιούν την ζήτηση για τουριστικά προϊόντα (χαρτοφυλάκιο που εκφράζει τις 
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εμπειρίες), τα οποία μπορούν να τα προσφέρουν καλύτερα σε συγκεκριμένη 

τουριστική αγορά από τις άλλες επιχειρήσεις. 

Είναι γνωστό ότι η τουριστική δραστηριότητα έχει παραδοσιακά ελλιπή 

πληροφόρηση (αναλυτική τουριστική στατιστική, Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού, 

Πίνακες Εισροών –Εκροών του Εθνικού Λογιστικού Συστήματος, κ.λπ) γεγονός που 

επιτρέπει σε φορείς της τουριστικής βιομηχανίας ή στους μελετητές του τουρισμού να 

αναπτύσσουν διαφόρους μεθόδους στην αποτύπωση της συμβολής του στην 

ελληνική οικονομία. Έτσι, είναι πρακτικά αδύνατο να εκφραστεί η συνολική τουριστική 

ζήτηση μέσω των εθνικών λογαριασμών και να εκτιμηθεί η συμβολή του τουρισμού 

στα κυριότερα μακροοικονομικά μεγέθη και συνεπώς η χάραξη των αναγκαίων 

πολιτικών. 

Η ελληνική τουριστική αγορά θεωρείται ένας ώριμος τουριστικός προορισμός 

που αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από αναδυόμενους μεσογειακούς 

προορισμούς, κυρίως σε Κείμενο εργασίας που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών- ΕΤΕΜ) προς τον ΣΕΤΕ 

(06/2009) επίπεδο τιμών. Προσφέρει το ίδιο προϊόν με τους ανταγωνιστές της και 

διεκδικεί μερίδιο από τις ίδιες τουριστικές αγορές. Απευθύνεται κυρίως σε τουρίστες 

από χώρες της Β.Δ. Ευρώπης, οι οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν μαζικό 

τουρισμό που κύριο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αύξηση των εισπράξεων αντανακλά μια πιθανή 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής τουριστικής αγοράς που οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση των τιμών των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Ωστόσο, 

η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας οδηγεί στην προσπάθεια να συμβαδίζει η 

αύξηση των τιμών με την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών 

υπηρεσιών. 

 

3.4 Η θέση του ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος στα πλαίσια του Διεθνούς 

Ανταγωνισμού 

 

Όπως είναι γνωστό το τουριστικό προϊόν είναι ένα σύνθετο προϊόν, που 

συντίθεται από μείγμα υλικών αγαθών (π.χ. φαγητά, ποτά), άϋλων υπηρεσιών (π.χ. 

διαμονή σε ξενοδοχείο, ψυχαγωγία των τουριστών, μεταφορά των τουριστών), αλλά 

και φυσικών στοιχείων (ήλιος, θάλασσα, κλιματολογικές συνθήκες, θέλγητρα κ.λ.π.), 

που καταναλώνονται ή χρησιμοποιούνται σε ποικίλους βαθμούς από τους τουρίστες 
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(Λαγός 2005:82). Το τουριστικό προϊόν είναι το αποτέλεσμα της παραγωγικής 

διαδικασίας και το ζητούμενο προς κατανάλωση από τους τουρίστες. Η παραγωγή 

του συντελείται από «παραγωγούς» και απαιτεί τον συνδυασμό των διαφόρων 

συντελεστών παραγωγής - κεφάλαιο, εργασία και τουριστικοί πόροι - όπως συμβαίνει 

με την παραγωγή κάθε προϊόντος (Bull 2002:23-25). 

Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τα οποία καθορίζουν 

και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας είναι : 

• Το βασικό κίνητρο του ταξιδιού προς την Ελλάδα που εξακολουθεί να 

παραμένει "ο ήλιος και η θάλασσα" (sunlust). Αυτό σημαίνει, ότι το ελληνικό 

τουριστικό προϊόν παραμένει τυπικά "μεσογειακό" και δεν έχει επιτύχει ακόμη να 

διαφοροποιηθεί, ώστε να αμβλύνει την εξάρτησή του από τον οργανωμένο 

παραθεριστικό τουρισμό και να επιμηκύνει την περίοδο ζήτησής του. 

• Η εξάρτηση από τον οργανωμένο παραθεριστικό τουρισμό, που 

χαρακτηρίζεται από χαμηλή τιμή πακέτου και χαμηλή συναλλαγματική απόδοση για 

τη χώρα - προορισμό, και καθοριστική συγκέντρωση της ζήτησης στο χρόνο (υψηλή 

εποχικότητα) και στο χώρο (προορισμοί καθίστανται μόνο οι περιοχές που δέχονται 

ναυλωμένες πτήσεις). 

• Οι ελλείψεις στην γενική υποδομή και τις μεταφορές (κυρίως περιφερειακά 

αεροδρόμια, αλλά και οδικό δίκτυο, λιμάνια, κατάσταση σιδηροδρόμων, ακτοπλοΐας, 

ανυπαρξία αερομεταφορέα για ναυλωμένες πτήσεις κ.λ.π.).  

 

Η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας για τα Ταξίδια & τον Τουρισμό 2011 μετρά και 

αναλύει τους παράγοντες της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας των 

οικονομιών διεθνώς. Κύριος στόχος της είναι να παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο για τις 

κυβερνήσεις και τους ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, για την υπέρβαση των 

εμποδίων για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ώστε να επωφεληθούν 

πλήρως από την ανάπτυξη του τομέα. Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση της 

κατάταξης της ανταγωνιστικότητας των ταξιδιών και του τουρισμού (Travel & Tourism 

Competitiveness Index - TTCI), η οποία έχει στόχο να καταμετρήσει τους παράγοντες 

και τις πολιτικές που καθιστούν ελκυστική την ανάπτυξη του τομέα σε 139 

βιομηχανικές και αναδυόμενες οικονομίες. Περιλαμβάνει επίσης ποικιλία εκθέσεων 

σχετικά με τα βασικά θέμα της τουριστικής βιομηχανίας, ανεπτυγμένα από εξέχοντα 

πρόσωπα του χώρου. 
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Στην 29η θέση ανάμεσα σε 139 χώρες βρίσκεται το 2011 η Ελλάδα στην 

έκθεση ανταγωνιστικότητας τουρισμού και ταξιδιών που παρουσιάστηκε από το 

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum - WEF) στην Ανδόρα. Στην 

έκθεση «Travel & Tourism Competitiveness Report 2011» που δημοσιεύθηκε με 

θέμα «Πέρα από την ύφεση», η Ελλάδα βρέθηκε πέντε θέσεις χαμηλότερα από την 

προηγούμενη αξιολόγηση το 2009, όπου είχε την 24η θέση ανάμεσα σε 133 χώρες.  

Την ίδια ώρα κατατάσσεται στην 21η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, 

καθώς επωφελείται από τον πολιτιστικό της πλούτο (στην 25η θέση) τις καλές 

συνθήκες υγιεινής (στην 20η θέση) και την κορυφαία τουριστική υποδομή (στην 5η 

θέση). Περαιτέρω, καταγράφεται ισχυρή εξοικείωση της χώρας με τον τουρισμό σε 

σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανόμενης μιας γενικά 

ανοικτής και θετικής στάσης προς τους τουρίστες (στην 26η θέση). Ωστόσο η πτώση 

στην κατάταξη αποδίδεται σε παράγοντες, όπως το ασθενέστερο πολιτικό 

περιβάλλον και οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς και η χαμηλότερη 

προτεραιότητα του τομέα των ταξιδίων και του τουρισμού στο εσωτερικό της χώρας, 

η οποία όπως αναφέρεται στην έκθεση δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένης της 

γενικότερης δυσμενούς οικονομικής κατάστασης. 

Πρόκειται για την τέταρτη έκθεση που παρουσιάζει το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ για τον τομέα του τουρισμού, βαθμολογώντας 139 χώρες του κόσμου με 

βάση 60 δείκτες, στους οποίους περιλαμβάνονται το ρυθμιστικό πλαίσιο, η ασφάλεια, 

η υγεία, οι υποδομές, οι τιμές, ο πολιτισμός, η προστασία του  περιβάλλοντας και τα 

μέσα μεταφοράς. Στις πρώτες θέσεις με το πιο ελκυστικό περιβάλλον για την 

ανάπτυξη της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας κατατάσσεται η Ελβετία, η 

Γερμανία και η Γαλλία, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει η Αυστρία, η Σουηδία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ισπανία και η 

Σιγκαπούρη. Από άλλες γειτονικές χώρες η Πορτογαλία καταλαμβάνει την 18η θέση, 

η Μάλτα την 26η, η Ιταλία την 27η, η Κροατία την 34η, το Μαυροβούνιο την 36η, η 

Βουλγαρία την 48η και η Τουρκία την 50η.  

Στους άλλους δείκτες η ελληνική "βαθμολογία" ήταν η ακόλουθη:  

• Τουριστικό θεσμικό πλαίσιο, 34η θέση, 5,1 

• Νόμοι και κανονισμοί, 82η θέση, 4,3 

• Περιβαλλοντική αειφορία, 68η θέση, 4,5 
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• Θέματα ασφάλειας, 73η θέση 4,7 

• Θέματα υγείας και υγιεινής, 20η θεση, 6,4 

• Προτεραιότητα σε τουριστικά/ταξιδιωτικά θέματα, 17η θέση, 5,6 

• Τουριστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και υποδομές, 29η θέση, 4,8 

• Υποδομές αερομεταφορων, 19η θέση, 4,8 

• Υποδομές οδικών μεταφορών, 61η θέση, 4,0 

• Τουριστικές υποδομές, 5η θέση, 6,9 

• Υποδομές σε τεχνολογία / πληροφορική, 39η θέση, 4,3 

• Ανταγωνιστικότητα τιμών στην τουριστική βιομηχανία, 123η θέση, 3,8 

• Ανθρώπινο δυναμικό, πολιτισμός και φύση στον τουριστικό τομέα, 29η 

θέση, 4,5 

• Ανθρώπινο δυναμικό, 59η θέση, 5,0 

 

Παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, η τουριστική και ταξιδιωτική βιομηχανία 

αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας κρίσιμος τομέας σε παγκόσμια κλίμακα, ο οποίος 

παρέχει σημαντικές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Ένας αναπτυσσόμενος 

εθνικός τουριστικός τομέας συμβάλλει στην απασχόληση, μεγαλώνει το εθνικό 

εισόδημα και βελτιώνει τον κρατικό ισολογισμό. 

Από τα παραπάνω δεδομένα και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τουριστικά 

μεγέθη των δύο προηγούμενων εκθέσεων του World Economic Forum, προκύπτει ότι 

ο τουρισμός της χώρας μας εξακολουθεί να είναι σημαντικός παράγοντας 

οικονομικής ανάπτυξης, παρά τις μικρές διαχρονικές διακυμάνσεις των οικονομικών 

μεγεθών. 

 

3.5 Η Ελλάδα σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού 

 

Στην ενότητα αυτή γίνετε συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων 

χαρακτηριστικών της ελληνικής τουριστικής αγοράς και στη συνέχεια περιγράφεται το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο ελληνικός τουρισμός . Η ανάλυση 

κρίνετε απαραίτητη προκειμένου να αναγνωριστούν οι αδυναμίες και οι δυνατότητες 

παραπέρα ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος . 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος (προσφορά ) 

και των ξένων τουριστών στην Ελλάδα (ζήτηση ) δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά τα 

τελευταία 20 χρόνια : 
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 Η εποχικότητα της ζήτησης παραμένει έντονη , με το 50% των τουριστών να 

έρχεται στην Ελλάδα το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου , ενώ την περίοδο 

Μάιο - Σεπτέμβριο έρχεται στη χώρα περίπου το 70% των τουριστών. Η 

Ελλάδα παραμένει πάντοτε προορισμός καλοκαιρινών διακοπών. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών έρχονται στην Ελλάδα για τον ήλιο 

και τη θάλασσα .Μορφές τουρισμού όπως ο συνεδριακός ή ο αγροτουρισμός 

δεν έχουν σημαντικά μερίδια αγοράς , εντείνοντας το πρόβλημα της 

εποχικότητας . 

 Το κυριότερο μέσο ταξιδιού παραμένει το αεροπλάνο . Πάνω από 80% των 

τουριστών φτάνει στην Ελλάδα αεροπορικώς , οδικώς περίπου το 14% και δια 

θαλάσσης το 4,5%. 

 Οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης παραμένουν οι ίδιες τα τελευταία 

χρόνια , κατά σειρά το Ηνωμένο Βασίλειο (το 21,2% του εισερχόμενου 

τουρισμού το 2005), η Γερμανία (17,5%), η Ιταλία (8,8%), η Γαλλία (5,3%), η 

Ολλανδία (5,2%) και οι Σκανδιναβικές χώρες (7,5%). Τα μερίδια χωρών ,όπως 

οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά , ενώ χώρες 

προέλευσης από την πρώην ΕΣΣ. παραμένουν ουσιαστικά αναξιοποίητες 

.Αντίθετα , στην Τουρκία οι χώρες της πρώην ΕΣΣ. αποτελούν την δεύτερη 

μεγαλύτερη πηγή προέλευσης των αφίξεων . 

 Η προσφορά είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένη σε Κρήτη (21% των κλινών ), 

Δωδεκάνησα (17%), Ιόνια Νησιά (12%), Αττική (9%), Χαλκιδική (6,5%) και 

Κυκλάδες (6%). 

 Το επενδυτικό περιβάλλον είναι κάθε άλλο παρά ιδανικό , όπως φαίνεται και 

από τους σχετικούς δείκτες των μελετών ανταγωνιστικότητας , σύμφωνα με 

τους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στις χαμηλότερες θέσεις της 

κατάταξης . 

 Οι τουριστικές αγορές στις χώρες προέλευσης κυριαρχούνται από λίγες 

μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες - τουριστικούς πράκτορες (Tour Operators), οι 

οποίοι πλέον έχουν επεκταθεί και στους τομείς των μεταφορών και της 

διαμονής. Εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη διαπραγματευτική τους δύναμη , οι 

Tour Operators πιέζουν για μειώσεις τιμών αλλά και για περισσότερες και 

καλύτερες υπηρεσίες , δυσκολεύοντας έτσι την επικερδή λειτουργία των 

ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων . 

 Τέλος , όπως και σε όλους σχεδόν τους τομείς της ελληνικής οικονομίας , 
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υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών .Η ελληνική 

τουριστική αγορά θεωρείται πλέον ένας ώριμος τουριστικός προορισμός . 

 

Ένας δείκτης που χρησιμοποιείται ευρέως για τον ορισμό ενός προορισμού ως 

ώριμου είναι ο πληθυσμός του προορισμού προς τις διεθνείς αφίξεις . Όσο ο δείκτης 

αυτός μειώνεται προς τη μονάδα τόσο πιο ώριμος μπορεί να χαρακτηριστεί ένας 

προορισμός . Η Ελλάδα όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα  ανήκει σαφώς στους 

ώριμους τουριστικούς προορισμούς . 

Πίνακας 1 

ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ/ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

  

 1999 2005 

Ελλάδα 0,95 3,39 

Τουρκία 9,62 1,49 

Κροατία 1,20 0,86 

Ιταλία 1,58 8,45 

Ισπανία 0,86 0,86 

Πορτ /λία 0,87 0,52 

Αίγυπτος 13,76 0,75 

Πηγή : World Bank, UNWTO, ΕΣΥΕ, ΕΟΤ, ΙΤΕΠ 

 

Η Ελλάδα πλέον δεν ανταγωνίζεται μόνο προορισμούς, όπως η Ιταλία και η 

Ισπανία. Τα τελευταία χρόνια νέοι τουριστικοί προορισμοί, όπως η Τουρκία και η 

Κροατία, προσφέρουν πλέον το ίδιο προϊόν με την Ελλάδα (ήλιος και θάλασσα ), 

διεκδικώντας κατά κύριο λόγο μερίδιο από τις ίδιες τουριστικές αγορές που 

απευθύνεται και το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Απευθύνονται κυρίως σε τουρίστες 

από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και προσπαθούν να προσελκύσουν μαζικό 

τουρισμό. Κύριο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών . 

Η πορεία χωρών, όπως η Τουρκία , με την μεγάλη ανάπτυξη τουριστικών 

υποδομών τα τελευταία 10 χρόνια , είναι σε κάποια σημεία παρόμοια με αυτή της 

Ελλάδας τη δεκαετία του 1980. Το διάστημα 1999 - 2005 οι αφίξεις στην Τουρκία 

αυξάνονται κατά μέσο όρο 29,5% ετησίως.  
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Η είσοδος της Τουρκίας και των υπόλοιπων αγορών στους ώριμους 

προορισμούς είναι ένα κρίσιμο σημείο για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 

πώς θα αντιδράσει η τουρκική αγορά στην αναπόφευκτη μείωση των ρυθμών 

αύξησης της ζήτησης είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Μία αντίδραση όπως αυτή της 

ελληνικής αγοράς τη δεκαετία του 80 με μείωση τιμών προκειμένου να διατηρηθούν 

οι ρυθμοί αυτοί, ενδέχεται να μειώσει τις επενδύσεις και την ποιότητα των υπηρεσιών 

επιτυγχάνοντας την είσοδο σε έναν γνωστό στην ελληνική τουριστική αγορά φαύλο 

κύκλο. Το ελληνικό τουριστικό προϊόν οφείλει να διαφοροποιηθεί από τον 

ανταγωνισμό προσφέροντας ποιοτικότερες υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, ώστε να 

μην επηρεαστεί από ένα πιθανό πόλεμο τιμών , καθώς θα απευθύνεται πλέον σε 

ανώτερο εισοδηματικά κομμάτι της αγοράς, το οποίο θα αναζητά ποιότητα και δεν θα 

επηρεάζεται τόσο από τις μεταβολές στις τιμές. Το επίπεδο τιμών των τουριστικών 

υπηρεσιών στην Ελλάδα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της είναι ιδιαίτερα κρίσιμο . 

Στον παρακάτω Πίνακα η Ελλάδα συγκρίνεται με τους κυριότερους 

ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς, με βάση ένα δείκτη 

ανταγωνιστικότητας ως προς τις τιμές των τουριστικών υπηρεσιών , που δημοσιεύει 

ο WTTC (World Travel & Tourism Council). 

Πίνακας 2 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2011 

  ΧΩΡΕΣ Competitiveness 

ΤΥΝΗΣΙΑ 90,68 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 87,09 

ΤΟΥΡΚΙΑ 84,77 

ΚΡΟΤΙΑ 84,17 

ΜΑΛΤΑ 74,90 

ΚΥΠΡΟΣ 71,51 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 59,65 

ΕΛΛΑΔΑ 54,41 

ΙΣΠΑΝΙΑ 54,28 

ΓΑΛΛΙΑ 51,34 

ΙΤΑΛΙΑ    47,06 

ΠΗΓΗ: WTTC 
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Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση, πίσω από όλους τους αναδυόμενους 

μεσογειακούς τουριστικούς προορισμούς . Συνεπώς , δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με 

βάση το κόστος, παρά μόνο με βάση την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών . 

Η πτώση στο μερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τις αφίξεις , όπως και 

στον απόλυτο αριθμό επισκεπτών μέχρι πέρυσι αποδίδεται εν μέρει στον 

ανταγωνισμό από χώρες με χαμηλότερες τιμές και παρόμοια ποιότητα τουριστικού 

προϊόντος . 

Η πτώση του μεριδίου αγοράς της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια είναι παρόμοια 

με αυτή άλλων ώριμων τουριστικών προορισμών όπως η Ιταλία , η Πορτογαλία και η 

Ισπανία. Αντίθετα , χώρες όπως η Κροατία, η Αίγυπτος και η Τουρκία , 

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, καθώς είναι αναπτυσσόμενοι τουριστικοί 

προορισμοί, όπως η Ελλάδα την δεκαετία του 1980. 

Η εικόνα, όμως των εισπράξεων είναι καλύτερη .Το μερίδιο της Ελλάδας στις 

εισπράξεις μένει σταθερό τα τελευταία χρόνια ,παρά τη μείωση του μεριδίου των 

αφίξεων, χαρακτηριστικό ισοδύναμο με αύξηση των εισπράξεων ανά άφιξη στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια . 

 

3.6  Οι ανταγωνίστριες χώρες και τα χαρακτηριστικά τους  

 

Στον τουριστικό ορίζοντα παρουσιάζονται νέοι προορισμοί οι οποίοι , 

αξιοποιώντας τη μεταστροφή των τουριστών προς αυτούς, διεκδικούν και αποκτούν 

μερίδιο στο διεθνή τουρισμό με αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου των 

παραδοσιακών τουριστικών αγορών, παρά την αύξηση που σημειώνεται στις 

τουριστικές ροές. 

Η Ευρώπη και η Αμερική βλέπουν το μερίδιό τους στις διεθνείς τουριστικές 

ροές να μειώνεται ενώ αυξάνονται τα μερίδια της Ανατολικής Ασίας και της Αφρικής. 

Στους παράγοντες που συνέβαλαν στις παραπάνω εξελίξεις συμπεριλαμβάνονται η 

μείωση του κόστους μεταφοράς, η οποία ήταν αποτέλεσμα, κυρίως του έντονου 

ανταγωνισμού που αναπτύχθηκε στις διεθνείς αερομεταφορές και η ανάπτυξη του 

μαζικού τουρισμού. Παρακάτω εξετάζεται ο τουριστικός τομέας των πλέον 

ανταγωνιστικών χωρών για τη χώρα μας. 

 

 Γαλλία 
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Η Γαλλία αποτελεί τον προορισμό της Μεσογείου με τους περισσότερους 

επισκέπτες. Προσφέρει μεγάλη ποικιλία πολύ πλούσιας κληρονομιάς, κουλτούρας και 

διακοπών. Έχει επεκταθεί σε πολλά τμήματα της τουριστικής αγοράς όπως είναι ο 

χειμερινός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας, δημιουργία εκθέσεων συνεδρίων και 

τουρισμό κινήτρων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του 

ολιγοήμερου τουρισμού (short breaks). Το μερίδιο της Γαλλίας σε αυτό το τμήμα της 

αγοράς ανέρχεται σε 25%. Η Euro-Disney αποτελεί ένα μεγάλο πόλο έλξης. Τα 

παραπάνω δεν επηρεάζουν το μερίδιο του τουρισμού των διακοπών του ήλιου και 

της θάλασσας αλλά μόνο αυτό του περιηγητικού τουρισμού. 

 

 Ιταλία 

Η Ιταλία είναι η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα, μετά τη Γαλλία και την Ισπανία, από 

πλευράς υποδοχής τουριστών και πρώτη από πλευράς εσόδων. Οι τουρίστες 

επισκέπτονται την Ιταλία τόσο για την ιστορική της κληρονομιά και την κουλτούρα 

της, όσο και για τον ήλιο και τη θάλασσα, αν και αυτή η αγορά ζητείται περισσότερο 

από τον εσωτερικό τουρισμό και ακολουθούν τα χειμερινά σπορ. Μεταξύ των 

αρνητικών παραγόντων που επηρεάζουν τον τουρισμό της Ιταλίας συγκαταλέγονται 

οι κατά καιρούς πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις στη χώρα. 

 

 Ισπανία 

Η Ισπανία ακολούθησε στρατηγική η οποία είχε ως στόχο το παραθεριστικό 

τμήμα της αγοράς που στηρίζεται στον ήλιο, τη θάλασσα και την αμμουδιά. Παρόλα 

αυτά όμως, έγιναν προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που 

προσφέρει . Η μεγάλη αύξηση των αφίξεων στην Ισπανία είχε αρνητικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον, γεγονός που ανάγκασε τη χώρα να αναλάβει σημαντική εκστρατεία 

για τη βελτίωση της εικόνας της στο εξωτερικό. Η Ισπανία δέχεται ένα σημαντικό 

μέρος τουριστών που απολαμβάνουν διακοπές λίγων ημερών. 

 

 Πορτογαλία 

Η Πορτογαλία, εκμεταλλευόμενη την υψηλή ζήτηση για ορισμένα προϊόντα 

(π.χ. γκολφ), σημείωσε γρήγορη τουριστική ανάπτυξη τη δεκαετία του 1980, η οποία 

όμως δε συνεχίστηκε τη δεκαετία του 1990. Μία από τις αιτίες που δεν συνεχίστηκε η 

αναπτυξιακή πορεία της δεκαετίας του 1980 ήταν η τιμολογιακή πολιτική που 

ακολουθήθηκε (υπερτιμολογήσεις). 
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Η προσπάθεια της Πορτογαλίας συγκεντρώνεται στο να πείσει τους τουρίστες 

και τους τουριστικούς πράκτορες ότι το προϊόν που προσφέρει είναι διαφορετικό από 

αυτό που προσφέρει η γειτονική Ισπανία. Στη θέση ότι οι δύο χώρες προσφέρουν το 

ίδιο προϊόν και μάλιστα ότι η Ισπανία το προσφέρει σε χαμηλότερη τιμή και επιπλέον 

είναι πιο κοντά γεωγραφικά στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες της δίνει ένα 

πλεονέκτημα, η Πορτογαλία απαντά ότι η ποιότητα του δικού της προϊόντος είναι 

υψηλότερη. Επιπλέον, προβάλει τα ιστορικά της μνημεία καθώς και τον οικογενειακό 

τουρισμό υποστηρίζοντας ότι είναι πιο κατάλληλη για επίσκεψη χώρα για νεαρά 

άτομα. 

 

 Τουρκία 

Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας, γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, και η 

ποικιλία του κλίματος σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές, της επιτρέπουν να 

προσπαθεί να ανταγωνίζεται τις ελληνικές φυσικές ομορφιές και αρχαιότητες. Τα 

τελευταία χρόνια κάνει προσπάθεια να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν που 

προσφέρει εισερχόμενη στον τουρισμό υγείας και στον οικολογικό τουρισμό. Παρόλα 

αυτά, ο τουρισμός της Τουρκίας επηρεάζεται σημαντικά από τα οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο η ίδια όσο και η 

ευρύτερη περιοχή (τρομοκρατικές ενέργειες, κρίσεις στον Περσικό Κόλπο κ.α.). 

Η Τουρκία προσφέρει διακοπές φθηνών πακέτων. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

τόσο στο χαμηλό κόστος ζωής που έχει Τουρκία σε σχέση με τις χώρες προέλευσης 

των τουριστών της, όσο και στη συναλλαγματική πολιτική που ακολούθησε, η οποία 

αντιστάθμισε τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού που σημειώθηκαν στη χώρα. 

Μια νέα αγορά η οποία άνοιξε για την Τουρκία τα τελευταία χρόνια είναι αυτή 

της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα στην Τουρκία 

έναντι των ανταγωνιστριών χωρών, αφού της επιτρέπει να έχει περισσότερες 

εναλλακτικές περιοχές / χώρες προέλευσης τουρισμού. Η αγορά αυτή μπορεί να γίνει 

πιο σημαντική για την Τουρκία στο μέλλον, όταν οι οικονομίες αυτών των περιοχών 

σταθεροποιηθούν και αναπτυχθούν. Είναι λογικό η Τουρκία να προσβλέπει σε αυτές 

τις αγορές εξαιτίας των εθνικών, θρησκευτικών και επιχειρηματικών δεσμών 

που έχει με αυτές. Αντίθετα, η πολιτική που ακολούθησε η Τουρκία δεν τη βοήθησε 

στην προσέλκυση τουριστών που ανήκουν στο υψηλό εισοδηματικό τμήμα της 

αγοράς. 
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 Κύπρος 

Η Κυπριακή τουριστική πολιτική σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον Κυπριακό 

Οργανισμό Τουρισμού. Η σχετική πολιτική περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό δράσεων 

(προβολή μέσω συμμετοχών σε Εκθέσεις και ισχυρών διαφημιστικών εκστρατειών 

δημιουργία και προώθηση νέων μορφών τουρισμού, δημιουργία σύγχρονων 

μαρίνων, αναβάθμιση ποιότητας μέσα από προγράμματα κατάρτισης των 

εργαζομένων) . Το κράτος ενισχύει τουριστικές επενδύσεις, εφόσον το ύψος 

της επένδυσης υπερβαίνει το $ 1 εκ. Σκοπός είναι η δημιουργία νέων, σύγχρονων 

επενδύσεων με σκοπό την αναβάθμιση του προϊόντος. Το σχετικό κίνητρο 

αναφέρεται σε απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος για ένα σημαντικό διάστημα 

(10 χρόνια) και θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντικό. 

Μεγάλη σημασία δίνει η Κύπρος στην προώθηση και διαφήμιση του 

τουρισμού. Τελευταία προωθείται έντονα ο χειμερινός αλλά και ο συνεδριακός 

τουρισμός. Σε έκθεση του Κ.Ο.Τ. στη Μόσχα εκτιμάται ότι σημειώνεται ανοδική ροή 

τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο και η αύξηση αυτή κυμαίνεται για ολόκληρο το 

2002 γύρω στο 8%. Η ρωσική τουριστική αγορά είναι η τρίτη σε μέγεθος αγορά απ’ 

όπου αντλεί τουρισμό η Κύπρος, μετά την Αγγλία και τη Γερμανία. Σύμφωνα 

με την ίδια έκθεση, η Κύπρος κατάφερε να παραμείνει για την καλοκαιρινή περίοδο 

του 2002 μεταξύ των πιο δημοφιλών μεσογειακών προορισμών, με μερίδιο αγοράς 

το οποίο ανέρχεται περίπου στο 12%, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από 

φθηνότερους προορισμούς και τις δυσμενείς επιδράσεις στον τουρισμό από τις 

διεθνείς εξελίξεις. Εξακολουθεί , όμως, να είναι ακριβότερη κατά 15-25% από τους 

κυριότερους ανταγωνιστικούς της προορισμούς. 

Συγκριτικά με τις άλλες ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου, η Ελλάδα είναι 

η πρώτη από πλευράς διασκέδασης και δεύτερη από πλευράς τιμών. Πιο 

συγκεκριμένα, το 36% των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα είναι 

ικανοποιημένο από τις τιμές των τουριστικών υπηρεσιών που απολαμβάνουν έναντι 

του 12% και 35% για την Ισπανία και την Πορτογαλία, αντίστοιχα. Με βάση 

πρόσφατα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η φθηνότερη 

χώρα μέσα σε αυτή είναι η Πορτογαλία, ενώ η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των 

φθηνότερων χωρών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε χαμηλές 

τιμές είναι : φρούτα, λαχανικά, θέρμανση, ηλεκτρισμός, αγορά υπηρεσιών, μεταφορές 

(σιδηροδρομικές) . Αντίθετα, η χώρα μας είναι ακριβή στα έλαια και τις λιπαρές 

ουσίες και στις τηλεπικοινωνίες. 
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Στον τομέα της γενικής υποδομής η οποία μετρά την ποιότητα των δρόμων, 

σιδηροδρόμων, λιμανιών, επικοινωνιών, το κόστος της αεροπορικής μεταφοράς και 

της συνολικής υποδομή για επενδύσεις, η χώρα μας υστερεί έναντι όλων των 

ανταγωνιστριών χωρών. Βρίσκεται στη χειρότερη θέση μεταξύ των Μεσογειακών 

χωρών στους σιδηρόδρομους, στους δρόμους και στις αεροπορικές μεταφορές, ενώ 

βρίσκεται στη δεύτερη καλύτερη θέση, μετά τη Γαλλία, στο θέμα των λιμανιών. 

 Η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν ίδιο ρυθμό ανάπτυξης (και χαμηλότερο των 

υπολοίπων), γεγονός που εξηγείται από το ότι και οι δύο προορισμοί έχουν εισέλθει 

σε φάση ωριμότητας. Η Τουρκία και η Αίγυπτος αναπτύσσονται ταχύτερα, αφού οι 

προορισμοί βρίσκονται ακόμη σε σχετικά νεαρή ηλικία. Η Κύπρος, λόγω μεγέθους 

τουλάχιστον, αποτελεί ειδική περίπτωση. 

Πίνακας 3 : Ελλάδα και ανταγωνιστές - Θέση στην παγκόσμια κατάταξη 2011 

ΧΩΡΑ ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 4 2 8 

ΤΟΥΡΚΙΑ  6 12 24 

ΕΛΛΑΔΑ 17 19 29 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 26 33 50 

ΚΥΠΡΟΣ >50 >50 75 

ΠΗΓΗ: WEF  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κυριότερα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των κυριότερων ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών τα οποία 

αποτελούν τη βάση σύγκρισης με την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον πίνακα 

διαπιστώνεται ότι η Βουλγαρία, Τυνησία και Αίγυπτος είναι ελκυστικοί προορισμοί σε 

σχέση με τις τιμές. Η Ισπανία είναι λιγότερο ανταγωνιστικός προορισμός σε 

οικονομικό επίπεδο, όμως διαθέτει υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών, καλή 

υποδομή και ασφάλεια. Το Μαρόκο είναι νέος τουριστικός προορισμός του προτύπου 

«ήλιος και θάλασσα», με εξωτικό χαρακτήρα. Η Τουρκία αποτελεί τον καλύτερο 

προορισμό σε σχέση με την ποιότητα και τις τιμές. Συγκρίνοντας τους παραπάνω 

ανταγωνιστικούς προορισμούς με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Ελλάδας, 

διαπιστώνεται ότι υστερούμε στην ποιότητα του προσφερόμενου τουριστικού μας 

προϊόντος σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες. Αυτό, κυρίως οφείλεται στα χρόνια 

διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού που σταδιακά αποδυναμώνουν 
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τις όποιες προσπάθειες εμπλουτισμού της τουριστικής προσφοράς και 

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. 

Πίνακας 4 : Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κυριότερων διεθνών 

ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών 

ΧΩΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ Ποιότητα στην παροχή 

υπηρεσιών και εγκαταστάσεων. 

Συμπληρωματικές υπηρεσίες 

(γκολφ, συνέδρια). 

Ακριβός προορισμός. 

Υπερβολική προσφορά σε 

σχέση με τη 

ζήτηση. 

 

ΤΥΝΗΣΙΑ Οικονομικός προορισμός του 

τύπου ήλιου και 

θάλασσας. 

Ελλιπής προσφορά ειδικών 

μορφών τουρισμού. 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ Φυσικές ομορφιές και 

ελκυστικές ακτές. 

Πρόσβαση σε χώρες της 

κεντρικής Ευρώπης. 

Εποχικότητα. 

Ελλιπής προσφορά ειδικών 

μορφών τουρισμού. 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Ολοκληρωμένος τουριστικός 

προορισμός. 

Χαμηλό κόστος 

Ενδιαφέρον των Τ/Ο. 

 

Προβλήματα ασφάλειας. 

Χαμηλή κατάρτιση στην 

παροχή υπηρεσιών. 

Υψηλό κόστος ταξιδιού. 

Ανεπαρκής υποδομή. 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ Ανταγωνιστικός προορισμός, λόγω 

τιμών. 

Προβλήματα ασφάλειας. 

 

 

 

3.7 Η σημασία της ποιότητας για την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουρισμού 

 

Ο ρόλος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας είναι κρίσιμος. Η Ελλάδα έγινε ακριβότερος 

προορισμός ιδιαίτερα μετά την είσοδό της στο Ευρώ, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η 

ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών είναι απαραίτητη για 

την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας . 

Η ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών εξαρτάται κυρίως από τις 

υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών ενός 

τουρίστα σύμφωνα τόσο με παλαιότερες μελέτες για την ελληνική αγορά, όσο και με 
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την διεθνή βιβλιογραφία, κατευθύνεται στον τομέα των μεταφορών, τον ξενοδοχειακό 

κλάδο και τη διατροφή. Οι υποδομές σε αυτούς ιδίως τους τομείς καθορίζουν και το 

ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών . 

Οι υποδομές στις μεταφορές δεν μπορούν να εξεταστούν μόνο υπό το πρίσμα 

της τουριστικής ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επενδύσεων στις 

μεταφορές οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης , αλλά 

επηρεάζεται και εξαρτάται κυρίως από τις γενικότερες ανάγκες της ελληνικής 

οικονομίας και κοινωνίας, καθώς και από μακροοικονομικούς περιορισμούς. Τα 

χαρακτηριστικά του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου και η αποτελεσματικότητά του 

έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον τρόπο που ο εισερχόμενος τουρισμός επηρεάζει 

την ελληνική οικονομία και καθορίζουν την ποιότητα του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος . 

 

3.8 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Αξιολογώντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει 

σταδιακή μείωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, 

αυξανόμενη εξάρτηση από τον μαζικό τουρισμό, απώλεια υψηλού τουριστικού 

εισοδήματος, έλλειψη δυνατότητας χρονικής κατανομής της ζήτησης, εύκολη 

υποκατάσταση από άλλες μεσογειακές χώρες, άνιση ανάπτυξη της περιφέρειας, 

ισχυρές πιέσεις για χαμηλές τιμές, αδυναμία διαπραγμάτευσης με τους ισχυρούς 

tour-operators, έλλειψη κινήτρων αναβάθμισης, παράνομη λειτουργία καταλυμάτων, 

προβλήματα βιωσιμότητας και δυσκολία προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά 

δεδομένα. 

Επιπρόσθετα, η μελέτη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος δείχνει ότι η 

ικανοποίηση που απορρέει από την κατανάλωση των επιμέρους στοιχείων του, δηλ. 

των τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών μειώνεται διαχρονικά. Το τουριστικό προϊόν 

αποτελούμενο, σε μεγάλο βαθμό, από έναν μεγάλο αριθμό κοινοτύπων στοιχείων, 

αδυνατεί διαχρονικά να οδηγήσει σε μία μεγιστοποίηση του βαθμού ικανοποίησης 

των τουριστών-καταναλωτών. Και αυτό σχετίζεται με την κρίση του υφιστάμενου 

προτύπου τουριστικής ανάπτυξης που στηρίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

το οποίο ωθήθηκε στα όριά του και απεικονίζεται στην υπέρ προσφορά τουριστικών 

καταλυμάτων. Η αύξηση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην παράκτια ζώνη, 

βασιζόταν στην βασική προϋπόθεση διατήρησης και μεγέθυνσης της τουριστικής 
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ζήτησης. Ωστόσο, αυτή η προϋπόθεση δεν επαληθεύτηκε και αποτέλεσε την απαρχή 

μείωσης της ποιότητας, ως απόρροια μίας ξενοδοχειακού τύπου κρίσης 

(συμπληρωματικά τουριστικά καταλύματα, παραθεριστικές κατοικίες κ.λ.π, που είναι 

δύσκολο να καταγραφούν στατιστικά). 

Το νέο τουριστικό προϊόν, το οποίο αντιπροτείνεται στηρίζεται σε ένα νέο 

διαφοροποιημένο πρότυπο με νέα χαρακτηριστικά της τουριστικής προσφοράς που 

συγκροτεί μια τουριστική πολιτική εξειδικευμένη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Είναι ένα πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που διαθέτει «τυποποιημένα» στοιχεία, 

είναι ανταγωνιστικό, είναι ποιοτικό, ακολουθεί τις επιταγές / επιθυμίες της πελατείας, 

είναι διαφοροποιημένο και μπορεί να κάνει χρήση των εργαλείων και των εξελίξεων 

της πληροφορικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΤΟΥΣ 

 

4.1Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

 

Η πληροφορία αποτελεί το βασικό στοιχείο και την ζωογόνο δύναμη της 

τουριστικής βιομηχανίας, η ροή της πρέπει να επιτυγχάνεται γρήγορα, με ακρίβεια και 

με ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

έχουν γίνει αναπόσπαστο και αναγκαίο κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας, αφού η 

δύναμή τους επιτρέπει την ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και ακριβή μετάδοση 

πληροφοριών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο τουριστικό κύκλωμα.  

Οι διαδικασίες παραγωγής, μάρκετινγκ και διανομής του τουριστικού 

προϊόντος καθώς και όλες οι άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες μεταβάλλονται και 

προσαρμόζονται σύμφωνα με την νέα τεχνολογική επανάσταση προκειμένου οι 

τουριστικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να γίνουν 

περισσότερο ανταγωνιστικές (e-Business Forum, 2007). 

Συνεπώς, η ανταγωνιστικότητα και η ευημερία τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων 

όσο και των τουριστικών προορισμών εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την 

υιοθέτηση και τη χρήση των νέων εργαλείων των ΤΠΕ. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών δεν αποτελούν πανάκεια για τα 

προβλήματα του Ελληνικού τουρισμού, αλλά και δεν αποτελούν φτηνές πρακτικές και 

διοικητικές στρατηγικές. 

Συγκεκριμένα, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αυξήσουν την απόδοση και 

ανταγωνιστικότητα μιας τουριστικής επιχειρήσεις και οργανισμού μέσω: 

• Της χρήσης εφαρμογών αυτοεξυπηρέτησης (αυτοματισμού): π.χ. κιόσκα 

πληροφοριακά, self check-in, self check-out 

• Αποδοτική διεθνή διαφήμιση και προώθηση μέσω του Διαδικτύου και καναλιών 

κοινωνικής δικτύωσης 

• Μείωση κόστους διανομής και προμηθειών μέσω άμεσης πώλησης στο διαδίκτυο 

• Φτηνή και γρήγορη έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου 

• Ολοκλήρωσης διαδικασιών μέσω της τεχνολογίας, π.χ. ηλεκτρονικές προμήθειες 

που ολοκληρώνουν όλες τις διαδικασίες στην αλυσίδα εφοδιασμού της επιχείρησης 

• Αξιοποίηση της επιχειρησιακής «γνώσης» που συλλέγεται από τις τεχνολογίες για 
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την ανάπτυξη «έξυπνων» εφαρμογών, π.χ. προσωποποίηση υπηρεσιών, ανάπτυξη 

πελατειακών σχέσεων κλπ. 

Όμως, όπως είναι επίσης γνωστό η Διαδικτυακή προώθηση και διανομή δεν 

είναι φτηνή αλλά και ούτε δωρεάν. Το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει νέες δαπάνες για 

μάρκετινγκ, διανομή και διαδικτυακούς μεσάζοντες (π.χ. έξοδα για banners, search 

engine optimisation, online market research), οι οποίες προστίθενται σαν επιπλέον – 

εξτρά δαπάνη που πρέπει να κάνει και δεν μπορεί να αποφύγει η επιχείρηση και οι 

οποίες δεν είναι καθόλου αμελητέες. Σε αυτές θα πρέπει κανείς να προσθέσει και τις 

υλικές και άυλες δαπάνες που συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου από μία 

επιχείρηση, όπως εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, χρόνος χρήσης των 

εργαλείων αυτών από το προσωπικό, τεχνολογικές δαπάνες κλπ. 

Τέλος, πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι παρά τα έξοδα και οφέλη που 

μπορεί να αποφέρει το Διαδίκτυο σαν ένα εναλλακτικό και αποδοτικό διεθνές 

κανάλι διανομής, το διαδίκτυο από μόνο του ποτέ δεν θα μπορέσει να μειώσει τη 

διαπραγματευτική δύναμη των tour operators στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία. 

Και αυτό γιατί, η δύναμη και λειτουργία – υπηρεσία των tour operators για την 

Ελληνική τουριστική βιομηχανία δε σχετίζεται μόνο με την προώθηση και διανομή 

πληροφοριών για την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, οι πλειονότητα των τουριστών δεν 

έρχονται στην Ελλάδα μέσω των tour operators γιατί οι τελευταίοι αποτελούν ένα 

κανάλι παροχής πληροφοριών και πωλήσεων για του τουρίστες. Αντίθετα, 

πληροφορίες και σημεία – κανάλια πώλησης υπάρχουν πολλά για την Ελλάδα 

διαδικτυακά και μη από πολλούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο τουρίστες 

που έρχονται στην Ελλάδα δεν έχουν έλλειψη πληροφορίας αλλά αντιθέτως έχουν 

πρόβλημα φτηνής, άμεσης και άνετης πρόσβασης στον τελικό τους προορισμό. Οι 

μεταφορικές υπηρεσίες (π.χ. τσάρτερ) που παρέχουν οι tour operators και δίνουν τη 

δυνατότητα σε κάποιον να μεταβεί άμεσα, γρήγορα και φτηνά στον προορισμό του 

είναι πολύ σημαντικό για την πλειοψηφία των τουριστών. Κανείς επισκέπτης που 

θέλει να έρθει στην Ελλάδα δεν θέλει να πάει σε κάποιο νησί όπου για να φτάσει εκεί 

θα πρέπει να πάει μέσω Αθηνών, να πληρώσει ακριβούς φόρους αεροδρομίου, και 

αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιριών, να βιώσει την κατάσταση στα λιμάνια και τα 

ταξί της χώρας, και γενικά να χάσει χρόνο και χρήμα για μετακίνηση. Με τα ίδια 

χρήματα μπορεί να επισκεφτεί μια άλλη χώρα, με καλύτερες υποδομές και 

υπηρεσίες. Το Διαδίκτυο λοιπόν δεν θα «κατεβάσει» ποτέ τουρίστες στον προορισμό 

και από μόνο του δεν αποτελεί πανάκεια λύσεων. Αντίθετα, θα πρέπει να συνδυαστεί 
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με άλλες πολιτικές και λύσεις όπως αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, πολιτική 

μεταφορών, διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, αλλαγή ταυτότητας του 

τουριστικού προϊόντος και άλλες λύσεις που αναλύονται στις παρακάτω ενότητες. 

Με βάση τα ευρήματα τριετών ερευνών αναφορικά με τη χρήση ΤΠΕ στην 

ελληνική τουριστική βιομηχανία (e-Business Forum, 2007, 2008 και 2009) καθώς 

και με βάση τη διεθνή πραγματικότητα και βιβλιογραφία, τα παρακάτω σημεία 

αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος:  

α) οι τεχνολογικές υπερδομές (ευρυζωνικά δίκτυα),  

β) η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και μάρκετινγκ προορισμού (Destination 

Management Systems, DMS),  

γ) η αξιοποίηση του Κοινωνικού Διαδικτύου (Social Web – Web 2.0), και  

δ) η παροχή τεχνολογικής εκπαίδευσης και η διάχυση καλών τεχνολογικών 

πρακτικών σε τουριστικές επιχειρήσεις. 

 

4.1.1 Ευρυζωνικά δίκτυα (Broadband) 

 

Η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους στο σημερινό περιβάλλον υψηλής 

τεχνολογίας συσχετίζεται έντονα με την ύπαρξη προηγμένων δικτυακών υποδομών 

υψηλής ποιότητας, χωρητικότητας και απόδοσης, οι οποίες προσφέρουν εύκολη, 

ασφαλή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο διεθνές "ηλεκτρονικό πλέγμα" της γνώσης. Ο 

όρος ο οποίος έχει επικρατήσει διεθνώς για την περιγραφή των παραπάνω δικτύων 

είναι ο όρος «Broadband» και η ελληνική του μετάφραση «ευρυζωνικότητα». 

• Ειδικότερα, με την ευρεία έννοια, ο όρος «ευρυζωνικότητα» απαιτεί την ανάπτυξη 

ενός προηγμένου, εφικτού και καινοτόμου από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και 

τεχνολογική άποψη περιβάλλοντος, το οποίο θα αποτελείται και θα παρέχει τα 

ακόλουθα: 

• την παροχή γρήγορων συνδέσεων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού και με ανταγωνιστικές τιμές (με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού) 

• την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που:  

α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη υπαρχουσών και μελλοντικών δικτυακών 

εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών,  

β)  ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, 

αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, και  
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γ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να 

εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες, όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με 

ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο των ΤΠΕ 

• τη δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει:  

α) ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό 

του,  

β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και  

γ) μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας χωρίς να 

αποκλείεται και η συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχομένου, 

εφαρμογών και υπηρεσιών 

• το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, 

πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση της 

καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού και την εγγύηση σοβαρής 

ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευμένη 

συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η ανάπτυξη ενός ευρυζωνικού περιβάλλοντος είναι 

επιτακτική, γιατί μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ευρεία διάχυση και 

χρησιμοποίηση πολλών διαδραστικών και τεχνολογικών εφαρμογών τόσο από τις 

επιχειρήσεις όσο και από διάφορους χρήστες, όπως: ηλεκτρονική μάθηση, 

ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Voice over IP, videoconferencing, 

ψυχαγωγία-ενημέρωση, εικονική πραγματικότητα, και ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Στη χώρα μας, η μέχρι στιγμής πορεία της εξάπλωσης των ευρυζωνικών 

υπηρεσιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τουρισμό δεν μπορεί να κριθεί ως 

ικανοποιητική σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις των άλλων κρατών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (e-Business W@tch / European Commission, 2006). Αν και 

κατέχει την πρώτη θέση σε ρυθμό αύξησης της ευρυζωνικής  διείσδυσης ανάμεσα 

στα 27 μελη της Ε.Ε. (Διάγραμμα 3). 

 

Διάγραμμα 3: Βαθμός διείσδυσης και πλήθος ευρυζωνικών συνδέσεων Ιουλ 02 – Ιαν 

09 
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Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ., 2009 

 

Η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ανέρχεται στα επίπεδα του 19,9% την 

1η Ιανουαρίου 2011. Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων 

ανέρχεται σε 2.252.653 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,5% σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και κατά 7% σε σχέση με το 

προηγούμενο εξάμηνο.  

  Η μικρή αυτή σχετικά απόκλιση της χώρας από τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα 

οφείλεται κατά βάση στο ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Συγκεκριμένα, την ίδια περίοδο, η ευρυζωνική κάλυψη 

χαρακτηρίζεται ως πλήρης (100%) στις αστικές περιοχές ενώ κυμαίνεται στα επίπεδα 

του 85% και του 50% στις ημιαστικές και στις αγροτικές περιοχές αντίστοιχα 

(επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν στην τεχνολογία 

πρόσβασης DSL καθότι είναι η κυρίαρχη). Το συνολικό μέγεθος των σταθερών 

ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε 1.506.6144 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

48,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 20,2% σε σχέση με το 

προηγούμενο εξάμηνο. Η συντριπτική πλειονότητα των ευρυζωνικών γραμμών είναι 

τεχνολογίας DSL (99,5%), ενώ σε άλλες χώρες η ευρυζωνικότητα παρέχεται πλέον 

μέσω άλλων πιο προηγμένων τεχνολογιών. 
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Διάγραμμα 4 : Κατάταξη της Ελλάδας στην ευρυζωνική κάλυψη 

 
Πηγη :Παρατηρητήριο για την ΚτΠ., 2009 
 

 

4.1.2 Ευρυζωνικότητα και τουρισμός στην Ελλάδα 

 

Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με καθημερινές εργασίες 

και λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων παρατηρούμε ότι η πιο συχνή 

εφαρμογή όσον αφορά στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι οι κρατήσεις δωματίων 

(79,3%) ενώ όσον αφορά στα τουριστικά πρακτορεία, οι πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες εφαρμογές είναι οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 

εσωτερικού και εξωτερικού (70,1%), οι κρατήσεις δωματίων (68,7%) και η αναζήτηση 

πληροφοριών για δρομολόγια μεταφορικών μέσων (67,2%) 

(Παρατηρητήριο για την ΚτΠ., 2008). 

Διάγραμμα 5 : Λόγοι Ανάπτυξης Τεχνολογικών Υποδομών 



 52 

 
Πηγή: Ε.Α.Ι.Τ.Υ. 

 

Η δημιουργία ιστοσελίδας βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της τουριστικής επιχείρησης. Επίσης ως 

παράγοντες που παρεμποδίζουν την διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στις 

τουριστικές επιχειρήσεις εντοπίστηκαν (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, 2009): η 

χαμηλή διαθεσιμότητα, το υψηλό κόστος, η έλλειψη περιεχομένου, η αναξιοπιστία 

των συνδέσεων και το ψηφιακό χάσμα. Ακόμη, χαμηλός αξιολογείται και ο βαθμός 

ενημέρωσης των τουριστικών επιχειρήσεων από της εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

αναφορικά με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα πλεονεκτήματα που αυτές 

προσφέρουν.  

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι για την καλύτερη και ανταγωνιστικότερη 

λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας, η ανάπτυξη και η λειτουργία 

ευρυζωνικών περιβαλλόντων θα πρέπει να εστιάζεται όχι μόνο στην εσωτερική 

τεχνολογική υποδομή τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και σε διάφορους εξωτερικούς 

δημόσιους χώρους όπως, αεροδρόμια, λιμάνια, πλατείες, πόλεις, αθλητικά και 

ψυχαγωγικά συγκροτήματα κλπ. Αυτό συμβαίνει γιατί οι σημερινοί τουρίστες-

επισκέπτες απαιτούν να είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο και να έχουν πρόσβαση 

σε ηλεκτρονικές εφαρμογές ακόμη και εάν βρίσκονται σε κίνηση μέσω των κινητών 

συσκευών, των οποίων η διείσδυση αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο κάθε μέρα. Η 

διαπίστωση αυτή αυξάνει το ρόλο και τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ένας 

οργανισμός διαχείρισης προορισμών τόσο για την δημιουργία ευρυζωνικών δικτύων 

στον προορισμό του (π.χ. hot spots, wifi κλπ.) όσο και για την ανάπτυξη και παροχή 

τουριστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών (π.χ. ηλεκτρονικές κρατήσεις, ηλεκτρονικός 
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ξεναγός και πλοηγός στον προορισμό κλπ.). Επιπρόσθετα γίνεται επίσης κατανοητό 

ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και δίκτυα χρησιμοποιούνται και απαιτούνται από όλα 

τα τμήματα και αγορές της διεθνούς τουριστικής αγοράς (π.χ. τουρίστες αναψυχής 

αλλά και επαγγελματικό τουρισμό). Συνεπώς, η ανάπτυξή τους επιβάλλεται 

ανεξαρτήτως του τουριστικού προϊόντος και αγοράς στόχου που θέλει να 

εξυπηρετήσει ένας προορισμός ή μια επιχείρηση. 

Συμπερασματικά, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην ελληνική «τουριστική 

πραγματικότητα» αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την προσφορά και 

δημιουργία ποιοτικών και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και την πύλη 

πρόσβασης σε μια απαιτητική διεθνή αγορά και ανταγωνιστική παγκόσμια τουριστική 

βιομηχανία. Για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, απαιτείται η 

συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών και μη οργανισμών, προμηθευτών ΤΠΕ και άλλων 

φορέων εκπροσώπησης της τουριστικής βιομηχανίας έτσι ώστε να χαρακτούν και να 

υλοποιηθούν πολιτικές που να δημιουργούν και να υποστηρίζουν ένα υγιές 

ευρυζωνικό τεχνολογικό περιβάλλον, στο οποίο να μπορούν να αναπτυχθούν και 

διανεμηθούν ανεπτυγμένες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

4.2.1 Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών 

(ΗΣΔΜΤΠ) 

 

Οι τουριστικοί πόροι ενός προορισμού επίσης αποτελούν τα κυριότερα 

κίνητρα και παράγοντες υποκίνησης και επιλογής που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι 

τουρίστες για να αποφασίσουν σε ποιον προορισμό να ταξιδέψουν. Συνεπώς, η 

αποτελεσματική διαχείριση και προώθηση των τουριστικών προορισμών αποτελεί 

έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν 

αποφασιστικά στην βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος 

μιας χώρας. Οι νέες ΤΠΕ έχουν ενδυναμώσει τους οργανισμούς διαχείρισης 

τουριστικών προορισμών δίνοντας τους τη δυνατότητα μέσω της ανάπτυξης  

Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών 

(ΗΣΔΜΤΠ) να προβάλουν τους πόρους τους διεθνώς (ανεξαρτήτως του μεγέθους 

τους και των χρηματικών τους πόρων), καθώς και να τους διαχειριστούν και να τους 

προστατεύσουν αποτελεσματικότερα. Η αποτελεσματική λειτουργία ΗΣΔΜΤΠ μπορεί 

να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών για μια βιώσιμη 

τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, επειδή ένα ΗΣΔΜΤΠ μπορεί:  
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α) να επαναφέρει την ισορροπία στην κατανομή της δύναμης στον χώρο της 

ηλεκτρονικής διανομής μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων,  

 β) να συμβάλει στη χρονική αλλά και στη γεωγραφική διάχυση της τουριστικής 

δαπάνης μέσα σε μία χώρα - προορισμό και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της 

εποχικότητας και της συγκέντρωσης τουριστικής κίνησης σε ορισμένες κορεσμένες 

τουριστικά περιοχές και τουριστικά γκέτο των "all inclusive" και συνεπώς  

 γ) να συμβάλει στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην γεωγραφική 

και χρονική διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε απομακρυσμένους και 

μικρούς τουριστικούς προορισμούς, των οποίων η προβολή των τουριστικών πόρων 

ήταν μέχρι τώρα ελάχιστη και δαπανηρή, και  

δ) να συμβάλει στην παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στην ερμηνεία των 

τουριστικών πόρων και στην ψηφιακή προστασία και συντήρησή τους.  

Επίσης, η ανάπτυξη θεματικών ΗΣΔΜΤΠ (όπως για παράδειγμα η δημιουργία 

ΗΣΔΜΤΠ θεματικών προορισμών π.χ. οινικού, γαστρονομικού, πολιτισμικού 

τουρισμού) μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση και ανάπτυξη και 

άλλων παρεμφερών κλάδων με τον τουρισμό (π.χ. οινοπαραγωγοί, παραγωγοί 

τοπικών προϊόντων κλπ.) και τελικά να αυξηθούν επίσης και οι πολλαπλασιαστικές 

δυνάμεις και επιπτώσεις του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία. 

Η διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής ενός ΗΣΔΜΤΠ είναι πολύπλοκη, και 

επίσης το διαδίκτυο αλλά και οι ηλεκτρονικές λειτουργίες μάρκετινγκ αναγνωρίζονται 

ως σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ενσωματωθούν. Τα συστήματα αυτά μπορούν 

να αξιοποιηθούν για την διοικητική – λειτουργική διευκόλυνση των οργανισμών των 

τουριστικών προορισμών καθώς και τον συντονισμό των τοπικών «προμηθευτών» 

σε επίπεδο προορισμού. 

Ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική είναι η συνεισφορά των συστημάτων 

αυτών για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στερούνται κεφαλαίων 

και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για να αναλάβουν μια ευρεία στρατηγική 

Μάρκετινγκ, εναποθέτοντας έτσι στις τουριστικές αρχές του προορισμού την 

προώθηση και συντονισμό των προϊόντων- υπηρεσιών τους. Έτσι τα ΗΣΔΜΤΠ όχι 

μόνο παρέχουν πληροφόρηση, δέχονται κρατήσεις τοπικών επιχειρήσεων ή 

συντονίζουν τις παρεχόμενες διευκολύνσεις, αλλά προωθούν τουριστική πολιτική, 

ελέγχουν επιχειρησιακές λειτουργίες και μπορούν να αιτιολογήσουν το ενιαίο και 

ολιστικό μάνατζμεντ και μάρκετινγκ του προορισμού υποστηρίζοντας την προώθηση, 

διανομή και λειτουργία, προσφέροντας παράλληλα καινοτομικά εργαλεία για 
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Στρατηγικό Μάνατζμεντ, διαφοροποίηση προϊόντος, καθώς και βελτίωση των 

επιπτώσεων του τουρισμού μέσω καλύτερης εξισορρόπησης των αναγκών και 

προσδοκιών των τουριστών και του ντόπιου πληθυσμού. 

 

4.2.2 ΗΣΔΜΤΠ: Η Ελληνική Πραγματικότητα 

 

Στην Ελλάδα η ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης προορισμού 

είναι πολύ περιορισμένη και βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα όχι μόνο όσον 

αφορά τον αριθμό των διάφορων τουριστικών προορισμών που έχουν ψηφιοποιήσει 

τις δραστηριότητές τους, αλλά και όσον αφορά και τον αριθμό και τις εφαρμογές που 

έχουν αναπτύξει προορισμοί οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει ένα ΗΣΔΜΤΠ. Το 

τελευταίο ισχύει σε όλα τα επίπεδα τουριστικών προορισμών, π.χ. από το εθνικό 

ΗΣΔΜΤΠ, www.mygnto.gr, www.visitgreece.com, από το Υπουργείου Τουριστικής 

Ανάπτυξης (που παρά την ανανέωσή του το 2009 στερείται ακόμη κατά πολύ σε 

σχέση με τα ανταγωνιστικές διαδικτυακές πύλες άλλων χωρών) και τα ΗΣΔΜΤΠ από 

περιφέρειες αλλά και δήμους τα οποία εύκολα μπορούν να παρομοιαστούν ως απλές 

ψηφιοποιήσεις τουριστικής μπροσούρας. Βέβαια δεν απουσιάζουν και ελάχιστες 

εξαιρέσεις καλών πρακτικών ΗΣΔΜΤΠ στην Ελλάδα. Για παράδειγμα αναφέρονται τα 

ακόλουθα: www.agrotravel.gr, www.olivetreeroute.gr, www.wineroads.gr,  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση ΗΣΔΜΤΠ στην Ελλάδα 

αναφέρονται τόσο σε τεχνολογικούς, όσο και σε οργανωσιακούς και πολιτικούς 

παράγοντες που σχετίζονται με τους φορείς υποστήριξης των ΗΣΔΜΤΠ αλλά και των 

τουριστικών επιχειρήσεων του προορισμού. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει έλλειψη 

οργανισμών διαχείρισης προορισμού σε πολλούς προορισμούς που να έχουν μια 

αποτελεσματική δομή, οργανόγραμμα και επιχειρηματικές λειτουργίες έτσι ώστε να 

διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα θέματα και τα προβλήματα του τουριστικού 

προορισμού. Πολλοί από τους οργανισμούς διαχείρισης προορισμών στην Ελλάδα 

στερούνται επίσης κονδυλίων, εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε τεχνολογικά 

και άλλα θέματα διαχείρισης προορισμού. Επίσης παρατηρείται έλλειψη ενός ενιαίου 

φορέα και μηχανισμού διαχείρισης της ηλεκτρονικής προβολής, της συλλογής και 

διαχείρισης πληροφοριών σε επίπεδο προορισμού, και η έλλειψη ενός στρατηγικού 

σχεδιασμού για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή των προορισμών σε τοπικό, 

περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. 

Με βάση όλα τα παραπάνω αναδεικνύεται λοιπόν η ανάγκη ενημέρωσης και 
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ευαισθητοποίησης τόσο των (εθνικών, περιφερειακών και τοπικών) οργανισμών 

τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης όσο και των ελληνικών τουριστικών 

επιχειρήσεων σχετικά με το ρόλο, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τη λειτουργικότητα 

των ΗΣΔΜΤΠ καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την ανάπτυξή 

τους. Θα πρέπει επίσης να παρθούν μέτρα και πολιτικές οι οποίες να 

αντιμετωπίσουν τους πιο πάνω ανασταλτικούς παράγοντες δημιουργίας και 

λειτουργίας ΗΣΔΜΤΠ στην Ελλάδα. 

 

4.3 Κοινωνικό Διαδίκτυο και Ανταγωνιστικότητα στον Τουρισμό 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η ολοένα και αυξανόμενη χρήση, εκείνων 

των τεχνολογιών του διαδικτύου που επιτρέπουν στους χρήστες του τη δημιουργία 

και διακίνηση περιεχομένου (Περιεχόμενο Παραγόμενο από τους Χρήστες-User 

Generated Content) (e-Business Forum, 2009).  

Τα εργαλεία αυτά αναφέρονται ως Κοινωνικά Μέσα Επικοινωνίας (Social Media) και 

αποτελούν, ουσιαστικά, τις τεχνολογίες-εφαρμογές του Κοινωνικού Διαδικτύου 

(Social Web ή Web 2.0). Μπορούν, επίσης, να θεωρηθούν ως εργαλεία μαζικής 

συνεργασίας, από την στιγμή που ενδυναμώνουν τους χρήστες του διαδικτύου και 

τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, 

μεταξύ τους, για την παραγωγή, κατανάλωση και διάδοση της πληροφορίας και της 

γνώσης (του περιεχομένου) που διακινείται μέσω αυτού. Ταυτόχρονα, το κοινωνικό 

διαδίκτυο παρέχει στις επιχειρήσεις εκατοντάδες νέους τρόπους και ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τον 

πελάτη, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο κι ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης του 

τελευταίου. Οι περισσότεροι από αυτούς δημιουργούνται από τους ίδιους τους 

καταναλωτές, μέσω της χρήσης και διάδοσης του περιεχομένου των social media.  

Ως social media χαρακτηρίζονται τα εργαλεία και οι τεχνολογίες του Κοινωνικού 

Διαδικτύου (Web 2.0), όπως: 

• RSS (Really Simple Syndication) 

• Blogs (ή Weblogs) 

• Κοινωνικά Δίκτυα (Social networking – collaborative networking) 

• Tagging (social search & tag clouds) 

• Mash – ups & Open APIs (Application Programming Interface) 

• Wikis 
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• Podcasting & online video 

• AJAX 

• Metaverses – Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) 

 

Η ανάπτυξη και διάδοση των εργαλείων αυτών επιφέρει κρίσιμες αλλαγές στα 

μοντέλα συμπεριφοράς των καταναλωτών και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο οι 

χρήστες αναζητούν, αξιολογούν, παράγουν, αγοράζουν και καταναλώνουν 

πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Ο τουρισμός, ως βιομηχανία που στηρίζεται 

αλλά και εξαρτάται από την διακίνηση της πληροφορίας, έχει σημαντικά επηρεαστεί 

από την νέα αυτή μορφή του διαδικτύου τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και 

από την πλευρά της προσφοράς των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα 

εργαλεία και οι εφαρμογές του Κοινωνικού Διαδικτύου έχουν τεράστια επίδραση στις 

επιχειρήσεις, ακόμη και σε αυτές που δεν δραστηριοποιούνται σε αυτό. Λόγω 

των νέων καναλιών του κοινωνικού διαδικτύου, έχουν δημιουργηθεί πολλοί νέοι τύποι 

τουριστικών ψηφιακών-ενδιάμεσων που ‘απειλούν’ σήμερα τα ηλεκτρονικά μοντέλα 

διαχείρισης των υπαρχόντων ψηφιακών-προμηθευτών. Είναι σημαντικό επομένως ο 

σύγχρονος τουριστικός επιχειρηματίας να γνωρίζει σε βάθος τις έννοιες και τις 

χρήσεις των εργαλείων του Κοινωνικού Διαδικτύου και το πως αυτές μπορούν να 

αξιοποιηθούν στα πλαίσια της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την 

εταιρία, την περιοχή ή τον προορισμό. 

Στον κόσμο του Κοινωνικού Διαδικτύου, ο ρόλος του καταναλωτή αλλάζει 

ριζικά. Από παθητικός, σχεδόν, δέκτης προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται 

συμπαραγωγός και ενεργά συμμέτοχος στην παραγωγή των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών που θα καταναλώσει. Στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων, του 

podcasting και των blogs η επιχείρηση, τουριστική ή ενημερωτική, δεν μπορεί πλέον 

να μένει αμέτοχη. Ακόμη κι αν επιλέξει τον ρόλο αυτό κάποιος άλλος, πελάτης ή 

ανταγωνιστής, θα το πράξει για αυτήν και η επωνυμία της θα αρχίσει έτσι να ταξιδεύει 

στις ιστοσελίδες του Κοινωνικού Διαδικτύου. Σε διεθνές επίπεδο η τάση υιοθέτησης 

των τεχνολογιών του Web 2.0 φαίνεται να επεκτείνεται χρόνο με τον χρόνο.  

Πολλές επιχειρήσεις και στελέχη μάρκετινγκ του τουρισμού έχουν ήδη κατανοήσει την 

σημαντικότητα της παρουσίας τους στην νέα αυτή διαδικτυακή πραγματικότητα. 

Υπάρχουν δύο στρατηγικές προσέγγισης των social media και προώθησης 

περιεχομένου μέσα από αυτά: 
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• Η “δραστήρια” προσέγγιση που αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν σε 

σταθερή βάση “περιεχόμενο” προς προώθηση στην ιστοσελίδα τους, περιεχόμενο 

δηλαδή που να δημιουργεί μοναδική αξία για την εταιρία και τους καταναλωτές της 

και κατά συνέπεια να είναι ικανό να δημιουργήσει από μόνο του ‘κινητικότητα’ μέσω 

της εύκολης διακίνησής του μεταξύ των χρηστών. 

 

• Η “παθητική” προσέγγιση που αφορά στην στρατηγική που ακολουθούν οργανισμοί 

οι οποίοι δημιουργούν συχνά περιεχόμενο, όπως ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, 

αξιολογήσεις προϊόντων, κ.λπ. τόσο οι ίδιοι, όσο και οι χρήστες τους (user generated 

content). Όταν υπάρχει άφθονο περιεχομένο προς διακίνηση τότε στόχος της 

παθητικής προσέγγισης είναι η ανεύρεση εκείνων των μέσων που θα είναι τα πιο 

κατάλληλα και αποδοτικά (blogs, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ.) για το είδος του 

περιεχομένου που θέλει να διακινήσει η εταιρία, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται κάθε 

φορά το σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου της. 

Γίνεται, επομένως, φανερό, ότι μέσω του Κοινωνικού Διαδικτύου δημιουργείται 

ένα είδος ηλεκτρονικού Word-of-Mouth (WOM) που είναι πολύ σημαντικό για τις 

τουριστικές επιχειρήσεις, όπου ισχύει ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να έχει 

αντικειμενική άποψη για το προϊόν μέχρι να το αγοράσει και να το καταναλώσει. 

Επίσης οι καταναλωτές τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο την γνώμη άλλων 

καταναλωτών όταν πρόκειται για την αγορά προϊόντων υψηλής ανάμειξης, όπως 

είναι τα περισσότερα τουριστικά προϊόντα π.χ. ένα ταξίδι του μέλιτος, ένα ταξίδι 

περιπέτειας, κ.λπ (Xiang and Gretzel, 2009). Μέσω της αξιοποίησης του Κοινωνικού 

Διαδικτύου οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 

πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού WOM όπως: δημιουργία και ενίσχυση εμπορικού 

ονόματος, διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες, προσέλκυση πελατών, αντιμετώπιση 

των παραπόνων των πελατών, έρευνα αγοράς, ανάπτυξη προϊόντος, έλεγχος και 

διασφάλιση ποιότητας των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. 

Ορισμένοι από τους στόχους μάρκετινγκ που μπορούν να επιτευχθούν μέσω 

των social media τόσο από τουριστικές επιχειρήσεις όσο και από τουριστικού 

προορισμούς (Sigala, 2008c) περιλαμβάνουν τους εξής: 

• Έλεγχος και Διαχείριση της Καλής Φήμης της Εταιρίας 

• Ενίσχυση και Προώθηση Εμπορικών Σημάτων 

• Προσέλκυση και Διατήρηση Πελατών 

• Εξυπηρέτηση του πελάτη & Δέσμευσή του με την επιχείρηση 
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• Ανάπτυξη Νέου προϊόντος 

• Έρευνα αγοράς & Δημιουργία Προφίλ Καταναλωτών 

• Δυνατότητα Διαφήμισης 

Στην ελληνική πραγματικότητα, επίσης, ο αριθμός των χρηστών που 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Κοινωνικού Διαδικτύου για την ενημέρωσή τους, την 

επικοινωνία τους με άλλους χρήστες ή επιχειρήσεις, την αξιολόγηση αλλά και την 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών αυξάνεται σταθερά (Sigala, 2008b). Εργασίες που 

σε άλλη περίπτωση θα απαιτούσαν μέρες ή και μήνες, όπως είναι, για παράδειγμα, 

μία έρευνα αγοράς, μπορούν μέσα από το Κοινωνικού Διαδίκτυο να γίνονται 

γρήγορα, οικονομικά και κυρίως πολύ πιο αποτελεσματικά. Επομένως, το 

Κοινωνικού Διαδίκτυο αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στην φαρέτρα του σύγχρονου 

μάνατζερ, το οποίο δεν πρέπει να μένει αναξιοποίητο. Έτσι θα είναι σε θέση να 

συνομιλήσουν με 

τον σύγχρονο τουρίστα, να καταγράψουν τον παλμό και τα ενδιαφέροντά τους, να 

προσφέρουν λύσεις και υπηρεσίες και κατά συνέπεια να δημιουργήσουν ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ίδιες. 

 

4.4 Ανάπτυξη Ειδικών Τουριστικών Προϊόντων 

 

Βασική προϋπόθεση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος αποτελεί ο εμπλουτισμός του με προϊόντα και υπηρεσίες τα 

οποία θα πείσουν τους καταναλωτές ότι η σχέση «αξίας με τιμή» (value for money). 

Είναι σωστή αλλά και ανταγωνιστική σε μια περίοδο όπου ο μέσος τουρίστας είναι 

πολύ καλά πληροφορημένος και συνήθως έμπειρος. Η ανάπτυξη των Ειδικών και 

Εναλλακτικών Μορφών (Κοκκώσης & Τσαρτας 2001, σ. 82), οι κυριότερες από τις 

οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1 (Κοκκώσης & Τσάρτας, 2001, σ. 82-85, Πιν. 

5, Τσάρτας, 2010, Πιν. 1, Κεφ.3, Β’ Μέρος) που ακολουθεί, στην πλειοψηφία τους 

υπάρχουν ως προϊόντα και στη χώρα μας. 

Πίνακας 

Είδη Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού 

 Κοινωνικός τουρισμός 

 Αγροτουρισμός 

 Γαστρονομικός τουρισμός 

 Τουρισμός υπαίθρου 



 60 

 Τουρισμός τρίτης ηλικίας 

 Αθλητικός τουρισμός 

 Περιηγητικός τουρισμός 

 Θαλάσσιος τουρισμός 

 Οικοτουρισμός 

 Τουρισμός υγείας 

 Ιαματικός τουρισμός 

 Τουρισμός ευεξίας 

 Πολιτιστικός τουρισμός 

 Εκπαιδευτικός τουρισμός 

 Θρησκευτικός τουρισμός 

 Επαγγελματικός τουρισμός 

 Συνεδριακός τουρισμός 

 Εκθεσιακός τουρισμός 

 Τουρισμός κινήτρων 

 Ορεινός τουρισμός 

 Χειμερινός τουρισμός 

 Γυμνιστικός τουρισμός 

 Χρονομεριστική μίσθωση 

 Τουρισμός περιπέτειας 

 Τουρισμός σε οργανωμένα χωριά ειδικού τύπου 

(τουριστικά χωριά‐ clubs) 

� Τουρισμός σε θεματικά πάρκα και θεματικά μουσεία 

� Αστικός τουρισμός 

 
Η πορεία της ανάπτυξής τους στη χώρα αντιμετώπισε πολλές αμφισβητήσεις 

και μόνο την τελευταία 15ετία, όταν πλέον η διεθνής εμπειρία αλλά και η ζήτηση 

ανέδειξαν τη σημασία τους, αναπτύχθηκαν και στη χώρα μας Αναφορικά με τους 

ανταγωνιστές μας (κυρίως στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Μεσόγειο) η Ελλάδα 

παρουσίασε υστέρηση στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων. 

 

 

4.4.1 Οι παράγοντες ανάπτυξης των Ειδικών και Εναλλακτικών μορφών στη χώρα 

μας 
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1. Η αμφισβήτηση του κυρίαρχου προτύπου ανάπτυξης 

Στην περίοδο μετά το 1980 πληθαίνουν οι επιστημονικές αμφισβητήσεις του 

κυρίαρχου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης (Οργανωμένος Μαζικός Τουρισμός) 

όπως αυτός υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε στη χώρα. Εκτός των επιπτώσεων αυτού 

του τύπου ανάπτυξης στην κοινωνία και τον πολιτισμό, έντονη είναι η αμφισβήτηση 

του ουσιαστικού οφέλους που υπάρχει από την ανάπτυξή του στην οικονομία Ο 

εμπλουτισμός αυτού του τύπου ανάπτυξης με προϊόντα των Ειδικών και 

Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (ΕΕΜΤ) θεωρήθηκε ότι θα συμβάλει 

στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτού του προτύπου. 

 

2. Η πολιτική διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε. 

Ήδη από το 1970 αλλά κυρίως μετά το 1980, πολλοί είναι οι διεθνείς 

οργανισμοί (Ηνωμένα Έθνη, ΠΟΤ, ΟΟΣΑ) οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη 

στροφής από το Μαζικό τουρισμό σε πρότυπα περισσότερο βιώσιμα και ενταγμένα 

στην τοπική οικονομική, πολιτισμική, περιβαλλοντική και κοινωνική κλίμακα 

Καθοριστική ήταν σε αυτό το πλαίσιο για την Ελλάδα η πολιτική της Ε.Ε. η οποία με 

διάφορες δράσεις, πολιτικές και χρηματοδοτήσεις ενισχύει άμεσα και έμμεσα την 

ανάπτυξη των ΕΕΜΤ στα κράτη- μέλη – π.χ. Αγροτουρισμός, Φυσιολατρικός 

Οικοτουρισμός, Πολιτιστικός. Κοινή συνισταμένη αυτών των πολιτικών είναι η 

εκτίμηση ότι πρόκειται για προϊόντα τα οποία συμβάλουν στη βιωσιμότητα, την 

τοπική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα 

ανταποκρίνονται στις αλλαγές των κινήτρων των τουριστών. 

 

3. Ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις της Τουριστικής Ανάπτυξης στο περιβάλλον 

 

Ο οργανωμένος τουρισμός, κυρίως λόγω της μαζικότητάς του αλλά και της 

συχνής χρήσης του φυσικού περιβάλλοντος ως απλού υποδοχέα των υποδομών, 

θεωρήθηκε ως βασική αιτία πολλών δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το 

θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο σχεδιασμός, ο 

προγραμματισμό και η διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης σε ζητήματα 

περιβάλλοντος υστερούσαν και υστερούν σε σύγκριση με πολλούς από τους 

ανταγωνιστές μας. Επιπλέον η χώρα μας διαθέτει πολλούς και εξαιρετικά πλούσιους 

φυσικούς περιβαλλοντικούς πόρους, γεγονός το οποίο επιβάλει την ανάπτυξη 
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τουριστικών προτύπων τα οποία θα τους σέβονται και θα τους αναδεικνύουν προς 

όφελος του τουριστικού μας προϊόντος. Η μεγάλη πλειοψηφία των ΕΕΜΤ – ιδιαίτερα 

οι εναλλακτικές μορφές- θεωρήθηκαν – όχι τυχαία ένας ισόρροπος και ποιοτικός 

τρόπος ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. 

 

4. Οι αλλαγές στα κίνητρα των τουριστών 

Καταγράφεται, ιδιαίτερα μετά το 1980, μια σαφής αλλαγή στα κίνητρα των 

τουριστών. Από την αναζήτηση οργανωμένων και συχνά παθητικών – αναφορικά με 

τις δραστηριότητες – διακοπών, οι τουρίστες στρέφονται σε ταξίδια περισσότερο 

αυτόνομα και με αναζήτηση παράλληλων δραστηριοτήτων (άθληση, περιήγηση, 

εκπαίδευση, φυσική και υγιεινή ζωή) στη διάρκεια των διακοπών. Καθοριστικές προς 

αυτή την αλλαγή από τον τουρίστα ο οποίος ταξιδεύει με ένα κυρίως κυρίαρχο 

κίνητρο προς έναν τουρίστα «πολυκινητρικό» ήταν δύο εξελίξεις: η ανάδειξη του 

περιβάλλοντος ως ιδιαίτερης σημασίας παράγοντα στις επιλογές της ζήτησης και η 

αύξηση του αριθμού των ταξιδιών – κυρίως μικρής διάρκειας – σε ετήσια βάση. 

Παρατηρούμε άρα μια δυναμική αύξηση της ζήτησης τόσο για αυτόνομα 

εξειδικευμένα ταξίδια των ΕΕΜΤ, όσο και για ταξίδια και δραστηριότητες αυτού του 

τύπου τα οποία συνδυάζονται με τον Οργανωμένο Μαζικό Τουρισμού Διακοπών. 

Όπως βλέπουμε ο αθλητικός τουρισμός δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. 

Ειδικότερα, τα υπάρχοντα γήπεδα γκολφ δεν επαρκούν ώστε να προσελκύσουν 

τουρίστες από αυτή την κατηγορία τουριστών που χαρακτηρίζεται από υψηλή 

εισοδηματική στάθμη (Βενετσανοπούλου 2006). 

Όσον αφορά στον θαλάσσιο τουρισμό βλέπουμε ότι οι εγκαταστάσεις σε 

μαρίνες δεν 

επαρκούν, ειδικότερα στον νησιωτικό χώρο., γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην 

ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην χώρα μας. Το γιώτινγκ αποτελεί έναν από 

τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της χώρας λόγω της θάλασσας αλλά και 

των πολλών νησιών της.  

Στο Μεσογειακό χώρο η Ελλάδα μαζί με την Γαλλία και την Τουρκία είναι πολύ 

σημαντικές αγορές ενώ στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου πολλά είναι και τα 

σκάφη που επισκέπτονται τα ελληνικά λιμάνια με προέλευση κυρίως την Ευρώπη. 

Ιδιαίτερης σημασίας για μια χώρα με τους ανταγωνιστικούς πόρους που διαθέτει η 

Ελλάδα και στις δύο προαναφερθείσες Ειδικές Μορφές Τουρισμού είναι οι πολύ 

σημαντικές θετικές οικονομικές επιπτώσεις που προκαλούνται στην εθνική κυρίως και 
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την τοπική οικονομία, τόσο από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με Κρουαζιέρες και 

Γιώτινγκ, όσο και από την κατανάλωση των τουριστών. 

Ο θεσμός του κοινωνικού τουρισμού στην Ελλάδα, παρόλο που υστερεί σε 

σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Βενετσανοπούλου 2006 σ.237) - στον αριθμό 

των δικαιούχων και στο ύψος της επιδότησης – έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα. Η 

πλειοψηφία των νομών συμμετέχει με επαρκή αριθμό ξενοδοχείων στον θεσμό. 

Το αγροτουριστικό προϊόν της Ελλάδας παρουσιάζει ιδιαίτερα θετικά 

χαρακτηριστικά σε σχέση με το αντίστοιχο των ευρωπαϊκών χωρών. Βασικά 

γνωρίσματα αποτελούν η κοινωνική διάστασή του και το χαμηλό επιχειρησιακό 

επίπεδο των αγροτών συγκριτικά με αυτό της Ευρώπης (Βενετσανοπούλου 2006, 

Ιακωβίδου 2000). Παρατηρούμε ότι οι υποδομές που λειτουργούν ως φάρμες- 

αγροκτήματα είναι σχετικά λίγες, αντίθετα με τον οινοτουρισμό όπου υπάρχει αρκετά 

μεγάλη γεωγραφική διασπορά των οινοποιείων σε όλη τη χώρα με κύριες περιοχές 

συγκέντρωσης την Μακεδονία, το νομό Κυκλάδων και την βόρεια Πελοπόννησο, την 

Μαγνησία και την Εύβοια. 

Όσον αφορά στα χιονοδρομικά κέντρα, ο αριθμός τους είναι επαρκής. Αξίζει 

να σημειωθεί, όμως, ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο που 

δυσκολεύουν την μετακίνηση επισκεπτών από και προς αυτά, στην εξειδίκευση του 

προσωπικού κ.α. 

 Από τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 οπότε η χώρα διέθετε ελάχιστες 

αίθουσες συνεδρίων και αυτοδύναμα συνεδριακά κέντρα φτάνουμε στην τελευταία 

δεκαετία όπου ο αριθμός των ξενοδοχείων που διαθέτουν αίθουσες συνεδρίων 

υψηλών προδιαγραφών αλλά και τα μικρά και μεγάλα αυτοδύναμα συνεδριακά 

κέντρα αυξάνονται αλματωδώς σε όλη τη χώρα ενώ παράλληλα αυξάνεται και η 

ζήτηση για συνέδρια διαφόρων τύπων. Συγκεκριμένα το 2007 λειτουργούσαν στη 

χώρα 74 Συνεδριακά Κέντρα με 246 αίθουσες και 419 ξενοδοχεία με 1324 αίθουσες. 

Τα παγκόσμια συνέδρια διεθνούς εμβέλειας υπερδιπλασιάστηκαν στη δεκαετία 1996-

2005 (από 44 έγιναν 94), αλλά και πάλι η Ελλάδα βρίσκεται στην 22η θέση της 

παγκόσμιας κατάταξης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιθουσών βρίσκεται στα μεγάλα 

αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και στις πλέον αναπτυγμένες τουριστικές 

περιοχές (Ρόδος, Κέρκυρα, Χαλκιδική), κυρίως νησιωτικές και παραθαλάσσιες, της 

χώρας. Ιδιαίτερα θετική είναι η συμβολή των συνεδρίων στην άμβλυνση των 

προβλημάτων εποχικότητας που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό. Σε κάθε 

περίπτωση ο Συνεδριακός Τουρισμός, παρά την προνομιακή θέση της χώρας μας ως 
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προορισμού διεθνούς εμβέλειας, έχει ακόμα προβλήματα θεσμικού πλαισίου και 

υποδομών (λείπουν μεγάλα αυτοδύναμα συνεδριακά κέντρα), τα οποία αποτελούν 

τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός κλάδου με πολυδύναμες αναπτυξιακές 

και οικονομικές προοπτικές για τη χώρα.  

Σημαντική επίσης είναι η ανάπτυξη σε αριθμούς και σε ποικιλία υπηρεσιών 

των τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες εξυπηρετούν σ’ όλη τη χώρα τη διακίνηση 

των τουριστών ιδιαίτερα των αλλοδαπών – δηλαδή των πρακτορείων, των εταιρειών 

ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και των εταιρειών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία. 

Βασική επισήμανση άρα είναι ότι η χώρα διαθέτει πλούσιους πόρους, με ικανή 

μάλιστα γεωγραφική διασπορά, ικανούς να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση (η οποία έχει 

συχνά ετήσια διάρκεια) τόσο των ημεδαπών όσο και των αλλοδαπών τουριστών, είτε 

αυτή εκδηλώνεται ως αυτόνομη ζήτηση για συγκεκριμένο προϊόν είτε ως ζήτηση για 

ταξίδι μικρής διάρκειας σε συνδυασμό π.χ. με τουρισμό διακοπών. 

 Τρεις βασικές ελλείψεις:  

 θεσμικό πλαίσιο,  

 ανθρώπινο δυναμικό και  

 συγκροτημένη πολιτική προβολής 

 

Είναι σημαντικές οι υστερήσεις στο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας 

πολλών από τις ΕΕΜΤ που λειτουργούν στη χώρα μας(Τσάρτας 1996, 2010, 

Κοκκώσης & Τσάρτας 2001). Το γεγονός αυτό συχνά αποτελεί τροχοπέδη στη 

προσφορά εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών σε μια περίοδο όπου ο 

ανταγωνισμός αλλά και η ζήτηση για τέτοια προϊόντα αυξάνεται. Εξίσου σημαντικό 

είναι το πρόβλημα στο ανθρώπινο δυναμικό όπου απαιτούνται εξειδικευμένες 

γνώσεις στην οργάνωση, τη διαχείριση αλλά και τη παροχή υπηρεσιών στις ΕΕΜΤ 

κάτι το οποίο λείπει – στην πλειοψηφία των περιπτώσεων – στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας μας. Στο ζήτημα της προβολής έχουν γίνει σημαντικές 

προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια (ΟΤΑ τουριστικών περιοχών, 

τουριστικές επιχειρήσεις ΕΕΜΤ), ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος του internet σε 

αυτό το πεδίο διότι οι τουρίστες – αλλά και οι προορισμοί και οι επιχειρήσεις – 

χρησιμοποιούν συστηματικά τις υπηρεσίες του. Αυτό όμως που λείπει είναι ο 

συντονισμός τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο λειτουργεί 

αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 



 65 

Καθοριστικής σημασίας παράμετρος μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι η ισόρροπη σχέση 

ανάμεσα στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Ένα πλέγμα 

ΕΕΜΤ θεωρείται με βάση τόσο τη διεθνή όσο και την εθνική εμπειρία (είτε αυτόνομα 

είτε συμπληρωματικά) ότι λειτουργεί μόνο θετικά προς αυτή την κατεύθυνση 

αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν. Μια δεύτερη εξίσου σημαντική για τη χώρα 

μας παράμετρος είναι η απόλυτη ανάγκη να αναβαθμιστεί το τουριστικό μας προϊόν 

το οποίο συχνά θεωρείται κορεσμένο χωρικά και περιβαλλοντικά, υποβαθμισμένο 

ποιοτικά, υπερβολικά παραδοσιακό, χωρίς ποικιλία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα 

που προσφέρει κλπ. Σε όλες αυτές - τις κατά βάση σωστές – κριτικές η ανάπτυξη των 

ΕΕΜΤ μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη απάντηση ώστε να αναβαθμιστεί, 

αναζωογονηθεί, εκσυγχρονιστεί και τελικά να γίνει ανταγωνιστικότερο το πλούσιο - με 

βάση τους πόρους - προϊόν μας. 

 

4.5 Εκπαίδευση & Έρευνα στον τομέα του Τουρισμού 

 

Όλα όσα αναφέρθηκαν για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού θα 

μπορέσουν να βρουν εφαρμογή μόνο αν η αλλαγή της νοοτροπίας και η γενικότερη 

προσέγγιση του θέματος διάχυσης και αξιοποίησης των νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων πραγματοποιηθούν μέσα από την αναδιάρθρωση της τουριστικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

και ιδιαιτέρως του διαδικτύου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο (e-Business Forum, 2005). 

Επιπλέον παράγοντες, παράλληλοι της τεχνολογίας, που αναμένεται να επηρεάσουν 

τον τουρισμό στο σύνολο του και καλείται να ανταποκριθεί η εκπαιδευτική κοινότητα 

με όλα τα διαθέσιμα μέσα, είναι οι παρακάτω (Κούτουλας και Τασιούλα, 2003): 

 Η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση ως γενικότερος μηχανισμός 

ανταγωνισμού. 

 Η πολυπολιτισμικότητα κι ως προς την ζήτηση της επιχείρησης κι ως προς την 

στελέχωσή της, με τις αναδυόμενες αγορές των γοργά αναπτυσσόμενων χωρών να 

δεσπόζουν, ενώ ο ανταγωνισμός ενισχύει την τάση ανάπτυξης των εναλλακτικών και 

ειδικών ενδιαφερόντων - τουριστικών προτάσεων. 

 Η ανάγκη για την βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου προϊόντος. 

 Η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των επιχειρήσεων από 

εγκληματικές δραστηριότητες. 
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 Η ανάγκη για πολυ-ειδίκευση (multi-skilling) του προσωπικού, όπως 

αναφερόμαστε στην διαδικασία απόκτησης πολλών ειδικεύσεων του προσωπικού για 

την άριστη κατανομή κι αξιοποίηση του ωραρίου απασχόλησής του. 

Στα πλαίσια της συνολικής αναδιάρθρωσης της ελληνικής παιδείας ιδιαίτερη 

έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον εκσυγχρονισμό του περιεχόμενου των τουριστικών 

σπουδών. Στο παράδειγμα που έχουμε από το διεθνή χώρο, κι ιδιαίτερα στις 

ανεπτυγμένες και τουριστικές χώρες, ξεχωρίζουμε δύο βασικές τάσεις αναφορικά με 

την τουριστική εκπαίδευση. Η πρώτη είναι αυτή που θέτει τις προπτυχιακές, τις 

μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στον τουρισμό σπουδές - υπόθεση πρωτίστως 

των πανεπιστημίων - ενώ η δεύτερη συνίσταται από ένα μεικτό σύστημα 

εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο πανεπιστημίου όπως και τουριστικών σχολών με 

εξειδικευμένο πεδίο. 

Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα εξειδικευμένα προπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης παρέχονται μέχρι στιγμής μόνο από τα ΤΕΙ 

(Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου, Πάτρας, Πειραιά, Ηπείρου). Επί του 

παρόντος, τα ΑΕΙ προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (κυρίως 

Διοίκησης Επιχειρήσεων) με κατεύθυνση στον κλάδο του Τουρισμού (Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου).  

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα περνάει σταδιακά στην ‘κοινωνία της γνώσης’ 

από την ‘κοινωνία της πληροφορίας’. Οι αλλαγές στις μαθησιακές ανάγκες αλλά και 

στην τεχνολογία οδηγούν ολοένα και περισσότερες εταιρίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

και κυβερνητικούς οργανισμούς, στην υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-

Learning). Ο όρος αυτός αναφέρεται στη διαδικασία κατάρτισης κι εκμάθησης με την 

χρήση του διαδικτύου. Ελαχιστοποιώντας το χρόνο και το κόστος της εκπαίδευσης οι 

σπουδαστές αλλά και οι γενικότερα ενδιαφερόμενοι μπορούν με την χρήση του 

πληροφοριακού περιβάλλοντος να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, να ξεκινήσουν αλλά 

και να διατηρήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμοσμένη στις ανάγκες, στις 

συνθήκες αλλά και στις ιδιαιτερότητές τους. 

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της τουριστικής βιομηχανίας διαθέτοντας 

πολλά διαφορετικά μαθησιακά μέσα, με ιδιαίτερη ευελιξία και φορητότητα, όπου και 

όταν υπάρχει η ανάγκη. Τι ουσιαστικότερο από αυτό που θα μπορούσε να ενισχύσει 

περισσότερο την επικοινωνία, σε μια εποχή που παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη οι 

εργαζόμενοι να κατανοούν κάθε στιγμή που ακριβώς βρίσκεται η επιχείρηση στην 
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αγορά, τι τους επιφυλάσσει το άμεσο μέλλον και πως μπορούν να συμβάλουν στην 

επιτυχία της επιχείρησης, το λεγόμενο απλά μάνατζμεντ. 

Στην χώρα μας αρχίζει σταδιακά να αναγνωρίζεται η ανάγκη για συνεχή 

ενημέρωση κι εκπαίδευση στελεχών, και αυτό δικαιολογεί την ραγδαία ανάπτυξη των 

σπουδών και των σεμιναρίων σε θέματα οργάνωση και διοίκησης των επιχειρήσεων, 

αλλά εντείνεται και η ανάγκη εκπαιδευτικών του τουρισμού στις νέες τεχνολογίες. 

Η ύπαρξη αλλά και η αναγνώριση, προώθηση και υποστήριξη μιας πλειάδας 

διδασκόντων του τουρισμού με διεθνή ακτινοβολία μπορεί να συμβάλλει 

αποφασιστικά στην κατεύθυνση αυτή. Τα νέα εκπαιδευτικά πρότυπα δίνουν έμφαση 

στη «δια βίου εκπαίδευση», αναφερόμενα στη διαδικασία της διαρκούς ενημέρωσης 

και εκσυγχρονισμού των γνώσεων και πρακτικών του εργαζόμενου-απόφοιτου.  

Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο του αποφοίτου που δύναται σήμερα να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της επιχείρησης και των ΤΠΕ μπορεί να 

προσδιοριστεί με (Koutoulas, 2004): 

• Τεχνικές δεξιότητες: δηλαδή την γνώση των πλέον σύγχρονων μεθόδων που είναι 

διαθέσιμες για την ολοκλήρωση της οποιασδήποτε αποστολής καλείται να φέρει σε 

πέρας για λογαριασμό της επιχείρησης. 

• Γνώσεις ξένων γλωσσών: τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες είναι απαραίτητες για την 

επιτυχή σταδιοδρομία του σύγχρονου εργαζομένου στον τομέα του τουρισμού. 

• Ευχέρεια στην ανθρώπινη επαφή: λόγω της φύσης του τουριστικού προϊόντος που 

βασίζεται στην ανθρώπινη επικοινωνία, είναι πολύ σημαντική η συστηματική και 

ουσιαστική εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τρόπους και αντιλήψεις για την 

ανθρώπινη επαφή. Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη με το δεδομένο της 

παγκοσμιοποίησης και την ανάγκη προσαρμογής σε διαφορετικές κουλτούρες. 

• Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: η διευρυμένη χρήση του καθώς και τα 

πλεονεκτήματα σε επίπεδο μηχανοργάνωσης καθιστά τους Η/Υ απαραίτητο εργαλείο 

για όλους αδιακρίτως τους υπαλλήλους. Επιπλέον δε, τα στελέχη γραφείου πρέπει 

να γνωρίζουν τα απαραίτητα προγράμματα λογισμικού για την διεκπεραίωση των 

εκάστοτε καθηκόντων τους. 

 

4.6. Προβολή Τουριστικού Προϊόντος 

 

Η πρόσφατη οικονομική κρίση τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην χώρα 

μας αποτελεί επίκαιρο και φλέγον θέμα συζήτησης με το οποίο ασχολούνται 
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εκπρόσωποι όλων των παραγωγικών τάξεων. Στην συζήτηση αυτή έχουν αναδειχθεί 

οι ιδιαίτερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τουριστικό κλάδο. Ξαφνικά ο 

τουρισμός απέκτησε ενδιαφέρον και τα διαφαινόμενα προβλήματά του αποτελούν 

προσφιλές αντικείμενο ανάλυσης από ειδικούς και μη. Αρκετοί από τους όψιμους 

σχολιαστές παρουσιάζουν την κρίση στον τουρισμό ως επακόλουθο της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης.  

Όμως ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα έχει εισέλθει σε έναν κύκλο 

παρατεταμένης κρίσης με χαρακτηριστικά αργής αλλά σταθερής παρακμής εδώ και 

αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και την 

επακόλουθη εμφανή αδυναμία και προφανή αποτυχία τουριστικής αξιοποίησης της 

κληρονομιάς τους σε βάθος χρόνου. Η παρατεταμένη κρίση της τουριστικής 

βιομηχανίας μας επηρεάζεται ακόμα και από την γενικότερη εικόνα της Ελλάδας στο 

εξωτερικό, η οποία δεν είναι και η ιδανικότερη τα τελευταία έτη. Όμως, τα βαθύτερα 

αίτια της κρίσης δεν είναι συγκυριακά αλλά σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο ως 

χώρα, ως πολιτεία, ως κοινωνία αλλά και ως πολίτες αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της προβολής του τουριστικού προϊόντος αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για την βελτίωση της υπάρχουσας - προβληματικής - κατάστασης, 

εφόσον όμως η αξιοποίηση των τεχνικών προβολής γίνει οργανωμένα και με σχέδιο 

και όχι αποσπασματικά και περιστασιακά όπως συχνά συνέβαινε στο παρελθόν. 

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι, ο τουρισμός αποτελεί μεν τα 

τελευταία 30 χρόνια την ατμομηχανή της οικονομικής μας ανάπτυξης, αλλά σε 

μεγάλο βαθμό αναπτύχθηκε άναρχα και χωρίς συντονισμό (όπως και πολλοί άλλοι 

κλάδοι στην χώρα μας). Ο προσεκτικός και μακροχρόνιος σχεδιασμός, όπως αρμόζει 

σε μία βαριά βιομηχανία εθνικής διάστασης, συχνά ήταν ανεπαρκής. Κάθε αλλαγή 

προσώπων (π.χ. υπουργών και λοιπών ιθυνόντων) οδηγούσε στην ανατροπή των 

σχεδίων που οι προηγούμενοι κατάρτισαν. Ταυτόχρονα, η έλλειψη τουριστικής 

παιδείας και συνείδησης του μέσου πολίτη είχε σαν αποτέλεσμα την αντιμετώπιση 

του τουρισμού ως ένα προσοδοφόρο κλάδο ο οποίος όμως αντιμετωπιζόταν κατά 

κανόνα σε βάση "ad-hoc", κάτι το οποίο αντανακλάται και στις μέχρι τώρα 

δραστηριότητες προβολής του τουριστικού προϊόντος. 

Παλαιότερα ο Ελληνικός τουρισμός αναπτύσσονταν με σταθερό ρυθμό κυρίως 

εξαιτίας του χαμηλού κόστους παραγωγής του το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η 

σχέση ποιότητας-τιμής για τον τουρίστα να είναι ικανοποιητική. Τα τελευταία δέκα έτη 

το κόστος είναι υψηλό με αποτέλεσμα είτε η τελική τιμή του τουριστικού προϊόντος να 



 69 

είναι ιδιαίτερα ακριβή είτε να διατηρείται μεν η τιμή σε λογικά επίπεδα αλλά η 

ποιότητα του προϊόντος να είναι πολύ χαμηλή. Και στις δύο περιπτώσεις η σχέση 

ποιότητας-τιμής για τον τουρίστα βαίνει μειούμενη, με αποτέλεσμα την διαρκή κρίση 

της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας. Παράλληλα, έχουμε εγκλωβιστεί σε 

αφελή στερεότυπα και ιδεοληψίες όπως "έχουμε την ομορφότερη χώρα του κόσμου 

και τις ωραιότερες παραλίες, κλπ.", τα οποία και προβάλουμε χωρίς ουσιαστικό 

αποτέλεσμα στις περισσότερες δραστηριότητες προβολής των τουριστικών 

προϊόντων της χώρας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα τα 

οποία αποτελούν και τις βέλτιστες κατευθύνεις για την ανάπτυξη μιας νέας 

στρατηγικής προβολής και επικοινωνίας: 

• Γενικότερη προβολή της Ελλάδας (συνολικά, και όχι μέσα από επιμέρους στοιχεία 

των τουριστικών της προϊόντων) με στόχο την τοποθέτησή της στις αγορές-στόχους 

ως «έναν προορισμό με απαράμιλλες εναλλαγές και ανεξερεύνητες αντιθέσεις, έναν 

αεινεκή τόπο εμπειριών, όπου απροσδόκητες ιστορίες ξετυλίγονται αβίαστα». 

• Ανάπτυξη εξειδικευμένης στρατηγικής τοποθέτησης για κάθε έναν από τους εννέα 

Στρατηγικούς Τουριστικούς Κλάδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εξαιτίας των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του κάθε Κλάδου, θα πρέπει ο καθένας τους να αντιμετωπιστεί από 

την σκοπιά του μάρκετινγκ ως ξεχωριστή Στρατηγική Επιχειρηματική Μονάδα 

(Strategic Business Unit) και βεβαίως να αναπτυχθεί για τον κάθε κλάδο 

διαφοροποιημένο μίγμα προβολής και επικοινωνίας. 

 

4.7 Διαμόρφωση νέου πλαισίου άσκησης τουριστικής πολιτικής 

 

Το προτεινόμενο πλαίσιο μιας εθνικής τουριστικής πολιτικής για τη χώρα μας 

είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, το οποίο να είναι ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο και 

εναρμονισμένο με τους στόχους της Ε.Ε., προκειμένου να λειτουργήσει η τουριστική 

μας βιομηχανία αποδοτικά και αποτελεσματικά στο πλαίσιο της αειφόρου τουριστικής 

ανάπτυξης και να ανταποκριθεί στην υψηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα. 

Η τουριστική πολιτική θα πρέπει να είναι συνεπής με τους στόχους της ΕΕ, να 

είναι εξειδικευμένη και να συνδέεται με την εσωτερική διαδικασία ανάπτυξης κάθε 
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περιφέρειας του ελληνικού χώρου και να εξυπηρετεί τους παρακάτω πολλαπλούς 

στρατηγικούς στόχους: 

• Τη μεγέθυνση της τουριστικής κατανάλωσης με την αύξηση της κατά κεφαλή 

τουριστικής δαπάνης. 

• Την οργανική διασύνδεση της τουριστικής καταναλωτικής ζήτησης με την αύξηση 

της εγχώριας παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και με την ενδυνάμωση των 

εγχωρίων διακλαδικών σχέσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό των 

εισαγομένων εισροών που προορίζονται για ικανοποίηση της τουριστικής ζήτησης. 

• Την σύνδεση του τουρισμού με την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών και την 

εξειδίκευση των άλλων κλάδων της οικονομίας. 

• Την ποιοτική αναβάθμισης των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών με τη 

βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και ανωδομών και την αξιοποίηση και 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχαιολογικής κληρονομιάς. 

• Την εξασφάλιση υψηλής ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος στη διεθνή 

αγορά με την αναβάθμιση της τουριστικής ζήτησης, τη διαφοροποίηση της 

τουριστικής προσφοράς και την κατάστρωση ενός διαφημιστικού προγράμματος 

κατάλληλα εξειδικευμένου στη δομή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

• Τη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την προώθηση νέων μορφών 

τουρισμού με στόχο την προσέλκυση ζήτησης ειδικών ενδιαφερόντων. 

• Τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την αύξηση 

του θεματικού τουρισμού για την επέκταση και αναβάθμιση της τουριστικής 

δραστηριότητας. 

Συνεπώς, στο πλαίσιο των παραπάνω πολλαπλών στρατηγικών στόχων, απαιτείται 

εξειδικευμένη τουριστική πολιτική με συγκεκριμένη δομή. 

Η ελληνική τουριστική αγορά θεωρείται ένας ώριμος τουριστικός προορισμός 

που αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από αναδυόμενους μεσογειακούς 

προορισμούς, κυρίως σε επίπεδο τιμών. Προσφέρει το ίδιο προϊόν με τους 

ανταγωνιστές της και διεκδικεί μερίδιο από τις ίδιες τουριστικές αγορές. Απευθύνεται 

κυρίως σε τουρίστες από χώρες της Β.Δ. Ευρώπης, οι οποίες προσπαθούν να 

προσελκύσουν μαζικό τουρισμό που κύριο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι το 

χαμηλό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η χώρα μας για να ανταποκριθεί στην 

υψηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα και για να λειτουργήσει η τουριστική της βιομηχανία 

αποδοτικά και αποτελεσματικά στα πλαίσια της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης θα 
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πρέπει να καταρτίσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής 

ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Συνεπώς, η τρέχουσα τουριστική πολιτική, πρέπει να κατευθύνει σταδιακά τον 

ελληνικό τουρισμό από μαζικό σε επιλεκτικό – πελατοκεντρικό και να ξεφύγει από τη 

«μονοκαλλιέργεια» και να οδηγηθεί στην πολυμορφία, ποιότητα και βιωσιμότητα του 

τουριστικού προϊόντος το οποίο να είναι προσανατολισμένο στις απαιτήσεις και τα 

ενδιαφέροντα του καταναλωτή. 

 

4.8 Μεταφορές και Τουρισμός 

 

Πέραν από τις γνωστές του επιδράσεις στην τοπική, περιφερειακή και εθνική 

οικονομία, ο κλάδος των μεταφορών συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό. Ειδικότερα, 

κάθε βιομηχανία με «τουριστικό ποσοστό» (δηλ. ποσοστό της σχετιζόμενης με τον 

τουρισμό προσόδου επί του συνολικού κύκλου εργασιών) άνω του 15% θεωρείται 

μέρος του τουριστικού τομέα – στο πλαίσιο αυτό οι αερομεταφορές και οι κρουαζιέρες 

αποτελούν έναν κατ’ εξοχήν τουριστικό κλάδο με ποσοστό άνω του 90%, εξ ου και η 

εστίαση στους δύο αυτούς τομείς στα όσα 

ακολουθούν. 

 

4.8.1 Αερομεταφορές  

 

Ξεκινώντας από ένα προστατευτικό καθεστώς η χώρα σταδιακά 

απελευθέρωσε την αεροπορική της αγορά και έγινε μέλος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Εναέριου Χώρου. Δυστυχώς ίσως, η απελευθέρωση είχε περιορισμένες χωρικές 

επιπτώσεις καθώς η συγκέντρωση της επιβατικής κίνησης παρέμεινε στα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Μέχρι σήμερα φαίνεται ότι η χώρα δεν έχει εκμεταλλευτεί την άνθηση 

των εταιρειών χαμηλού κόστους, ωστόσο υπάρχουν αρκετές προοπτικές για την 

ανάπτυξη τους ακόμα και τώρα. Η ανάπτυξη αυτή θα συνεισέφερε τόσο στην 

προσβασιμότητα της κάθε περιοχής όσο και στην αύξηση του παραγόμενου 

πλούτου. Επιπλέον, η γεωγραφική θέση της χώρας μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

καθιστά αναγκαία τη σύνδεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης με αεροπορικά 

μέσα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη περιοχή της Ευρώπης όπου τα πλεονεκτήματα 

από την ανάπτυξη των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους δεν έχουν 

αξιοποιηθεί στο μέγιστο. Επιπρόσθετα, το ελληνικό επιβατικό κοινό δεν φαίνεται να 
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απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα από την απελευθέρωση των αεροπορικών 

υπηρεσιών στη χώρα μας. Οι φορείς χάραξης της πολιτικής θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ώστε οι τουριστικοί προορισμοί να 

ανθίσουν και να μη καταλήξουν θύματα της επιτυχίας τους. 

 

4.8.2 Ο κλάδος της κρουαζιέρας στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (2003), ο κλάδος της 

κρουαζιέρας παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τον αεροπορικό. Μεταξύ άλλων, 

χαρακτηρίζεται από υψηλά σταθερά κόστη και την παρουσία σημαντικών οικονομιών 

κλίμακας. Οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

κατασκευάζουν μεγάλου μεγέθους κρουαζιερόπλοια ώστε να μειώσουν το μοναδιαίο 

κόστος. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα κρουαζιερόπλοια Queen Mary 2, Queen 

Elizabeth, Liberty of the Seas κ.α. Η δημιουργία πλοίων τέτοιου μεγέθους καθιστά 

απαραίτητη και την δημιουργία αντίστοιχων υποδομών ελλιμενισμού ώστε να είναι 

εφικτή η εξυπηρέτηση τόσο των επιβαινόντων όσο και του σκάφους. Δυστυχώς ο 

χαρακτήρας των ελληνικών λιμένων και δη το μέγεθός τους καθιστούν δύσκολο αν 

όχι αδύνατο τον ελλιμενισμό μεγάλου μεγέθους κρουαζιερόπλοιων δημιουργώντας 

αλυσιδωτές αντιδράσεις στο χαρακτήρα της κρουαζιέρας στον ελλαδικό χώρο. 

Περνώντας στο θέμα των ελλιμενισμών παρατηρείται ότι 8 λιμένες 

συγκεντρώνουν το 85% του συνόλου των ελλιμενισμών της χώρας (Πίνακας 3.16). 

Το μέγεθος των ελληνικών λιμένων αντικατοπτρίζει τα προβλήματα ελλιμενισμού που 

αντιμετωπίζουν μεγάλου μεγέθους σκάφη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες 

η προσέγγιση στα λιμάνια δημοφιλών προορισμών είναι αδύνατη και οι τουρίστες 

επισκέπτονται τον προορισμό με μικρά πλωτά μέσα (λάντζες). Η πλειονότητα των 

ελληνικών λιμένων δεν δέχεται περισσότερες από 50 προσεγγίσεις ετησίως. Λιμένες 

όπως η Ύδρα και ο Πόρος οι οποίοι είναι δημοφιλέστατοι για ημερήσιες κρουαζιέρες 

δέχονται ελάχιστο αριθμό προσεγγίσεων από μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Η 

κρουαζιέρα μπορεί να αποτελέσει μία εναλλακτική πρόταση για την περαιτέρω 

τουριστική ανάπτυξη των συγκεκριμένων αλλά και άλλων τουριστικών προορισμών. 

Ο προστατευτισμός (με εκχώρηση δικαιωμάτων cabotage) αποτελεί μία από 

τις κυριότερες αιτίες που οδηγούν στον μαρασμό της ελληνικής κρουαζιέρας. 

Δεδομένου ότι το προϊόν της κρουαζιέρας είναι σε μεγάλο βαθμό all-inclusive, οι 
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τουριστικοί προορισμοί θα πρέπει να αναμένουν υπολογίσιμη πρόσοδο από τους 

τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων σε δύο βασικές περιπτώσεις: 

  α) όταν η επίσκεψη στα πλαίσια μιας κρουαζιέρας δίνει το έναυσμα σε κάποιον 

τουρίστα να επισκεφθεί ξανά ένα συγκεκριμένο προορισμό στα πλαίσια μιας 

παραδοσιακής περιήγησης που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και διαμονή σε 

κατάλυμα του προορισμού και  

β) όταν ο συγκεκριμένος προορισμός αποτελεί λιμένα εκκίνησης της κρουαζιέρας 

συχνά στα πλαίσια ενός συνδυαστικού προϊόντος fly-cruise καθώς σε αυτή την 

περίπτωση οι σχετικοί τουρίστες μπορεί να παραμείνουν κάποιες μέρες επιπλέον 

στον προορισμό δαπανώντας σημαντικά χρηματικά ποσά για κατάλυμα, διατροφή, 

κλπ. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση φιλελευθεροποίησης της 

κυβερνητικής πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα παρόλα αυτά τα βήματα είναι δειλά 

και υπάρχουν πολλά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη. Τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του Αιγαίου πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο ώστε να αποτελέσει 

η Ελλάδα κέντρο της κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου. Η εμπειρία της 

ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας σε συνδυασμό με την φιλοξενία μπορούν να 

συνδυαστούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Στην παρούσα χρονική συγκυρία αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συλλογική 

δράση με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κρουαζιέρας η οποία θα έχει 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική οικονομία εν 

γένει. Πέρα από την εισροή συναλλάγματος η τόνωση της απασχόλησης τόσο στα 

κρουαζιερόπλοια όσο και στα λιμάνια προσέγγισης μπορούν να αποτελέσουν μοχλό 

περιφερειακής ανάπτυξης και να επιμηκύνουν κατά ουσιώδη τρόπο την τουριστική 

περίοδο. 

 

4.9 Τρόποι επίτευξης των αλλαγών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  

 

 Οργανωτικές και Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις 

 

Η αρχή που διέπει τις παρεμβάσεις σε αυτό το επίπεδο είναι το λιγότερο και 

αποτελεσματικότερο κράτος και η αύξηση των ορίων ευθύνης του ιδιωτικού τομέα. Οι 

οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις σκοπεύουν στη δημιουργία μηχανισμών, 

διαδικασιών και την ανάπτυξη δικτύων. Σε αυτήν την κατηγορία των παρεμβάσεων 

κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί και η δημιουργία κι εφαρμογή 
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ταυτότητας/branding system για τον ελληνικό τουρισμό. Η ταυτότητα είναι πολύ 

σημαντική και, για το λόγο αυτό, πρέπει να αποτελεί τμήμα της οργανωτικής και 

θεσμικής δομής του ελληνικού τουρισμού. 

Ειδικότερα, 

Η φύση και οι ιδιαιτερότητες του Tουρισμού απαιτούν τη σύμπραξη και εμπλοκή 

πολλών συναρμοδίων υπουργείων, τα οποία οφείλουν να συγκλίνουν προς μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση υλοποίησης της βασικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Η 

πράξη έχει αποδείξει ότι ο διοικητικός συντονισμός ενεργειών και προτεραιοτήτων 

δεν έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά ποτέ στο παρελθόν. 

 Στη βάση αυτής της διαπίστωσης, οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να 

γίνουν είναι οι εξής: 

 1. Η ανάληψη του κεντρικού συντονισμού της τουριστικής πολιτικής από πρόσωπο ή 

όργανο ευθέως κατευθυνόμενο και ελεγχόμενο από τον Πρωθυπουργό. 

 2. Η θεσμοθέτηση εξωκοινοβουλευτικού Υφυπουργού ή Γενικού Γραμματέα 

Τουρισμού 5ετούς θητείας με αυξημένες αρμοδιότητες για την συνεπή εφαρμογή 

ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος που πρέπει να εκπονηθεί το συντομότερο 

δυνατόν. 

 3. Η δημιουργία μιας σαφούς οργανωτικής δομής η οποία δεν θα μεταβάλλεται κάθε 

δυο ή τέσσερα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός 

ανεξάρτητου Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης διευρυμένων δυνατοτήτων έτσι 

ώστε να απαλλαχτούν οι συναρμόδιοι υπουργοί από πλήθος αρμοδιοτήτων 

τουριστικού περιεχομένου μικρής ή περιθωριακής σημασίας και να επιταχυνθούν 

σημαντικά τα έργα, οι επενδυτικές και λειτουργικές διαδικασίες του τομέα. 

 4. Η αποσαφήνιση του ρόλου των υπολοίπων ελεγχόμενων από την Πολιτεία 

φορέων του Tουρισμού (πχ ΕΟΤ) με τρόπο που δεν θα δημιουργούνται συγχύσεις 

και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. 

 5. Η ίδρυση νέας δομής, στα πρότυπα του επιτυχημένου μοντέλου του Maison de la 

France και Visit Britain με αντικείμενο το marketing, την προβολή και εκπροσώπηση 

του ελληνικού τουρισμού στις ξένες αγορές. Η συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων 

του Tουρισμού και η άσκηση του management από επαγγελματίες, κρίνονται 

αναγκαίες για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. 

 6. Σε επίπεδο εφαρμογής της εθνικής τουριστικής πολιτικής είναι απαραίτητη η 

ενίσχυση δράσεων αποκέντρωσης της εφαρμογής της σε επίπεδο Περιφερειών (ή 
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όποιου άλλου οργανωτικού σχήματος επιλεγεί στο άμεσο μέλλον μέσω του 

«Καλλικράτη»). 

 

 Τα Δίκτυα Διανομής 

 

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν διατίθεται κυρίως από τους ξένους ΤOs. Έτσι, 

έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό σχέση εξάρτησης η οποία, για αρκετές 

επιχειρήσεις και προορισμούς, είναι σχεδόν μονοπωλιακή. Όμως, οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία και η διείσδυση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των 

αερομεταφορών,  προσφέρουν πλέον επιλογές για τη μείωση της εξάρτησης.  

 

 Εταιρεία Μάρκετινγκ 

 

Το μάρκετινγκ αποτελεί μια μεγάλη ανάγκη και για το λόγο αυτόν η δημιουργία 

μιας εταιρείας με αντικείμενο το διαδικτυακό μάρκετινγκ του ελληνικού τουρισμού και 

την μέσω διαδικτύου πώληση –μόνο-  ελληνικών τουριστικών προϊόντων και 

υπηρεσιών είναι απαραίτητη. 

 

 Διαδικτυακή Παρουσία 

 

Στο επίπεδο της διαδικτυακής παρουσίας, η σημερινή κατάσταση του “portal” 

του ΕΟΤ απέχει από το να είναι ιδανική Για το άμεσο μέλλον θα πρέπει να τεθεί 

στόχος μια καλή διαδικτυακή παρουσία η οποία στη συνέχεια, θα πρέπει να εξελιχθεί 

σε ψηφιακή υπεροχή.  Το νέο “portal” του ελληνικού τουρισμού πρέπει να αποτελέσει 

μία από τις προτεραιότητες της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο 

της υπό ίδρυση εταιρείας μάρκετινγκ. 

Παραδειγματικές ιστοσελίδες εθνικών οργανισμών τουρισμού 
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 Συμμαχίες με Αεροπορικές Εταιρείες 

 

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 TOs και 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 λογική της συμμαχίας θεωρεί την αεροπορική εταιρεία ως συνεργάτη του 

ελληνικού τουρισμού και την αερομεταφορά ως μέρος της αλυσίδας προσφοράς του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Είναι προφανές ότι, με αυτόν τον τρόπο 

διευκολύνεται η απευθείας προσέγγιση της ζήτησης (εικόνα 1) 

Στο πλαίσιο αυτό, η συμμαχία αφορά 

 α. σε συμμετοχή του προορισμού στον επιχειρηματικό κίνδυνο που 

εμπεριέχεται σε κάθε προσπάθεια έναρξης και καθιέρωσης μιας νέας αεροπορικής 

σύνδεσης και  

β. στην προσέλκυση κοινής ζήτησης τόσο για τους αερομεταφορείς, όσο και 

για τους παραγωγούς τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στον προορισμό. 

Υποψήφιοι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια είναι όλες οι αεροπορικές εταιρείες 

που ήδη πετούν ή/και επιθυμούν να πετάξουν προς και από την Ελλάδα. 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι ο καλύτερος τρόπος συνεργασίας είναι η 

συμμετοχή του προορισμού στην επένδυση που χρειάζεται η κάθε αεροπορική 
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σύνδεση. Η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει ένα ελάχιστο έσοδο για τις αεροπορικές 

εταιρείες, μειώνοντας το ρίσκο τους, άρα αυξάνοντας τις πιθανότητες εισαγωγής 

νέων δρομολογίων ή/και αύξησης των υφισταμένων. Επίσης, οι τουριστικές 

επιχειρήσεις του προορισμού αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθούν 

ταυτόχρονα με τις πωλήσεις τους και τις συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες οι 

οποίες εξυπηρετούν με απευθείας πτήσεις τον προορισμό. Αντίστοιχα οι 

αεροπορικές εταιρείες έχουν λόγο να προωθούν τον προορισμό. 

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. 

 
 

 Δίκτυα Επιρροής 

 

Η ανάπτυξη δικτύων επιρροής πρέπει και αυτή να αποτελεί μέρος των 

αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην οργάνωση του ελληνικού τουρισμού. Αναφέρεται 

τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό και προϋποθέτει τη συνεργασία και την 

ενεργό συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Τα δίκτυα του εξωτερικού αποσκοπούν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας 

και την προώθηση του ελληνικού τουρισμού, παράλληλα με την υποστήριξη σε 

περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων. Σύμμαχοι πρέπει να είναι Διεθνείς Οργανισμοί 

(UNWTO -United Nations World Tourism Organization, WTTC-World Travel & 
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Tourism Council, OECD-Organization for Economic Co-Operation & Development, 

IMF- International Monetary Fund,  IH&RA -International Hotel & Restaurant 

Association,   IFTO-International Federation of Tour Operators, ETC-European 

Travel Commission, UNEP-United Nations Environment Programme κ.ο.κ), οι 

οργανώσεις Ελλήνων του εξωτερικού (ΣΑΕ-Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 

WHIA-World Hellenic Inter-Parliamentary Association κ.ο.κ) και τα διεθνή ΜΜΕ, τα 

τελευταία προφανώς με διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. 

Οι διακρατικές συμφωνίες και τα μνημόνια συνεργασίας μπορούν να 

αποτελέσουν σημεία επαφής – κανάλια επικοινωνίας με “influential targets”.  Το 

ζητούμενο είναι αυτό να γίνεται βάσει σχεδίου κι όχι να προκύπτει κατά περίπτωση 

και περιστασιακά, ώστε να υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στόχους της 

κεντρικής εξωτερικής πολιτικής και τους βραχυ-μεσοπρόθεσμους της τουριστικής 

πολιτικής. 

Στο εσωτερικό της χώρας η ανάπτυξη δικτύων θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς 

της αναβάθμισης της εικόνας του τουρισμού στην κοινωνία και φυσικά θα ασκήσει 

έμμεση πίεση προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι ΜΚΟ και οι 

σύλλογοι/σωματεία που ασχολούνται με το περιβάλλον, με τον πολιτισμό, τον 

αθλητισμό, τη γαστρονομία κλπ. μπορούν να αποτελέσουν τους φυσικούς 

συμμάχους της τουριστικής κοινότητας. 

 

 Brand 

 

Το brand είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας μιας 

χώρας γενικά και της τουριστικής της οικονομίας ειδικά. To brand  χτίζεται-

δημιουργείται διαχρονικά μέσα από μια σειρά χαρακτηριστικών (ιστορικών, 

πολιτιστικών, οικονομικών, κοινωνικών κλπ.). 

Το brand λειτουργεί σε δύο επίπεδα: πρώτον, πώς μας αντιλαμβάνονται οι 

άλλοι και δεύτερον, πώς παρουσιάζουμε εμείς το προϊόν μας, τον τουρισμό.  Είναι 

προφανές ότι αν εμείς παρουσιάσουμε κάτι που δεν έχουμε ή δεν ανταποκρίνεται 

στην αλήθεια, πολύ γρήγορα η αγορά θα μας τιμωρήσει. Άρα, το ζητούμενο είναι να 

παρουσιάσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε κι έχουμε, με τρόπο που να είναι 

αντιληπτός, κατανοητός κι ελκυστικός από τα κοινά-στόχους μας.  

 

 Διαχείριση κρίσεων 
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O Ελληνικός Τουρισμός αντιμετωπίζει γεγονότα και περιστατικά, τα οποία 

παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις στον ξένο Τύπο δημιουργώντας ανυπολόγιστη 

ζημιά στην εικόνα της χώρας και συνακόλουθα στον Ελληνικό Τουρισμό και την 

εθνική οικονομία. Καθώς η ανάγκη για ειδική επικοινωνιακή διαχείριση εμφανίζεται 

τακτικά τα τελευταία χρόνια (βύθιση κρουαζιερόπλοιου στη Σαντορίνη, θάνατος 

παιδιών σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα, σεισμοί, γεγονότα Δεκεμβρίου 2008, 

οικονομική κρίση κλπ), η σύσταση μηχανισμών πρόληψης και επικοινωνιακής 

ετοιμότητας για την ελαχιστοποίηση των ζημιών θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις 

στρατηγικές προτεραιότητες. 

Ως προς την επικοινωνιακή αντιμετώπιση των κρίσεων είναι αναγκαία η 

σύσταση εξειδικευμένης Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΔΚ). Η επιτροπή αυτή 

πρέπει να αποτελείται από επαγγελματίες επικοινωνιολόγους. Η επικοινωνιακή 

διαχείριση των κρίσεων πρέπει να αποτελεί τμήμα της συνολικής επικοινωνιακής 

στρατηγικής -ειδικά για τη χώρα μας- της οποίας η οικονομία βασίζεται στην εικόνα 

και στον Tουρισμό της. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική διαχείριση μιας κρίσης 

προϋποθέτει μια ήδη συνεπή και συστηματική συνεργασία με ελληνικά και ξένα 

ΜΜΕ. 

 

 Περιβάλλον-Κλιματικές αλλαγές – Πράσινη ανάπτυξη 

 

Η σχέση του Τουρισμού με το περιβάλλον είναι άμεση, καθώς το περιβάλλον 

αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του ενεργητικού κάθε τουριστικής επιχείρησης 

και κατά συνέπεια ένα λιγότερο ελκυστικό περιβάλλον σημαίνει μειωμένη ζήτηση για 

τις τουριστικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί και κάθε καταστροφή του 

περιβάλλοντος σημαίνει παύση της τουριστικής δραστηριότητας. 

Η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελούν 

βασικές κατευθύνσεις της νέας στρατηγικής. Η νέα στρατηγική θα πρέπει να 

αντιμετωπίζει και να προλαμβάνει  τα  περιβαλλοντικά προβλήματα είτε μέσα από 

αμιγώς περιβαλλοντικές πολιτικές, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στον Τουρισμό, είτε 

μέσα από τουριστικές πολιτικές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα και τείνουν να τα αμβλύνουν. 

Για αρχή να υιοθετηθούν τουλάχιστον τα εξής: 
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·          Ένας χωροταξικός σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη το τοπίο και δεν  το 

αλλοιώνει, τα σημαντικά φυσικά και πολιτιστικά μνημεία της περιοχής, ούτως ώστε να 

τα αξιοποιεί αλλά να μην τα υποβαθμίζει, την φέρουσα ικανότητα των προορισμών 

ώστε να μην την υπερβαίνει 

·         Πολιτικές μείωσης  των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν 

από την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαμονής 

·         Υποχρεωτική εφαρμογή τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη χρήση των 

ενεργειακών πηγών 

·          Συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης-διαχείρισης 

·         Πολιτικές αξιοποίησης  των προστατευόμενων περιοχών και  ανάδειξή τους ως 

τουριστικά προϊόντα 

Ειδικά για το τουρισμό, το περιβάλλον αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του 

ενεργητικού της κάθε τουριστικής επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία και η 

ανάδειξή του αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της 

μακροχρόνιας βιωσιμότητας και επικερδούς λειτουργίας των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να 

καθορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείουν όχι μόνο τις άμεσες, αλλά και τις 

μακροπρόθεσμες αρνητικές επιδράσεις για το περιβάλλον.  

Οι τουριστικοί επιχειρηματίες συμφωνούν στο ότι οι επιδράσεις του τουρισμού 

στο φυσικό περιβάλλον είναι σημαντικές και στο ότι ο κίνδυνος ενεργειακής κρίσης 

στο άμεσο μέλλον είναι πολύ πιθανός και για αυτό το λόγο, τους απασχολούν πολύ 

οι ενεργειακές επιλογές τους, η αποτελεσματικότητά τους και η αναζήτηση 

εναλλακτικών λύσεων. Παράλληλα, η νέα τεχνογνωσία για φιλικές προς το 

περιβάλλον δράσεις, συνεχώς αναπτύσσεται. Πολλοί είναι οι επιχειρηματίες που την 

γνωρίζουν και την εφαρμόζουν και ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί, οι οποίοι έχουν 

ήδη αναγνωρίσει ότι η μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, άρα και των 

ίδιων των επιχειρήσεών τους, εξαρτάται απόλυτα από την αειφορία των προορισμών, 

ιδιαίτερα σήμερα, όταν οι κλιματικές αλλαγές είναι ήδη μία πραγματικότητα και 

πιθανότατα στο άμεσο μέλλον θα γίνουν μία οδυνηρή πραγματικότητα. 

Στο άμεσο μέλλον θα είναι πολύ πιο έντονο το αίτημα των καταναλωτών προς 

τις επιχειρήσεις να διατηρούν ένα βασικό επίπεδο υπευθυνότητας απέναντι στο 

περιβάλλον. Είναι επίσης κοινή θέση ότι μια υγιής, ορθολογική και αειφόρα 

τουριστική ανάπτυξη μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από συντονισμένες δράσεις του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κάθε τομέας έχει τους δικούς 
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του διακριτούς ρόλους και ευθύνες και οφείλει να αναπτύξει τις δικές του 

πρωτοβουλίες. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία του 

περιβάλλοντος ως παράγοντα που επηρεάζει την λήψη αποφάσεων τουριστικού 

σχεδιασμού και επιλογή τόπου τουριστικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια και  σε 

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να καθορίζουν τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης 

στα επίπεδα της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και αειφορίας. 

 

 Νέες αγορές 

 

Οι νέες αγορές είναι μια έννοια που δεν έχει διευκρινιστεί με σαφήνεια. Στο 

πλαίσιο του Τουρισμού συχνά συγχέεται  με την προσέγγιση νέων  διεθνών αγορών 

με  καθαρά γεωγραφικά κριτήρια πχ η προσέγγιση μιας χώρας που δεν είχαμε 

προσεγγίσει στο παρελθόν.  Η επιλογή αυτή,  δεν είναι στρατηγικά η καλύτερη αφού 

οι αγορές μπορούν να είναι τόσο γεωγραφικές, όσο και προϊοντικές πχ δημιουργία 

του νέου  προϊόντος γαστρονομικός τουρισμός. 

  Πρέπει να υιοθετηθούν στρατηγικές τοποθέτησης σε σημερινές και νέες 

αγορές με  υπάρχοντα και νέα προϊόντα με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθεί ο 

Ελληνικός Τουρισμός στο μέγιστο βαθμό. Βάσει του παρακάτω σχήματος, υπάρχουν 

τέσσερις επιλογές στρατηγικών κατευθύνσεων. Υπογραμμίζεται ότι δεν είναι 

υποχρεωτικό να υιοθετηθεί μια αποκλειστικά στρατηγική κατεύθυνση (Α ή Β ή Γ ή Δ)  

αλλά συνιστάται μια στρατηγική η οποία περιλαμβάνει το βέλτιστο συνδυασμό και 

από τις  τέσσερις κατευθύνσεις. 

Οι τέσσερις επιλογές είναι οι εξής: 

Α. Περαιτέρω διείσδυση στις σημερινές αγορές συνεχίζοντας την προσφορά 

του ίδιου προϊόντος (π.χ. προϊόν «ήλιος και θάλασσα» στην αγορά της Μεγάλης 

Βρετανίας)  

Β. Προσφορά εμπλουτισμένων ή νέων προϊόντων στις σημερινές αγορές (π.χ. 

καταδυτικός τουρισμός στην αγορά της Γερμανίας)  

Γ. Ανάπτυξη νέων αγορών προσφέροντας το σημερινό προϊόν (π.χ. 

περιήγηση αρχαιολογικών χώρων στην αγορά της Κίνας)  

Δ. Προσέλκυση νέων αγορών με νέα / διαφοροποιημένα προϊόντα (π.χ. 

γκολφ, αθλητικός τουρισμός). Είναι προφανές, ότι η δημιουργία αυτού του 

συνδυασμού δράσεων προϋποθέτει την μελέτη και ανάλυση των υφιστάμενων 

αγορών και προϊόντων, καθώς και την έρευνα και ταυτοποίηση νέων αγορών και 
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νέων/διαφοροποιημένων προϊόντων. Τέλος, είναι κρίσιμο η στρατηγική τοποθέτησης 

σε νέες αγορές (όπως ορίστηκε  παραπάνω) να έχει μακροπρόθεσμη  στόχευση. 

 

Διάγραμμα 6 : Positioning Matrix 

 

 
Πηγή: ΣΕΤΕ 

 Επιστημονική υποστήριξη του Τουρισμού  

 

Είναι γνωστό ότι όλοι οι τομείς της οικονομίας βασίζουν το σχεδιασμό της 

ανάπτυξής τους σε επιστημονικές επεξεργασίες δεδομένων και αναλύσεις. Αυτή η 

υποστήριξη είναι απαραίτητη για ένα τομέα τόσο σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα και 

τόσο σύνθετο από τη φύση του, όπως είναι ο Τουρισμός. 

Σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του, τα τελευταία σαράντα χρόνια, ο 

Ελληνικός Τουρισμός πορεύεται χωρίς συγκροτημένη και συνεπή μελετητική 

υποστήριξη. Από πλευράς Πολιτείας, παρά τις κάποιες φιλότιμες προσπάθειες δεν 

παράγεται ικανό ερευνητικό/μελετητικό έργο, με την έννοια της συνεχούς και 

συστηματικής παρακολούθησης της αγοράς, της συσσώρευσης τεχνογνωσίας και της 

επιστημονικής υποστήριξης της τουριστικής πολιτικής. Οι μελέτες των φορέων 

εστιάζουν συνήθως σε μικροοικονομικά θέματα και δεν έχουν συνέχεια. 

Οι ανάγκες ερευνών και μελετών για τον Ελληνικό Τουρισμό πρέπει να 

καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα θεματικών ενοτήτων, ξεκινώντας από χωροταξικά και 

κοινωνικά θέματα και φθάνοντας μέχρι την παρακολούθηση ξένων αγορών, 

υφιστάμενων και νέων, καθώς και των μηχανισμών διανομής του τουριστικού 

προϊόντος. Πρέπει λοιπόν να συσταθεί  ένα κέντρο μελέτης και έρευνας στελεχωμένο 

με επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό υψηλής στάθμης και μόνιμης 
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απασχόλησης, το οποίο θα συσσωρεύει τεχνογνωσία και θα μπορεί να προσφέρει 

συμβουλές, κυρίως σε μακροοικονομικά θέματα για τον Ελληνικό Τουρισμό. 

 

 Στατιστική παρακολούθηση 

 

Η ακρίβεια και η αμεσότητα στην  καταγραφή των στατιστικών στοιχείων για 

τον ελληνικό τουρισμό έχουν τεράστια σημασία. Θα πρέπει να υπάρχουν πρόσφατα 

στοιχεία καταγραφής της τουριστικής κίνησης για να διευκολυνθούν τόσο  οι 

επιχειρηματικές αποφάσεις, όσο και η πολιτική ηγεσία ως προς το σχεδιασμό και τις 

διορθωτικές κινήσεις. Η έγκαιρη διάχυση στατιστικής πληροφόρησης -όχι μόνο για 

τον τομέα του τουρισμού, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας- παίζει σημαντικό 

ρόλο.  

Η  χρονική αμεσότητα της πληροφόρησης είναι εξίσου σημαντική με το 

περιεχόμενο της, προκειμένου η τουριστική αγορά να είναι σε θέση να προβαίνει 

άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις και να λαμβάνει βραχυπρόθεσμες αποφάσεις.  

Επιπλέον, είναι σημαντικό τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται να 

καλύπτουν και την προσφορά και τη ζήτηση του τουριστικού προϊόντος. Χρήσιμα 

αποδεικνύονται επίσης σε επίπεδο σχεδιασμού, εκτός από τα ποσοτικά και τα 

ποιοτικά στοιχεία, στα οποία θα πρέπει να δοθεί ανάλογη βαρύτητα, όπως για 

παράδειγμα στοιχεία για τα οργανωμένα ταξίδια. 

Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Σε κάθε περίπτωση η Ε.ΣΤ.Α επιβάλλεται να απαντά σε αιτήματα και να παρέχει τις 

υπάρχουσες στατιστικές πληροφορίες. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη σύσταση 

μονάδας ερευνών και μελετών εντός της Ε.ΣΤ.Α, αφού ειδικά για τον τουριστικό 

τομέα υπάρχει έλλειμμα επιστημονικής υποστήριξης. 

 

 

 Εκπαίδευση 

 

Η βελτίωση της ποιότητας του Ελληνικού Τουρισμού εξαρτάται από το 

επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού και συνεπώς η εκπαίδευσή του αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα. Στην Ελλάδα, αν και σχετικά πρόσφατα ανακοινώθηκε η δημιουργία 

τμημάτων Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η 

τουριστική εκπαίδευση χρήζει μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης. 
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Ο γενικός στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τουρισμό και η αναβάθμιση αυτή να 

προκύψει μέσα από δύο κύριες κατευθύνσεις:  

α) με μέτρα αναφορικά με τις τουριστικές σπουδές   

β) με συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική σε επίπεδο επιχείρησης. 

Ως προς τις τουριστικές σπουδές, είναι να ανάγκη να υιοθετηθούν τα εξής: 

 Άμεση λειτουργία προπτυχιακών τμημάτων σχετικά με τον Τουρισμό. Πιο 

συγκεκριμένα, η ιδανική εξέλιξη θα ήταν η δημιουργία ενός δικτύου 3 - 4 

σχολών στους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. 

 Εκσυγχρονισμός των μεταπτυχιακών τμημάτων. 

 Επίλυση των προβλημάτων των ΤΕΙ, καθώς αυτά δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας εφόσον δεν 

προσφέρουν ούτε την πρακτική εξοικείωση των ΣΤΕ ούτε όμως την θεωρητική 

κατάρτιση των ΑΕΙ. 

 Αναβάθμιση των ΟΤΕΚ. 

 Θεμελίωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων με σκοπό την 

διαρκή βελτίωση  και τον εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων προγραμμάτων 

σπουδών, καθώς ο τουρισμός έχει ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης. 

Ως προς την εκπαίδευση στο πλαίσιο της τουριστικής επιχείρησης,  προτείνονται 

τα εξής: 

·         Συνεχής κατάρτιση και εξειδίκευση του προσωπικού τους τόσο αναφορικά με 

την θέση του,  όσο και με τις εξελίξεις των τεχνολογιών της πληροφορίας, της 

επικοινωνίας και του διαδικτύου, τις εφαρμογές τους και την επίδρασή τους στην 

οικονομία και την τουριστική βιομηχανία γενικότερα. 

·         Εστίαση στην Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning), η οποία ελαχιστοποιεί  το 

χρόνο και το κόστος της εκπαίδευσης παρέχοντας μια εκπαιδευτική διαδικασία 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες, στις συνθήκες αλλά και στις ιδιαιτερότητές των 

εργαζομένων. 

 Τέλος, συστήνεται η στενή συνεργασία εκπαιδευτικών φορέων και  

επιχειρήσεων  αφού προκύπτει αμοιβαίο όφελος: οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν 

αποτελεσματικότερη κατάρτιση και βελτίωση των ανθρωπίνων πόρων τους, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί φορείς έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα δεδομένα για την βελτίωση των 

γνώσεων και της εκπαίδευσης. 
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 Κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων 

 

Η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων πρέπει να έχει σαν σκοπό  την 

ενημέρωση της τουριστικής ζήτησης για το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών, 

εξασφαλίζοντας διεθνή συγκρισιμότητα και αναγνωρισιμότητα. H πιστοποίηση  ενός 

ξενοδοχείου με συγκεκριμένο αριθμό αστεριών πρέπει να αποτελεί για τον τουρίστα 

μια διαβεβαίωση ότι το ξενοδοχείο θα του παράσχει υπηρεσίες σύμφωνες με τις 

προδιαγραφές της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Η μέχρι σήμερα πολιτική της κατηγοριοποίησης αποσκοπούσε στην 

αναβάθμιση της ποιότητας. Η εφαρμογή όμως, του υπάρχοντος συστήματος δεν είναι 

βέβαιο ότι  εξασφαλίζει την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων 

υπηρεσιών γιατί είναι προσανατολισμένο στο υφιστάμενο προϊόν και όχι στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς ζήτησης. 

Εναλλακτικά θα μπορούσε να υιοθετηθεί νέο σύστημα κατηγοριοποίησης,  το 

οποίο τουλάχιστον θα: 

 Ακολουθεί κριτήρια αξιολόγησης  διαρκώς  προσαρμοζόμενα στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των  τουριστών, καθώς και στις εξελίξεις του 

ξενοδοχειακού κλάδου παγκοσμίως. 

 Προβλέπει  την καταλληλότητα και το αδιάβλητο των ελεγκτικών μηχανισμών. 

 Υιοθετεί  επαναληπτικές αξιολογήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ένα νέο σύστημα κατάταξης δεν θα ήταν κατ’ ανάγκη υποχρεωτικό. Έτσι, θα 

προστάτευε τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες ανταποκρίνονται πραγματικά στις 

απατήσεις της κατηγορίας τους και οι οποίες σήμερα υφίστανται τις συνέπειες από τη 

μειωμένη αξιοπιστία του συστήματος, που οφείλεται σε κατά περίπτωση σε κακές 

επιχειρηματικές πρακτικές με την ανοχή ή ανεπάρκεια  βέβαια των ελεγκτικών 

μηχανισμών. 

 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση και Τουρισμός 

 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ότι αφορά στη διαδικασία 

μορφοποίησης και διαχείρισης του τουριστικού προορισμού είναι πολύ σημαντικός. 

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να ζήσουν, να κινηθούν και να 
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ψυχαγωγηθούν οι επισκέπτες μας διαμορφώνεται και συντηρείται με ευθύνη κατά 

κύριο λόγο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εμπλέκεται σε επίπεδο υποδομών, είτε λέγεται πρόσβαση, 

είτε καθαριότητα, ή ακόμα σε επίπεδο ασφάλειας, διασκέδασης και πληροφόρησης. 

Εμπλέκεται επίσης, στην προβολή του προορισμού, στην προσπάθειά της να 

δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα. Παράλληλα, καλείται να εξυπηρετήσει τις 

επιχειρήσεις διεκπεραιώνοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες και παρέχοντας μια 

σειρά υπηρεσιών (αδειοδοτήσεις, έλεγχοι κλπ) χωρίς κωλυσιεργίες και εμπόδια.    

Η ποιότητα του τουρισμού δεν μπορεί να διαφέρει από την ποιότητα ζωής των 

πολιτών. Συνεπώς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στηρίζει την τουριστική αναβάθμιση των 

προορισμών που βρίσκονται υπό την ευθύνη της, με το να εκτελεί στο ακέραιο τις 

υποχρεώσεις της απέναντι στους μόνιμους κατοίκους. Με τον τρόπο αυτό στηρίζει 

αυτόματα και αποφασιστικά το εισόδημα ενός πολύ μεγάλου αριθμού μικρών και 

μεσαίων επιχειρηματιών, αυτοαπασχολούμενων και εργαζόμενων που 

δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. 

 

 Ειδικές μορφές τουρισμού 

 

Οι ειδικές μορφές τουρισμού αναφέρονται από πάρα πολλούς ως το καλύτερο 

φάρμακο (ή και μοναδικό) για την διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμού του  

τουριστικού μας προϊόντος. 

Οι ειδικές μορφές τουρισμού προκύπτουν από την διαδικασία τμηματοποίησης της 

ταξιδιωτικής αγοράς.  Η τμηματοποίηση της διεθνούς τουριστικής ζήτησης 

σηματοδοτεί/ προτρέπει τη δημιουργία και προσφορά συγκεκριμένων και ειδικών 

τουριστικών προϊόντων. Ο κάθε τουριστικός προορισμός όμως , θα πρέπει να 

εστιάσει στις μορφές τουρισμού που μεγιστοποιούν το όφελος για το σύνολο του 

προορισμού. 

Η διαδικασία εντοπισμού των ειδικών μορφών θα πρέπει να βασίζεται στην 

αξιολόγηση των τουριστικών προϊόντων βάσει της ελκυστικότητας της ζήτησης και 

της ανταγωνιστικότητας της προσφοράς. Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι δεν 

νοούνται ειδικές μορφές τουρισμού χωρίς την ύπαρξη ενός βασικού προϊόντος και 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα της τουριστικής 

προσφοράς (π.χ καταλύματα, λιμάνια αεροδρόμια κοκ).  Προτείνεται  παράλληλα με 

την αναζήτηση  των ειδικών μορφών τουρισμού να εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο 
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μεταφορών και καταλυμάτων, το οποίο διαμορφώνει και κατά το μεγαλύτερο μέρος 

τη συνολική τουριστική εμπειρία.   

Αφού επιλεγούν οι μορφές τουρισμού που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και 

όφελος  για τον Ελληνικό Τουρισμό, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό 

σχέδιο μάρκετινγκ για κάθε προϊόν. Με άλλα λόγια θα πρέπει να πάψει η απλή 

απαρίθμηση διάφορων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και να επιχειρηθεί μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα μορφοποίησης, τυποποίησης , τιμολόγησης 

και προώθησης του κάθε προϊόντος. 

 

 Τιμές προϊόντων/ υπηρεσιών και τουρισμός 

 

Η τιμή είναι μία σημαντική μεταβλητή του μίγματος μάρκετινγκ και  αναμφίβολα 

αποτελεί χρήσιμο «εργαλείο» τόσο σε επίπεδο επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο 

προορισμού. Στη βάση αυτής της διαπίστωσης, σχετικά με τις τιμές και τον Ελληνικό 

Τουρισμό προτείνονται τα εξής: 

* Οι τιμές πρέπει να συνδέονται πάντα με την ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Άλλωστε ο αριθμός των τουριστών που ενδιαφέρεται για το value for 

money είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των price sensitive. 

* Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να καθορίζεται από 

επαγγελματίες. 

* Είναι λογικό οι προσφερόμενες τιμές να διαφέρουν λόγω όγκου πωλήσεων, χρονική 

στιγμή πραγματοποίησης της κράτησης, τρόπο και χρόνο πληρωμής και όλων αυτών 

υπερισχύει ο νόμος της προφοράς και της ζήτησης. 

* Η μείωση των τιμών έχει ένα όριο κάτω από το οποίο, αφενός μεν δεν έχει νόημα η 

επιχειρηματική δραστηριότητα, αφετέρου δε μειώνεται επικίνδυνα η προσφερόμενη 

ποιότητα. Όταν μειώνονται οι τιμές, η πρώτη προσπάθεια μείωσης του κόστους 

γίνεται με μείωση προσωπικού, κατά συνέπεια κακές υπηρεσίες και αύξηση 

ανεργίας. 

* Η διαφορά επιπέδου  τιμών πακέτου στην μπροσούρα  και κόστους βασικών ειδών 

στον τουριστικό προορισμό, δημιουργεί αρνητικό χάσμα προσδοκιών. 

 * Ο ελληνικός τουρισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανταγωνίζεται σε επίπεδο 

τιμών. Οι ανταγωνιστές μας και κύρια αυτοί εκτός της Ευρωζώνης διαθέτουν 

πλεονεκτήματα, όπως υποτίμηση νομισμάτων, χαμηλότερα λειτουργικά κόστη με 
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κυριότερο το εργατικό, δεν έχουν περιορισμούς για διάφορους τρόπους επιδότησης 

tour operators, δεν έχουν περιορισμούς στην έκδοση visa Schengen.  

Η Ελλάδα πρέπει να ανταγωνιστεί σε επίπεδο διαφοροποίησης προϊόντος και 

προσφοράς εμπλουτισμένων τουριστικών εμπειριών. 

 

 Τουρισμός και Πολιτισμός 

 

Ο πολιτισμός θα μπορούσε να αποτελεί μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα για 

τον ελληνικό τουρισμό. Οποιοσδήποτε αναφέρεται στον τουρισμό, είτε είναι από τον 

χώρο του τουρισμού, είτε όχι, πάντα κάνει ιδιαίτερη μνεία στον πολιτισμό μας.  

Πράγματι, μεγάλος είναι ο αριθμός των τουριστών που ταξιδεύει με σκοπό να 

γνωρίσει τον πολιτισμό μιας χώρας, δηλαδή τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς 

χώρους, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τη μοντέρνα τέχνη, τις πινακοθήκες, τα 

μνημεία φυσικού κάλλους, τα παραδοσιακά φεστιβάλ, κ.α. Οι σημαντικότερες αγορές 

για το προϊόν αυτό, είναι η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η 

Ισπανία. 

Όμως η ενημέρωση για τα πολιτιστικά γεγονότα καθώς και η προβολή των 

μνημείων είναι ελλιπής, ενώ οι υποδομές και η σήμανση στους χώρους πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος είναι από κακή έως ανύπαρκτη. Επιπλέον, το φαινόμενο των 

κλειστών - για διάφορους λόγους - αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, προφανώς 

δημιουργεί χείριστες εντυπώσεις στους επισκέπτες. 

Είναι καιρός, λοιπόν, η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος «Πολιτισμός» να 

γίνει βάσει ολοκληρωμένου προγράμματος μάρκετινγκ, το οποίο θα πρέπει να 

διαχειρίζεται επαγγελματίας product manager. 

 

 Στροφή προς ένα διαφορετικό μοντέλο. 

 

Το υφιστάμενο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης βασίστηκε στον μαζικό 

οργανωμένο τουρισμό και σε ένα τύπο κατανάλωση επικεντρωμένο στον μιμητισμό. 

Η ομοιομορφία αυτού του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης αφήνει ελάχιστα 

περιθώρια σε μία εξατομίκευση των συμπεριφορών αλλά και των προτιμήσεων και 

επιθυμιών των δυνητικών τουριστών. Ο παράκτιος παραθεριστικός τουρισμός, ως 

παραδοσιακό πρότυπο ανάπτυξης, δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλέον τις νέες 

απαιτήσεις της τουριστικής πελατείας. Αυτό το αποδεικνύει η βραδεία αύξηση του 
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αριθμού των τουριστών στις Μεσογειακές χώρες, καθώς και οι χαμηλές πληρότητες 

των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. 

Στην περίπτωση μίας δομικού τύπου κρίσης, η οποία είναι απόρροια 

οικονομικών κυρίως συγκυριών, προτείνεται η αναζήτηση ενός νέου μακροχρόνιου 

προτύπου τουριστικής ανάπτυξης, όπου κυριαρχεί η ανάδειξη της ποιότητας έναντι 

της ποσότητας και η διαφοροποίηση έναντι της ομογενοποίησης. Έτσι, σε 

αντιπαράθεση με το υφιστάμενο πρότυπο “sun lust” με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά της τουριστικής προσφοράς των 4S, προτείνεται ένα νέο 

διαφοροποιημένο μοντέλο που η τουριστική προσφορά να έχει νέα χαρακτηριστικά. 

Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να απορρέει από τις ίδιες αναζητήσεις του τουρίστα και 

το τουριστικό προϊόν της χωρικής ενότητας υποδοχής τουριστών και να 

επικεντρώνεται στις ακόλουθες τέσσερις μεταβλητές που συγκροτούν και τα νέα 

χαρακτηριστικά της τουριστικής προσφοράς των 4Ε (Cuvelier et al., 1994, Deprest 

1997, Morucc1 2003, Βαρβαρέσος 2009): 

• Το περιβάλλον και καθαρή φύση (Environment and clean nature). 

• Τον εκπαιδευτικός τουρισμός, τον πολιτισμός και την ιστορία (Educational 

tourism, culture and history). 

• Τα μεγάλα γεγονότα (Events and mega events). 

• Την διασκέδαση και την ψυχαγωγία (Entertainment and fun). 

Το προτεινόμενο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί πλέον μία κύρια 

στρατηγική για έναν μεγάλο αριθμό χωρών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στον 

«νέο τουρισμό». Η ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, 

βρίσκεται στη γενικότερη αντίληψη που διαμορφώνεται αναφορικά με τον τουρισμό 

σε μία χώρα υποδοχής. Ο τουρισμός χαρακτηρίζεται βιομηχανία και συχνά ως βαριά 

βιομηχανία και ως εκ τούτου φαίνεται να απαιτεί έναν υψηλό βαθμό σχεδιασμού. 

Έτσι, μία διαδικασία αντικατάστασης του ενός μοντέλου από το άλλο, είναι μια 

αναγκαιότητα που επιβάλλεται εκ των πραγμάτων και η οποία είναι μια νέα 

αναδυόμενη τουριστική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο 

πρότυπο χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση στη βάση των τεσσάρων αυτών 

μεταβλητών- χαρακτηριστικών της τουριστικής προσφοράς για να δομηθεί η νέα 

τουριστική ανάπτυξη με βιομηχανικό προσανατολισμό και με αειφόρο διάσταση. Αυτό 

απαιτεί την αναδιάρθρωση των χαρακτηριστικών της τουριστικής προσφοράς προς 

μια νέα κατεύθυνση εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και διαφοροποίησης 

της τουριστικής προσφοράς. Ο επαναπροσδιορισμός της τουριστικής πολιτικής 
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πρέπει να στηρίζεται σε ένα πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που να σέβεται τον 

άνθρωπο, το περιβάλλον, να διαφυλάσσει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και 

να εξυπηρετεί τους στόχους της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας. 

Είναι προφανές ότι το νέο αυτό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης καθιστά 

αναγκαίους τους θεσμικούς μετασχηματισμούς (π.χ. δικτυακή οργάνωση τουριστικών 

επιχειρήσεων, τις εικονικές τουριστικές επιχειρήσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο στον 

τουρισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση) που ευνοεί την τουριστική 

επιχειρηματικότητα και βελτιώνει μακροπρόθεσμα της ανταγωνιστικότητα της 

τουριστικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται μια εξειδικευμένη τουριστική 

πολιτική «μετάβασης» που να αποτελεί ένα σύνθετο "πλέγμα" όλων των επιμέρους 

πολιτικών του κεντρικού κράτους με περιφερειακή διάσταση. Αυτό οδηγεί στην 

θεώρηση ότι ο τουρισμός από άποψη παραγωγής είναι ένα σύνθετο 

οικονομικοκοινωνικό φαινόμενο που εκφράζεται ως μια ετησίως ιδιαιτέρα 

διαμορφούμενη ιδιωτική κατανάλωση στην ελληνική οικονομία. Λογική συνέπεια της 

οικονομικής φύσης του τουριστικού φαινομένου είναι μια σύνθετου τύπου πολιτική, 

ως σωρευτική πολιτική όλων σχεδόν των επιμέρους πολιτικών για να αναπτύξουν και 

να ρυθμίσουν την παραγωγή και διάθεση της τουριστικής κατανάλωσης (Ζαχαράτος 

2000:41). 

Εκτιμούμε ότι η κρίση του ελληνικού τουρισμού για περισσότερο από μία 

δεκαετία, έχει κάνει συνειδητή, σε μεγάλο αριθμό παραγωγών του τουριστικού 

προϊόντος, αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων, την ανάγκη μετατροπής του 

ελληνικού τουριστικού προτύπου με τα χαρακτηριστικά των 4S σε ενδογενή 

ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη στη βάση των νέων χαρακτηριστικών της 

προσφοράς των 4Ε που προσδιορίζουν το υπόβαθρο της νέας τουριστικής 

ανάπτυξης. Συνεπώς είναι ανάγκη οι στόχοι της ελληνικής τουριστικής πολιτικής 

να επαναπροσδιοριστούν σε τέτοια κατεύθυνση ώστε η χώρα μας να αντιμετωπίσει 

τις σύγχρονες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών, να εκμεταλλευτεί 

το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει σε σχέση με τις άλλες μεσογειακές χώρες 

και να αναβαθμίσει την τουριστική της υποδομή και ανωδομή για να προσελκύσει 

τουρίστες υψηλής εισοδηματικής στάθμης. 

 

 

 

4.10 Συμπεράσματα 
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Στην Ελλάδα, παρά την αδιαμφισβήτητη συμβολή του τουρισμού στην 

οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη, η διαχρονική έλλειψη ολοκληρωμένου 

στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, χωροταξικού σχεδιασμού, αστικού 

και δασικού κτηματολογίου, ο αυτοσχεδιασμός και οι συνεχείς παλινδρομήσεις 

αποτέλεσαν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης. Τα αποτέλεσμα 

ήταν κατά κύριο λόγο το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν, η άνιση γεωγραφική 

συγκέντρωση της τουριστικής υποδομής, η χαμηλή ποιότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, η εποχικότητα και η μικρή χρονική διάρκεια της τουριστικής περιόδου με 

σοβαρές επιπτώσεις στο παραδοσιακό ελληνικό τοπίο, στην βιοποικιλότητα της 

ελληνικής υπαίθρου και γενικότερα το περιβάλλον. 

Κρίνεται ως εκ τούτου επιτακτική η ανάγκη καθορισμού των στρατηγικών 

αειφόρου ανάπτυξής του ελληνικού τουρισμού με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 

της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη των ειδικών μορφών 

τουρισμού, την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την ποιοτική 

αναβάθμισή του, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ορθολογική 

χωροταξική διευθέτηση των χρήσεων γης, την δημιουργία δικτυώσεων, με έμφαση 

στην φέρουσα ικανότητα των τουριστικών προορισμών. Εκτιμάται ότι στο πλαίσιο της 

παραπάνω εξειδικευμένης τουριστικής πολιτικής, μπορεί ο τουρισμός να παραμείνει 

ένας υγιής και δυναμικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, που θα δημιουργεί 

έσοδα, θα συμβάλλει στο εθνικό ΑΕΠ, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και θα τονώσει 

την απασχόληση, αποτελώντας βασικό μοχλό και ουσιαστική παράμετρο ανάπτυξης 

για την Ελλάδα. 
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