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    ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

   Ο τουρισµός έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχη δύναµη για τα περισσότερα ανεπτυγµένα 

κράτη, µε σηµαντικές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικό-πολιτικές 

επιδράσεις, γεγονός που τον έχει καταστήσει ύψιστο πολιτικό φαινόµενο ( Richter  

1983 ). Αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες, αν αναλογιστεί κανείς τον 

αριθµό των τουριστών που µετακινούνται, τις συναλλαγµατικές εισπράξεις και τα 

άτοµα που απασχολεί, ενώ γίνεται κατανοητό το µέγεθος της αλλά και το πόσο 

σηµαντική είναι. Στη διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος συµβάλλουν οι φυσικοί 

πόροι, οι ανθρώπινοι πόροι, τα µέσα επικοινωνίας και µεταφορών, τα ξενοδοχεία και 

κάθε είδους καταλύµατα, τα εστιατόρια, οι εγκαταστάσεις αναψυχής και 

αθλοπαιδιών, τα ταξιδιωτικά γραφεία, τα γραφεία πληροφόρησης του κοινού, τα 

γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, οι ξεναγοί, οι διερµηνείς, τα κρουαζιερόπλοια, οι 

εταιρείες ενοικίασης σκαφών, κ.ά. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο τουρισµός 

εξαρτάται και από την αποτελεσµατικότητά ενός αριθµού άλλων τοµέων, οι οποίοι 

του προσφέρουν εισροές – κλειδιά για την παραγωγική διαδικασία. Στην παρούσα 

πτυχιακή εργασία θα προσπαθήσουµε να αποδείξουµε, πως η ανάπτυξη του 

τουρισµού έχει και θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις, τόσο σε εθνικό, όσο και 

σε περιφερειακό επίπεδο, µε µεγάλη επίδραση στην απασχόληση και σηµαντικό ρόλο 

στην εισροή συναλλάγµατος και στο ΑΕΠ της χώρας µας.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Ο τουρισµός αποτελεί για την ελληνική οικονοµία έναν από τους σηµαντικότερους 

πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Η συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας µας 

είναι µεγάλη. Έτσι µπορεί να καταστεί η κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη της 

εθνικής οικονοµίας. Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει το κατά 

πόσο η παρούσα οικονοµική κρίση που µαστίζει την Ελλάδα µπορεί να 

καταπολεµηθεί από την αειφόρο ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Για να 

επιτευχθεί αυτός ο σκοπός εργασία αυτή χωρίστηκε σε 6 κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία ιστορική αναδροµή του τουρισµού στην χώρα µας 

και επισηµαίνονται οι επιπτώσεις θετικές-αρνητικές του στην κοινωνία µας 

Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφουµε και αναλύουµε τα είδη και τις µορφές του 

τουρισµού που υπάρχουν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα έτσι αντιλαµβανόµαστε 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά της χώρας µας που προτιµούν οι ξένοι δηλαδή αυτά που 

πρέπει να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες για µεγιστοποίηση του κέρδους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο  αποτυπώνονται τα στοιχεία της ελληνικής οικονοµίας στα χρόνια 

της κρίσης. Καταγράφονται τα βασικά µεγέθη του τουρισµού. Επίσης γίνεται µια 

εκτενή αναφορά για την εποχικότητα που χαρακτηρίζει τον ελληνικό τουρισµό και τα 

αιτία της και τέλος επισηµαίνεται η θέση της Ελλάδας στο Μεσογειακό ανταγωνισµό.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται  αναλυτικά τα κέρδη αλλά και η ζηµιά που φέρνει 

η φορολογία του τουρισµού στην Ελλάδα. Υπάρχει εκτενής αναφορά για όλες τις 

φορολογικές επιβαρύνσεις αναλυτικά. Έτσι αναφέρονται και στρεβλώσεις του 

φορολογικού µας συστήµατος που δεν βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του 

ελληνικού τουρισµού. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο βλέπουµε πως σε µία χώρα σαν την Ελλάδα που µαστίζεται από 

την ανεργία στα χρόνια της κρίσης η βαριά της βιοµηχανία που είναι ο τουρισµός 

είναι σηµαντικός κλάδος που θα βοηθήσει την µείωση της έστω και εποχιακά. Σε 

αυτό το κεφάλαιο αναλύονται οι όροι και τα χαρακτηριστικά της εργασίας του 

τουρισµού. 



Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο καταγράφεται διεξοδικά πως µπορεί η Ελλάδα να 

δηµιουργήσει αειφόρο ανάπτυξη στην βαριά της βιοµηχανία τον τουρισµό. 

Αναφέρεται ο σχεδιασµός που πρέπει να γίνεται από το κράτος και επενδύσεις και οι 

στόχοι που είναι απαραίτητο να γίνουν. 

Τέλος, είναι αναγκαίο να επισηµανθούν οι αρµοδιότητες που ανέλαβε η κάθε 

φοιτήτρια για να πραγµατοποιηθεί αυτή η πτυχιακή εργασία. 

Η Τσούρη Κρίστη ανέλαβε όλο το πρώτο κεφάλαιο, το 3,1-3,2, όλο το κεφάλαιο 4, το 

5,2, το6,1-6,2-6,8-6,9 

Η Μακεδόνα Αικατερίνη ανέλαβε όλο το δεύτερο κεφάλαιο, το 3,3-3,4, όλο το 

κεφάλαιο 4, το 5,1, 6,3-6,4-6,5-6,6-6,7. 

Η τελική επιµέλεια έγινε από κοινού και από τις δύο φοιτήτριες   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

1.1. Η ιστορία του τουρισµού και η εξέλιξή του τουριστικού 

φαινοµένου.  

 

   Ο τουρισµός είναι µία  Σύµφωνα µε τη Μ. Dritsas (2003), η Ελλάδα ήταν γνωστή 

στους Ευρωπαίους πολύ πριν ο τουρισµός αποκτήσει την σηµερινή του µορφή. Το να 

ταξιδεύεις στην Ελλάδα ήταν επιβεβληµένο (ειδικά για τους Βρετανούς επιστήµονες) 

και µέρος του Grand tour, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέµων 

όταν τα περισσότερα µέρη της Ευρώπης ήταν απροσπέλαστα. Το ταξίδι στην Ελλάδα 

πολλές φορές είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ειδικά για τους ταξιδιώτες που 

ασχολούνταν µε κλασσικές σπουδές οι οποίοι βασισµένοι στα γραπτά των αρχαίων 

ιστορικών και φιλοσόφων, επισκέπτονταν περιοχές µε ιδιαίτερη ιστορική και 

αρχαιολογική αξία (Αθήνα, Ολυµπία, ∆ελφοί, Μυκήνες κλπ.).  

Μετά την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους (1821-1930) η αναβίωση της 

ροµαντικής ιδέας για τη αρχαία Ελλάδα και η αναβίωση της «Αρκαδίας», 

προσέλκυσε πολλούς Ευρωπαίους επιχειρηµατίες και διπλωµάτες. Η αναβίωση των 

Ολυµπιακών Αγώνων (1896) σηµατοδότησε την αρχή της προόδου και της εξέλιξης 

του ελληνικού τουρισµού, προσελκύοντας πολλούς τουρίστες και δηµιούργησε 

πολλές ξενοδοχειακές µονάδες στην Αθήνα, το Ναύπλιο, την Κέρκυρα και άλλες 

ελληνικές πόλεις. Άρχισαν επίσης να εµφανίζονται και να δραστηριοποιούνται πολλά 

άγνωστα µέχρι εκείνη την εποχή επαγγέλµατα τα οποία έχουν σχέση µε τον τουρισµό 

(ταξιδιωτικά γραφεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες, διευθυντές ξενοδοχείων κλπ.). Ο 

τουρισµός άρχισε να αναπτύσσεται χωρίς όµως επίσηµη κρατική συµµετοχή. Κυρίως 

Έλληνες και ξένοι επιχειρηµατίες καθώς και Έλληνες της διασποράς επένδυσαν στην 

τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας χτίζοντας ξενοδοχεία σε διάφορα µέρη της 

Ελλάδας αλλά κυρίως στην Αθήνα (Dritsas, 2003).  

Το 1929 µε το νόµο 4377 δόθηκε σηµασία στη βελτίωση των ξενοδοχειακών 

παροχών γεγονός που οδήγησε στη δηµιουργία µερικών από τα καλύτερα και 



ακριβότερα ξενοδοχεία της Αθήνας. Την ίδια περίοδο ελληνικές Τράπεζες πρόσφεραν 

σε πελάτες τους βραχυπρόθεσµες οικονοµικές διευκολύνσεις υπό τη µορφή δανείων 

και επιδοτήσεων για τη δηµιουργία ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε διάφορες 

περιοχές της ελληνικής περιφέρειας εκτός της Αθήνας.  

Τουριστική ανάπτυξη σηµειώθηκε στις περιοχές όπου ήταν εύκολη η πρόσβαση των 

τουριστών µε αυτοκίνητο ή µε σιδηρόδροµο. Η Μακεδονία µε επίκεντρο τη 

Θεσσαλονίκη µετά την απελευθέρωσή της το 1913, είχε δυνατότητες προσέγγισης µε 

το σιδηροδροµικό δίκτυο οπότε η τουριστική της ανάπτυξη υπήρξε σηµαντική. 

Επίσης σηµαντική ανάπτυξη είχε ο ιαµατικός τουρισµός γιατί είχε τακτικούς πελάτες 

που επισκέπτονταν τις περιοχές που διέθεταν ιαµατικές πηγές για λόγους υγείας. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως δεν υπήρχαν ξενοδοχεία σε παραλιακές περιοχές 

αλλά σε πόλεις και σε περιοχές µε ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, γεγονός 

που αποδεικνύει πως δεν είχε αναπτυχθεί ακόµα ο µεσογειακός τουρισµός του ήλιου 

και της θάλασσας (Dritsas, 2003).  

Σταθµός στην ιστορία του Ελληνικού τουρισµού αποτέλεσε το 1929 η ίδρυση από 

την Κυβέρνηση Βενιζέλου του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. (Στοιχεία Ε.Ο.Τ.)  

Κατά το διάστηµα 1929-36 ο Ε.Ο.Τ. λειτούργησε παράλληλα µε τη δηµόσια 

υπηρεσία (διεύθυνση «Ξένων και Εκθέσεων» του ΥΠΕΘΟ) που είχε δηµιουργηθεί το 

1914.  

Με βάση συγκροτηµένη πολιτική και έχοντας επικεφαλής του αξιόλογα άτοµα 

παρήγαγε σηµαντικό έργο, θέτοντας τις βάσεις του σύγχρονου τουρισµού. Οργάνωσε 

τα πρώτα διαφηµιστικά προγράµµατα, εξέδωσε έντυπα καθώς και τις πρώτες αφίσες 

σε δύο ξένες γλώσσες. Επίσης κατασκεύασε περίπτερα δίπλα σε αρχαιολογικούς 

χώρους ενώ θέσπισε τις πρώτες τεχνικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων.  

Το 1936 καταργήθηκε ο Ε.Ο.Τ. από το καθεστώς Ι. Μεταξά και έδωσε τη θέση του 

στο Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισµού.  

Οι βασικοί στόχοι του Υφυπουργείου ήταν η οργάνωση του τουρισµού στο 

εσωτερικό, η προβολή της χώρας στο εξωτερικό και ιδίως η καλλιέργεια τουριστικής 

συνείδησης που θεωρήθηκε και πολύ σωστά ως απαραίτητη προϋπόθεση για 

οποιαδήποτε τουριστική ανάπτυξη.  

Στον τοµέα της τουριστικής προβολής συνεχίστηκε το έργο που είχε ξεκινήσει ο 

Ε.Ο.Τ. αλλά µε πολλές δυσκολίες λόγω της γενικής κατάστασης (παγκόσµιος 

πόλεµος και εµφύλιος). Αξίζει να αναφέρουµε την τουριστική κίνηση της 

προπολεµικής περιόδου. Το 1925 καταγράφηκαν 22.500 αφίξεις αλλοδαπών 



τουριστών. Τα επόµενα έτη παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση της κίνησης µέχρι το 

1938, οπότε σηµειώθηκε αριθµός ρεκόρ 153.632 αφίξεων (µέση ετήσια αύξηση 

10.000 άτοµα) ή ετήσιο ποσοστό 50%.  

Χρειάστηκε να περάσουν 16 χρόνια για να φθάσουµε τον ίδιο αριθµό αφίξεων 

(1954).  

Με την επανίδρυση του Ε.Ο.Τ. το 1950-51, ως µόνης δηµόσιας υπηρεσίας για τον 

τουρισµό, σήµανε γενικός συναγερµός για την τουριστική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Τέθηκε ως βασικός στόχος η προσέλκυση αλλοδαπών τουριστών σε µια χώρα που 

είχε σχεδόν καταστραφεί.  

Η τότε ηγεσία του τουρισµού προχώρησε σε µια σειρά από επιτυχηµένες δράσεις, 

όπως: ειδικά προγράµµατα διαφηµιστικής καµπάνιας στο εξωτερικό, κατασκευή 

εκατοντάδων πρότυπων τουριστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχεία, οδικοί σταθµοί, 

εστιατόρια, οργανωµένες ακτές, κάµπινγκ κ.α.).  

Επίσης, ανέπτυξε τον τουρισµό στα νησιά, εξασφαλίζοντας και µεγάλες παραγωγές 

του Χόλυγουντ, όπως «το παιδί και το δελφίνι» και «τα κανόνια του Ναβαρόνε», ενώ 

ίδρυσε την περίοδο 1955-56 τα φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Προέβη ακόµη 

στην έκδοση δεκάδων αφισών µε εικαστικό περιεχόµενο (Σπ. Βασιλείου, Γ. 

Μόραλης) που πρόβαλαν τόσο τα νησιά µας όσο και την ηπειρωτική Ελλάδα.  

Έτσι µέσα σε 15 χρόνια ο αριθµός των ετήσιων αφίξεων αλλοδαπών τουριστών 

αυξήθηκε κατά 16 φορές περίπου ( από 68.000 αφίξεις το 1951 σε 1.130.00 το 1966).  

Η ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισµού συνεχίστηκε και κατά τη δεκαετία 1970-

80, οπότε και αυξήθηκε σηµαντικά η ξενοδοχειακή υποδοµή της χώρας µε τη 

δηµιουργία µικρού ή µεσαίου µεγέθους ξενοδοχειακών µονάδων που αναγέρθηκαν 

συχνά µε δάνεια ( 57.000 κλίνες σε ξενοδοχεία όλων των τάξεων το 1961 – 286.000 

κλίνες το 1980).  

Η ανέγερση νέων τουριστικών κλινών συνεχίστηκε και µετά το 1980 µε επιδοτήσεις 

µέσω του αναπτυξιακού νόµου. Μάλιστα, σε πολλές περιοχές της χώρας ραγδαία 

αναπτυσσόµενες, το κράτος συνέχιζε να επιδοτεί κλίνες χωρίς πολλές φορές να έχει 

κατασκευάσει τα αναγκαία έργα υποδοµής (περίπτωση βόρειας Κρήτης).  

Την περίοδο 1985-87 εξαγγέλθηκε µια τουριστική πολιτική προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού µας προϊόντος. ∆ηλαδή επιχειρήθηκε να 

ξεκινήσει η απεξάρτηση από το µαζικό τουρισµό και επιδιώχθηκε η αξιοποίηση όλων 



των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας µας για την ανάπτυξη των ειδικών 

µορφών τουρισµού.  

Η πολιτική αυτή που ισχύει και µέχρι σήµερα µε ελάχιστες παραλλαγές 

υπαγορεύθηκε κυρίως από το γεγονός ότι µε την πάροδο του χρόνου είχε µειωθεί ο 

ρόλος του «πολιτισµού» γενικά ως ειδικής και ελκυστικής διάστασης της χώρας µε 

αποτέλεσµα η Ελλάδα να περιοριστεί σχεδόν αποκλειστικά σε προορισµό ήλιου-

θάλασσας αλλά βέβαια µε πολύ πιο έντονο ανταγωνισµό και από τις αναδυόµενες 

τότε νέες τουριστικές αγορές της Ν.Α. Ασίας και της Αφρικής.  

Επίσης τέθηκαν επί µέρους στόχοι, πέραν από την άµβλυνση της κυριαρχίας του 

µαζικού τουρισµού, όπως η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, η καλύτερη 

κατανοµή στο χώρο των τουριστικών δραστηριοτήτων και η προστασία του 

περιβάλλοντος. Παράλληλα, η τελευταία εικοσαετία χαρακτηρίζεται και από πολλές 

αλλαγές στο δηµόσιο φορέα του τουρισµού. Ο µεν Ε.Ο.Τ. παραµένει µέχρι σήµερα 

αλλά µε σηµαντικά µειωµένες αρµοδιότητες σε σχέση µε το παρελθόν, ενώ όσον 

αφορά το Υπουργείο Τουρισµού έγιναν πολλές αλλαγές. Συστάθηκε το 1988, 

καταργήθηκε το 1991, επανιδρύθηκε το 1993 για να καταργηθεί πάλι το 1996 και να 

ιδρυθεί εκ νέου το 2004.  

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν διαθέτει τόσο τους απαραίτητους πόρους (φυσικούς 

και πολιτιστικούς) όσο και τις υποδοµές, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναµικό που 

απαιτείται ώστε να υπάρξει µια µακροπρόθεσµα δυναµική και ισόρροπη τουριστική 

ανάπτυξη. Υπάρχουν κάποιοι ουσιαστικοί παράγοντες που διαµόρφωσαν σταδιακά τα 

χαρακτηριστικά του µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της χώρας στην περίοδο µετά 

το 1950.  

 

Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: (Τσάρτας, 2000)  

 

· Μονοσήµαντη ζήτηση αλλοδαπών τουριστών  

1. Καθοριστικός παράγοντας µε ευρύτατες επιπτώσεις στη γενικότερη ανάπτυξη της 

χώρας υπήρξε το πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που υιοθετήθηκε στη 

µεταπολεµική περίοδο και παραµένει κυρίαρχο ως σήµερα. Το πρότυπο αυτό αφορά 

στην ανάπτυξη υποδοµών και υπηρεσιών του οργανωµένου µαζικού τουρισµού της 

θερινής κυρίως περιόδου. Οι παράγοντες διαµόρφωσης αυτού του προτύπου και 

αντίστοιχα του τουριστικού προϊόντος της χώρας είναι οι εξής:  



· Η σταδιακή υιοθέτηση ενός προτύπου ανάπτυξης το οποίο αφορά τον τουρισµό 

διακοπών  

· Κατάταξη της Ελλάδας στην ευρύτερη «αγορά» των µεσογειακών χωρών  

· Εξάρτηση πολλών περιοχών από τον οργανωµένο τουρισµό της θερινής περιόδου  

· Χρονική υστέρηση και υποτυπώδης ανάπτυξη εξειδικευµένων τουριστικών 

προϊόντων  

2. Ο παράγοντας αυτός αφορά τόσο το υπαρκτό θεσµικό πλαίσιο του σχεδιασµού της 

οργάνωσης και της λειτουργίας του τουρισµού όσο και την επίσηµη κρατική πολιτική 

και την εφαρµογή της στα ζητήµατα που σχετίζονται µε την τουριστική ανάπτυξη. 

Αναλυτικότερα:  

· Ελλείψεις και αδυναµίες του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του τουρισµού  

· Πολιτική και στρατηγικός σχεδιασµός για την τουριστική ανάπτυξη  

3. Οργάνωση υποδοµών και υπηρεσιών του τουριστικού τοµέα. Αναλυτικότερα:  

· Ελλείψεις υποδοµών και υπηρεσιών οι οποίες συγκροτούν τον τουριστικό τοµέα της 

Ελλάδας  

· Οργανωτικές αδυναµίες και προβλήµατα εκσυγχρονισµού των τουριστικών 

υποδοµών και υπηρεσιών της χώρας  

 

4. Χωρική συγκέντρωση και περιβαλλοντικές διαστάσεις της τουριστικής ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα:  

· Χαρακτηριστικά χορικής συγκέντρωσης της τουριστικής ανάπτυξης: ανισοµέρειες 

και υποβάθµιση  

· Αειφορική τουριστική ανάπτυξη: οι περιβαλλοντικές διαστάσεις ενός σύγχρονου 

προτύπου ανάπτυξης  



 

5. Υστερήσεις και αδυναµίες στην εκπαίδευση, την έρευνα και την επιστηµονική 

ανάλυση του τουρισµού. Αναλυτικότερα:  

· Τουριστική εκπαίδευση: ανεπάρκειες µε βάση τα διεθνή δεδοµένα και τις ανάγκες 

ανάπτυξης και λειτουργίας του τουρισµού στη χώρα  

· Έρευνα και επιστηµονική ανάλυση του τουρισµού: υστερήσεις και αδυναµίες  

 

6. Πολιτικές προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.  

Αναλυτικότερα:  

· Μάρκετινγκ του ελληνικού τουρισµού: µεγάλες θεσµικές και οργανωτικές 

αδυναµίες  

· ∆ιαφήµιση: αρκετές θετικές προσπάθειες αλλά και σηµαντικές ελλείψεις. 

 

1.2 Οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του ελληνικού τουρισµού 

στην ελληνική κοινωνία 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

Θετικές  

Αρνητικές  

Συνεισφέρει στο εισόδηµα και στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής  

Αυξάνει τις τιµές των αγαθών και των 

υπηρεσιών  

Βελτιώνει την τοπική οικονοµία  Αυξάνει της τιµές της γης και των 

κατοικιών  

Αυξάνει της δυνατότητες απασχόλησης   

Αυξάνει το κόστος ζωής  

Βελτιώνει της επενδύσεις και την 

ανάπτυξη των υποδοµών  

 

Αυξάνει της πιθανότητες εισαγόµενου 

εργατικού δυναµικού  

Αυξάνει τα έσοδα από φόρους   

Κόστος για πρόσθετες βασικές 

υποδοµές (ύδρευση, αποχέτευση, 

καύσιµα κλπ.)  



Βελτιώνει της υποδοµές των 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας  

 

 

 

 

Αυξάνει το κόστος συντήρησης των 

δρόµων και των µεταφορικών 

συστηµάτων  

 

 

Βελτιώνει της υποδοµές µεταφορών   

Ο εποχιακός τουρισµός ενέχει τον 

κίνδυνο υποαπασχόλησης ή ανεργίας  

Αυξάνει της ευκαιρίες για αγορές   

Ανταγωνισµός µε άλλες χρήσεις γης  

Οι οικονοµικές επιπτώσεις (άµεσες ή 

έµµεσες) κατανέµονται ευρύτατα µέσα 

στην τοπική κοινωνία  

 

Τα έσοδα µπορεί να εξάγονται από 

ιδιοκτήτες που δεν ανήκουν στην τοπική 

κοινωνία  

 

∆ηµιουργεί νέες ευκαιρίες 

επιχειρηµατικότητας  

 

Οι θέσεις εργασίας µπορεί να 

πληρώνουν χαµηλούς µισθούς  

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

Θετικές  

 

Αρνητικές  

 

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

ή πρόληψη περαιτέρω οικολογικής 

υποβάθµισης  

 

Σχετική ρύπανση (αέρια, υδάτινη, 

απορρίµµατα, οπτική κλπ.)  

∆ιατήρηση και προστασία ιστορικών 

κτιρίων και µνηµείων  

Απώλεια φυσικών τοπίων και 

αγροτικών εκτάσεων υπέρ της 

τουριστικής ανάπτυξης  



Βελτίωση τη εµφάνισης της περιοχής 

(οπτικής και αισθητικής)  

Παρενόχληση της χλωρίδας και της 

πανίδας  

Μια «καθαρή» βιοµηχανία  Απώλεια ανοικτών χώρων  

Υποβάθµιση του φυσικού τοπίου,               ιστορικών τοποθεσιών και µνηµείων  

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

Θετικές  

 

Αρνητικές  

Βελτιώνει την ποιότητα ζωής   

Υπερβολική κατανάλωση ποτών  

∆ιευκολύνει την συνάντηση µε 

επισκέπτες  

Εγκληµατικότητα, ναρκωτικά, πορνεία  

 

Θετικές αλλαγές σε αξίες, ήθη και έθιµα  

Αυξηµένο λαθρεµπόριο  

 

Βελτίωση της κατανόησης 

διαφορετικών κοινωνιών  

Επιδράσεις στη γλώσσα και στον 

πολιτισµό  

 

∆ιατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας 

των πληθυσµών που υποδέχονται τον 

τουρισµό  

Ανεπιθύµητες αλλαγές στον τρόπο ζωής  

 

Αυξάνει τη ζήτηση για ιστορικά και 

πολιτιστικά εκθέµατα  

Μετακίνηση των κατοίκων για την 

ανάπτυξη του τουρισµού  

 

Μεγαλύτερη ανοχή κοινωνικών 

διαφοροποιήσεων  

Αρνητικές αλλαγές σε αξίες, ήθη και 

έθιµα  

 

Ικανοποίηση ψυχολογικών αναγκών  

∆ιαταραχές στην οικογενειακή δοµή  

 

Αποκλεισµός των ντόπιων από πολιτιστικούς πόρους  



 

Νέες «κλίκες» τροποποιούν τις κοινωνικές δοµές  

 

 

 

ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ  

 

Θετικές  

 

Αρνητικές  

 

Ελαχιστοποίηση της επέκτασης  

 

Υπερσυγκέντρωση ατόµων, 

συµπεριλαµβανοµένης της επίδρασης µε 

άλλες επιχειρήσεις  

Συγκέντρωση των τουριστικών 

υποδοµών  

 

Υπερπληθυσµός που υπερβαίνει τις 

δυνατότητες της περιοχής  

Αξιοποίηση παλαιών κτιρίων µε χρήσεις 

που αφορούν στον τουρισµό 

  

 

Συµπλοκές  

 

Ακριβός Χ. Σαλεσιώτης Μ. (2007), ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, Εκδόσεις Interbooks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΑ ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

2.1 Τα είδη τουρισµού που υπάρχουν και αναπτύσσονται στην 

Ελλάδα 

 

  1. Εγχώριος τουρισµός (domestic tourism): ο τουρισµός των κατοίκων µίας χώρας 

όταν ταξιδεύουν µόνο εντός αυτής (πχ. ένας Αθηναίος πηγαίνει στην Κέρκυρα). 

  2.  Εξερχόµενος τουρισµός(outbound tourism): Εξερχόµενος τουρισµός(outbound 

tourism): αφορά στους µόνιµους κατοίκους µίας χώρας οι οποίοι ταξιδεύουν σε µία 

άλλη χώρα (πχ. ένας Έλληνας που ταξιδεύει στην Ισπανία). 

  3.  Εισερχόµενος τουρισµός (inbound tourism): ο τουρισµός των αλλοδαπών οι 

οποίοι ταξιδεύουν σε δεδοµένη χώρα (πχ. ένας Γάλλος που ταξιδεύει στην Ελλάδα). 

Η χώρα µας αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες καθώς αυτή συνδυάζει 

σχεδόν όλες τις µορφές τουρισµού. 

  4.  ∆ιεθνής τουρισµός (international tourism): το σύνολο του εισερχόµενου και 

του εξερχόµενου τουρισµού. 

  5.  Εσωτερικός τουρισµός (internal tourism): πραγµατοποιείται από τον ντόπιο 

πληθυσµό της χώρας, πάντα µέσα στην επικράτεια της. 

  6.  Εθνικός τουρισµός: (national tourism): το σύνολο του εγχώριου και του 

εξερχόµενου τουρισµού. 

  7.  Μαζικός Τουρισµός (Mass Tourism): Είναι η µορφή τουρισµού που 

χαρακτηρίζεται από την οργάνωση και οµαδικότητα µετακίνησης των τουριστών σε 

κοσµοπολίτικες κυρίως περιοχές, για σκοπούς αναψυχής και διασκέδασης και συχνά 

επιβαρύνει τον τόπο επίσκεψής τους. Εδώ τα µέσα µεταφοράς, η διανοµή και οι 

χώροι επίσκεψης είναι συνήθως προκαθορισµένες από τουριστικά πακέτα που 

προσφέρουν τα τουριστικά γραφεία. Τα αξιοθέατα που έχει να επιδείξει η περιοχή 

µας προσελκύουν οµάδες τουριστών, οργανωµένων από τουριστικά γραφεία. 

 

 

 



2.2. Οι µορφές του τουρισµού που αναπτύσσονται στην Ελλάδα 

  1. Αγροτουρισµός – Τουρισµός Υπαίθρου: Ο αγροτουρισµός, µε την ευρύτερη 

έννοια του «τουρισµού υπαίθρου», είναι µια ήπια και µικρής κλίµακας µορφή 

τουριστικής ανάπτυξης και υπερδραστηριότητας που αναπτύσσεται σε µια χωρική 

ενότητα που χαρακτηρίζεται ως αγροτική (σε µη τουριστικά κορεσµένες περιοχές της 

υπαίθρου). Προσδιορίζεται από τη διαµονή σε αγροκτήµατα ή σε καταλύµατα 

παραδοσιακού χαρακτήρα και µικρής δυναµικότητας, καθώς και από µια ευρεία 

ποικιλία δραστηριοτήτων αναψυχής στην ύπαιθρο που συνδέονται είτε µε την 

γεωργική / κτηνοτροφική παραγωγή, την τοπική γαστρονοµία και τα τοπικά προϊόντα 

και τα πολιτισµικά στοιχεία του αγροτικού χώρου, είτε µε υπαίθριες δραστηριότητες 

όπως η ορειβασία, η πεζοπορία, η ποδηλασία βουνού κ.α. 

Προκειµένου η αγροτουριστική προσφορά να µην περιορίζεται στην απλή παροχή 

καταλύµατος, όπως συµβαίνει στην πλειονότητα των «αγροτουριστικών» 

προορισµών της Ελλάδας, απαιτείται η παροχή δυνατοτήτων πραγµατοποίησης 

βιωµατικών εµπειριών και ο συνδυασµός µε άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού, 

όπως ο οικοτουρισµός και ο πολιτιστικός τουρισµός. 

 

 

 

  



 

 2. Αρχαιολογικός τουρισµός: Ο αρχαιολογικός τουρισµός ως υποκατηγορία του 

πολιτιστικού έχει ως κύριο αντικείµενο την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και 

µνηµεία, µουσεία κλπ.. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο συνδυασµός του 

αρχαιολογικού πλούτου και του αρχαιοελληνικού πολιτισµού αποτελεί διαχρονικά 

έναν από τους κυριότερους πόλους προσέλκυσης τουριστών στη χώρα και ένα 

σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων τουριστικών προορισµών. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 3. Αρχιτεκτονικός τουρισµός: Συστατικό στοιχείο της προσφοράς εναλλακτικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων µπορεί να αποτελέσει και η ανάδειξη της 

αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς µιας περιοχής. Ο πλούτος και η ποικιλοµορφία της 

αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονοµιάς αναδεικνύονται σε διατηρητέους 



παραδοσιακούς οικισµούς, ιστορικά κτίρια, κάστρα και φρούρια ρωµαϊκής, ενετικής, 

βυζαντινής και οθωµανικής περιόδου, ιστορικούς φάρους καθώς και σε µνηµεία της 

νεότερης ιστορίας (δηµόσια κτίρια, οικίες επιφανών προσώπων, κεντρικές πλατείες 

πόλεων κλπ) µε µεγάλη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. Γαστρονοµικός τουρισµός: Ο γαστρονοµικός τουρισµός προσδιορίζεται από την 

επαφή και γνωριµία των επισκεπτών µε την τοπική / παραδοσιακή κουζίνα και µέσω 

αυτής µε τοπικές παραδόσεις, τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, γεωργικές 

δραστηριότητες κλπ. Προστιθέµενη αξία για την ανάπτυξη του γαστρονοµικού 

τουρισµού µιας περιοχής αποτελεί η προσφορά αγροτικών προϊόντων µε ιδιαίτερη 

έµφαση σε εκείνα που παράγονται από τοπικές πρώτες ύλες, προϊόντα βιολογικής 



παραγωγής, προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή γεωγραφικής 

ένδειξης (ΠΓΕ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5. Εκπαιδευτικός τουρισµός: Στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισµού εντάσσεται 

και η ειδική µορφή του εκπαιδευτικού τουρισµού, ο οποίος περιλαµβάνει τις 

ακόλουθες δραστηριότητες: 

∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για φοιτητές πανεπιστηµίων και 

κολεγίων. 

Προγράµµατα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχοµένου για εκδροµές σχολείων 

και πανεπιστηµίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 



Προγράµµατα εκπαίδευσης και γνωριµίας της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Προγράµµατα εκµάθησης της Ελληνικής γλώσσας. 

Ο εκπαιδευτικός τουρισµός θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες αναπτυσσόµενες 

τουριστικές αγορές και µπορεί να προσφέρει σηµαντικά οφέλη σε µια περιοχή µε 

πλούσια πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για εκπαιδευτικό / 

µαθητικό τουρισµό, προερχόµενο τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

6. Θαλάσσιος τουρισµός: Ο θαλάσσιος τουρισµός αναφέρεται στο σύνολο των 

τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο και στις ακτές 

µιας περιοχής υποδοχής τουριστών. Συνήθως, ως θαλάσσιος τουρισµός νοούνται οι 

κρουαζιέρες µε κρουαζιερόπλοια καθώς και οι θαλάσσιες περιηγήσεις µε σκάφη 

αναψυχής (ιστιοπλοϊκά, µηχανοκίνητα σκάφη, θαλαµηγοί κλπ.). 

Στην κατηγορία του θαλάσσιου τουρισµού εντάσσεται όµως και ένα µεγάλο εύρος 

άλλων δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες, το υποβρύχιο 



ψάρεµα, οι καταδύσεις («καταδυτικός τουρισµός») κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Θρησκευτικός τουρισµός: Οι επισκέψεις σε θρησκευτικούς και λατρευτικούς 

χώρους (βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία / εκκλησίες και µοναστήρια) 

αποτελούν µια διαδεδοµένη µορφή δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς σε πολλές 

περιοχές εντοπίζονται θρησκευτικά µνηµεία που αποτελούν πόλους έλξης για 

χιλιάδες πιστούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε χρόνο. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Ιαµατικός τουρισµός: Ο ιαµατικός τουρισµός (θερµαλισµός) ανήκει στην 

κατηγορία του τουρισµού ευεξίας που απευθύνεται σε τουρίστες που επιθυµούν να 

εµπλουτίσουν τις διακοπές τους µε υπηρεσίες βελτίωσης ή διατήρησης της υγείας 

τους. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται, επίσης, δραστηριότητες όπως το SPA, η 

θαλασσοθεραπεία, η υδροθεραπεία κλπ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 9. Ιατρικός τουρισµός: Ο ιατρικός τουρισµός ως υποκατηγορία του τουρισµού 

υγείας απευθύνεται σε τουρίστες – ασθενείς που κάνουν χρήση συνήθως 

εξειδικευµένων υπηρεσιών ιατρικής παρακολούθησης και θεραπείας. Η χώρα µας 

λόγω των καλών κλιµατολογικών συνθηκών και της υγιεινής διατροφής προσφέρεται 

για δυνατότητες ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού και την προσέλκυση ασθενών 

από το εξωτερικό. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Οικοτουρισµός: Ο οικοτουρισµός αποτελεί µια µορφή τουρισµού η οποία 

συνδέεται µε διάφορες µορφές τουριστικής δραστηριότητας στη φύση («τουρισµός 

φύσης» ή «φυσιολατρικός τουρισµός»). Αναπτύσσεται σε οικολογικά αξιόλογες και 

επί το πλείστον περιοχές θεσµοθετηµένης περιβαλλοντικής προστασίας (π.χ. περιοχές 

Natura) και εµπεριέχει δραστηριότητες που µπορεί να έχουν επιστηµονικό και 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα (πχ. τουρισµός παρατήρησης των οικοσυστηµάτων). 

Ο οικοτουρισµός συµπληρώνεται από ορισµένες άλλες µορφές τουρισµού όπως ο 



επιστηµονικός τουρισµός, ο περιηγητικός/ πεζοπορικός τουρισµός και ο τουρισµός 

υπαίθριων δραστηριοτήτων (τουρισµός περιπέτειας) που δεν συµβάλουν εξ ορισµού 

απαραίτητα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά περιλαµβάνουν όλες 

εκείνες τις δραστηριότητες που διοργανώνονται στο φυσικό περιβάλλον και εν µέρει 

έχουν έντονο το στοιχείο της περιπέτειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. Οινοτουρισµός: Ο οινοτουρισµός εντάσσεται στην κατηγορία του 

αγροτουρισµού. Η διαµόρφωση του οινοτουριστικού προϊόντος συνίσταται στην 

ύπαρξη περιοχών αµπελοκαλλιέργειας, και ιδιαίτερα παραγωγής οίνων ΟΠΑΠ 

(Ονοµασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας), σε συνδυασµό µε την παρουσία 

επισκέψιµων οινοποιείων µε κατάλληλες υποδοµές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

επισκεπτών. Ο οινοτουρισµός προσφέρεται και ως συνδετικό στοιχείο µεταξύ του 

γαστρονοµικού και πολιτιστικού τουρισµού (τοπικά / παραδοσιακά προϊόντα, 

παραδοσιακή κουζίνα, αγροτική κληρονοµιά). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. Πολιτιστικός τουρισµός: Ως πολιτιστικός τουρισµός προσδιορίζεται η 

περιήγηση µε κεντρικό κίνητρο την επίσκεψη των πολιτιστικών µνηµείων και των 

πόρων πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός προορισµού, όπως αρχαιολογικοί χώροι, 

ιστορικά µνηµεία, θρησκευτικά µνηµεία, το δοµηµένο περιβάλλον (οικιστικά σύνολα 

αρχιτεκτονικής αξίας, παραδοσιακοί οικισµοί, ιστορικά κέντρα πόλεων, ιστορικοί 

φάροι κλπ) και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις (µουσικής, χορού, τέχνης, θεάτρου κλπ.). 

Αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική µορφή τουρισµού, αφού το πολιτιστικό κίνητρο 

ήταν και παραµένει ένας από τους κυριότερους λόγους ταξιδιών για τους τουρίστες 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο συνδυασµός του 

αρχαιολογικού πλούτου και του αρχαιοελληνικού πολιτισµού αποτελεί διαχρονικά 

έναν από τους κυριότερους πόλους προσέλκυσης τουριστών στην χώρα και ένα 

σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων τουριστικών προορισµών. 



 

 

 

 

 

 

 

 13. Τουρισµός υγείας και ευεξίας: Ο τουρισµός υγείας («θεραπευτικός τουρισµός») 

έχει καθιερωθεί ως µορφή διακοπών σε συνδυασµό µε την παροχή ενός ευρύτερου 

φάσµατος ιατρικών υπηρεσιών και την ευεξία. Οι κύριες εκφάνσεις του τουρισµού 

υγείας µπορούν να διακριθούν στον «ιατρικό τουρισµό» που απευθύνεται σε 

τουρίστες – ασθενείς που κάνουν χρήση συνήθως εξειδικευµένων υπηρεσιών 

ιατρικής παρακολούθησης και θεραπείας, καθώς και στον «τουρισµό ευεξίας» που 

απευθύνεται σε τουρίστες που επιθυµούν να εµπλουτίσουν τις διακοπές τους µε 

υπηρεσίες βελτίωσης ή διατήρησης της υγείας τους (SPA, θαλασσοθεραπεία, 

υδροθεραπεία κλπ.). Στην τελευταία κατηγορία εντάσσεται και ο παραδοσιακός 

«ιαµατικός τουρισµός» (θερµαλισµός). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟY ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2009-2014) ΚΑΙ Η 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑΣ TOY 

 

3.1 Ανασκόπηση κρίσης    

  Το δεύτερο εξάµηνο του 2007 µε αφετηρία τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

ξέσπασε η οικονοµική κρίση, η οποία επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσµο.  Στις 

αγορές χρήµατος της Αµερικής, η πτώση των αξιών των κατοικιών και η δυσκολία 

αποπληρωµής των δανείων, ήταν ο λόγος της µείωσης των τιµών στον 

κτηµατοµεσιτικό κλάδο ώστε να δηµιουργηθεί το πρόβληµα της ρευστότητας στις 

τράπεζες, οι οποίες  κατά συνέπεια αναγκάστηκαν να στραφούν σε εκτεταµένο 

δανεισµό από τις αγορές χρήµατος. 

   Στις αρχές του 2008 το πρόβληµα στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο είχε πλέον 

διογκωθεί και σηµαντικοί κλάδοι της οικονοµίας, όπως ο τραπεζικός, ο 

κατασκευαστικός και του εµπορίου, είχαν πληγεί. Οι κυριότερες συνέπειες στην 

αγορά ήταν το σοβαρό και γενικευµένο πρόβληµα ρευστότητας, η ραγδαία αύξηση 

της ανεργίας και η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης. ∆εν υπήρχε πλέον 

εµπιστοσύνη στις αγορές και το ποτήρι “ξεχείλισε” µε το κλείσιµο της Lehman 

Brothers, µιας εκ των 5 µεγαλυτέρων επενδυτικών τραπεζών παγκοσµίως. Συνέπεια 

του προβλήµατος της ρευστότητας και της απώλειας της εµπιστοσύνης προς το 

τραπεζικό σύστηµα είναι να µην υπάρχουν γραµµές  χρηµατοδότησης, γεγονός που 

οδήγησε και σε άλλες πτωχεύσεις άλλων τραπεζών, κυρίως στις Η.Π.Α. αλλά και σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

   Το “ντόµινο” των εξελίξεων στην παγκόσµια αγορά δεν ήταν δυνατόν να µην 

επηρεάσει την οικονοµία της Ελλάδας. Οι διεθνείς οικονοµικές αναταραχές αρχικά 

επηρέασαν ήπια το χρηµατοπιστωτικό κλάδο της Ελλάδας, διότι το σύστηνα 

λειτουργούσε µε εσωστρέφεια κάτι που σηµαίνει ότι οι Ελληνικές τράπεζες δεν ήταν 

αρκετά εκτεθειµένες σε τοξικά προϊόντα και εξωτερικό δανεισµό. Συνέπεια των 

διεθνών εξελίξεων ήταν να αυξηθεί το κόστος του χρήµατος στην Ευρώπη αλλά και 

στην παγκόσµια αγορά, γεγονός το οποίο δεν µπορούσε να µην επηρεάσει την 



Ελλάδα. Το  κόστος δανεισµού των εταιριών από τις τράπεζες αυξήθηκε, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους των δανειακών υποχρεώσεων των εταιριών και 

τη µείωση των διαθεσίµων τους. (Wikipedia, 2011).  Η χώρα µας, την περίοδο εκείνη, 

ήδη αντιµετώπιζε διαρθρωτικά προβλήµατα στον τοµέα του τουρισµού, τα οποία 

επηρέαζαν την ανταγωνιστικότητά της µε τις γειτονικές χώρες. Αυτές πρόσφεραν 

τουριστικές υπηρεσίες µε πολύ χαµηλότερο κόστος και κατά συνέπεια προσέφεραν 

πολύ χαµηλότερες τιµές στους τουρίστες ώστε να απολαµβάνουν το τουριστικό 

προϊόν. Έτσι,  αφενός η οικονοµική κρίση και αφετέρου η συνεχής µείωση της 

ανταγωνιστικότητάς µας, έφεραν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση έναν από τους πιο 

καίριους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας τον τουρισµό.   
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Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας. 

 

                                                                 



 

 

 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

 

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

     Στην ΕΥΡΩΠΗ , από την

την Ελλάδα , παρατηρούµε

της τάξης του 2,9% - κατά µέσο

οικονοµικής κρίσης ( 2009 

2012 – 2014 που έχουµε

τουριστών . Το ποσοστό αυτής

15,16%  για την τριετία αυτή

αξιοσηµείωτη εκτίναξη των

ανήλθαν στα 19.477.049 . Γεγονός

τα έτη πριν το ξέσπασµα της
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ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

( 2009 – 2014 ) 

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

ΕΥΡΩΠΗ από την οποία προέρχεται η κύρια µάζα τουριστών

παρατηρούµε µία µικρή αλλά σταθερή µείωση των τουριστών

κατά µέσο όρο – τουριστών κατά τα 3 πρώτα έτη

κρίσης ( 2009 – 2011 ) . Γεγονός που αλλάζει την περίοδο

που έχουµε θετικό πρόσηµο στις αφίξεις των ευρωπαίων

ποσοστό αυτής της αύξησης ανέρχεται κατά µέσο όρο

την τριετία αυτή. Εδώ είναι πολύ σηµαντικό να δούµε

εκτίναξη των αφίξεων ευρωπαίων τουριστών το 2014 

. Γεγονός που υπήρξε ρεκόρ ακόµα και σε σχέση

ξέσπασµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης .  

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗΩΚΕΑΝΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

της Τράπεζας της Ελλάδας. 

µάζα τουριστών προς 

µείωση των τουριστών 

πρώτα έτη της 

αλλάζει την περίοδο     

των ευρωπαίων 

κατά µέσο όρο στο 

σηµαντικό να δούµε την  

τουριστών το 2014 που 

και σε σχέση µε 

ΩΚΕΑΝΙΑ ΓΕΝ.ΣΥΝ
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     Παρακάτω παρατηρούµε µία µεγάλη ανατροπή του αριθµού των αφίξεων 

όσο αναφορά τους Ασιάτες και Αµερικάνους τουρίστες . Μόνο κατά το έτος 

2009 (  δηλαδή το 1ο έτος της οικονοµικής κρίσης ) οι Αµερικάνοι τουρίστες 

είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους Ασιάτες που επισκέπτονται την Ελλάδα . Στα 

επόµενα έτη από την Ασιατική αγορά υπερδιπλασιάζεται ο αριθµός αφίξεων 

ενώ από την Αµερικάνικη µειώνεται αισθητά τα 4 πρώτα έτη 2009 – 2012 ενώ 

έχει µία ικανοποιητική ανάκαµψη για τα επόµενα έτη 2013 – 2014 . Τα 

παραπάνω µας δείχνουν ότι µία τεράστια και καινούργια αγορά όπως είναι η 

Ασιατική πλέον ανοίγεται προς την Ελλάδα ως τουριστικός προορισµός. Από 

την άλλη µία εξίσου µεγάλη και παλιά αγορά προς την Ελλάδα όπως είναι η 

Αµερικάνικη  δοκιµάστηκε από την οικονοµική κρίση άντεξε και τα τελευταία 

χρόνια ανέκαµψε δυναµικά  ως προς τον τουρισµό της στην Ελλάδα . 

     Πιο συγκεκριµένα , βλέποντας τον παραπάνω πίνακα , για την ΑΣΙΑ είναι 

εντυπωσιακή η εκτίναξη των ποσοστών αφίξεων , για τα έτη 2009 – 2010 

κατά 133,56% και η µετέπειτα συνέχεια των αφίξεων των επόµενων ετών µε 

µέσο όρο 15,38% . Από την άλλη η ΑΜΕΡΙΚΗ η µείωση των τουριστών προς 

την Ελλάδα είναι µικρή για τα 4 πρώτα έτη της κρίσης ( 2009 – 2012 ) κατά 

8,5% µέσο όρο . Ενώ για τα επόµενα έτη 2013 – 2014 υπήρξε µια πιο µεγάλη 

αύξηση των τουριστών κατά µέσο όρο 26,52% .  

     Η 4η ήπειρος , σε ροή τουριστών στην Ελλάδα , είναι η ΑΦΡΙΚΗ . Για 

αυτή την ήπειρο παρατηρείται ένα σκαµπανέβασµα των ποσοστών κατά τα 

έτη της κρίσης οπότε δεν µπορεί να βγει κάποιο ασφαλές συµπέρασµα για την 

συµπεριφορά αυτών των τουριστών . Το µόνο που µπορούµε να αναφέρουµε 

είναι η προτίµηση προς την Ελλάδα είναι σταθερή για τους Αφρικανούς 

τουρίστες και κατά µέσο όρο το ποσοστό είναι θετικό στο 8,79% . 

    Τέλος , η τελευταία ήπειρος που έχουµε για ανάλυση είναι η ΩΚΕΑΝΙΑ . 

Παρατηρείται µία µείωση της τάξης του 17,18% κατά µέσο όρο  τα 3 πρώτα  έτη της 

κρίσης                         ( 2009 – 2011 ) . Στα επόµενα έτη υπάρχει µία ανάκαµψη 

δυναµική µε αποκορύφωµα το 2014 που προτίµησαν την Ελλάδα 205.387 τουρίστες 

δηλαδή 43,98% περισσότεροι τουρίστες σε σχέση µε το 2013. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΑΝΑ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

( 2009 – 2014 ) 

 

 

ΕΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ Ο∆ΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΤΑΘΜΩΝ 

2009 10748109 54957 1007843 3103625 14914534 

2010 10637307 54161 1031509 3284513 15007490 

2011 11671155 3765 947848 3804479 16427247 

2012 10992903 0 790469 3734249 15517622 

2013 12302448 0 806960 4810172 17919580 

2014 14057215 0 701345 7268007 22033462 

 

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας 

 
                                                                    

 

 



 

 

 

 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΑΝΑ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

 
 
 
 
                                 ΣΧΟΛΙΑ

Από τον παραπάνω διάγραµµα

επισκέπτονται την Ελλάδα

δεύτερον οδικώς , τρίτον θαλάσσιος
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΑ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ

( 2009 – 2014 ) 

 
Πηγή: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

παραπάνω διάγραµµα και πίνακα φαίνεται ότι οι τουρίστες

την Ελλάδα επιλέγουν να µεταφερθούν  πρώτα αεροπορικώς

οδικώς τρίτον θαλάσσιος και τέλος σιδηροδροµικώς . Παρατηρείται

µεταφοράς των τουριστών που είναι ο αεροπορικός και ο οδικός

ΑΕΡ/ΚΩΣ ΣΙ∆/ΚΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ Ο∆ΙΚΩΣΣΥΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
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της Τράπεζας της Ελλάδας 

ότι οι τουρίστες που 

πρώτα αεροπορικώς , 

σιδηροδροµικώς Παρατηρείται ότι οι 

αεροπορικός και ο οδικός έχουν 
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στα χρόνια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης ένα σκαµπανέβασµα των ποσοστών 

τους αλλά ο µέσος όρος είναι θετικός . Τα 6 τελευταία χρόνια αεροπορικώς ο µέσος 

όρος είναι 5,82% και οδικώς 19,94% έτσι παρατηρούµαι ότι οι τουρίστες δείχνουν 

µία προτίµηση στο να µεταφέρονται µε τα οχήµατα τους στην Ελλάδα έτσι ώστε να 

µπορούν να τα χρησιµοποιούν και κατά την διάρκεια της διαµονής τους στην χώρα 

µας. Στα 3 πρώτα χρόνια της οικονοµικής κρίσης ξεκινάει µια σταθερή κάθοδος των 

τουριστών  που διαλέγουν τον σιδηροδροµικό τρόπο µεταφοράς ως τον µηδενισµού 

του τα 3 επόµενα χρόνια. Ο µηδενισµός της ροής των τουριστών σιδηροδροµικώς 

από το 2012 σταθεροποιήθηκε και αυτό είναι ένα ελληνικό φαινόµενο που δείχνει την 

ελλιπή υποδοµή των σιδηροδρόµων πράγµα αντίθετο από την υπόλοιπη Ευρώπη που 

ο συγκεκριµένος τρόπος µεταφοράς να είναι πολύ δηµοφιλής και αναπτυσσόµενος . 

Θαλασσίως , η ροή των τουριστών έχει φθίνουσα πορεία µε µέσο όρο -6,56% . Ο 

τρόπος µεταφοράς αυτός φαίνεται να προτιµάτε όλο και από λιγότερους τουρίστες 

αλλά και πάλι έχει µία σταθερή δυναµική αφού περιλαµβάνει και τους τουρίστες που 

επισκέπτονται τη χώρα µας µέσω κρουαζιερών. 

 

www.sete.gr 

www.statistics.gr 

www.mintour.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.2 Βασικά µεγέθη του Ελληνικού τουρισµού 

 

 

 

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού 2009 

Συµµετοχή στο ΑΕΠ   15,9% [WTTC] 

Συµµετοχή στην 
απασχόληση 

  17,7% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] 

Συνολική Απασχόληση   798.600 [WTTC] 

Έσοδα   10,4 δισ. €  [ΤτΕ] 

Αφίξεις Αλλοδαπών   14,9 εκατ. 

Μέση κατά κεφαλή 
δαπάνη 

  697 € 

Μερίδιο Αγοράς   1,7% Παγκόσµια, 3,2% Ευρώπη 

Εποχικότητα   52% των αφίξεων αλλοδαπών πραγµατοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο – Σεπτέµβριο 

Συγκέντρωση Προσφοράς   52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] 

Ξενοδοχειακή Υποδοµή   9.554 ξενοδοχεία / 726.546 κλίνες [ΞΕΕ] 

Top 5 αγορές   
 Γερµανία (2.364.486), Ην. Βασίλειο (2.112.149), Γαλλία (962.435), Ιταλία (935.011), 
Ολλανδία (651.440) [ΕΣΥΕ] 

Top 5 αεροδρόµια (σε 
αφίξεις αλλοδαπών) 

  
Αθήνα (3.140.851), Ηράκλειο (1.946.544), Ρόδος (1.321.806), Θεσσαλονίκη (862.054), 
Κέρκυρα (733.137) [ΕΣΥΕ] 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού 2010 

Συµµετοχή στο ΑΕΠ   16% [WTTC] 

Συµµετοχή στην 
απασχόληση 

  17,8% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] 

Συνολική Απασχόληση   786.000 [WTTC] 

Έσοδα   9,6 δισ. €  [ΤτΕ] 

Αφίξεις Αλλοδαπών   15 εκατ. 

Μέση κατά κεφαλή 
δαπάνη 

  640 € 

Μερίδιο Αγοράς   1,6% Παγκόσµια, 3,1% Ευρώπη 

Εποχικότητα   55% των αφίξεων αλλοδαπών πραγµατοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο – Σεπτέµβριο 

Συγκέντρωση Προσφοράς   66% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] 

Ξενοδοχειακή Υποδοµή   9.732 ξενοδοχεία / 763.407 κλίνες [ΞΕΕ] 

Top 5 αγορές   
 Γερµανία (2.038.870), Ην. Βασίλειο (1.802.201), ΠΓ∆Μ (1.104.576), Γαλλία (868.347),
 Ιταλία (843.613) [ΕΛ.ΣΤΑΤ. & ΤτΕ] 

Top 5 αεροδρόµια (σε 
αφίξεις αλλοδαπών) 

  
Αθήνα (3.092.195), Ηράκλειο (1.914.820), Ρόδος (1.416.991), Θεσσαλονίκη (758.772),
 Κέρκυρα (722.699) [ΕΛ.ΣΤΑΤ.] 



 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού 2011 

Συµµετοχή στο ΑΕΠ   16,4% [WTTC] 

Συµµετοχή στην 
απασχόληση 

  18,3% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] 

Συνολική Απασχόληση   688.800 [WTTC] 

Έσοδα   10,4 δισ. €  (συµπεριλαµβανοµένων των εισπράξεων κρουαζιέρας) [ΤτΕ] 

Αφίξεις Αλλοδαπών   16,9 εκατ. (συµπεριλαµβανοµένων των αφίξεων κρουαζιέρας) 

Μέση κατά κεφαλή 
δαπάνη 

  616 € (συµπεριλαµβανοµένων των ποσών κρουαζιέρας) 

Μερίδιο Αγοράς   1,5% Παγκόσµια, 2,9% Ευρώπη 

Εποχικότητα   56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγµατοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο – Σεπτέµβριο 

 

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού 2012 

Συµµετοχή στο ΑΕΠ   16,4% [WTTC] 

Συµµετοχή στην 
απασχόληση 

  18,3% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] 

Συνολική Απασχόληση   688.800 [WTTC] 

Έσοδα   10,4 δισ. €  (συµπεριλαµβανοµένων των εισπράξεων κρουαζιέρας) [ΤτΕ] 

Αφίξεις Αλλοδαπών   16,9 εκατ. (συµπεριλαµβανοµένων των αφίξεων κρουαζιέρας) 

Μέση κατά κεφαλή 
δαπάνη 

  616 € (συµπεριλαµβανοµένων των ποσών κρουαζιέρας) 

Μερίδιο Αγοράς   1,5% Παγκόσµια, 2,9% Ευρώπη 

Εποχικότητα   56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγµατοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο – Σεπτέµβριο 

Συγκέντρωση Προσφοράς   66% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] 

Ξενοδοχειακή Υποδοµή   9.670 ξενοδοχεία / 771.271 κλίνες [ΞΕΕ] 

Top 5 αγορές   
 Γερµανία (2.108.787), Ην. Βασίλειο (1.920.794), ΠΓ∆Μ (1.300.000), Γαλλία (977.376),
 Ρωσία (874.787) [ΤτΕ] 

Top 5 αεροδρόµια (σε 
αφίξεις αλλοδαπών) 

  
Αθήνα (2.651.062), Ηράκλειο (2.067.475), Ρόδος (1.593.298), Θεσσαλονίκη (901.573), 
 Κέρκυρα (824.000) [ΕΛ.ΣΤΑΤ.] 



 

 

 

 

 

 

 

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού 2013 

Συµµετοχή στο ΑΕΠ   16,3% [WTTC] 

Συµµετοχή στην 
απασχόληση 

  18,2% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] 

Συνολική Απασχόληση   657.100 [WTTC] 

Έσοδα   11,7 δισ. €  (συµπεριλαµβανοµένων των εισπράξεων κρουαζιέρας) [ΤτΕ] 

Αφίξεις Αλλοδαπών   17,9 εκατ. (συµπεριλαµβανοµένων των αφίξεων κρουαζιέρας) 

Μέση κατά κεφαλή 
δαπάνη 

  653 € (συµπεριλαµβανοµένων των ποσών κρουαζιέρας) 

Μερίδιο Αγοράς   1,6% Παγκόσµια, 2,9% Ευρώπη 

Εποχικότητα   56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγµατοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο – Σεπτέµβριο 

Συγκέντρωση Προσφοράς   66% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] 

Ξενοδοχειακή Υποδοµή   9.677 ξενοδοχεία / 773.445 κλίνες [ΞΕΕ] 

Top 5 αγορές   
 Γερµανία (2.267.546), Ην. Βασίλειο (1.846.333), Ρωσία (1.352.901), Γαλλία (1.152.217),
 Ιταλία (964.314) [ΤτΕ] 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού 2014 

Συµµετοχή στο ΑΕΠ   17,3% [WTTC] 

Συµµετοχή στην απασχόληση   17,3% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] 

Συνολική Απασχόληση   699.000 [WTTC] 

Έσοδα   13 δισ. €  (δεν περιλαµβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] 

Αφίξεις Αλλοδαπών   22  εκατ. (δεν περιλαµβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) 

Μέση κατά κεφαλή δαπάνη   590 € (δεν περιλαµβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας) 

Μερίδιο Αγοράς   1,8% Παγκόσµια, 3,8% Ευρώπη 

Εποχικότητα   56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγµατοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο – Σεπτέµβριο 

Συγκέντρωση Προσφοράς   70% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] 

Ξενοδοχειακή Υποδοµή   9.851 ξενοδοχεία / 792.304 κλίνες [ΞΕΕ] 

Top 5 αγορές   
 Γερµανία (2.459.228), Ην. Βασίλειο (2.089.529), Γαλλία (1.463.159), Ρωσία (1.250.174),
 Ιταλία (1.117.711) [ΤτΕ] 

Top 5 αεροδρόµια (σε αφίξεις  
αλλοδαπών 
 

  
Αθήνα (3.388.647), Ηράκλειο (2.595.702), Ρόδος (1.926.675), Θεσσαλονίκη (1.569.814)
 Κέρκυρα (1.074.289) [∆ΑΑ & ΥΠΑ.] 

 

ΠΗΓΗ : www.sete.gr 
 
 



 3.3  H εποχικότητα και τα αίτια της στον ελληνικό τουρισµό 

 

Ορισµός Εποχικότητας 

 

   Ο όρος εποχικότητα του τουρισµού υποδηλώνει το φαινόµενο της εκδήλωσης της 

τουριστικής δραστηριότητας σε ορισµένη εποχή του έτους. Μπορούµε να 

διακρίνουµε δύο βασικούς λόγους για τους οποίους παρατηρείται το φαινόµενο της 

εποχικότητας στον τουρισµό:  

   α) φυσικοί λόγοι, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως µε το κλίµα, και  

   β) θεσµικοί λόγοι, όπως, π.χ., η καθιερωµένη περίοδος σχολικών διακοπών, οι 

θρησκευτικές εορτές, ήθη και έθιµα κλπ. 

     Επίσης, σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση του φαινοµένου της εποχικότητας 

ενδέχεται να παίζουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως η µόδα και οι παγιωµένες 

συνήθειες των µελών µιας κοινωνίας. Όπως έχει διαπιστωθεί διεθνώς, οι παραπάνω 

παράγοντες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για χώρες που έχουν ως τουριστικό µοντέλο το 

λεγόµενο “ήλιος και θάλασσα, όπως η Ελλάδα.  

 

Τα αίτια της εποχικότητας 

 

   Τα βασικά αίτια που εµφανίζουν το φαινόµενο της εποχικότητας στον τουρισµό 

διακρίνονται στα εξής δύο:  

α) στα φυσικά αίτια, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως µε το κλίµα, και β) στα 

θεσµικά αίτια, τα οποία αναφέρονται σε θεσµούς, εθιµικούς ή νοµοθετηµένους, όπως, 

π.χ., η καθιερωµένη περίοδος σχολικών διακοπών, οι θρησκευτικές εορτές, ήθη και 

έθιµα, κλπ. Τα φυσικά αίτια, και συγκεκριµένα η συσχέτιση των κλιµατολογικών 

συνθηκών της χώρας µε την εισερχόµενη τουριστική κίνηση εξετάστηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο και επιβεβαιώσαµε αυτό που και η διεθνής βιβλιογραφία έχει 

µέχρι σήµερα καταγράψει: στις χώρες, όπως η Ελλάδα, οι οποίες έχουν αναπτύξει ως 

τουριστικό µοντέλο το λεγόµενο “ήλιος και θάλασσα” , οι κλιµατολογικές συνθήκες 

αποτελούν κύριο προσδιοριστικό παράγοντα της τουριστικής τους κίνησης. Οι 

κλιµατικοί λόγοι που συντελούν στην όξυνση της εποχικότητας σε αυτές τις 

περιπτώσεις µάλλον δεν απαιτούν ιδιαίτερη ανάλυση: το θερµό καλοκαίρι σε 

συνδυασµό µε το µεγάλο πλήθος παραλιών έχει ως αποτέλεσµα την συγκέντρωση 



της τουριστικής ζήτησης στους µήνες µε τις υψηλότερες θερµοκρασίες. Αυτού του 

είδους τουριστική ζήτηση έχει όµως ως αποτέλεσµα και την ανάλογη προσαρµογή 

της τουριστικής προσφοράς. ∆ηλαδή, η υψηλή τουριστική ζήτηση για το προϊόν 

“ ήλιος και θάλασσα”  τους καλοκαιρινούς µήνες έχει οδηγήσει και στη διαµόρφωση 

των ανάλογων τουριστικών υποδοµών που θα καλύπτουν αυτήν ακριβώς την ζήτηση, 

δηµιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο: η χώρα διαθέτοντας τις κατάλληλες 

κλιµατολογικές συνθήκες, τείνει να προσφέρει κυρίως το προϊόν “ ήλιος και 

θάλασσα”  -  η τουριστική ζήτηση στρέφεται σε αυτό ακριβώς το προϊόν – και οι 

όποιες εναλλακτικές µορφές τουρισµού υπάρχουν, προσαρµόζονται ακριβώς σε αυτές 

τις συνθήκες τουριστικής ζήτησης και, αναγκαστικά, προσφέρουν όλο και 

περισσότερο αυτό το είδος τουρισµού σε βάρος των εναλλακτικών µορφών. Συνεπώς, 

πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόµενο, ακόµα και αν υπάρχει κάποια µικρή έστω, 

τουριστική ζήτηση τους µη καλοκαιρινούς µήνες, αυτή να µην µπορεί να καλυφθεί, 

ακριβώς γιατί δεν λειτουργούν οι ανάλογες τουριστικές υποδοµές. Επίσης, σηµαντικό 

ρόλο στην εµφάνιση του φαινοµένου της εποχικότητας ενδέχεται να παίζουν και 

κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως η µόδα και οι παγιωµένες συνήθειες των µελών µιας 

κοινωνίας. Από την άλλη, οι θεσµικοί λόγοι δρουν µε διαφορετικό τρόπο στην 

όξυνση της εποχικότητας του τουρισµού: η µεγάλη περίοδος σχολικών διακοπών 

κατά τη θερινή περίοδο συµβάλλει αδιαµφισβήτητα κατά µεγάλο βαθµό στην 

εποχικότητα του εσωτερικού τουρισµού στην Ελλάδα. Αυτό, όχι µόνο διότι οδηγεί σε 

µία ανάλογη προσαρµογή του προγράµµατος αδειών - 

διακοπών των γονέων των παιδιών, αλλά δηµιουργεί - παγιώνει µία κουλτούρα - 

µόδα που επιτάσσει οι διακοπές - τουρισµός να συνδέονται αποκλειστικά µε τους 

θερινούς µήνες. Όπως έχει παρατηρηθεί, τα µέλη των κοινωνιών που ακολουθούν 

αυτό το µοντέλο σχολικών διακοπών - αδειών, διατηρούν αυτή την συµπεριφορά 

ακόµα και όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους είχαν διαµορφώσει  

αυτή την συµπεριφορά, όπως για παράδειγµα οι νέοι που δεν έχουν παιδιά ή ακόµα 

και οι συνταξιούχοι (φαινόµενο της αδράνειας). 

Οι θεσµικοί λόγοι αφορούν και στις χώρες προέλευσης των ταξιδιωτών του 

εισερχόµενου τουρισµού, διότι αν σε µια χώρα η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση 

προέρχεται από χώρες των οποίων οι κάτοικοι προτιµούν να ταξιδεύουν, κατά κύριο 

λόγο, την θερινή περίοδο, τότε θα ανακύψει αναπόφευκτα το πρόβληµα της 

εποχικότητας στην χώρα υποδοχής. Ένα τέτοιου είδους ζήτηµα φαίνεται ότι 



αντιµετωπίζει και η Ελλάδα, όπου περίπου εννέα στους δέκα ταξιδιώτες προέρχονται 

από την Ευρώπη, περιοχή όπου οι κάτοικοι προτιµούν, κατά κύριο λόγο, τις θερινές 

διακοπές. 

  

 

3.4 Ανταγωνίστριες χώρες  

 

   Η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα 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 ικανότητα τους να 

ικανοποιούν την ζήτηση για τουριστικά προϊόντα τα οποία µπορούν να τα 

προσφέρουν καλύτερα σε συγκεκριµένη τουριστική αγορά από τις άλλες 

επιχειρήσεις. Η ελληνική τουριστική αγορά θεωρείται ένας ώριµος τουριστικός 

προορισµός που αντιµετωπίζει έντονο ανταγωνισµό από αναδυόµενους µεσογειακούς 

προορισµούς. Παρακάτω εξετάζεται ο τουριστικός τοµές των πλέον ανταγωνιστικών 

χωρών για τη χώρα µας:   

 

 

              ΙΣΠΑΝΙΑ: 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 είχε 

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. (ΠΗΓΗ: 

www.ispania.gr)                  



 

 

• 

συγκεντρώνεται στο να

πράκτορες ότι το προϊόν

προσφέρει η γειτονική

ίδιο προϊόν και µάλιστα

επιπλέον είναι πιο 

δίνει ένα πλεονέκτηµα

προϊόντος είναι υψηλότερη

καθώς και το οικογενειακό

για επίσκεψη χώρα για

 

 

 

    ΙΤΑΛΙΑ

ιστορική της κληρονοµία και

θάλασσα, αν και αυτή η αγορά

ακολουθούν τα χειµερινά σπορ

το τουρισµό της Ιταλίας συγκαταλέγονται

οικονοµικές κρίσεις στη χώρα

 

•       

γέφυρα µεταξύ Ευρώπης

συνδυασµό µε τις χαµηλές

 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Η προσπάθεια της Πορτογαλίας

συγκεντρώνεται στο να πείσει τους τουρίστες και τους τουριστικούς

πράκτορες ότι το προϊόν που προσφέρει είναι διαφορετικό απ’ αυτό

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

προϊόν και µάλιστα ότι η Ισπανία το προσφέρει σε χαµηλότερη

είναι πιο κοντά γεωγραφικά στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες

πλεονέκτηµα. Η Πορτογαλία απαντά ότι η ποιότητα του

προϊόντος είναι υψηλότερη. Επιπλέον, προβάλλει τα ιστορικά της

και το οικογενειακό τουρισµό υποστηρίζοντας ότι είναι πιο

επίσκεψη χώρα για νεαρά άτοµα.(ΠΗΓΗ:www.embassyofportugal

ΙΤΑΛΙΑ: Οι τουρίστες επισκέπτονται την Ιταλία τόσο

κληρονοµία και την κουλτούρα της, όσο και για τον

και αυτή η αγορά ζητείται περισσότερο απ’ τον εσωτερικό τουρισµό

χειµερινά σπορ. Μεταξύ των αρνητικών παραγόντων που

Ιταλίας συγκαταλέγονται οι κατά καιρούς πολιτικές, κοινωνικές

κρίσεις στη χώρα.(ΠΗΓΗ:www.Italia.com) 

     ΤΟΥΡΚΙΑ: Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας

µεταξύ Ευρώπης και Ασίας και η ποικιλία του κλίµατος σε

συνδυασµό µε τις χαµηλές τιµές, της επιτρέπουν να προσπαθεί να

της Πορτογαλίας 

τους τουριστικούς 

διαφορετικό απ’ αυτό που 

χώρες προσφέρουν το 

σε χαµηλότερη τιµή και 

ευρωπαϊκές χώρες της 

ποιότητα του δικού της 

ιστορικά της µνηµεία 

πιο κατάλληλη 

embassyofportugal.gr) 

την Ιταλία τόσο για την 

και για τον ήλιο και τη 

εσωτερικό τουρισµό και 

παραγόντων που επηρεάζουν 

πολιτικές, κοινωνικές και 

θέση της Τουρκίας, 

κλίµατος σε 

προσπαθεί να 



ανταγωνίζεται τις ελληνικές

χρόνια κάνει προσπάθεια

προσφέρει εισερχόµενη

Παρόλα αυτά, ο τουρισµός

οικονοµικά, κοινωνικά

ιδία όσο και η ευρύτερη

γεγονός που οφείλεται

συναλλαγµατική της πολιτική

υψηλά επίπεδα πληθωρισµού

(ΠΗΓΗ:tourkikanea.gr/category/

 

 

            

Μεσογείου µε τους περισσότερους

προσφορά ( παραλία, πόλη

καταλύµατα, δραστηριότητες

τουρισµού σε διάφορους

προορισµό, οινοτουρισµό

εκθέσεων συνεδρίων και τουρισµό

σηµαντική αύξηση του ολιγοή

αποτελεί ένα µεγάλο

www.gallika.com) 

 

 

•       

θέσης και των κλιµατολογικών

εξυπηρετήσει οµάδες

εµπλουτίσει µε τα ειδικά

ανταγωνίζεται τις ελληνικές φυσικές οµορφιές και αρχαιότητες. Τα

κάνει προσπάθεια να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν

προσφέρει εισερχόµενη στο τουρισµό υγείας και στον οικολογικό

αυτά ο τουρισµός της Τουρκίας επηρεάζεται σηµαντικά από

οικονοµικά κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει

και η ευρύτερη περιοχή. Προσφέρει διακοπές φθηνών πακέτων

που οφείλεται τόσο στο χαµηλό κόστος ζωής όσο και στη

συναλλαγµατική της πολιτική που ακολούθησε η οποία αντιστάθµισε

επίπεδα πληθωρισµού που σηµειώθηκαν στη χώρα. 

tourkikanea.gr/category/τουρισµός) 

     ΓΑΛΛΙΑ: Η Γαλλία αποτελεί το προορισµό

τους περισσότερους επισκέπτες. Χαρακτηρίζεται από ποικιλία

παραλία πόλη, εξοχή, βουνό ) και τα προτεινόµενα

δραστηριότητες, εστίαση ) γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξ

διάφορους τοµείς όπως επιχειρησιακό τουρισµό

οινοτουρισµό,  χειµερινός τουρισµός, τουρισµός υγείας

συνεδρίων και τουρισµό κινήτρων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

αύξηση του ολιγοήµερου τουρισµού ( short breaks ) . Η

µεγάλο πόλο έλξης.(ΠΗΓΗ: www.ambafrance

    ΚΥΠΡΟΣ: Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής

και των κλιµατολογικών της συνθηκών, έχει τη δυνατότητα

εξυπηρετήσει οµάδες ειδικών ενδιαφερόντων, αλλά παράλληλα

εµπλουτίσει µε τα ειδικά προϊόντα που διαθέτει την τουριστική εµπειρία

αρχαιότητες. Τα τελευταία 

τουριστικό προϊόν που 

οικολογικό τουρισµό. 

εάζεται σηµαντικά από τα 

αντιµετωπίζει τόσο η 

διακοπές φθηνών πακέτων 

όσο και στη 

οποία αντιστάθµισε τα 

αποτελεί το προορισµό της 

Χαρακτηρίζεται από ποικιλία στη 

προτεινόµενα προϊόντα ( 

επιτρέπει την ανάπτυξη του 

τουρισµό, πολιτιστικό 

τουρισµός υγείας, δηµιουργία 

τελευταία χρόνια παρατηρείται 

) . Η Euro-Disney 

ambafrance.gr.org , 

λόγω της γεωγραφικής της  

έχει τη δυνατότητα να 

αλλά παράλληλα να 

τουριστική εµπειρία των 



περιηγητών που έρχονται στο νησί για τον ήλιο και τη θάλασσα. ∆ίνεται 

ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού, όπως Συνέδρια 

και Τουρισµός Κινήτρων, Πολιτιστικός Τουρισµός, Αθλητικός Τουρισµός, 

Περιπατητικός και Ποδηλατικός Τουρισµός, Κρουαζιέρες.(ΠΗΓΗ: 

www.visitcyprus.biz , www.mof.gov.cy) 

•             ΚΡΟΑΤΙΑ: Οι κύριοι λόγοι δηµιουργίας 

τουριστικών πακέτων µε προορισµό την  Κροατία είναι τα καθαρά νερά, ήλιος 

λαµπερή, γαλάζια θάλασσα, κοσµοπολίτικη ατµόσφαιρα, µεσαιωνικές 

πολιτείες, ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και ζωντανή νυχτερινή ζωή είναι 

µερικοί µόνο από τους λόγους που την κάνουν έναν ανταγωνιστικό 

ταξιδιωτικό προορισµό.(ΠΗΓΗ: www.croatia.hr) 

 

•              ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Είναι χώρα που µιλά στη φαντασία 

των επισκεπτών µέσω των αρχαίων µύθων, των ιστοριών και των τάφων των 

Φαραώ. Πολύ περισσότερο όµως, η Αίγυπτος είναι µια χώρα µε µεγάλη 

ιστορία και µοναδικό πολιτισµό που έχει επηρεάσει πολύ την ανθρωπότητα. 

Τα σηµαντικά θαύµατα του λαµπρού παρελθόντος της καταδεικνύουν το 

µεγαλείο και τη δύναµή της. ∆εν υπερβάλλει κανείς αν πει ότι η Αίγυπτος 

είναι ο πιο απόκρυφος και παλαιός πολιτισµός στο κόσµο.  Σήµερα, η χώρα 

είναι ένας σηµαντικός τουριστικός προορισµός όχι µόνο λόγω της ιστορικής 

της κληρονοµιάς αλλά και λόγω των συναρπαστικών οµορφιών της.(ΠΗΓΗ: 

www.toursi.gr/geography/egypt) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

4.1 Κατηγορίες φόρων τουρισµού και τα χαρακτηριστικά τους. 

Εύρος των Φόρων Τουρισµού 

Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη, η οποία στηρίζεται στη φορολογική τράπεζα 

δεδοµένων της Deloitte and Touche, οι φόροι που επιβάλλονται στην τουριστική 

βιοµηχανία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Υπάρχουν οι παρακάτω έξι υποκλάδοι στον τουριστικό τομέα: 

− Αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόµια 

− Άλλοι τύποι τουριστικής µετακίνησης 

− Αξιοθέατα που επισκέπτονται οι τουρίστες 

− Επιχειρήσεις που προσφέρουν διευκολύνσεις στους τουρίστες 

(ξενοδοχεία, κ.λπ.) 

− Επιµόρφωση ανθρώπων που εργάζονται στον τουριστικό κλάδο 

− Ταξίδια στο εξωτερικό.  

2. Υπάρχουν επιπλέον τέσσερις κλάδοι οι οποίοι αν και δεν προσφέρουν υπηρεσίες 

αποκλειστικά στους τουρίστες, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπόκεινται σε 

διαφορετική μεταχείριση από άλλους κλάδους της οικονομίας. Οι κλάδοι αυτοί είναι: 

− Ενοικίαση αυτοκινήτων 

− Μεταφορά τουριστών (π.χ. κρουαζιερόπλοια, κ.λπ.) 

− Εστιατόρια, bar, κ.λπ. 

− ∆ιόδια.  

 

Μια πλατιά κατηγοριοποίηση αυτών των φόρων οδηγεί στην παρακάτω ταξινόµησή 

τους: 

• Φόροι εισόδου-εξόδου σε µια χώρα 

• Φόροι που επιβάλλονται στους σταθµούς άφιξης / αναχώρησης (terminal taxes) 

• Φόροι κατανάλωσης 



• Φόροι και δασµοί στα καύσιµα 

• Φόροι εισοδήµατος και επιµόρφωσης 

• Φόροι ιδιοκτησίας και φόροι επί των κερδών των επιχειρήσεων.  

 

Με βάση τα παραπάνω έχει εκτιµηθεί ότι υπάρχουν περίπου 40 διαφορετικοί τύποι 

φόρων που επιβάλλονται στην τουριστική βιοµηχανία, αν και ένας αριθµός από 

αυτούς τους φόρους αποτελεί παραλλαγές µιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων των 

παραπάνω κατηγοριών. Από τους 40 τύπους φόρων που επιβάλλονται στον κλάδο, οι 

28 πληρώνονται απευθείας από τον τουρίστα και οι 12 επιβάλλονται στις τουριστικές 

επιχειρήσεις.  

Τύποι Φόρων Τουρισµού 

   Στον Πίνακα  παρουσιάζονται οι κυριότεροι φόροι, και ορισµένα χαρακτηριστικά 

τους, που επιβάλλονται στην τουριστική βιοµηχανία. Το πρώτο κριτήριο ταξινόµησης 

είναι ο φορέας στον οποίο επιβάλλεται ο φόρος (άτοµο ή επιχείρηση). Τα άτοµα 

επιβαρύνονται µε φόρους εισόδου-εξόδου από µια χώρα, µε φόρους αναχώρησης-

άφιξης σε αεροδρόµια, λιµάνια, σύνορα, µε φόρους κατανάλωσης στις δραστηριό-

τητες που επιδίδονται στη χώρα που επισκέπτονται (ξενοδοχεία, εστιατόρια, bar, 

κ.λπ.), και πρόσφατα, µε περιβαλλοντικούς φόρους. Οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται µε 

φόρους στα καύσιµα που καταναλίσκουν (κυρίως οι αεροπορικές εταιρείες), µε 

δασµούς στις εισαγωγές τουριστικού εξοπλισµού, µε φόρους ιδιοκτησίας και µε 

φόρους στα κέρδη τους.  

   Από τους δέκα πέντε φόρους που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1 οι δέκα 

επιβάλλονται µόνο στον τόπο προορισµού, ένας µόνο στον τόπο προέλευσης του 

τουρίστα, και τέσσερις και στον τόπο προέλευσης και στον τόπο προορισµού. Ένα 

άλλο χαρακτηριστικό αυτών των φόρων είναι ότι για τους πέντε από αυτούς είναι 

σαφές ότι δεν έχουν το στοιχείο του τέλους (ΦΠΑ, φόρος πωλήσεων, φόροι στις 

µεταφορές, στα τρόφιµα-ποτά και διάφορα ψώνια, φόροι καυσίµων, και φόροι  

 

 

 



 

 

 

Πίνακας :   Τύποι Φόρων Τουρισµού 

 

 
Τύπος Φόρου 

Επιβαλλόμεν

οι στον Τόπο 

Προορισμού 

Επιβαλλόμεν

οι στη Χώρα 

Προέλευσης 

Στοιχείο 

Τέλους 

Τυπικός Συλλέκτης  

του Φόρου 

Α. Απευθείας 

Επιβαλλόμενος στον 

Τουρίστα 

   

 

Α.1 Φόρος Εισόδου-
Εξόδου 

   
 

Α.1.
1 

∆ιατυπώσεις Εξόδου 
και Φόροι  � 

Ελάχιστ

ο 

� Υπηρεσία 
Μετανάστευσης  

� Τουριστικοί 
Πράκτορες 

Α.1.
2 

Φόρος Εισόδου (Visa) 

�  
Ελάχιστ

ο 

− Πρεσβείες, 
Υπηρεσίες 
Μετανάστευσης 

− Τουριστικοί 
Πράκτορες 

Α.2 Επιβαρύνσεις στον 
Τόπο Αναχώρησης 

   
 

 − Αεροδρόµια 
� � Μ.Φ. 

− Αρχές Αεροδροµίου 
και Αεροπορικές 
Εταιρείες 

 − Λιµάνια 
� � Μ.Φ. − Υπεύθυνοι Πλοίων, 

Λιµενικές Αρχές 

 − Σύνορα 
� � Μ.Φ. − Υπηρεσία 

Μετανάστευσης 

Α.3 Φόρος Κατανάλωσης 
στις Τουριστικές 
∆ραστηριότητες 

   
 

Α.3.
1 

Κατάλυµα – Στέγαση    
 



 − ΦΠΑ �  Όχι   

 − Φόρος Πωλήσεων �  Όχι Ξενοδοχεία 

 − Επιβάρυνση 
Ξενοδοχείου 

�  Μ.Φ.  

 − Φόρος Κλίνης �  Μ.Φ.  

Α.3.
2 

Μεταφορά, Τρόφιµα-
Ποτά και Ψώνια 

�  Όχι 
Επιχειρήσεις  

Α.4 Φόρος 
Περιβάλλοντος 

�  Μ.Φ. 
Κυβέρνηση  

Β. Φόροι που 
Επιβάλλονται στις 
Επιχειρήσεις 

   
 

Β1 Φόρος καυσίµων 
(κυρίως στις 
αεροπορικές 
εταιρείες) 

� � Όχι  
Εταιρείες 
Πετρελαιοειδών 

Β2 ∆ασµοί στις 
εισαγωγές 
τουριστικού 
εξοπλισµού 

�  Όχι Τελωνεία 

Β3 Φόροι ιδιοκτησίας 
στα ξενοδοχεία και 
επιχειρήσεις 
αναψυχής 

�  Μ.Φ. 

− Κεντρική 
Κυβέρνηση 

− ΟΤΑ 

Β4 Φορολογία κερδών �  Μ.Φ. Κεντρική Κυβέρνηση 

 

Μ.Φ. = Μερικές φορές. 

Πηγή: WTO, Tourism Taxation, Madrid, 1998.  

 

εισαγωγής εξοπλισµού). Σε δύο από αυτούς (φόρος διατυπώσεων εξόδου, φόρος 

θεώρησης διαβατηρίου) υπάρχει, έστω και σε πολύ µικρό βαθµό, το στοιχείο του 

τέλους (ανταποδοτικότητα). Στις υπόλοιπες οκτώ περιπτώσεις, µερικές φορές 

υπάρχει, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει το στοιχείο του τέλους.  



   Τέλος, ανάλογα µε την κατηγορία του φόρου, οι φορείς που αναλαµβάνουν να 

εισπράξουν το φόρο είναι οι υπηρεσίες µετανάστευσης, οι πρεσβείες, οι αρχές του 

αεροδροµίου, τα τελωνεία, τα διάφορα επίπεδα κυβέρνησης, οι τουριστικοί 

πράκτορες, οι αεροπορικές επιχειρήσεις, κ.ά.  

 

4.2 Επιπτώσεις της φορολογίας τουρισµού 

 

Ελαστικότατες Προσφοράς και Ζήτησης του Τουριστικού Προϊόντος 

Η ελαστικότητα της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών ως προς την τιµή, µετρά την 

αντίδραση αυτών που αγοράζουν αυτές τις υπηρεσίες σε µια µεταβολή της τιµής 

τους, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτησή τους παραµένουν 

αµετάβλητοι. Η ζήτηση είναι ελαστική αν µια µικρή αύξηση της τιµής για 

τουριστικές υπηρεσίες προκαλεί µια σχετικά µεγάλη µείωση της ποσότητας των 

υπηρεσιών που ζητούνται. Η ζήτηση είναι ανελαστική αν µια αύξηση της τιµής των 

τουριστικών υπηρεσιών προκαλεί µια σχετικά µικρή µείωση της ποσότητας που 

ζητείται. Όµοια η ελαστικότητα της προσφοράς µετρά την αντίδραση αυτών που 

προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες σε µια αλλαγή της τιµής αυτών, όταν οι άλλοι 

παράγοντες παραµένουν αµετάβλητοι. Οι φόροι ενεργούν ως σφήνα µεταξύ της τιµής 

που πληρώνει ο καταναλωτής και της τιµής που εισπράττει ο πωλητής. Το ποιος 

τελικά θα πληρώσει το φόρο ή πως θα µοιραστεί αυτός µεταξύ του πελάτη και της 

τουριστικής βιοµηχανίας προσδιορίζεται από τις σχέσεις της προσφοράς και ζήτησης. 

Η έκταση στην οποία ένας φόρος τουρισµού µπορεί να µετακληθεί εξαρτάται από την 

ελαστικότητα ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες ως προς την τιµή, σε σχέση µε την 

ελαστικότητα προφοράς ως προς την τιµή και από την ύπαρξη ή όχι συµβολαίων 

µεταξύ πελατών και τουριστικής βιοµηχανίας, των οποίων η διάρκεια µπορεί να 

φθάσει τα τρία έτη. Όσο µεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα προσφοράς σε σχέση µε 

την ελαστικότητα ζήτησης, τόσο µεγαλύτερο είναι το µέρος του φόρου το οποίο 

τελικά πληρώνεται από τον τουρίστα.  Εφόσον τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά 

παρουσιάζουν κάποια ελαστικότητα, ο φόρος στις τουριστικές υπηρεσίες µπορεί µόνο 

µερικώς να µετακινηθεί.  ∆ηλαδή η επιβολή ενός φόρου στις τουριστικές υπηρεσίες 

θα ανεβάσει την τιµή (συµπεριλαµβανοµένου του φόρου) στους τουρίστες, θα 



µειώσει την καθαρή τιµή που θα λάβει ο προµηθευτής αυτών, και θα µειώσει την 

ποσότητα των υπηρεσιών που αγοράζεται και πωλείται. Στο Σχήµα παρουσιάζονται 

οι καµπύλες προσφοράς και ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών. Πριν την επιβολή του 

φόρου η τιµή του τουριστικού προϊόντος είναι t0 και η ζητούµενη ποσότητα π0. 

 

 

 

Σχήµα  

 

 

 

Τιμή 
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Ποσότητα 

 

Η επιβολή του φόρου, ύψους βδ, ανεβάζει την τιμή του τουριστικού προϊόντος από 

t0 σε t1, ενώ η καθαρή τιμή που εισπράττει η τουριστική επιχείρηση μειώνεται στο 

επίπεδο t2. Η ποσότητα που αγοράζεται και πωλείται μειώνεται από π0 σε π1. 

 

 

 

Οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ελαστικότητα ζήτησης 

είναι: 

 

• Ο βαθμός υποκατάστασης ο οποίος μπορεί να γίνει είτε μεταξύ των διαφόρων 

τουριστικών προορισμών, είτε μεταξύ του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών. 

• Το μέγεθος της τουριστικής δαπάνης στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το μερίδιο για τουρισμό στον προϋπολογισμό τόσο 

μεγαλύτερη η ελαστικότητα ζήτησης για τουρισμό. 

• Μέγεθος του χρόνου: Μακροπρόθεσμα η ελαστικότητα ζήτησης για τουριστικές 

υπηρεσίες είναι μεγαλύτερη απ’ ότι βραχυπρόθεσμα. 

 

Η μείωση της ποσότητας των τουριστικών υπηρεσιών που ζητούνται μπορεί να 

πάρει μια ή ένα συνδυασμό των παρακάτω περιπτώσεων: 

� Ο επισκέπτης θα προτιμήσει να μείνει στο σπίτι του. 

� Θα ζητήσει χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών μειώνοντας έτσι τις δαπάνες του. 

� Θα περιορίσει τις δαπάνες στα βασικά απαραίτητα για το ταξίδι. 

 

Η εμπειρική έρευνα έχει δείξει ότι η τιμή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την 

τιμή του τουριστικού προϊόντος είναι υψηλότερη της μονάδας. Γεγονός που 

σημαίνει ότι μία μείωση της τιμής του τουριστικού προϊόντος κατά 10% θα 

οδηγήσει σε υψηλότερη από 10% αύξηση της ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες. Η 



θέση αυτή ισχύει και για τη χώρα μας όπως έδειξε πρόσφατη μελέτη
1
. Ενώ 

υπάρχουν πολλά εμπειρικά υποδείγματα τα οποία προσπαθούν να εκτιμήσουν την 

τιμή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή με την πλειοψηφία αυτών να 

καταλήγει στο παραπάνω συμπέρασμα, περιορισμένος είναι ο αριθμός των 

υποδειγμάτων που προσπαθούν να μετρήσουν την ελαστικότητα προσφοράς του 

τουριστικού προϊόντος  

ως προς την τιμή. Όλες οι εμπειρικές ενδείξεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

ελαστικότητα προσφοράς του τουριστικού προϊόντος ως προς την τιμή του είναι 

σημαντικά υψηλότερη από την μονάδα. Οι Arbel and Ravid (1983) εκτίμησαν ότι η 

τιμή της ελαστικότητας προσφοράς για τις ΗΠΑ ήταν περίπου 11.0. Αν και υπάρχουν 

σημαντικές επιφυλάξεις για την στατιστική σημαντικότητα αυτής της εκτίμησης 

ωστόσο επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες ότι η ελαστικότητα προσφοράς είναι 

πολύ υψηλή. Οι Fujii, Khaled and Mak εκτιμούν την ελαστικότητα προσφοράς ίση με 

το 2.0 ενώ οι Hiemstra και Ismail την εκτιμούν 2.9. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το 

μεγαλύτερο βάρος του φόρου πληρώνεται από τους πελάτες.  Ωστόσο, 

μακροπρόθεσμα ένα μέρος του φόρου απορροφάται από την τουριστική 

βιομηχανία. Η επίδραση αυτή παίρνει τη μορφή της μειωμένης ζήτησης που 

αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες τους, η οποία οδηγεί 

σε μείωση των κερδών τους.  

  

Φορολογικά Έσοδα 

 

Όπως είναι γνωστό οι στόχοι ενός φορολογικού συστήματος είναι οικονομικοί, 

κοινωνικοί και ταμιευτικοί. Δηλαδή η επιβολή κάποιου φόρου έχει έναν ή  

περισσότερους από αυτούς τους στόχους: Να αλλάξει την συμπεριφορά των 

οικονομικών μονάδων, να επηρεάσει τη διανομή του εισοδήματος, να 

συγκεντρώσει έσοδα για την χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών. Στην 

περίπτωση της φορολογίας του τουρισμού φαίνεται ότι ο τρίτος στόχος, ο 

ταμιευτικός, είναι πιο προφανής. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πως και σε 

ποιά έκταση θα πρέπει να φορολογείται το τουριστικό προϊόν λαμβάνοντας υπόψη 

                                                           
1 Α. Κουζέλης, Επιπτώσεις τις Συναλλαγµατικής Πολιτικής στις Πρόσφατες Επιδόσεις του Τουριστικού 

Τοµέα, ΙΤΕΠ, Αθήνα 1997. 



τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει, αλλά και τη σημασία που έχει για μια χώρα, ως 

εξαγόμενο προϊόν, και ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Κάθε απόφαση για την κατάλληλη 

φορολογική πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να χαράσσεται με στόχο 

την πρόκληση της μικρότερης δυνατής βλάβης στην τουριστική βιομηχανία. 

 

Στο Σχήμα φαίνονται τα φορολογικά έσοδα που θα προκύψουν από την επιβολή 

φόρου στο τουριστικό προϊόν σε μια κατάσταση όπου πριν δεν υπήρχε φορολογία. 

Τα έσοδα αυτά ισούνται με το γινόμενο της ποσότητας των πωλουμένων υπηρεσιών 

(ΟΠ1) επί το ύψος του φόρου ανά μονάδα τουριστικού προϊόντος (t1t2). Όπως 

φαίνεται στο σχήμα η ποσότητα των τουριστικών υπηρεσιών που ζητούνται μετά 

την μεταβολή του φόρου είναι μικρότερη από αυτήν πριν την επιβολή του φόρου. 

 

Εάν εξετάσουμε την περίπτωση της ύπαρξης φορολογίας στο τουριστικό προϊόν και 

η χώρα θελήσει να αυξήσει την φορολογία αυτή, τότε είναι δυνατόν, εξαιτίας της 

μεγάλης ελαστικότητας της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών ως προς την τιμή, η 

αύξηση της φορολογίας να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ζητούμενης 

ποσότητας και αυτή με τη σειρά της σε μείωση των φορολογικών εσόδων. 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού, η τουριστική 

βιομηχανία, σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλει κατά 10.6% στα συνολικά φορολογικά 

έσοδα. Εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για τις είκοσι τέσσερις χώρες μέλη του οριοθετούν το 

εν λόγω μερίδιο μεταξύ 9% και 24%. 

 

Η μείωση της ζητούμενης ποσότητας τουριστικών υπηρεσιών, ως συνέπεια της 

φορολογίας, έχει αρνητικές επιπτώσεις σε μια σειρά οικονομικών μεγεθών μεταξύ 

των οποίων το εισερχόμενο συνάλλαγμα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την 

επίδραση του οικονομικού πολλαπλασιαστή, την είσοδο νέων επιχειρήσεων στον 

κλάδο κλπ.  

 

 Συναλλαγµατικές Επιπτώσεις 



Οι συναλλαγματικές εισπράξεις μιας χώρας αντανακλούν τόσο τις διεθνείς όσο και 

τις εσωτερικές εξελίξεις (οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, κλπ.). Παραδοσιακά, το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας μας ήταν και παραμένει ελλειμματικό. 

Αντίθετα, το ισοζύγιο των αδήλων συναλλαγών είναι πάντα πλεονασματικό και 

καλύπτει σταθερά το μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος. Κύριες πηγές εισπράξεων 

από τις συναλλαγές αυτές είναι το τουριστικό συνάλλαγμα, τα μεταναστευτικά 

εμβάσματα και το ναυτιλιακό συνάλλαγμα, ενώ οι πληρωμές αφορούν κυρίως 

ταξιδιωτικές δαπάνες, μεταφορικά και δαπάνες επενδύσεων. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η ερμηνεία των εξελίξεων στις συναλλαγματικές 

εισπράξεις από τον τουρισμό είναι δύσκολη, γιατί ένα μέρος από αυτές, ενώ 

προέρχεται από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, καταχωρείται σε άλλα 

κονδύλια των αδήλων εισπράξεων και κατά κύριο λόγο στις αναλήψεις από 

καταθέσεις σε δραχμές μετατρέψιμες. Σύμφωνα όμως με πρόσφατες μελέτες που 

έχουν γίνει για το τουριστικό συνάλλαγμα που εισέρχεται στη χώρα μας αυτό 

ανέρχεται σε ποσό κατά 67% υψηλότερο σε σύγκριση με την επίσημη καταγραφή 

του (Έρευνα άτυπης ομάδας εργασίας ΕΟΤ).  

 

 Πολλαπλασιαστικές Επιδράσεις 

Ο τουρισμός ενεργοποιεί, εκτός από τους άμεσα συνδεδεμένους με αυτόν κλάδους 

(αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, γραφεία ταξιδιών, κλπ.), ένα σημαντικό αριθμό 

τομέων οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζονται έμμεσα με αυτόν (γεωργία, 

βιοτεχνία, τεχνικές εταιρείες κλπ.). Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού το 

έμμεσο προϊόν που παράγουν οι παραπάνω φορείς είναι ίσης ποσότητας με το 

προϊόν που παράγουν οι άμεσα σχετιζόμενοι με τον κλάδο οικονομικοί φορείς. Έτσι 

οι πρώτες δαπάνες που γίνονται από τους τουρίστες γίνονται εισοδήματα για τις 

τουριστικές επιχειρήσεις ένα μέρος των οποίων πηγαίνει στους προμηθευτές τους 

(πρόσωπα και επιχειρήσεις) και στην συνέχεια από τα χέρια των τελευταίων σε 

άλλες κοινωνικές τάξεις δημιουργώντας έτσι νέες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 

στην οικονομία. Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση και το 

μέγεθος των παραπάνω πολλαπλασιαστικών επιδράσεων και συνεπώς και το 

μέγεθος του πολλαπλασιαστή είναι το μέγεθος της τοπικής οικονομίας, η ροπή των 



τουριστών και των ντόπιων να αγοράζουν εισαγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και η 

ροπή των ντόπιων να αποταμιεύουν παρά να ξοδεύουν. 

 

 Επιδράσεις στην Απασχόληση 

Μια αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία δημιουργεί, με άμεσο και έμμεσο 

τρόπο, νέες θέσεις εργασίας μέσα στην οικονομία: 

• Αυξάνει την απασχόληση άμεσα στις επιχειρήσεις που προσφέρουν καταναλω-

τικές υπηρεσίες τουρισμού όπως είναι οι αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, 

οι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων κλπ. 

• Αυξάνει έμμεσα την απασχόληση στους κλάδους που στηρίζουν ή προμηθεύουν 

τους παραπάνω κλάδους όπως είναι η γεωργία, μεταποίηση, επιχειρήσεις που 

προσφέρουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, χρηματοδοτικές επιχειρήσεις κ.ά. 

• Αυξάνουν επίσης έμμεσα την απασχόληση στον δημόσιο τομέα στους τομείς 

που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες. 

 

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τα μεγέθη της άμεσης και έμμεσης απασχόλησης 

που δημιουργούνται από την τουριστική βιομηχανία είναι περίπου τα ίδια, με 

ελαφρά μεγαλύτερο αυτό της έμμεσης απασχόλησης (Διεθνής Επιτροπή Τουρισμού 

& Ταξιδιών). 

 

Έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έδειξε ότι 

ο τουρισμός δημιουργεί θέσεις εργασίας για το τμήμα του εργατικού δυναμικού 

που αποτελεί τον «σκληρό πυρήνα» της ανεργίας (νεαρά άτομα, γυναίκες, 

ανειδίκευτα άτομα, κλπ.) και ότι οι άνεργοι που απορροφούνται από τον τουρισμό 

προέρχονται, κατά 70% από μη τουριστικά επαγγέλματα γεγονός που δείχνει την 

σημασία του τουρισμού ως τομέα απορρόφησης ανέργων (Π. Παυλόπουλος, 2009). 

 

Τις παραπάνω θέσεις έρχεται να επιβεβαιώσει η ελληνική εμπειρία. Ο ελληνικός 

τουρισμός, όπως σημειώθηκε σε προηγούμενο τμήμα της μελέτης, αναπτύχθηκε με 

μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3,6% την περίοδο 1989-1998. Η ανάπτυξη αυτή 



οδήγησε το μερίδιο του Τουρισμού στην συνολική απασχόληση να ανέλθει σε 

16,3% το 1998. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι η μείωση της ζήτησης των τουριστικών υπηρεσιών, ως 

αποτέλεσμα της υπερβολικής φορολογίας, θα οδηγήσει στην συγκράτηση του 

ρυθμού ανάπτυξης του κλάδου αλλά και των σχετιζομένων με αυτόν κλάδων. 

Ένα άλλο θέμα που επίσης πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η έντονη 

εποχικότητα που χαρακτηρίζει τον ελληνικό τουρισμό και οι συνέπειες που έχει 

αυτή στην απασχόληση του κλάδου. Η άμβλυνση του προβλήματος αυτού θα 

συμβάλλει στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης του κλάδου και συνεπώς 

μεγαλύτερα οφέλη για ολόκληρη την οικονομία. Είναι ενδεικτικό της σημασίας 

αυτού του προβλήματος το γεγονός ότι με βάση το χρόνο λειτουργίας των 

διαφόρων ειδών καταλυμάτων, αλλά και τα άλλα χαρακτηριστικά τους (κατηγορία, 

μέγεθος, περιοχή, κλπ.) υπολογίζεται ότι μόνο το 35% των απασχολουμένων σ’ αυτά 

εργάζεται σε ετήσια βάση, το 40% από έξι ως οκτώ μήνες και το υπόλοιπο 25% τρεις 

μήνες.  

 

Επιπτώσεις στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 

Η διεθνής αλλά και η ελληνική εμπειρία έχει δείξει ότι οι περιφέρειες μιας χώρας 

που έχουν σημειώσει αξιόλογη τουριστική ανάπτυξη έχουν πληγεί λιγότερο από την 

ανεργία (ΟΟΣΑ, Παυλόπουλος, Κουζέλης). Η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τη χώρα μας όπου η γεωμορφολογία του ηπειρωτικού χώρου και ο 

νησιώτικος χαρακτήρας κάνουν δύσκολη την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα. 

Έτσι η τουριστική ανάπτυξη, κυρίως των νησιωτικών και παραθαλάσσιων περιοχών 

της χώρας, αποτέλεσε την μοναδική πηγή οικονομικής ανάπτυξης και συνέβαλλε 

στην συγκράτηση του πληθυσμού, αλλά και στη δραστηριοποίηση παραγωγικών 

μονάδων που δρουν συμπληρωματικά με τον τουρισμό. 

Πρόσφατη μελέτη που έγινε στη χώρα μας έδειξε ότι η τουριστική ανάπτυξη που 

σημειώθηκε ήταν ο κύριος παράγοντας που προώθησε την οικονομική ανάπτυξη, 

συγκράτησε τον πληθυσμό στην περιφέρεια και το ποσοστό ανεργίας σε χαμηλό 

επίπεδο σε ένα μεγάλο αριθμό περιφερειών της χώρας (Π. Παυλόπουλος, 2009). 



Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χωρίς αμφιβολία υπάρχει στενή αιτιώδης 

σχέση μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής ανάπτυξης, πληθυσμιακής 

εξέλιξης και ανεργίας. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ τουριστικής και 

οικονομικής ανάπτυξης είναι της τάξης του 95%, ενώ μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης 

και πληθυσμιακής εξέλιξης και ανεργίας είναι 65%. 

 
 
4.3 Συµπεράσµατα και προτάσεις για τη φορολογία του τουριστικού 

προϊόντος 

 

4.3.1 Εισαγωγικά 

Ο τουρισµός κατατάσσεται σήµερα, διεθνώς, µεταξύ των βιοµηχανιών µε τους 

γρηγορότερους ρυθµούς ανάπτυξης και σηµαντικής συµβολής στο ΑΕΠ, την 

απασχόληση και τις συναλλαγµατικές εισπράξεις µιας χώρας. Ο ελληνικός τουρισµός 

συµβάλλει κατά 18% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας και απασχολεί, 

έµµεσα και άµεσα, το 16% του συνόλου των απασχολούµενων. Ο τουρισµός είναι 

ένα ευαίσθητο και εύθραυστο προϊόν το οποίο επηρεάζεται από απρόβλεπτους και 

ανεξέλεγκτους παράγοντες.  Η ζήτησή του επηρεάζεται σηµαντικά από τις µεταβολές 

της τιµής του.  ∆ιαφέρει από τα άλλα προϊόντα καθότι καταναλίσκεται στον τόπο 

προσφοράς του, δηλαδή δεν πάει στον τόπο του καταναλωτή, αλλά ο καταναλωτής-

τουρίστας απολαµβάνει αυτό στον τόπο προσφοράς του.  Το γεγονός αυτό παρακινεί 

τις χώρες προσφοράς να το µεταχειρίζονται διαφορετικά από τα εξαγόµενα προϊόντα 

τους . Η προσφορά του τουριστικού προϊόντος  γίνεται από ένα µεγάλο αριθµό 

µικρών επιχειρήσεων, γεγονός που οδηγεί σε έντονο ανταγωνισµό µεταξύ αυτών µε 

αποτέλεσµα να περιορίζονται τα περιθώρια κέρδους.  Τα τελευταία χρόνια µέσω 

συγχωνεύσεων και εξαγορών πραγµατοποιείται κάθετη συγκέντρωση των 

επιχειρήσεων του κλάδου, η οποία επιτρέπει την αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας, οι 

οποίες οδηγούν στη µείωση του κόστους προσφοράς του τουριστικού προϊόντος, 

αλλά και σε συγκέντρωση της αγοράς σε µικρότερο αριθµό επιχειρήσεων.  Οι νέες 

τεχνολογίες έχουν εισχωρήσει σηµαντικά στον κλάδο µε αποτέλεσµα τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας αυτού και την καλλίτερη οργάνωση και διοίκηση της 

τουριστικής επιχείρησης. 



 

4.3.2 Τα Οικονοµικά της Φορολογίας Τουρισµού 

Η γρήγορη ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας ήταν αναµενόµενο να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών και να αντιµετωπιστεί ως µια 

εύκολη και χωρίς πολιτικό κόστος πηγή εσόδων αφού ο επιβαρυνόµενος τουρίστας 

δεν ψηφίζει στο χώρο που κάνει διακοπές αλλά εκεί που διαµένει. Το επιχείρηµα ότι 

η φορολογία τουρισµού αποτελεί ένα µέσο χρηµατοδότησης έργων υποδοµής τα 

οποία βελτιώνουν την παραγωγικότητα του κλάδου δεν φαίνεται να έχει ισχυρή βάση.  

Αντίθετα τα επιχειρήµατα τα οποία καλούν τις φορολογικές αρχές να λάβουν σοβαρά 

υπόψη τους την οικονοµική σηµασία του τουρισµού και τις παρενέργειες που η 

φορολογία προκαλεί συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 

� Οι φόροι αυτοί στρεβλώνουν την ανταγωνιστική θέση µεταξύ διαφόρων 

προορισµών. 

� Επειδή η ζήτηση του τουριστικού προϊόντος είναι ελαστική, η επιβολή του φόρου 

είναι ..δυνατόν να οδηγήσει σε µείωση, παρά σε αύξηση, των συνολικών εσόδων 

από αυτή την πηγή. 

� Οι φόροι τουρισµού προκαλούν άνιση φορολογική µεταχείριση µεταξύ του 

τουριστικού προϊόντος και οποιουδήποτε άλλου εξαγόµενου προϊόντος αφού το 

τελευταίο απαλλάσσεται από το φόρο. 

Η φορολογία τουρισµού παραβιάζει τις αρχές της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και της απλότητας.  Επηρεάζεται η αρχή της 

αποτελεσµατικότητας αφού σε µικρές, έστω, µεταβολές του φόρου επηρεάζεται 

σηµαντικά η ζήτηση του προϊόντος, η οποία οδηγεί σε κατανοµή των παραγωγικών 

πόρων που δεν ανταποκρίνονται στις επιθυµίες του κοινωνικού συνόλου. 

 

Παραβιάζεται η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης, επειδή το τουριστικό προϊόν, ως 

εξαγόµενο προϊόν, δεν αντιµετωπίζεται φορολογικά όπως κάθε άλλο εξαγόµενο 

προϊόν.  Επιπλέον, επειδή οι φόροι που επιβαρύνουν το τουριστικό προϊόν είναι 

αναλογικοί ή αποτελούν ένα συγκεκριµένο ποσό, ανεξάρτητο της δαπάνης που 



πραγµατοποιείται, καταλήγουν να είναι αντίστροφα προοδευτικοί.  Η υπόθεση ότι οι 

τουρίστες, γενικά, ανήκουν σε υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα δεν φαίνεται να 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και συνεπώς δεν εξασθενεί την παραπάνω 

θέση. Η φύση του τουριστικού προϊόντος κάνει τη φορολογία του πολύπλοκη.  

Εµπλέκονται σε αυτή πολλές φορολογικές αρχές και πολλοί κλάδοι µε αποτέλεσµα να 

συνεπάγεται υψηλό διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις, αλλά και σε πολλές 

περιπτώσεις αδιαφάνεια αφού ο τουρίστας δεν ξέρει το ακριβές ύψος και την 

σύνθεση του φορολογικού βάρους που καλείται να πληρώσει.  Το επιχείρηµα ότι το 

τουριστικό προϊόν φορολογείται και για εξασφάλιση πηγής εσόδων για την 

χρηµατοδότηση έργων για τον κλάδο φαίνεται ότι έχει κάποια λογική σε ορισµένες 

χώρες, στη χώρα µας όµως δεν επαληθεύτηκε στην περίπτωση του σπατόσηµου. 

 

4.3.3 Οι ∆ιεθνείς Τάσεις της Φορολογίας Τουρισµού 

 Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Τουρισµού και Ταξιδιών (∆ΣΤΤ), οι φόροι που 

επιβάλλονται στο τουριστικό προϊόν έγιναν ένας από τους περισσότερο 

αυξανόµενους παράγοντες των λειτουργικών δαπανών της τουριστικής βιοµηχανίας 

γεγονός που έκανε τη φορολογία να έχει σήµερα ένα σηµαντικό µερίδιο στο συνολικό 

κόστος του ταξιδιού (14.3%). Το µερίδιο της φορολογίας τουρισµού στα διεθνή 

φορολογικά έσοδα ανέρχεται σήµερα στο 10,4% µε προοπτική να ανέλθει στο 11% 

το 2006. Η Αθήνα βρίσκεται στην 41η θέση µεταξύ 52 πόλεων, µε κριτήριο το 

συνολικό φορολογικό βάρος που επιβάλλεται σε ένα τυπικό καλάθι τουριστικών 

υπηρεσιών. Το φορολογικό βάρος σε απόλυτο µέγεθος ανέρχεται σε 266,3 δολ. ΗΠΑ, 

έναντι 206,2 δολ. ΗΠΑ που είναι η µέση επιβάρυνση στις 52 πόλεις (πίνακας 4.2). Οι 

αεροπορικές µεταφορές δεν επιβαρύνονται µε ΦΠΑ αλλά επιβάλλεται σε αυτές µια 

µεγάλη ποικιλία τελών.  Το υψηλό µερίδιο του αεροπορικού εισιτηρίου  στο συνολικό 

κόστος των διακοπών, σε συνδυασµό µε την υψηλή ελαστικότητα ζήτησης του 

τουριστικού προϊόντος ως προς την τιµή κάνει τη ζήτησή του εξαρτώµενη σε µεγάλο 

βαθµό από τις µεταβολές στις τιµές των εισιτηρίων.  Η χώρα µας επιβάλλει τρεις 

κατηγορίες τελών στις αεροµεταφορές.  Το τέλος χρήσης αεροδροµίου (προσγείωσης 

και παραµονής), το τέλος διαδροµής και το τέλους εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης 

αεροδροµίων.  Η τελευταία κατηγορία τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι στα ταξίδια 



εσωτερικού µπορεί να ανέλθει µέχρι και 34%.  Η Ελλάδα κατατάσσεται όγδοη στη 

σειρά, µε το υψηλότερο βάρος, µεταξύ δεκαεννέα ευρωπαϊκών χωρών. 

Παρά το γεγονός ότι είναι πλατειά διαδεδοµένη η θέση ότι η ευνοϊκή φορολογική 

µεταχείριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη 

του τουριστικού τοµέα υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν την συµµερίζονται.  Έτσι οι 

συντελεστές ΦΠΑ που επιβάλλονται στα έσοδα από δωµάτια κυµαίνονται από 0% 

στη Νορβηγία έως 25% στη ∆ανία.  Η χώρα µας επιβάλλει ΦΠΑ µε συντελεστή 8%.  

Η πράξη έχει επιβεβαιώσει την αρνητική συσχέτιση µεταξύ τιµής και ζητούµενης 

ποσότητας και δυο χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η ∆ανία και το Ηνωµένο 

Βασίλειο, οι οποίες υποφέρουν τα τελευταία χρόνια από σηµαντική µείωση του 

µεριδίου τους στον Ευρωπαϊκό τουρισµό εξαιτίας των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ 

που έχουν. 

 

Η φορολογία των γραφείων ταξιδιών και τουριστικών πρακτόρων, εξαιτίας της 

ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν, επιβάλλεται στην Ε.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 26 

της έκτης κοινοτικής οδηγίας η οποία έχει µεταφερθεί στη χώρα µας µε το άρθρο 35 

του 1642/86.  Σύµφωνα µε αυτά έχει υιοθετηθεί το σύστηµα της φορολογίας του 

περιθωρίου που δηµιουργείται µεταξύ των εσόδων των πρακτορείων, χωρίς ΦΠΑ, και 

του κόστους των πρακτορείων συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  Παρά την 

υιοθέτηση του γενικού αυτού σχήµατος υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

κρατών µελών στην εφαρµογή του, όπως είναι για παράδειγµα οι διαφορετικοί 

συντελεστές ΦΠΑ, οι διαφορετικές έννοιες του λιανοπωλητή και χονδρεµπόρου 

αυτών των υπηρεσιών κ.ά.  Επίσης  παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα στα 

ταξιδιωτικά γραφεία και τουριστικούς πράκτορες που δραστηριοποιούνται σε διεθνές 

επίπεδο και κάτω από διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα. Ένα άλλο θέµα που έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον, καθότι µπορεί να προκαλέσει σηµαντικό κόστος στον 

ταξιδιώτη-τουρίστα σε χρήµα ή και απώλεια χρόνου, είναι η θεώρηση του 

διαβατηρίου (VISA) που απαιτείται για να επισκεφθεί κάποιος µία χώρα.  Το θέµα 

της θεώρησης διαβατηρίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση του τουρίστα, πιστεύεται ότι 

µπορεί να εξασθενίσει τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών. 

 



 

 

 

 

 

4.3.4 Η Φορολογία Τουριστών και Τουριστικών Επιχειρήσεων στη 

Ελλάδα 

Εισαγωγικά 

Τόσο ο τουρίστας όσο και οι τουριστικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται στη χώρα µας 

από µια ποικιλία φόρων και τελών.  Οι επιχειρήσεις φορολογούνται τόσο για το 

εισόδηµα το οποίο αποκτούν, όσο και µε µια σειρά έµµεσων φόρων και τελών.  Οι 

τουρίστες επιβαρύνονται άµεσα µε τους φόρους και τα τέλη που φαίνονται στα 

τιµολόγια που λαµβάνουν και έµµεσα µε όσες επιβαρύνσεις µετακυλίονται  σε αυτούς 

από τις τουριστικές επιχειρήσεις. 

 

Άµεση Φορολογία του Τουρισµού 

 

Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις στη χώρα µας, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις πλοίων 

και τουριστικών σκαφών, φορολογούνται µε βάση το νόµο 2065/92 που προβλέπει τη 

φορολογία κερδών των επιχειρήσεων. 

 

Οι τουριστικές επιχειρήσεις, µε εξαίρεση ένα πολύ µικρό αριθµό, επιβαρύνονται µε 

τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή (40%), επειδή οι µετοχές τους δεν 

διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Ένα σηµαντικό θέµα που προκύπτει 

για τον υπολογισµό της φορολογητέας βάσης είναι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των 

αποσβέσεων όπως θεσπίστηκε τελευταία.  Το θέµα αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία 



εξαιτίας τις ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία, δηλαδή ένας 

σηµαντικός αριθµός αυτών να λειτουργεί επτά µήνες το χρόνο. 

 

Έµµεση Φορολογία 

 

Το τουριστικό προϊόν στη χώρα µας επιβαρύνεται µε ΦΠΑ σύµφωνα µε τις γενικές 

διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτόν.  Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα για τα ταξιδιωτικά 

γραφεία ισχύει το ίδιο καθεστώς που ισχύει µέσα στην Ε.Ε. Εκτός όµως από το ΦΠΑ, 

το τουριστικό προϊόν επιβαρύνεται από ένα µεγάλο αριθµό τοπικών φόρων και 

επιβαρύνσεων οι οποίες και αυξάνουν το φορολογικό βάρος που επιβάλλεται σε αυτό, 

αλλά και κάνουν τη διαχείρισή τους πολύπλοκη και δαπανηρή. 

Έµµεσοι Φόροι που επιβάλλονται στα ξενοδοχεία: 

� ∆ηµοτικός Φόρος (Ν. 2130/93): συντελεστής 2% σε όλα τα έσοδα του 

ξενοδοχείου.  Στην περιοχή της ∆ωδεκανήσου επιβάλλεται πρόσθετος φόρος µε 

συντελεστή 6%0. 

� Τέλος χρήσης αιγιαλού (Ν.∆ 703/1970):  Υπολογίζεται µε βάση την κατώτατη 

τιµή δωµατίου του  ΕΟΤ και τον αριθµό των κλινών. 

� Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων ∆ιασκέδασης, Εστιατορίων 

κ.λπ. (Ν. 2307/1995):  Επιβάλλεται µε συντελεστή 2%. 

� ∆υνητικά τέλη (Ν. 1228/89):  Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µπορεί να 

επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής του, που συµβάλλουν 

σε βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλλίτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών. 

� Λοιπές επιβαρύνσεις 

 

Έµµεσοι Φόροι που Επιβάλλονται στην Ενοικίαση Αυτοκινήτων 

 



Στην ενοικίαση αυτοκινήτων εκτός από το ΦΠΑ που επιβάλλεται µε συντελεστή 18% 

(13% για τη ∆ωδεκάνησο και το Β. Αιγαίο) επιβάλλονται οι παρακάτω έµµεσοι 

φόροι: 

� ∆ηµοτικό τέλος (Ν. 2539/1997):  Συντελεστής 2%. 

� Στην περιοχή της ∆ωδεκανήσου επιβάλλεται πρόσθετος δηµοτικός φόρος. 

� Τέλη κυκλοφορίας 

 

Τέλη που Επιβάλλονται στις Αεροπορικές Εταιρείες και στους Ταξιδιώτες 

 

Οι αεροπορικές µεταφορές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε 

νωρίτερα, επιβαρύνονται µε µια ποικιλία επιβαρύνσεων.  Η χώρα µας επιβάλλει τις 

παρακάτω επιβαρύνσεις: 

 

� Τέλος χρήσης αεροδροµίου (προσγείωση-παραµονή) 

� Τέλος διαδρομής 

� Τέλος εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης αεροδροµίων (σπατόσηµο) 

 

Οι δυο πρώτες επιβαρύνσεις επιβάλλονται στις αεροπορικές εταιρείες ενώ η τρίτη 

επιβάλλεται στον ταξιδιώτη.  Το συνολικό βάρος των παραπάνω τελών, το 1998, 

ανήρχετο σε 9541 ECU έναντι 11.834 ECU του αεροδροµίου του Παρισιού (το 

υψηλότερο) και 53 ECU του αεροδροµίου της Ρώµης (χαµηλότερο). 

 

ΦΠΑ στη Ναύλωση Τουριστικών Σκαφών και Κρουαζιερόπλοιων 

 

Στη ναύλωση των σκαφών αυτών επιβάλλεται ΦΠΑ, µε συντελεστή 8%, σε ένα 

µέρος των εσόδων ανάλογα µε το λιµάνι προορισµού του σκάφους.  Επιπλέον, οι 

επιβάτες που συµµετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) επιβαρύνονται µε 

ειδικό τέλος ανάλογα µε ορισµένες προϋποθέσεις. 

 



 

4.3.5 Επιπτώσεις 

Μια «έξυπνη» φορολογική πολιτική στον τοµέα του τουρισµού πρέπει να µελετήσει 

προσεκτικά τις πιθανές επιπτώσεις που µπορεί να έχει αυτή στη ζήτηση των 

τουριστικών υπηρεσιών, και κατ’ επέκταση, µέσω των πολλαπλασιαστικών 

επιδράσεων, σε ολόκληρη την οικονοµία. Η θεωρητική προσέγγιση αλλά και η 

πρακτική εµπειρία πολλών χωρών συµφωνούν απόλυτα  ότι η ζήτηση για το 

τουριστικό προϊόν είναι πολύ ευαίσθητη, σε µικρές έστω µεταβολές της τιµής του.  

Χαρακτηριστικά είναι τα αρνητικά παραδείγµατα της Ν. Υόρκης, της ∆ανίας και του 

Ηνωµένου Βασιλείου στο θέµα αυτό.  Αντίθετα, στην περίπτωση της Ιρλανδίας η 

µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καταλύµατα και τη διατροφή οδήγησε σε 

σηµαντική βελτίωση του  τουριστικού ισοζυγίου της χώρας.  Επιπλέον, πρόσφατη 

µελέτη Ολλανδικού Ινστιτούτου κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η µείωση του 

συντελεστή ΦΠΑ µπορεί να οδηγήσει σε δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Πρόσφατη έρευνα στη χώρα µας απέδειξε ότι και η ζήτηση του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος υπάγεται στον παραπάνω διεθνή κανόνα. 

Οι διαφορές λοιπόν που µπορεί να υπάρχουν, µεταξύ των κρατών, στη φορολογία του 

τουριστικού προϊόντος οδηγούν σε φορολογικό ανταγωνισµό ο οποίος δηµιουργεί 

στρεβλώσεις σε διεθνές επίπεδο. 

Τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από τον τουρισµό στη χώρα µας κατέχουν το πρώτο 

µερίδιο (19%) στο σύνολο των άδηλων πόρων και καλύπτουν το 21% του 

ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου. 

Πρόσφατη µελέτη εκτιµά ότι το ύψος του τουριστικού πολλαπλασιαστή στη χώρα 

µας κυµαίνεται µεταξύ 1,5 και 3,0 γεγονός που δείχνει τη σηµασία των 

πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία. 

Η γρήγορη ανάπτυξη (µέσος ετήσιος ρυθµός 3,6%) του τουρισµού στη χώρα µας την 

περίοδο 1989-1998 οδήγησε το µερίδιο του κλάδου στην συνολική απασχόληση στο 

16,3%.  Αξίζει ιδιαίτερα να τονισθεί ότι ο τουρισµός δηµιουργεί θέσεις εργασίας για 

νεαρά άτοµα, γυναίκες, ανειδίκευτα άτοµα τα οποία αποτελούν, όπως λέγεται, τον 

σκληρό πυρήνα της ανεργίας. 



Τέλος, πρόσφατη µελέτη που έγινε για τη χώρα µας έδειξε ότι η τουριστική ανάπτυξη 

που σηµειώθηκε ήταν ο κύριος µοχλός ανάπτυξης που συγκράτησε τον πληθυσµό 

στην περιφέρεια και το ποσοστό ανεργίας σε χαµηλό επίπεδο σε ένα µεγάλο αριθµό 

περιφερειών στη χώρα µας. 

 

4.3.6  Προτάσεις 

Είναι γεγονός ότι το φορολογικό βάρος που  επιβάλλεται στο τουριστικό τοµέα 

ακολουθεί ανοδική πορεία.  Η τάση αυτή συµπορεύεται µε τη γενικότερη τάση που 

σηµειώνεται στην πορεία του φορολογικού βάρους σε όλες τις βιοµηχανίες 

αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες που έχει η τουριστική βιοµηχανία. Το αυξανόµενο 

φορολογικό βάρος επηρεάζει σηµαντικά το κόστος των τουριστικών επιχειρήσεων 

και έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζήτηση των υπηρεσιών τους, οδηγώντας έτσι τους 

πελάτες σε αντιπάλους προορισµούς, όπου η τουριστική βιοµηχανία απολαµβάνει 

χαµηλότερο φορολογικό βάρος. 

Οι παρακάτω λόγοι που επικαλούνται για να δικαιολογηθεί η αυξητική τάση του 

φορολογικού βάρους της τουριστικής βιοµηχανίας δεν φαίνεται να πείθουν:  

� Το µέγεθος της τουριστικής βιοµηχανίας. 

� Εύκολη και χωρίς πολιτικό κόστος πηγή εσόδων. 

� Οι επιβαρύνσεις έχουν χαρακτήρα τέλους, δηλαδή ανταποδοτικό, και όχι φόρου. 

 

Αντίθετα η αυξητική τάση του φορολογικού βάρους επηρεάζει την 

ανταγωνιστικότητα των διαφόρων προορισµών και δηµιουργεί στρεβλώσεις, σε 

διεθνές επίπεδο, τόσο στην κατανοµή του τουριστικού προϊόντος όσο και στην 

κατανοµή του φορολογικού βάρους µεταξύ των τουριστών. 

Η φορολογική πολιτική που θα λαµβάνει υπόψη της την οικονοµική και στρατηγική 

σηµασία του τουρισµού, θα προωθεί την ανάπτυξή του, η οποία θα είναι συµβατή µε 

το περιβάλλον και θα εξαλείφει τα εµπόδια που υπάρχουν σήµερα στην απρόσκοπτη 

άσκηση της δραστηριότητάς του, πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

� Αποτελεσµατικότητα 

� Κοινωνική δικαιοσύνη 

� Απλότητα 



� Να λαµβάνει υπόψη τον εξαγωγικό χαρακτήρα του κλάδου 

� Να εξαλείψει τα εµπόδια στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου 

� Να είναι οριζόντια και κάθετα εναρµονισµένη 

 

Με βάση τις παραπάνω αρχές προτείνονται τα εξής µέτρα: 

 

� Μείωση του φορολογικού βάρους που επιβάλλεται στο τουριστικό προϊόν η οποία 

σε συνδυασµό µε την υψηλή ελαστικότητα ζήτησης θα οδηγήσει σε περισσότερα 

έσοδα την τουριστική βιοµηχανία και συνεπώς και φορολογικά.  Πιο 

συγκεκριµένα µείωση του συντελεστή του ΦΠΑ, που σήµερα ανέρχεται σε 23% 

σε µια ποικιλία τουριστικών υπηρεσιών (ταξιδιωτικά γραφεία, ενοικίαση 

αυτοκινήτων κ.ά.)  Οι υπηρεσίες αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται πολυτελείας, 

αλλά να αντιµετωπίζονται ως εξαγόµενα προϊόντα. 

� Μείωση του φορολογικού βάρους που επιβάλλεται στις αεροµεταφορές αφού η 

χώρα µας κατατάσσεται µεταξύ των χωρών που επιβάλλουν το υψηλότερο 

φορολογικό βάρος.  Προκειµένου η φορολογία να µη δηµιουργεί  ανταγωνιστικό 

µειονέκτηµα στη χώρα µας έναντι των ανταγωνιστριών χωρών, Ισπανίας και 

Ιταλίας, προτείνεται να µειωθεί από 9.541 ECU που είναι σήµερα στα 6.237 που 

είναι η αντίστοιχη επιβάρυνση στην Ιταλία.  Παράλληλα να εξαλειφθεί το 

φαινόµενο στα εσωτερικά ταξίδια το ύψος του φόρου να ξεπερνά το 34%. 

� Ίση µεταχείριση του τουριστικού προϊόντος µε το εξαγόµενο προϊόν.  Πρέπει να 

γίνει κατανοητό από τις φορολογικές αρχές ότι η φορολόγηση του εισερχόµενου 

τουρίστα είναι ισοδύναµη µε φορολόγηση του εξαγόµενου προϊόντος. 

� Επιµήκυνση του χρόνου διενέργειας των αποσβέσεων είτε µε την κατάργηση του 

υποχρεωτικού χαρακτήρα αυτών, είτε µε την εφαρµογή της αρχής των 

δωδεκατηµορίων. ∆ηλαδή οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να διενεργούν 

αποσβέσεις ανάλογα µε το χρόνο λειτουργίας τους.  Στις περιπτώσεις των 

ξενοδοχείων που θέλουν να αναλάβουν έργα εκσυγχρονισµού η αναπόσβεστη 

αξία των παλαιών ενεργητικών στοιχείων να µπορεί να αποσβεστεί σε 

περισσότερα από ένα χρόνο.  Το θέµα αυτό είναι ένα πρόβληµα που θα 

αντιµετωπίσουν πολλά ξενοδοχεία της χώρας µας όταν θα προχωρήσουν, όπως 

επιβάλλεται για λόγους ανταγωνισµού σε σηµαντικού µεγέθους εκσυγχρονισµό. 



� Μείωση ορισµένων φόρων και κατάργηση άλλων που επιβάλλονται από τους 

δήµους και τις κοινότητες.  Αυτό θα κάνει πιο εύκολη τη διαχείρισή τους και θα 

εξαλείψει τις στρεβλώσεις που προκαλούνται.  Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται η 

κατάργηση του δηµοτικού φόρου που επιβάλλεται στην ενοικίαση αυτοκινήτων 

προκειµένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις αλλά και ο άνισος ανταγωνισµός 

που προκαλεί η επιβολή του µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. 

� Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να προωθηθεί η φορολογική εναρµόνιση µεταξύ της 

κεντρικής κυβέρνησης και των ΟΤΑ.  Αυτό θα οδηγήσει σε µικρότερο 

φορολογικό βάρος, αποφυγή της επιβολής φόρου πάνω σε φόρο, απλότητα και 

συνεπώς µικρότερο διοικητικό κόστος ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις. 

� Αναµόρφωση του αναπτυξιακού νόµου (Ν. 26001/98) προκειµένου να είναι πιο 

αποτελεσµατικός για τις τουριστικές επενδύσεις. 

� Μείωση ή κατάργηση της έκδοσης φορολογικών στοιχείων για δευτερεύουσες 

δραστηριότητες των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως είναι η έκδοση τέτοιων 

στοιχείων για την πώληση εφηµερίδων, τηλεκαρτών κ.ά. µέσα στα ξενοδοχεία. 

� Εναρµόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (οριζόντια) των φόρων που επιβάλλονται στο 

τουριστικό προϊόν.  Στον τοµέα αυτό δεν έχει προχωρήσει η εναρµόνιση όπως 

έχει γίνει µε τη φορολογία των προϊόντων.  Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην φορολογική µεταχείριση του τουριστικού 

προϊόντος µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται στρεβλώσεις.  Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η περίπτωση της φορολογίας των ταξιδιωτικών γραφείων και 

τουριστικών πρακτόρων.  Παρά το γεγονός  ότι έχει προταθεί το σύστηµα του 

περιθωρίου ορισµένες χώρες δεν το εφαρµόζουν καθόλου ή το εφαρµόζουν µε 

δικό τους σχήµα.  Επιπλέον υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους συντελεστές 

ΦΠΑ που επιβάλλονται.  Η χώρα µας, εφόσον δεν προχωρεί η εναρµόνιση αυτών 

των φόρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να επιβάλλει φορολογικό 

βάρος στα επίπεδα που έχουν οι ανταγωνίστριες χώρες. 

� Με νόμο πρέπει κάθε μεταβολή της φορολογίας να έχει ισχύ μετά παρέλευση χρόνου 

επαρκούς να την λάβουν υπόψη τους οι τουριστικές επιχειρήσεις στις τιμές που 

προσφέρουν. Αυτό θα προσδώσει ευελιξία στις διαπραγματεύσεις των φορέων του 

τουρισμού μας με ξένους τουριστικούς πράκτορες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ   

 

5.1 Κατηγορίες απασχόλησης που συνεπάγεται η τουριστική 

ανάπτυξη  

Ίσως η πιο θετική συµβολή της τουριστικής ανάπτυξης βρίσκεται στον τοµέα της 

απασχόλησης. Πέραν των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται στον ίδιο τον τοµέα, 

έχει αποδειχθεί ότι και άλλοι τοµείς ευεργετούνται, όπως οι κατασκευές, οι 

µµεταφορές, η γεωργία και το εµπόριο. Ο Greenwood, αναφορικά µε τη σηµασία του 

τουρισµού στις υπανάπτυκτες και αναπτυσσόµενες χώρες υπογραµµίζει ότι: «Η 

κυριότερη επίπτωση του τουρισµού κατά τη διάρκεια των είκοσι πέντε τελευταίων 

ετών µπορεί να επικεντρωθεί σε µια και µόνο λέξη: απασχόληση» (Davydd J. 

Greenwood,1977). Η απασχόληση που δηµιουργεί ο τουριστικός τοµέας µπορεί να 

διακριθεί σε τρεις µµεγάλες κατηγορίες: 

• Την άµεση απασχόληση: Αυτός ο τύπος απασχόλησης αφορά στον κυρίως 

τουριστικό τοµέα και περιλαµβάνει όλα τα άτοµα που εργάζονται στα τουριστικά 

καταλύµατα, τα µµεταφορικά µέσα, τα εστιατόρια και κέντρα αναψυχής, τη διοίκηση 

του τουρισµού, την τουριστική εκπαίδευση, τα καταστήµατα λαϊκής τέχνης, τα 

γραφεία ταξιδιών, τα γραφεία ξεναγών κλπ. Ο κύριος όγκος της άµεσης απασχόλησης 

αφορά στα τουριστικά καταλύµατα, και ιδίως στα κύρια τουριστικά καταλύµατα. Ο 

αριθµός των απασχολουµένων ποικίλλει ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του 

τουριστικού τοµέα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθµό των άµεσα 

απασχολουµένων στα κύρια τουριστικά καταλύµατα είναι οι ακόλουθοι: 1) Ο τύπος 

του τουριστικού καταλύµατος. 2) Η κατηγορία του τουριστικού καταλύµατος. 3) Η 

δυναµικότητα του τουριστικού καταλύµατος. 4) Η περιοχή και ο τόπος 

εγκατάστασης. 5) Η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. 6) Τα χαρακτηριστικά 

της χώρας υποδοχής, όπως το επίπεδο των µµισθών και η ισχύουσα τουριστική 

πολιτική. Συνεπώς, ένα ξενοδοχείο πολυτελείας µεγάλης δυναµικότητας, που είναι 

εγκατεστηµένο σε έναν τουριστικό τόπο και παρουσιάζει υψηλές πληρότητες, απαιτεί 



ένα µµεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων ανά κλίνη σε σχέση µε ένα άλλο 

ξενοδοχείο του ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών, που είναι εγκατεστηµένο σε µια 

λιγότερο τουριστικά ανεπτυγµένη περιοχή, δεδοµένου ότι ο αριθµός των 

καταναλισκοµένων αγαθών και υπηρεσιών αυξάνει µε τον αριθµό των 

διανυκτερεύσεων. Αντίθετα, στις µικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οικογενειακής 

µορφής, παρατηρούνται µικρές διακυµάνσεις στην απασχόληση σχετικά µε τις 

περιόδους λειτουργίας τους.  

• Την έµµεση απασχόληση:  Αυτή αφορά στις επιχειρήσεις που προµηθεύουν τον 

τουριστικό τοµέα µε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη. Ως εκ τούτου, 

θεωρούνται ως έµµεση απασχόληση οι θέσεις εργασίας που οφείλονται στην 

τουριστική δραστηριότητα και ανήκουν στον κλάδο των κατασκευών, της 

χειροτεχνίας, της γεωργίας κλπ. Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται στον κλάδο 

των κατασκευών θεωρούνται οι πιο πολυάριθµες (τουριστικά καταλύµατα, µαρίνες, 

συνεδριακά κέντρα κλπ.).  

• Την απορρέουσα απασχόληση. Αυτή απορρέει από τις δαπάνες των διεθνών 

τουριστών, οι οποίες δηµιουργούν πρόσθετα εισοδήµατα στον τοπικό πληθυσµό που 

εµπλέκεται άµεσα στην τουριστική δραστηριότητα. Συνεπώς, δηµιουργούνται νέες 

θέσεις εργασίας οι οποίες αποσκοπούν να ικανοποιήσουν τις νέες ανάγκες που 

εµφανίστηκαν χάρη στον τουρισµό (δηµόσιες υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση, κλπ.). 

Πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν την τάση να µµειώσουν τις απαιτήσεις 

για εργασία σε τουριστικές περιοχές. Για παράδειγµα η επέκταση χρησιµοποίησης 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σύστηµα κρατήσεων µµειώνει τις ανάγκες για 

κρατήσεις από τέσσερα άτοµα σε ένα. Όµως η φύση της τουριστικής βιοµηχανίας 

απαιτεί υψηλού επιπέδου ατοµικές υπηρεσίες, οι οποίες δείχνουν να αυξάνονται αντί 

να µµειώνονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

 

 

5.2  Χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον τουρισµό 

 



  Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τµήµατος ανακηρύσσεται 

"Πτυχιούχος ", διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις 

και δεξιότητες, ώστε να µπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά σε όλους τους 

τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος είτε ως στέλεχος τουριστικών 

επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, είτε ως 

αυτοαπασχολούµενος.  Ειδικότερα ο πτυχιούχος της ΑΣΤΕΡ έχει τα ίδια 

επαγγελµατικά δικαιώµατα µε τους αποφοίτους των ΤΕΙ, Τµήµατος Τουριστικών 

Επιχειρήσεων και συγκεκριµένα :   

Οι πτυχιούχοι της ΑΣΤΕΡ µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές 

γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελµατικά είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε 

άλλους επιστήµονες, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα όπως αυτός προσδιορίζεται 

από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά είτε ως αυτοαπασχολούµενοι µε τη µελέτη, 

έρευνα και εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονοµία και 

ειδικότερα στη παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών καθώς 

επίσης µε την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές µµονάδες και ταξιδιωτικά 

γραφεία.  1. Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλµατος τους, ασχολούνται µε τα 

παρακάτω αντικείµενα:   

   1. Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών µµονάδων.     2. 

Προµήθεια τροφίµων, ποτών και εξοπλισµού.     3. Προγραµµατισµό επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.     4. Χρηµατοδότηση τουριστικών 

επιχειρήσεων.     5. Τήρηση λογαριασµών πελατών (MAIN COURANTE)     6. 

Εποπτεία ορόφων.     7. Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των 

τουριστικών επιχειρήσεων.     8. Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και 

υπηρεσιών.     9. ∆ιαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες 

κλπ.), µπαρ, κέντρων διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που 

ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α'.     10. Κατάρτιση προϋπολογισµών 

εσόδων - εξόδων.     11. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος ασκούν τις πιο πάνω 

αναφερόµενες δραστηριότητες και όταν αυτές αφορούν σε ξενοδοχειακές - 

επισιτιστικά κλπ. τµήµατα επιβατικών     12. πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.     13. 

Παροχή τουριστικών πληροφοριών.     14. Έκδοση εισιτηρίων.     15. Σχεδιασµός και 

σύνθεση τουριστικού πακέτου.     16. Σχεδιασµός και εκτέλεση ταξιδίου.     17. 

Προγραµµατισµός και εκτέλεση µµαζικής διακίνησης ατόµων.     18. Καθοδήγηση 

ταξιδιωτικών οµάδων (TOUR LEADERS).     19. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος 



ασκούν τις δραστηριότητες του παρόντος άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε 

τουριστικά, ταξιδιωτικά κλπ. τµήµατα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδροµικών 

εταιριών, τραπεζών κλπ.     20. Άσκηση επαγγέλµατος υπευθύνου διευθυντή 

ταξιδιωτικών γραφείων.     21. Παροχή υπηρεσιών στη ∆ιεύθυνση επιθεώρησης του 

Ε.Ο.Τ και άλλες διοικητικές και επισιτιστικές ∆ιευθύνσεις του.    22. Εκπόνηση 

µελετών σκοπιµότητας για την ίδρυση - επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.    

Ο τουριστικός κλάδος λοιπόν, βρίσκεται σε µια συνεχόµενη προσπάθεια αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας του, µε πολιτικές ευελιξίας της εργασίας, µείωσης του εργατικού 

κόστους αλλά και αναβάθµισης του επιπέδου του εργατικού δυναµικού. Η τελική 

τιµή διάθεσης είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στην διαδικασία απόφασης για 

αγορά των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, η χρονική δε στιγµή της 

απόφασης για την αγορά πλησιάζει όλο και περισσότερο στη χρονική περίοδο της 

κατανάλωσης. Αυτό σηµαίνει ότι αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες προσαρµογής της 

τουριστικής προσφοράς στη ζήτηση. Η ζήτηση χαρακτηρίζεται από εποχικότητα, 

περιοδικότητα και κυρίως µεταβολές της τελευταίας στιγµής. Άρα καθίσταται 

επιτακτική η ανάγκη της ευελιξίας. Από τους συντελεστές παραγωγής και διάθεσης 

του τουριστικού προϊόντος, ούτε τα αξιοθέατα, ούτε οι πάγιες εγκαταστάσεις 

µπορούν να αποτελέσουν συνιστώσες ευελιξίας. Ο µοναδικός συντελεστής 

παραγωγής που µπορεί να προσαρµοσθεί προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο 

συντελεστής εργασία (ΣΕΤΕ 2003). Η «εξορθολογικοποίηση» του εργατικού κόστους 

συνδέεται µε τη µείωση των εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες είναι δυσανάλογα 

µεγάλες στο συνολικό κόστος. Το ύψος της επιβάρυνσης αποτελεί αντικίνητρο για 

την αύξηση της απασχόλησης στις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έστω και για 3 

έως 5 µήνες λειτουργίας διατρέχουν αυξηµένο επιχειρηµατικό κίνδυνο. Το κόστος 

για την κοινωνική ασφάλιση αποτελεί στην Ελλάδα το 22,4% του συνολικού 

εργατικού κόστους, έναντι 20,9% του γενικού µέσου όρου για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Χαρακτηριστικό στοιχείο της τουριστικής απασχόλησης είναι η εποχικότητα 

που συνάδει µε το φαινόµενο της εποχικότητας της τουριστικής κίνησης. Η 

απόκτηση προσωπικού για µια προσωρινή περίοδο έχει σαν αποτέλεσµα να 

επενδύουν οι επιχειρήσεις πάνω στο προσληφθέν προσωπικό, µε το προφανές ρίσκο, 

στο τέλος της τουριστικής περιόδου να χαθεί το προσωπικό το οποίο εύλογα αναζητά 

µόνιµη απασχόληση. Η διαδικασία αυτή επιφέρει µόνιµα πλέον αποτελέσµατα 

συνιστάµενα στην έλλειψη εξειδίκευσης και την επιβάρυνση της οικονοµίας λόγω 



της καταβολής οικονοµικών ενισχύσεων, αλλά και στο κόστος εκπαίδευσης του 

τουριστικού προσωπικού. Συνεπώς παρατηρείται το φαινόµενο υψηλής ανεργίας 

εκτός τουριστικής περιόδου και της έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού κατά τη 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Αρνητική επίπτωση της τουριστικής ανάπτυξης 

συνιστά το ότι δηµιουργεί «εποχιακό» πληθωρισµό στις τουριστικές χώρες, και 

παράλληλα, οδηγεί σε πολύ µεγάλη άνοδο των τιµών της γης, µε τελική κατάληξη τη 

δηµιουργία εκτεταµένων κυκλωµάτων κερδοσκοπίας της. Η εποχικότητα της 

απασχόλησης λειτουργεί µάλλον αρνητικά στην περίπτωση του έµπειρου και 

ειδικευµένου εργατικού δυναµικού, το οποίο δεν απορροφάται σε ικανοποιητικό 

βαθµό στους δύο κυριότερους κλάδους του τοµέα –τα ξενοδοχεία και τα πρακτορεία- 

και συχνά στρέφεται σε απασχολήσεις εκτός της τουριστικής αγοράς εργασίας. 

Αντίθετα, λειτουργεί θετικά στην περίπτωση του ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού 

που αναζητεί περιστασιακή απασχόληση ή και συµπληρωµατικό εισόδηµα. Είναι 

γνωστό και σύνηθες το φαινόµενο αγρότες να εργάζονται κατά την θερινή περίοδο 

στον τουριστικό τοµέα, ή ακόµα και άνεργοι από άλλες περιοχές να µετακινούνται 

προς µεγάλα τουριστικά κέντρα αναζητώντας προσωρινή απασχόληση στα 

τουριστικά επαγγέλµατα. Η ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα τόσο στις βιοµηχανικές 

όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες προκάλεσε αύξηση των ανειδίκευτων ή 

ηµιειδικευµένων θέσεων εργασίας, µε αποτέλεσµα η εποχιακή απασχόληση στον 

τουρισµό να καλύπτεται σε υψηλά ποσοστά από ανειδίκευτους ή περιστασιακά 

απασχολούµενους που απλώς επιζητούν ένα δεύτερο ή συµπληρωµατικό εισόδηµα 

και όχι σταθερή εργασία. Η ανειδίκευτη εργασία ήταν ανέκαθεν χαρακτηριστικό της 

αγοράς εργασίας του τουριστικού τοµέα του οποίου η λειτουργία στηρίζεται σε µικρό 

ποσοστό ειδικευµένων (Κ. Κασιµάτη, Μ. Θανοπούλου, Π. Τσάρτας,2005). Σε γενικές 

γραµµές ο τουριστικός τοµέας στο σύνολο του δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικός σε 

εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις. Μεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού στον 

τουριστικό τοµέα, ιδίως σε ότι αφορά τον µαζικό τουρισµό, είναι ανειδίκευτο ή 

χαµηλού βαθµού εξειδίκευσης (ΙΤΕΠ ,2004). Η ποιότητα του εργατικού δυναµικού 

και η αποδοτικότητά του εξαρτώνται σε µεγαλύτερο βαθµό από τη στάση του 

εργαζόµενου απέναντι στα καθήκοντά του καθώς επίσης και από τις οργανωτικές του 

ικανότητες. Ζητούµενο είναι µάλλον µια υψηλή στάθµη Ίδρυµα Τουριστικών 

Ερευνών και Προβλέψεων επαγγελµατισµού και µια κουλτούρα εξυπηρέτησης του 

πελάτη από την κατοχή ξηρών τεχνικών γνώσεων. Ο εργοδότης επιζητά από τον 

εργαζόµενο όχι τόσο ένα υψηλό βαθµό τεχνικής εξειδίκευσης σε µια πολύ 



συγκεκριµένη εργασία αλλά περισσότερο “µ ια δέσµη ικανοτήτων, να εκτελεί σχετικά 

απλά καθήκοντα, πράγµα που απαιτεί και µια ικανοποιητική στάθµη ικανοτήτων 

αυτοοργάνωσης”. Επειδή οι αµοιβές της εργασίας αποτελούν υψηλό ποσοστό των 

συνολικών δαπανών λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, η ανάγκη για 

ευελιξία οδηγεί στην ανάγκη συµπίεσης του κόστους εργασίας. Η συµπίεση αυτή 

εκδηλώνεται εντονότερα για την ανειδίκευτη και ηµιειδικευµένη εργασία. Η ανάγκη 

για συµπίεση του κόστους σε συνδυασµό και µε τις σχετικά χαµηλότερες απαιτήσεις 

του τοµέα σε προσωπικό προκεχωρηµένης εξειδίκευσης, ερµηνεύουν και άλλα 

χαρακτηριστικά της σύνθεσης του εργατικού δυναµικού στον τοµέα διεθνώς όπως:  

1) Ολοένα και αυξανόµενα ποσοστά εργαζοµένων µε καθεστώς µερικής 

απασχόλησης, ιδίως στα µεσαία και κατώτερα κλιµάκια, οι οικονοµικές απαιτήσεις 

των οποίων είναι σχετικά χαµηλότερες. 2) Υψηλά ποσοστά απασχολουµένων που 

προέρχονται από άλλους τοµείς ή κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, οι οποίοι 

επίσης έχουν σχετικά περιορισµένες οικονοµικές απαιτήσεις είτε διότι η απασχόληση 

µειώνεται στους κλάδους από τους οποίους προέρχονται και πιέζονται από την 

ανεργία είτε διότι στερούνται εξειδίκευσης. 3) Μεγάλος αριθµός απασχολουµένων 

γυναικών πολύ µικρό όµως ποσοστό των οποίων κατέχει υπεύθυνες θέσεις. Είναι 

γνωστό ότι σε πολλές χώρες οι αµοιβές της γυναικείας εργασίας και δη της 

ανειδίκευτης είναι συγκριτικά χαµηλότερες. 4) Υψηλά ποσοστά συµµετοχής 

οικονοµικών µεταναστών στη συνολική απασχόληση µε επισφαλή σχέση εργασίας, 

οι οποίοι συνήθως είναι διατεθειµένοι να εργαστούν και µε συγκριτικά χαµηλότερες 

αµοιβές. 5) Υψηλά ποσοστά συµµετοχής στη συνολική απασχόληση νέων σε ηλικία 

ατόµων µε χαµηλά επίπεδα κατάρτισης, που δέχονται να εργαστούν µε σχετικά 

χαµηλές αµοιβές, λόγω έλλειψης πείρας ή άλλων ευκαιριών για απασχόληση. 6) 

Μεγάλος αριθµός απασχολουµένων κάτω από συνθήκες παραοικονοµίας, που 

περιορίζουν το συνολικό εργατικό κόστος για τον εργοδότη. 7) Μακρά ωράρια 

εργασίας, που τείνουν να µειώσουν το µοναδιαίο κόστος. 8) Χαµηλότερη συµµετοχή 

σε συνδικάτα σε σύγκριση µε άλλους κλάδους. Πέραν τούτων, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται µια στροφή σε παραοικονοµικές ή άτυπες µορφές ανειδίκευτης 

εργασίας, όπως προφορικές συµφωνίες για παροχή εργασίας, χρησιµοποίηση µελών 

οικογένειας στην οικογενειακή επιχείρηση, συµβόλαια µικρής χρονικής διάρκειας (1-

4 µήνες) και κυρίως εργασία χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Πολλές εξ αυτών των 

άτυπων µορφών εργασίας συνδέονται µε την παροχή υπηρεσιών σε συγκροτήµατα 



ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων αλλά και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και 

σε εστιατόρια ή µπαρ. Εξίσου αναπτυγµένες εµφανίζονται και µε σηµαντική 

ποσοστιαία συµµετοχή γυναικών, η περιστασιακή και η µερική απασχόληση, πχ. 

εργασία τα Σαβ/κα σε εστιατόρια, εργασία το απόγευµα σε καταστήµατα ή παροχή 

έκτακτων υπηρεσιών σε ξενοδοχεία ή εργασία µόνο κατά διάρκεια της «full season», 

Ιούλιος-Αύγουστος. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο παραοικονοµικός χαρακτήρας 

είναι έκδηλος. Άλλωστε συχνά αυτό το χαρακτηριστικό (αδήλωτο - αφορολόγητο 

εισόδηµα) είναι το κυρίαρχο κίνητρο για την αναζήτηση τέτοιων µορφών 

απασχόλησης.  

Σε κάθε περίπτωση, χαρακτηριστικό των µορφών απασχόλησης που προαναφέραµε 

είναι ότι τείνουν να καταστούν εγγενές χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του ελληνικού 

τουρισµού, γεγονός που δυσχεραίνει τόσο την στατιστική τους αποτίµηση όσο και 

την αποτίµηση της απασχόλησης στον τουρισµό γενικά. Καθίσταται όµως βέβαιο ότι 

η αύξηση τέτοιων µορφών απασχόλησης συµβάλλει στη συνεχή υποτίµηση και 

υποβάθµιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων που απορρέουν από την εργατική 

νοµοθεσία, τη νοµοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση και τη νοµοθεσία για ίσες 

ευκαιρίες στην απασχόληση ανάµεσα σε γυναίκες και άνδρες. Είναι επίσης γεγονός, 

ότι ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων συγκαταλέγεται ανάµεσα στους 

κλάδους εκείνους όπου εντοπίζεται ο κύριος όγκος της αδήλωτης εργασίας (στη 

γεωργία, τις κατασκευές, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια και γενικότερα στις 

υπηρεσίες,( ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Α∆Ε∆Υ 2007,Τάτσος Ν. 2001). Οι εργοδότες αναφέρουν ως 

βασικό κίνητρο για τη µείωση του κόστους εργασίας την αποφυγή καταβολής φόρων 

και κοινωνικών εισφορών. Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας και η έντονη 

προώθηση ενός µοντέλου απελευθέρωσης των εργασιακών σχέσεων που 

χαρακτηρίζονται από την ευελιξία καθιστούν µάλιστα πιο εύκολη την παραβίαση της 

εργατικής νοµοθεσίας και έχουν οδηγήσει στην άνοδο των δεικτών της αδήλωτης 

εργασίας. Συχνό είναι για παράδειγµα το φαινόµενο της υπογραφής συµβάσεων 

µερικής απασχόλησης, ενώ η απασχόληση στην πραγµατικότητα είναι πλήρης, ή της 

εναλλαγής µεταξύ περιόδων αδήλωτης και δηλωµένης εργασίας, όταν ο χαρακτήρας 

της σύµβασης είναι εποχιακός. Όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα χαρακτηριστικά της 

τουριστικής αγοράς εργασίας συνεπικουρούµενα από την εποχικότητα της 

απασχόλησης και την περιοδική ανεργία που αυτή συνεπάγεται, τείνουν να 



εξασθενήσουν την ελκυστικότητα των τουριστικών επαγγελµάτων για τους 

εργαζοµένους, ιδίως όταν πρόκειται για σχέση εξαρτηµένης εργασίας.    

 

 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ   

Αυτοί είναι:  

• ξενοδοχεία,  • ξενώνες οικοτροφείου,   

• επιχειρήσεις επιπλωµένων διαµερισµάτων,   

• επιχειρήσεις θέρετρων,   

• τουριστικοί οικίσκοι (µπανγκαλόου),   

• µοτέλ,   

• τουριστικά περίπτερα,   

• κέντρα παραθερισµού και διακοπών και   

• κάµπινγκ.   

  (Οδηγός Τουριστικών Επαγγελµάτων, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)   

  

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  

Οι συνήθεις εργοδότες είναι: • Ταξιδιωτικοί Οργανισµοί,   

• Τουριστικά γραφεία,   • Αεροπορικές εταιρίες,  • Γραφεία ενοικιάσεως 

αυτοκινήτων,  • Σε κάποιες περιπτώσεις οι εργαζόµενοι µπορεί να είναι 

αυτοαπασχολούµενοι,  κυρίως ως σύµβουλοι τουριστικών και ταξιδιωτικών 

επιχειρήσεων.   

   

  ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  



Οι θέσεις εργασίας εκτείνονται: • Σε διάφορα τµήµατα τουριστικών γραφείων, για   - 

συνεχή και αξιόπιστη παροχή πληροφοριών στο κοινό,   - συνεχή συνεργασία µε 

ξενοδοχεία, µουσεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων,  ναυτιλιακές και 

αεροπορικές εταιρείες, εστιατόρια κλπ,   - ανάπτυξη ή/και χρήση εξειδικευµένου 

πληροφοριακού συστήµατος,   - χρήση εξειδικευµένου λογισµικού κρατήσεων,    - 

πώληση πάσης φύσεως εισιτηρίων, µε όλα τα µεταφορικά µέσα,   - τη διαρκή 

ενηµέρωση και µεσολάβηση σε σχέση µε τη διαθεσιµότητα καταλυµάτων, 

εστιατορίων κλπ. Και οργάνωση παροχής υπηρεσιών στον τόπο προορισµού,  - 

συνεχή συνεργασία µε µεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία και - συνοδεία σε εκδροµές 

οµάδων τουριστών.  • Στην αεροπορική βιοµηχανία • Σε γραφεία ενοικιάσεως 

αυτοκινήτων (Rent a car)  • Σε σηµεία παροχής τουριστικών πληροφοριών.     

 

  ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  

Οι δραστηριότητες του τµήµατος είναι • Έκδοση εισιτηρίων (αεροπορικών, 

ακτοπλοϊκών, σιδηροδροµικών),   • Εξασφάλιση δωµατίων σε ξενοδοχεία ή σε άλλης 

µορφής καταλύµατα,  • Έκδοση συναλλάγµατος,  • Εξασφάλιση κρουαζιέρας (cruise 

accommodations)  καθώς και των εκδροµών που συνοδεύουν την κρουαζιέρα (shore 

excursions),  • Εξασφάλιση µονοήµερων ή ολιγοήµερων περιηγήσεων (full-day tour, 

two-or more days tour κ.λ.π.),   

• Εξασφάλιση ξεναγήσεων πόλεων και απογευµατινών ή βραδινών περιπάτων  

(sightseeing, by-night),  • Μεσολάβηση ενοικίασης αυτοκινήτου (car rental),  • 

Εξασφάλιση εισιτηρίων τρένων, πλοίων, ιπταµένων δελφινιών κ.λπ. και • Κρατήσεις 

διαφόρων εκδηλώσεων (όπως θεάτρου, µµουσικής κ.ά.).    

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Οι δραστηριότητες του τµήµατος είναι • Πώληση οργανωµένων ταξιδιών τρίτων,   • 

Οργάνωση ταξιδιών σε διάφορες χώρες του εξωτερικού,  όπως και στο εσωτερικό της 

χώρας.    

  

 ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  



Οι δραστηριότητες του τµήµατος είναι • Παραλαβή και µεταφορά (transfer) από την 

πύλη εισόδου των τουριστών στον τόπο διαµονής και αντίστροφα,  καθώς και πάσης 

φύσεως µετακίνηση µε ποικιλία µεταφορικών µέσων,  • Περιηγήσεις (sight-seeing 

tours, by night),  • Επεξηγήσεις και διερµηνείες,  • Κρατήσεις εισιτηρίων για θέατρα,  

εστιατόρια,  κονσέρτα και σε άλλες εκδηλώσεις, • Μικρές διακοπές ειδικού 

ενδιαφέροντος,  όπως one-day cruises, full days,  

half  days και • Οργάνωση συνεδρίων και ταξιδιών incentives.    

  

 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Αυτές περιλαµβάνουν: • Ελκυστικό αντικείµενο εργασίας,   • Επιµεληµένο και 

ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,  • ∆ιαρκή και απαιτητική επαφή µε πελάτες / 

ταξιδιώτες,  • Κατά την τουριστική περίοδο η εργασία µπορεί να γίνει ιδιαίτερα 

πιεστική,   • Μπορεί η εργασία να είναι µερικής απασχόλησης,   • Ενδέχεται να 

απαιτεί µετακινήσεις ή/ και παραµονή µακριά από τον τόπο διαµονής  

(αρχηγοί- συνοδοί),  • Περιορισµένο ελεύθερο χρόνο στην υψηλή σεζόν και   

Επιµεληµένη-προσεγµένη εµφάνιση.  

 

www.ypakp.gr 

www.aster.edu.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

6.1 Αειφόρος ανάπτυξη  

H έννοια της αειφόρου ανάπτυξης αναφέρεται σε ένα πρότυπο ανάπτυξης το 

οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονοµεύει την 

ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. 

Αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόµων διαφυλάσσοντας 

παράλληλα το περιβάλλον τους σε βραχυπρόθεσµη, σε µεσοπρόθεσµη και κυρίως, σε 

µακροπρόθεσµη βάση. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει τριπλό στόχο: µια οικονοµική 

ανάπτυξη, αποτελεσµατική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιµη. 

 Η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στον ορισµό και την εφαρµογή των 

άλλων πολιτικών έχει ουσιαστική σηµασία για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου 

ανάπτυξης. Η αρχή αυτή, η οποία επιβεβαιώθηκε στην συνθήκη του Μάαστριχτ και τη 

σύνοδο κορυφής του Κάρντιφ το 1998, έθεσε τα θεµέλια για µια συντονισµένη δράση σε 

κοινοτικό επίπεδο για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στις πολιτικές 

της ΕΕ. 

Τον Μάιο του 2001 εγκρίθηκε στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της αειφόρου 

ανάπτυξης, η οποία αναθεωρήθηκε το 2005 ώστε να δοθεί µια νέα ώθηση στον τοµέα 

αυτόν. Η παγκόσµια σύµπραξη για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή το 2002, της προσέδωσε µια εξωτερική διάσταση. 

Η παγκόσµια κοινότητα αναγκάστηκε να επιζητήσει έναν ορισµό της ανάπτυξής της, µε 

προοπτική, επειδή αντιλήφθηκε ότι οι επιλογές της, η χρήση των πηγών, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας οδηγούσαν µε µια ανάπτυξη, θα τολµήσω να πω, χωρίς αύριο. 

Ο πλανήτης ήδη έχει κρούσει τον κώδωνα και µόνος του µας έδειξε πως η αειφορία δεν 

είναι επιλογή αλλά µονόδροµος, χωρίς παρεκκλίσεις από αυτόν και υπερβολές ως προς 

αυτόν. 

Χωρίς να το καταλάβουµε (έτσι θέλω να πιστεύω), ξεκινήσαµε ακήρυχτο πόλεµο µε τον 

ίδιο µας τον πλανήτη, που µας φιλοξενεί. 

∆εν αντιληφθήκαµε ότι αυτός είναι ο ισχυρός, ότι είµαστε προέκταση του και ότι αν αυτός 

πάψει να υπάρχει, θα έχει προηγηθεί η δική µας εξαφάνιση. 



Τώρα καλούµαστε να τρέξουµε και να αντιστρέψουµε το χρόνο. Για να επιβιώσουµε και 

οι δύο, πρέπει οι ρυθµοί της αλλαγής της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς µας, να είναι πιο 

γρήγοροι, από αυτούς της επέκτασης της των βλαπτικών µεταβολών του κλίµατος στον 

πλανήτη. 

Καλούµαστε ακόµα να δώσουµε µια µάχη µαθηµατικής σχέσης. Το κέρδος, ο 

ανταγωνισµός, τα συµφέροντα, «κάνανε» ένα (1) και έφτασε η ζηµιά στο πλανήτη να 

είναι δέκα (10). Τώρα, τώρα που το περιβάλλον αντέδρασε και εκδικείται, εµείς πρέπει να 

κάνουµε δέκα (10) διορθωτικές επεµβάσεις για να είναι η θετική µεταβολή της τάξης τους 

ενός(1), αν είναι και τόση. 

Εµείς, ποιοι εµείς; Τι έκανε ο εργαζόµενος µια κωµόπολης, ο εργάτης στα χωράφια µιας 

ορεινής περιοχής, ο ψαράς στο νησί του, ο µαθητής στην τάξη του, ο πολίτης των 

µεγαλουπόλεων, που έβλαψε το περιβάλλον; Ή  καλύτερα πόσο η δράση του, η µε χωρίς 

ιδιαίτερη, αν θέλετε, περιβαλλοντική προστασία, έβλαψε, σε σχέση µε αυτά που κάνουνε 

οικονοµικοί γίγαντες; 

Ελάχιστα, συγκριτικά. Όµως η µάχη αυτή, ο αγώνας αυτός µας αφορά όλους και δεν είναι 

ώρα για καταµερισµό ευθυνών. Ναι φταίνε οι ισχυροί περισσότερο, πολύ περισσότερο, 

όµως κινδυνεύουµε όλοι το ίδιο! 

Ο πλανήτης δεν επιµερίζει τη βλάβη και δεν την στρέφει επιλεκτικά προς κάποιους. 

Μας θεωρεί όλους το ίδιο υπεύθυνους. 

Η αυτοδιοίκηση έχει την τύχη και την ευθύνη να είναι πιο κοντά από όλες τις µορφές 

διοίκησης, στον πολίτη. Σ’ αυτά τα πλαίσια καλείται να δώσει και αυτή τη µάχης για τη 

σωτηρία µας. 

Πρέπει να βρει τον τρόπο να αλλάξει την περιβαλλοντική συνείδηση των τοπικών 

κοινωνιών, να ενεργοποιήσει τους πολίτες σε δράσεις και τρόπο ζωής φιλικά προς το 

περιβάλλον, να οργανώσει τη λειτουργία της ,τις προσφερόµενες από αυτήν υπηρεσίες, µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να µην επιβαρύνεται τα περιβάλλον. 

Να βρει τρόπους να µεταφέρει στην πράξη στις τοπικές κοινωνίες τον ορισµό της 

αειφόρου ανάπτυξης και τον τριπλό στόχο που έχει αυτή. Να αναπτύξει τις τοπικές 

κοινωνίες, κάνοντάς τις οικονοµικά ισχυρές, προσφέροντας το αίσθηµα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης στα µέλη της, σε πόλεις που να µπορούν να κινούνται, να αναπνέουν, να 

ζουν. 

Έχει και µια άλλη δύσκολη αποστολή η αυτοδιοίκηση, ίσως τη δυσκολότερη. Να πει στ 

µέλη των τοπικών κοινωνιών και να τα πείσει γι αυτό, ότι είναι και µέλη της παγκόσµιας 

κοινωνίας. Ότι πέρα από το τοπικό δηµοτολόγιο και την εθνική υπηκοότητα, την 



περιβαλλοντική. Αυτή δεν έχει όρια και σύνορα, δεν την ορίζουν τοπικές, κρατικές ή 

διακρατικές συνθήκες. Ορίζεται από τον πλανήτη. 

Η υπηκοότητα παρέχει σε αυτόν που την έχει µια σειρά από αµοιβαία δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις, πολύ φοβούµαι όµως πως στην περίπτωση της οικολογικής υπηκοότητας 

µόνο υποχρεώσεις θα έχουµε, µε µεγαλύτερη όλων να ανατρέψουµε τον οικολογικό 

κατήφορο, στον οποίο αλόγιστα οδηγήσαµε τον πλανήτη. 

Έχουν γίνει αµέτρητοι πόλεµοι, για πολλές αιτίες, µε πολλά αποτελέσµατα. Κάποιοι 

νίκησαν, κάποιοι έχασαν. Τώρα, που χάσµα το µέτρο του κέρδους, της ανάπτυξης, της 

εκµετάλλευσης, τώρα θα δώσουµε ΟΛΟΙ µαζί έναν πόλεµο και όλοι µαζί θα τον χάσουµε 

ή θα τον κερδίσουµε. Ξέρετε, όλοι ζεσταίνονται το ίδιο, όλοι πεινάνε το ίδιο, όλοι 

διψάνε το ίδιο, όλοι πνίγονται το ίδιο.  

Αντίπαλός µας οι εαυτοί µας, (ο πιο δύσκολος αντίπαλος). Σύµµαχός µας το αίσθηµα 

της αυτοσυντήρησης, ( ο πιο ισχυρός σύµµαχος). Στόχος µας η αειφόρος ανάπτυξη. 

Συγκεκριµένο στίγµα, γιατί πολλές φορές θα χαθούµε µεταξύ µας σ’ αυτόν το πόλεµο, 

η ανάγκη µας να επιβιώσουµε σ’ έναν πλανήτη που θα έχει µέλλον. 

 

 

Η εξέλιξη της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης 

 

 

Το Πόρισµα της Παγκόσµιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη ( WCED 

1987 ) γνωστότερο και σαν πόρισµα Brundtland, αποτελεί την πεµπτουσία της αρχής της 

αειφόρου ανάπτυξης. Τα βασικά συστατικά στοιχεία της αειφόριας όπως αποδίδονται στο 

πόρισµα Brundtland είναι:  

 

• Αναζωογόνηση της Ανάπτυξης  

• Αλλαγή στην Ποιότητα της Ανάπτυξης 

• Ικανοποίηση Βασικών Αναγκών 

• Σταθεροποίηση Πληθυσµού 

• ∆ιατήρηση και Εµπλουτισµός των Πόρων 

• Επαναπροσανατολισµός της Τεχνολογίας και τον έλεγχο των κινδύνων 

που αυτή ελλοχεύει 

• ∆ιασύνδεση Περιβάλλοντος µε την Οικονοµία 



Στο πόρισµα Brundtland καθώς και στα πιεστικά περιβαλλοντικά προβλήµατα βασίστηκε 

η Σύνοδος των Ηνωµένων Εθνών του Ρίο και δροµολόγησε µεταξύ άλλων και την Agenda 

21. 

 

Αυτή οµαδοποιεί τέσσερις κατηγορίες θεµάτων : 

 

1. Κοινωνική και Οικονοµική ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της διεθνούς 

συνεργασίας κατά της φτώχιας, την αειφόρο κατανάλωση, πληθυσµός, υγεία, 

εγκαταστάσεις και διασύνδεση του περιβάλλοντος µε την ανάπτυξη. 

2. ∆ιαχείριση των Πόρων συµπεριλαµβανοµένων της ατµόσφαιρας, του σχεδιασµού 

της γης, αποψίλωση των δασών, ευαίσθητα οικοσυστήµατα, βουνά, αγροτική 

ανάπτυξη, βιοποικιλία, βιοτεχνολογία, θάλασσες, νερά, τοξικά απόβλητα, επικίνδυνα 

απορρίµµατα, στερεά απόβλητα και αποχετεύσεις, και ραδιενεργά απόβλητα. 

3. Ενδυνάµωση της συµµετοχής ευρύτερων οµάδων : γυναίκες, παιδιά, ιθαγενείς 

πληθυσµοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

4.  Μέσα Επίτευξης: Περιλαµβάνουν τους εκπαιδευτικούς οργανισµούς και 

παρεµφερείς φορείς, τεχνολογία, µεταφορά τεχνογνωσίας, νοµοθεσία και 

πληροφόρηση για λήψη των αποφάσεων.  

 

 

6.2 Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη  

 
   Οι υποδοµές για την ανταγωνιστικότητα είναι απαραίτητες αλλά πρέπει να διέπονται 

από κανόνες και να µην είναι ανεξέλεγκτες. Οι πιέσεις που υφίσταται το περιβάλλον στις 

τουριστικές περιοχές της Ελλάδας έχουν ήδη γίνει έντονα αισθητές. Άναρχη οικιστική 

ανάπτυξη, παράνοµη δόµηση, καταπάτηση βιοτόπων, θαλάσσια ρύπανση, ρύπανση των 

υπόγειων υδάτων, διάβρωση του εδάφους και αισθητική υποβάθµιση είναι τα 

συνηθέστερα περιβαλλοντικά  προβλήµατα. 

    Όσον αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού, που επηρεάζουν την 

αλλαγή ηθών και αξιών. Την εγκατάλειψη παραδοσιακών δοµών κοινωνικής ζωής και την 

κυριαρχία ξένων προς τον τόπο προτύπων συµπεριφοράς, είναι αλήθεια ότι αυτές υπήρξαν 

έντονες κατά τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες, όταν η ύπαιθρος διατηρούσε ακόµη 

στοιχεία παραδοσιακής ζωής. 



     Σήµερα, που έχει συντελεστεί πια η µετάβαση από τον παραδοσιακό στον αστικό 

πολιτισµό στις περισσότερες αγροτικές περιοχές του ανεπτυγµένου κόσµου, και που 

παράγοντες όπως η τηλεόραση και τα ΜΜΕ, γενικότερα, παίζουν καταλυτικό ρόλο στην 

εισαγωγή προτύπων και ηθών, ο τουρισµός φαίνεται να αποτελεί λιγότερο σηµαντικό 

παράγοντα αλλαγής. 

    Σύµφωνα µε τον κλασσικό ορισµό, αειφόρος ανάπτυξη είναι η <<ανάπτυξη που 

καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των 

µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες>>. Με άλλα λόγια, αποτελεί τη 

µέριµνα ώστε η σηµερινή µεγέθυνση να µην υπονοµεύει τις δυνατότητες µεγέθυνσης των 

µελλοντικών γενεών. 

    Η αειφόρος ανάπτυξη έχει τρεις συνιστώσες: 

• Οικονοµική 

• Κοινωνική 

• Περιβαλλοντική 

οι οποίες απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίµηση. 

     Η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, που εγκρίθηκε το 2001 και αναθεωρήθηκε το 

2005, συµπληρώνεται, µεταξύ άλλων, από την αρχή της ένταξης των περιβαλλοντικών 

προβληµατισµών στις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

     Η Ευρώπη είναι ο ελκυστικότερος τουριστικός προορισµός στον κόσµο και ο 

τουρισµός συµβάλλει σε σηµαντικό βαθµό ανάπτυξη και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας 

σε αυτήν. Εντούτοις, η ανταγωνιστικότητα του τοµέα σχετίζεται στενά µε την αειφορία, 

δεδοµένου ότι η ποιότητα των τουριστικών προορισµών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

το φυσικό περιβάλλον τους και τις τοπικές κοινότητες. Για αυτόν το λόγο, είναι 

απαραίτητη η υιοθέτηση µιας ολιστικής προσέγγισης που αποσκοπεί ταυτόχρονα στην 

οικονοµική ευηµερία του τοµέα αλλά και στην κοινωνική συνοχή, στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στην προώθηση του πολιτισµού των ευρωπαϊκών τουριστικών 

προορισµών. 

     Η αλλαγή του κλίµατος είναι µια από τις σοβαρότερες απειλές που αντιµετωπίζει η 

ανθρωπότητα. Ο ξενοδοχειακός κλάδος θα πρέπει να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες 

επίτευξης παγκόσµιας συµφωνίας για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

    Οι δεσµεύσεις των χωρών της Ε.Ε. και της Ελλάδος ενέκριναν µια ολοκληρωµένη 

δέσµη µέτρων µείωσης των εκποµπών. 

Στόχοι αυτών των µέτρων είναι : 



• η µείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% (σε σχέση µε τις 

προβλέψεις) 

• η αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην αγορά σε 20% και 

• η µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον µέχρι το 

2020 ( σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990). 

 

 

6.2.1  Ανακύκλωση αποβλήτων 

 

    Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται 2 δισεκατοµµύρια τόνοι αποβλήτων ετησίως, 

ποσότητα που αφενός περιλαµβάνει και ιδιαιτέρως επικίνδυνα απόβλητα, αφετέρου 

αυξάνεται συνεχώς. Η αποθήκευση των αποβλήτων δεν αποτελεί βιώσιµη λύση, η δε 

καταστροφή  τους δεν συνιστά ικανοποιητική επιλογή, επειδή συνεπάγεται απορρίψεις και 

αφήνει πολύ πυκνά και ρυπογόνα κατάλοιπα. 

     Η καλύτερη λύση εξακολουθεί να είναι η πρόληψη της δηµιουργίας των αποβλήτων 

αυτών και η επανεισαγωγή τους στον κύκλο των προϊόντων µέσω της ανακύκλωσης των 

συστατικών τους στοιχείων, στις περιπτώσεις που υπάρχουν λύσεις οικολογικά και 

οικονοµικά βιώσιµες. 

     Στον ξενοδοχειακό κλάδο έχει υπολογιστεί ότι καθηµερινά κάθε ένοικος παράγει 

απόβλητα 1 κιλό/ηµέρα. Η ποσότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική και θα πρέπει να 

διαχειρίζεται κατάλληλα. Στόχος είναι η εισαγωγή του κανόνα 4R (Reduce – Reuse – 

Recycle – Replenish), της µείωσης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης, της ανάκτησης και 

της επαναχρησιµοποίησης. Το 30% των αποβλήτων των ξενοδοχείων µπορεί να ανακτηθεί 

και να ανακυκλωθεί. 

  

 

6.2.2  ∆ιαχείριση νερού 

 
      Το νερό αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα για την οµαλή λειτουργία της 

ξενοδοχειακής και τουριστικής βιοµηχανίας. Χρησιµοποιείται από τις  ξενοδοχειακές 

µονάδες για την παρασκευή των φαγητών, για την καθαριότητα και την υγιεινή, σε 



διάφορες εγκαταστάσεις προκειµένου για την άνεση και την αναψυχή των επισκεπτών και 

φυσικά ως πόσιµο. 

     Επιπρόσθετα, τα ξενοδοχεία εξαρτώνται άµεσα από την οµαλή λειτουργία και 

επιβίωση των προµηθευτριών εταιριών τους, οι οποίες κατά βάση προέρχονται από τους 

τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και των ποτών. 

      Όπως γίνεται κατανοητό, καµία από αυτές τις βιοµηχανίες δεν µπορεί να λειτουργήσει 

οµαλά χωρίς την απαραίτητη επάρκεια νερού κάτι που θα πλήξει κατ’ επέκταση στην 

τουριστική βιοµηχανία. 

     Από οικονοµικής και διαχειριστικής πλευράς, οι λογαριασµοί του νερού αποτελούν 

περίπου το 10% του συνόλου των λογαριασµών σε πολλά ξενοδοχεία. 

     Τα ξενοδοχεία, µε κατάλληλες και καθόλου δαπανηρές µεθόδους, καθώς και µε 

υιοθέτηση απλών πρακτικών, µπορούν να µειώσουν την κατανάλωση ανά επισκέπτη  ανά 

διανυκτέρευση µέχρι και στο 50% σε σχέση µε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που δεν 

προνοούν καθόλου για την εξοικονόµηση του νερού. Με αυτόν τον τρόπο και οικονοµικό 

όφελος θα έχουν αλλά και θα εξασφαλίσουν τη βασική παροχή νερού, την απαραίτητη για 

τις καθηµερινές ανάγκες λειτουργίας του ξενοδοχείου. 

     Αν λάβουµε υπόψη µας το τι ισχύει αναφορικά µε το διαθέσιµο όγκο νερού που 

καλείται να εξυπηρετήσει πως το νερό δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρείται ως 

κάτι το δεδοµένο και άρα σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να σπαταλιέται άδικα. 

      Το 97% του νερού της γης βρίσκεται στους ωκεανούς οι οποίοι και καλύπτουν το 71% 

της επιφάνειας της. Μόλις το 2% είναι καθαρό νερό, τα 2/3 του οποίου βρίσκονται στους 

πόλους και τους πόλους και τους παγετώνες. Αυτό αφήνει περίπου ένα ποσοστό της 

τάξεως του 1% ως καθαρό νερό στο έδαφος, στα ποτάµια, στις λίµνες, στην ατµόσφαιρα 

και στο υπέδαφος. 

      Ωστόσο, µε τη ζήτηση του νερού να αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς λόγω της αύξησης 

του παγκόσµιου πληθυσµού, γίνεται προφανές ότι το 1% βρίσκεται ήδη υπό απειλή. Η 

κλιµατική αλλαγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια επιβαρύνει ακόµα περισσότερο το 

πρόβληµα καθώς τα καιρικά φαινόµενα έχουν καταστεί από τη µια λιγότερο προβλέψιµα 

και από την άλλη περισσότερο έντονα. Τα ζητήµατα της διαθεσιµότητας νερού και της 

ποιότητας αυτού είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους και ένα πολύ σηµαντικό βήµα 

προς την εξασφάλιση επαρκούς παροχής νερού καλής ποιότητας είναι η λήψη ενεργειών 

προς µείωση της κατανάλωσης αυτού. 

 

 



 

 

 

 

6.2.3  Ποιότητα αέρα 

 
    Ο εσωτερικός αέρας είναι η ατµόσφαιρα στο εσωτερικό ενός κτιρίου, στον οποίο 

εκτίθεται τόσοι οι εργαζόµενοι σε αυτό, όσο και το ευρύ κοινό. Ως ποιότητα εσωτερικού 

αέρα, εννοούµε την αναλογία συγκέντρωσης ρύπων σε έναν εσωτερικό χώρο ως προς τα 

κανονικά ατµοσφαιρικά αέρια στο χώρο αυτό. 

Ο εσωτερικός αέρας πολλές φορές είναι περισσότερο µολυσµένος από τον αέρα στην 

εξωτερική ατµόσφαιρα και αν αναλογιστούµε ότι οι περισσότεροι από εµάς, ξοδεύουµε το 

90% του χρόνου µας κάθε ηµέρα µέσα σε κλειστούς χώρους, η διαπίστωση αυτή γίνεται 

ιδιαίτερα σηµαντική. Για την γενικότερη λοιπόν υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων στις 

καθηµερινές συνήθειές τους, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση µιας άνετης εσωτερικής 

θερµοκρασίας, µε τον αέρα απαλλαγµένο από σκόνη, παθογόνα, υγρασία, µούχλα, 

δυσάρεστες οσµές και άλλες ρυπαντικές ουσίες. 

Υφίσταται πολλοί  παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα στο εσωτερικό 

των κτηρίων και άρα και των ξενοδοχείων. Το επίπεδο µόλυνσης του εξωτερικού  αέρα, ο 

οποίος µπορεί να µολύνεται από τις εκποµπές αερίων από τα διερχόµενα οχήµατα, την 

αιθαλοµίχλη ή και τα φυτοφάρµακα. 

Πηγές µόλυνσης του εσωτερικού χώρου, οι οποίες µπορεί να προέρχονται από τα διάφορα 

υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά την κατασκευή του κτιρίου, τα χαλιά και τις 

µοκέτες, τον καπνό από τη µη απαγόρευση του καπνίσµατος, τα χηµικά που 

χρησιµοποιούνται για την καθαριότητα του χώρου, τα διάφορα αρώµατα και σπρέι. Το 

ποσοστό εναλλαγής εσωτερικού και εξωτερικού αέρα αναφορικά µε τον βαθµό 

εξαερισµού και διαµονής αυτού. 

Το ποσοστό της υγρασίας στο εσωτερικό περιβάλλον το οποίο παρατηρείται ιδιαίτερα 

αυξηµένο σε ζεστά και υγρά κλίµατα, όπως επίσης και κοντά στις εγκαταστάσεις των 

κουζινών, των γυµναστηρίων, των πισινών και των spa που πιθανότατα να υπάρχουν στο 

ξενοδοχείο. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα υψηλά ποσοστά υγρασίας µπορούν να 



προκαλέσουν ακόµα και την ανάπτυξη µούχλας µε σοβαρές επιπτώσεις στη δηµόσια 

υγεία. 

 

 

 

 

 

 

6.2.4  Τρόφιµα 

 

Η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίµων εµπεριέχει την έννοια της λήψης όλων εκείνων 

των απαραίτητων προφυλάξεων προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιµα είναι 

κατάλληλα προς κατανάλωση από τους ανθρώπους και ότι δεν προκαλούν οποιαδήποτε 

επικινδυνότητα για την υγεία αυτών. Αποτελεί νοµική, ηθική αλλά και επαγγελµατική 

υποχρέωση οποιουδήποτε εστιατορίου - ή γενικά επιχείρησης που ασχολείται µε την 

εστίαση – το να λειτουργεί βάσει επίσηµων προτύπων ποιότητας και να τηρεί αυτά στο 

έπακρο. 

 

 

Φώτης Ε. Κιλιπίρης, 2009, ΑΕΙΦΌΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 ( Εµπειρικές προσεγγίσεις ), Εκδόσεις ∆ίσιγµα 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Τρία κύρια µηνύµατα 

 

• Τα επόµενα 8-10 χρόνια ο Τουρισµός θα αποτελέσει κινητήρια δύναµη της 

ελληνικής οικονοµίας. Οι διεθνείς επισκέπτες θα φθάσουν τα 22-24 εκατ., 

µε παράλληλη αύξηση της µέσης δαπάνης ανά ταξίδι.  

• Η κύρια προτεραιότητα είναι η δηµιουργία ενός ισχυρού διαφοροποιηµένου 

χαρτοφυλακίου προϊόντος. Έχουν οριστεί έξι <<κύρια >> προϊόντα, καθώς 

και µια σειρά από συµπληρωµατικά και εξειδικευµένα προϊόντα.  

• Για την περίοδο 2014-2020 θα χρειαστεί αύξηση των µέσων ετήσιων 

επενδύσεων. Βασικό µέρος των απαιτούµενων επενδύσεων αφορά την 

στοχευµένη αναβάθµιση καταλυµάτων και την ενίσχυση και δηµιουργία νέων 

υψηλής ποιότητας υποδοµών για το ναυτικό τουρισµό. Κρατικοί και 

κοινοτικοί πόροι ( πχ ΕΣΠΑ ) θα πρέπει να αξιοποιηθούν προσεκτικά , ώστε 

να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα τους και να αποτελέσουν «πόλο» έλξης 

και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.        



  

6.4 Προτεραιότητες σε 6 κύριες κατηγορίες τουριστικού προϊόντος   

     Sun & Beach 

• Καθορισµός και προτεραιοποίηση υπό-προϊόντων  που απευθύνονται σε 

κατηγορίες επισκεπτών υψηλότερης κλάσης /ποιότητας και δαπάνης 

• Στρατηγική προτεραιοποίηση αγορών µε βάση το ύψος της µέσης δαπάνης, 

την απόσταση ως προς τους ανταγωνιστές και τις µελλοντικές προοπτικές. 

• Στρατηγικές παρέµβασης στον τοµέα των υποδοµών ( δυναµικό και υπηρεσίες 

αεροδροµίων, θαλάσσιες µεταφορές). 

• Επανεξέταση κινήτρων για την ανάπτυξη ξενοδοχειακού δυναµικού µε στόχο 

τη διευκόλυνση της αλλαγής του µίγµατος ποιότητας, την αναβάθµιση 

καταλυµάτων και την ισορροπηµένη ανάπτυξη. 

• ∆ιαµόρφωση προϊόντων και προσπαθειών προώθησης πάνω σε 3 άξονες: 

προορισµός, επισκέπτες θεµατικές ενότητες.  

 

 

 

City Break 

  
• Έµφαση στις 2 µητροπολιτικές περιοχές µε απευθείας πτήσεις στις βασικές 

αγορές ( Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και εστίαση σε αγορές µε διάρκεια πτήσεις < 

4 ωρών. 

• ∆όµηση στρατηγικής 3 επιπέδων για τη διαµόρφωση USPs για Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη: 1)ανάπτυξη ενός περιεκτικού χρονολογίου εκδηλώσεων µε 

αιχµή του δόρατος 3-4 ετησίως επαναλαµβανόµενα δρώµενα.2) Ανάπτυξη 

θεµατικών διαδροµών ενσωµατώνοντας και προωθώντας ξεχωριστές 

προσφορές (κλίµα, πολιτισµός, νυχτερινή ζωή, θάλασσα κλπ) 3) Αξιοποίηση 

της παραλιακής ζώνης ως ξεχωριστό στοιχείο της USP για την Αθήνα ( και 

την Θεσσαλονίκη) µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα  

• Εξασφάλιση των βασικών ρυθµίσεων και αυστηρή εφαρµογή των ισχυόντων 

κανονισµών που διασφαλίζουν ελάχιστες διακοπές στη λειτουργία της πόλης, 



επιβολή υψηλών προτύπων καθαρισµού και υγιεινής, εµπλουτισµός του 

‘Σχεδίου δράσης για το κέντρο της Αθήνας’.  

• Αναβάθµιση της ‘Κάρτας πόλης ‘, αξιοποιώντας τη συνεχιζόµενη προσπάθεια 

του ‘Athens spotlighted’.  

• ∆ιαµόρφωση πολυδιάστατης τουριστικής προσφοράς τόσο κατά το σχεδιασµό 

του προϊόντος όσο και κατά τη προώθηση                                                                                                                                       

 

MICE ( meetings incentives conferences excibitions )  

• Αποτελεσµατική κάλυψη των 3 κύριων τοµέων της βιοµηχανίας συνεδριών 

(υγείας, τεχνολογίας και επιστήµης ) αξιοποιώντας παράλληλα και την 

συνάφεια της Ελλάδας µε άλλους τοµείς ( πχ γεωργία, µεταφορές ).  

• Έµφαση στης µικρής και µεσαίας κλίµακας εκδηλώσεις (εκδηλώσεις µε < 

1000 συµµετέχοντες που αντιπροσωπεύουν >85% της αγοράς ) και 

αξιοποίηση των ετήσιων εκδηλώσεων (>55% του συνόλου των 

επαναλαµβανόµενων εκδηλώσεων ) µε δοµηµένη πελατοκεντρική 

προσέγγιση. 

• Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάµενων δοµών της πόλης (ιδίως των 

ξενοδοχείων ), καθώς και επιλεγµένων εναλλακτικών υποδοµών (πχ θέατρα, 

µουσεία). 

• Αξιοποίηση του κέντρου Ταε-Κβο-Ντο (και βελτίωση της επενδυτικής 

απόδοσης, ενδεχοµένως µέσω εµπορικών χρήσεων) ως συνεδριακό κέντρο για 

την ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης ως προορισµού MICE.  

• Ενισχυµένος συντονισµός και επαγγελµατική διαχείριση της διαδικασίας 

υποβολής προσφορών για συνεδριακές εκδηλώσεις.     

 

Πολιτιστικός  τουρισµός   

• Προτεραιότητα και αναβάθµιση κορυφαίων αρχαιολογικών χώρων και χώρων 

πολιτιστικής κληρονοµιάς  

• Αναβάθµιση των 15 µεγαλύτερων µουσείων µέσα από στοχευµένες 

παρεµβάσεις. 



• Αναβάθµιση µεγάλων εκδηλώσεων και φεστιβάλ. 

• Σχεδιασµός και διαµόρφωση µιας σειράς από ξεχωριστές εµπειρίες – 

δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυµιών 

απαιτητικών τουριστών ( πχ συµµετοχή σε ανασκαφές και αρχαιολογικές 

δραστηριότητες αποκατάστασης µνηµείων ). 

• Χρήση της τεχνολογίας για την βελτίωση του πολιτιστικού υπό-προϊόντος ( πχ 

ψηφιακό µουσείο, ψηφιακά εργαλεία για τους τουρίστες). 

 

Ναυτικός τουρισµός 

• Επικέντρωση των προσπαθειών στη προσέλκυση επισκεπτών µε λιµάνι 

επιβίβασης στην Ελλάδα και ενίσχυση απλών επισκέψεων από πλοία που 

ξεκινούν από τρίτες χώρες.  

• Ενδυνάµωση της κρουαζιέρας µε πρόσθετες παρεχόµενες υπηρεσίες, κυρίως 

µε εκδροµές σε παράκτιους προορισµούς. 

• ∆ηµιουργία νέων και ενίσχυση υφιστάµενων δροµολογίων στην Ανατολική 

Μεσόγειο και στο Αιγαίο.  

• ∆ηµιουργία πρόσθετων νέων θέσεων αγκυροβολίας για µεγάλα 

κρουαζιερόπλοια καθώς και ενός νέου αποκλειστικού τερµατικού σταθµού για 

κρουαζιερόπλοια στο λιµάνι του Πειραιά. 

• Ανάπτυξη και άλλων προορισµών ως λιµανιών επιβίβασης για 

κρουαζιερόπλοια. 

• Αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης τόσο για τα κύρια όσο και για τα 

δευτερεύοντα λιµάνια.  

 

Ιατρικός τουρισµός 

• Πλήρης αξιοποίηση της αδρανούς δυναµικότητας σε ιδιωτικές κλινικές των 

υφιστάµενων υποδοµών και του υψηλής ποιότητας ιατρικού προσωπικού. 



• Επικέντρωση σε συγκεκριµένες ιατρικές επεµβάσεις στις οποίες η Ελλάδα 

διαθέτει ανταγωνιστική τιµολόγηση ή ρυθµιστικό/νοµικό πλαίσιο ( πχ 

θεραπεία γονιµότητας , ορθοπεδική.  

• Παροχή κινήτρων για απόκτηση διεθνών διαπιστεύσεων ποιότητας  

• Αποτελεσµατική αντιµετώπιση του υψηλού κόστους υπηρεσιών, ιδίως στο 

επίπεδο των ιατρικών αµοιβών. 

• ∆οµηµένη προσέγγιση µε στόχο την προσέλκυση πελατών Β2Β.   

 

6.5 Στόχοι για τη δεκαετία 2011-2021 

• Η  Ελλάδα να συγκαταλέγεται µέσα στους 10 πρώτους τουριστικούς 

προορισµούς στο κόσµο 

• Η άµεση και έµµεση τουριστική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ( ΑΕΠ-

φόροι + επιχορηγήσεις ) να ανέλθει σε € 50 δις ( € 20δις παραπάνω από το 

2009 και  €13δις παραπάνω από την εκτιµώµενη βάση του 2021) 

• Οι θέσεις εργασίες που προσφέρει ο κλάδος του τουρισµού να ανέλθουν σε 

1.000.000 (220.000 περισσότερες από το 2009 και 120.000 περισσότερες από 

τη βάση του 2021). 

       

 

 

  6.6  Ο τουρισµός και οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον 

 

     Το ιδιαίτερα ελκυστικό φυσικό περιβάλλον του ελληνικού χώρου, έχει καταστήσει 

την Ελλάδα ισχυρό πόλο έλξης για τον τουρισµό. Ο τουρισµός σήµερα συµµετέχει µε 

6% στο ΑΕΠ της χώρας συµβάλλοντας ταυτόχρονα σηµαντικά στην απασχόληση και 

την περιφερειακή ανάπτυξη. Ωστόσο, ο µαζικός τουρισµός που έχει αναπτυχθεί, έχει 

παράλληλα και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, µε συνέπεια η συνέχιση του 

ίδιου µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης ουσιαστικά να υπονοµεύει µακροπρόθεσµα 



την ανάπτυξή του. Οι πλέον ευαίσθητες στην τουριστική πίεση περιοχές είναι φυσικά 

οι παράκτιες στις οποίες συγκεντρώνεται και ο κύριος όγκος τουριστών, καθώς και 

µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού. Επιπλέον, ο παράκτιος χώρος έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και από την πλευρά των φυσικών οικοσυστηµάτων λόγω της συνύπαρξης 

και αλληλεπίδρασης τριών βασικών στοιχείων της φύσης: της θάλασσας, της ξηράς 

και του αέρα. Η αλόγιστη κατανάλωση νερού κατά την άνοµβρη περίοδο, προκαλεί 

πιέσεις στους υδάτινους πόρους, ιδιαίτερα στα µικρά νησιά. Η υψηλή ζήτηση νερού 

και ιδιαίτερα η υπεράντληση έχει πολλαπλές επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές, όπως 

η µη-αντιστρεπτή υφαλµύρωση των υπόγειων υδροφόρων. Η τουριστική βιοµηχανία 

είναι, επίσης, παραγωγός µεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων. Ο καθαρισµός 

των ακτών µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων έχει γίνει κοινή πρακτική, παρότι οι 

µέθοδοι αυτές ενδέχεται να προκαλούν διάβρωση στις παραλίες. Παράλληλα, η 

επεξεργασία των λυµάτων, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, οι ιατρικές και άλλες 

υπηρεσίες, παρουσιάζονται συχνά ανεπαρκείς κατά τις περιόδους αιχµής. Ειδικότερα, 

αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που προκαλούνται από την τουριστική 

δραστηριότητα σε µια περιοχή προκύπτουν από: 

- Την εντατική χρήση νερού και εδάφους από τουριστικές και αναψυχικές 

εγκαταστάσεις 

- Τη διανοµή και τη χρήση ενέργειας 

- Τις αλλαγές του τοπίου που οφείλονται στην κατασκευή υποδοµών, κτιρίων και 

εγκαταστάσεων 

- Την ατµοσφαιρική ρύπανση και τα απόβλητα 

- Τη συµπίεση και τη στεγάνωση των εδαφών (ζηµία και καταστροφή βλάστησης) 

- Την όχληση και διατάραξη της πανίδας και της τοπικής κοινωνίας (για παράδειγµα, 

από θόρυβο) Οι εµπλεκόµενοι µε τον τουρισµό πολιτικοί και επιχειρηµατίες του 

κλάδου αναγνωρίζουν ότι µια υγιής τουριστική βιοµηχανία εξαρτάται από ένα υγιές 

περιβάλλον και συζητούν για τουριστική ανάπτυξη, που προωθεί µορφές 

«περιβαλλοντικά συνετού τουρισµού». Έτσι κυβερνήσεις και επιχειρηµατίες, 

προωθούν την ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού ή εναλλακτικών, συµβατών µε το 

περιβάλλον, όπως είναι ο συνεδριακός, ο πολιτιστικός ο αθλητικός, ο οικολογικός, ο 

θρησκευτικός και άλλες µορφές σε µια προσπάθεια να αµβλύνουν τις επιπτώσεις του 

µαζικού τουρισµού, να διευρύνουν την τουριστική περίοδο και να δηµιουργήσουν 



νέα τουριστικά προϊόντα, που ανταποκρίνονται στην τουριστική ζήτηση και 

επηρεάζονται λιγότερο από τις διεθνείς συγκυρίες. Η τουριστική ανάπτυξη και η 

προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκονται σε σχέση ισορροπίας, γιατί όπως 

διακήρυξε και ο ΟΗΕ, «η οικονοµία, στην οποία ανήκει και ο τουρισµός, δεν πρέπει 

να στοχεύει µόνο στην παραγωγή ευηµερίας και η οικολογία µόνο στην προστασία 

της φύσης, αλλά και οι δύο µαζί πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της µοίρας της 

ανθρωπότητας και να βρίσκονται σε απόλυτη αρµονία στις διαδικασίες νοµοθέτησης 

και λήψης αποφάσεων». Στη Ελλάδα έχει ήδη εκπονηθεί Πρόγραµµα για τη Βιώσιµη 

Ανάπτυξη των Ελληνικών Ακτών και Νησιών, που παρείχε γενικές και ειδικές αρχές 

για τη διαχείριση των περιοχών αυτών, κατευθύνσεις για την οριοθέτηση της 

παράκτιας ζώνης, τοµεακές κατευθύνσεις στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης και ειδικές προτάσεις. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος διαµορφώθηκε 

Σχέδιο Οδηγίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη των Παράκτιων Περιοχών. Ο πρόσφατος 

Νόµος για το Χωροταξικό Σχεδιασµό και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη προβλέπει τη 

διαµόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωρικής Ανάπτυξης για περιοχές µε ειδικά 

προβλήµατα όπως οι παράκτιες και νησιωτικές. 

 

www.sete.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7  Οι Φορείς στήριξης και ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού 

 

Υπουργείο Τουρισµού  

www.mintour.gov.gr 



Υπουργείο Πολιτισµού  

www.yppo.gr | www.culture.gr | www.sportsnet.gr 

Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 

www.visitgreece.gr | www.gnto.gr 

Περιφέρεια Αττικής 

Τ. 210-6709602-603 | www.attiki.gov.gr | www.athensattica.gr 

Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

T. 210-3217165 | www.sete.gr 

Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 

T. 210-3237193 | www.grhotels.gr 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων 

T. 210-3312535-6 | www.hhf.gr 

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 

T. 210-3253123 

|http://www.developathens.gr/ | www.cityofathens.gr |www.athensconventionbureau.g

r  

Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 

T. 210-9223522, 210-9234143 | www.hatta.gr 

Σύνδεσµος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων 

T. 210-6264032 | www.steea.gr 

Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισµού 

Τ. 210-4526335 | www.hpyoa.gr | www.epest.gr 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξεναγών 

Τ. 210-3210680 | www.touristguides.gr 

 

ASTA 

Hellenic Association of Professional Congress Organizers (HAPCO) 

Skal International Athens No 140 

Ακαδηµία Τουριστικών Ερευνών Και Μελετών (Α.Τ.Ε.Μ.) 

Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕΠΟΕΤ) 

Γραφείο Συνεδρίων Επισκεπτών Θεσσαλονίκης 

Ελληνικός Σύνδεσµος Μεσιτών και Εµπειρογνωµόνων Θαλαµηγών (ΕΣΜΕΘ) 

Ελληνικός Σύλλογος Τουριστικής Χιονοδροµίας 

Ένωση Ελληνικών Γραφείων Εισερχοµένου Τουρισµού 



Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοίας 

Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων (ΕΕΕΠ) 

Ένωση Κάµπινγκ Χαλκιδικής 

Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής 

Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισµού (ΕΠΕΣΤ) 

Ένωση Τουριστικών Καταλυµάτων Ν. Χανίων 

Ένωση Υπαλλήλων Υποδοχής-Θυρωρείου Ξενοδοχείων "Τα Χρυσά Κλειδιά" 

Ελλάδος 

IATA  

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) 

Κυκλαδική Οµοσπονδία Τουριστικών Καταλυµάτων 

Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 

Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυµάτων Κέρκυρας 

Παγκρήτιος Σύλλογος ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων 

Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Campings 

Πανελλήνια Ένωση Επαγγελµατικών Τουριστικών Ηµερόπλοιων Σκαφών 

(Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.) 

Πανελλήνια Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Αεροµεταφορών 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων Τουριστικών 

Επαγγελµάτων (ΠΟΕΕ ΥΤΕ) 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Γραφείων Εκµισθώσεως Αυτοκινήτων και 

∆ικύκλων Π.Ο.Γ.Ε.Α.∆Ι 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξεναγών (Π.Ο.ΞΕΝ.) 

Ανάλογα µε την περιοχή που αναζητάτε ξεναγό, µπορείτε να επικοινωνήσετε και µε 

τα έξι Σωµατεία-µέλη της Π.Ο.ΞΕΝ. : 

Ένωση ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών Ιονίων Νήσων και ∆υτικής Ελλάδας, µε έδρα την 

Κέρκυρα 

Σύνδεσµος Ξεναγών Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 

Σωµατείο ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών, µε έδρα την 

Σωµατείο ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών 

Σωµατείο Επαγγελµατιών Ξεναγών 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) 

Πανελλήνια Οµοσπονδία ∆ιευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδος (ΠΟ∆ΙΞ) 

Πιερική Οµοσπονδία Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων & ∆ιαµερισµάτων 



Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ) 

Σύνδεσµος Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών / ΣΑΑΕ 

Σύνδεσµος Ελληνίδων στον Τουρισµό 

Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 

Σύνδεσµος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων (ΣΕΟΕΣ) 

Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Τουρισµού Ιεράπετρας 

Σύνδεσµος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων (Σ.Τ.Ε.Ε.Α) 

Σύνδεσµος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος (HATTA) 

Συνοµοσπονδία Επιχειρηµατιών Τουριστικών Καταλυµάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) 

Σωµατείο Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελµατικών Σκαφών Άνευ Πληρώµατος 

Οµοσπονδία Αρχιµαγείρων Ελλάδος (Ο.Α.Ε.) 

Λέσχες - Μέλη της Ο.Α.Ε. 

Λέσχη Αρχιµαγείρων Ελλάδος - Chef's Club 

Λέσχη Αρχιµαγείρων Βορείου Ελλάδος - ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ 

Λέσχη Αρχιµαγείρων Κρήτης 

Λέσχη Αρχιµαγείρων Κέρκυρας 

Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ) 

Οµοσπονδία Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδροµικών Σωµατείων Ελλάδος - 

Οργάνωση Ξενώνων Νεότητας Ελλάδος 

Σύλλογος ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων Πευκοχωρίου, Χαλκιδικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.8  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

 

    Ο σχεδιασµός του τουρισµού αντανακλάται στο σηµαντικό αριθµό σχεδίων 

ανάπτυξης που πραγµατοποιήθηκαν από το 1950 και µετά (Pearce 1991) . Όπως 

είδαµε στην ιστορική εξέλιξη , ο τουρισµός παλαιότερα αποτελούσε απλά ένα 

περιηγητικό ταξίδι , αργότερα µεταλλάχθηκε σε ταξίδι αναψυχής των κοινωνικά 

προνοµιούχων τάξεων και τον 200 – 210 
αιώνα έχει µεταλλαχτεί σε ταξίδι διακοπών 

και κοινωνικό αγαθό της ευρύτερης αστικής τάξης . Στη µέχρι τώρα εξέλιξη του 

τουρισµού παρατηρούµε τη θεσµικά καθορισµένη µηνιαία διακοπή της εργασίας µε 

αποδοχές, τις ταχύτατες αλλαγές στον κλάδο των αεροµεταφορών , την κοινωνική 

διεύρυνση της κατανοµής του εισοδήµατος, την αύξηση του διαθέσιµου ελεύθερου 

χρόνου των ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων, και κατανοούµε την ανάγκη για 

σχεδιασµό στον τουρισµό (Hall 200, Williams & Shaw 1998). Η σηµασία αλλά και η 

αναγκαιότητα του σχεδιασµού του τουριστικού προϊόντος προκλήθηκε ως απαίτηση 

να λειτουργήσει η χώρα υποδοχής ως οικονοµικός και κοινωνικός χώρος για 

προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων σε µια διαρκώς αυξηµένη τουριστική ζήτηση η 

οποία προκαλείται από εκατοµµύρια τουριστών που οδεύουν σε µία χώρα υποδοχής 

(Ζαχαράτος 2000). Η συνεχιζόµενη αύξηση των τουριστικών κρατήσεων πόρων 

επιτάσσουν τη δηµιουργία τουριστικού σχεδιασµού (Ανδριώτης 2005). 

    Ο τουριστικός σχεδιασµός περιλαµβάνει ένα σύνολο από διαδικασίες και ενέργειες 

που πρέπει να συνδυαστούν για να προκύψουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η 

σύνθετη µορφή του τουρισµού απαιτεί ο σχεδιασµός του, να πραγµατοποιηθεί µε τη 

συνεργασία πολλών επιστηµονικών κλάδων και ένα τουριστικό σχέδιο πρέπει να 

είναι διεπιστηµονικό. Ο τουριστικός σχεδιασµός πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν του και 

τα επιµέρους στοιχεία του ταξιδιού, δηλαδή, το ταξίδι σε έναν προορισµό, την 

παραµονή του τουρίστα ακόµη και τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται εκεί ( 

Mathieson & Wall 1982). Ο τουριστικός σχεδιασµός είναι αποτελεσµατικός µόνο 

όταν είναι πραγµατοποιήσιµος. ∆εν αρκούν µόνο σχέδια και µελέτες, καθώς αυτά 

είναι µόνο τα εργαλεία ή οι προϋποθέσεις που χρειάζονται. Για να γίνει ένας 

σχεδιασµός χρειάζονται αποφάσεις για µια συγκεκριµένη διαδικασία και ένας 

συγκεκριµένος τρόπος για να µπορούν να εφαρµοστούν οι αποφάσεις ( Μπεριάτος 

1985, Williams 1998). O τουριστικός σχεδιασµός είναι αποτυχηµένος εάν βασίζεται 

σε διεθνείς µελέτες, καθότι η µοναδικότητα του τουριστικού φαινοµένου σε κάθε 



προορισµό και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ της κουλτούρας των ντόπιων και των 

τουριστών, χρειάζονται πολλές µελέτες τοπικού χαρακτήρα όπου οι συγκρίσεις 

µεταξύ τους να προσφέρουν χρήσιµα συµπεράσµατα (Jafari 1990). 

    Μέσα στα βασικά έργα παρέµβασης του κράτους στον τουριστικό σχεδιασµό, 

αποτελεί η ανάπτυξη των οδικών δικτύων, δίκτυα ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και 

ηλεκτροδότησης, ενώ άξιο αναφοράς είναι η παρέµβασης του ελληνικού κράτους 

στην κατασκευή ή χρηµατοδοτική υποστήριξη ξενοδοχειακών µονάδων και 

εγκαταστάσεων ( Konsolas & Zacharatos 2000, Chiotis & Coccossis 1992). Έτσι ο 

σχεδιασµός της τουριστικής ανάπτυξης µέσω του κρατικού παρεµβατισµού 

αντιµετωπίζεται και ως σχέδιο ενίσχυσης επενδύσεων σε υποδοµές που θα επηρέαζαν 

θετικά το ΑΕΠ, την απασχόληση και το ισοζύγιο πληρωµών µέσω του 

συναλλάγµατος των τουριστών (Μπριασούλη 2000). 

    Η µελέτη, η διερεύνηση και η διάθεση του τουριστικού προϊόντος αλλά και των 

επιδράσεων αυτού στην κοινωνία και κυρίως στην οικονοµία των χώρων υποδοχής 

δεν δύναται να ακολουθήσει αφηρηµένες και γενικές γραµµές. Είναι απαραίτητο να 

προσαρµοστεί στα χαρακτηριστικά του κάθε κράτους από τη στιγµή µάλιστα που τον 
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αιώνα οι χώρες κατατάσσουν τον τουρισµό µεταξύ των κυρίων τοµέων της 

οικονοµίας τους. Είναι απαραίτητο να επισηµανθεί πως ο σχεδιασµός για το 

τουριστικό προϊόν αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη (Παπαδασκαλόπουλος 

& Χριστοφάκης 2002). Ωστόσο σύµφωνα µε τους Roweis & Scott (1981), οι 

παρεµβάσεις του κράτους στο σχεδιασµό δεν ακολούθησαν ποτέ ένα συνεχή ρυθµό 

αλλά αντιθέτως χαρακτηρίζονται από διακυµάνσεις. Ακόµη σύµφωνα µε τους 

Lickorish & Jenkins (2004), ο ρόλος του κράτους στον τουριστικό σχεδιασµό 

συνδέεται µε τους στόχους αλλά και τη φιλοσοφία της πολιτικής της εκάστοτε 

κυβέρνησης. Στις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες η τουριστική ανάπτυξη 

γίνεται βασικό εργαλείο της οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών αυτών. Το 1990 

πραγµατοποιήθηκε ένα από τα σηµαντικότερα συνέδρια που αφορούν τον τουριστικό 

σχεδιασµό και µερικά από τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν α) η ανάπτυξη φιλικών 

προς το περιβάλλον µορφών τουρισµού, β) η ανάγκη συνεργασίας ιδιωτικού και 

δηµοσίου τοµέα στη διαδικασία κατάρτισης και εφαρµογής τουριστικών σχεδίων και 

τέλος γ) η καταγραφή ζωνών για σχεδιασµό των χρήσεων της γης (Gunn 1994). 

    Την τελευταία δεκαετία ο τουριστικός σχεδιασµός πραγµατοποιείται µε σκοπό την 

παρακίνηση δυνητικών επενδυτών στο χώρο του τουρισµού µε προκαθορισµένους 



επενδυτικές προτάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται προβλέψεις για τις τουριστικές 

αφίξεις, µε στόχο να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδιασµού της τουριστικής 

ανάπτυξης                                 (Ζαχαράτος 2000). 

   Πίνακας 1 : Πεδία Κρατικής Παρέµβασης στον Τουριστικό Σχεδιασµό 

 

Πεδία ∆ράσης Παρεµβατικά εργαλεία 

Ανάπτυξη και 
Σχεδιασµός της 
Τουριστικής 
∆ραστηριότητας 

Χρηµατοδοτικά µέτρα όπως η ανάπτυξη δικτύων και εργαλεία όπως 
κίνητρα, φοροαπαλλαγές, δάνεια και επιχορηγήσεις µε στόχο την 
ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας. 

Ανάπτυξη και 
Σχεδιασµός της 
Αγοράς 

Μηχανισµοί και διάφορα εργαλεία προώθησης και ανάπτυξης της 
αγοράς, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τουρισµό. 

Φυσικός 
Σχεδιασµός 
Τουριστικών 
Προορισµών 

Σχεδιασµός του τουριστικού χώρου και των συστατικών του στοιχείων 
( υλικό-τεχνική υποδοµή, τουριστική αναδοµή, κ.α. ). 

∆ιαχείριση των 
Επιδράσεων της 
Τουριστικής 
Ανάπτυξης 

Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης των κοινωνικό - πολιτιστικών, 
οικονοµικών και περιβαλλοντικών συνεπειών της τουριστικής 
δραστηριότητας. 

Μηχανισµοί 
∆ιαλόγου & 
Συνεργασίας 

∆ιάλογος και συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων για ανάπτυξη των 
τουριστικών προορισµών. 

∆ιαχείριση των 
Κρίσεων 

Προσπάθεια άµεσης επίλυσης των τυχόν προβληµάτων που προκύψουν 
για να συνεχίσει η ανάπτυξη µέσω του τουρισµού. 

  Πηγή: Dredge & Jenkins 2007 

 

Τα τοπικά προγράµµατα για ανάπτυξη προσφέρουν αναµφίβολα συµµετοχή των 

τοπικών φορέων στη χάραξη των στόχων, καλύτερη γνώση των τοπικών ιδιοµορφιών 

και που πρέπει να επικεντρωθεί η ανάπτυξη. Ωστόσο τα σχέδια αυτά σε τοπικό 

επίπεδο αντιµετωπίζουν και αρκετά προβλήµατα µερικά από τα οποία είναι η 

αδυναµία εξοικονόµησης πόρων – πιο δύσκολα απ’ ότι σε ευρύτερη κλίµακα -, και η 

αδυναµία συντονισµού των επιµέρους τοπικών διαµερισµάτων καθώς όλοι θέλουν να 

λύσουν τα δικά τους προβλήµατα χωρίς κανένα ενδιαφέρον για γειτονικές περιοχές. 

Παράλληλα το µοντέλο ανάπτυξης του 21ου 
αιώνα ευνόησε τα µεγάλα αστικά κέντρα 

και έτσι παρά τα σηµαντικά και µεγάλα έργα τους, τα προβλήµατα σε νησιά 

συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα µεν αναπτυγµένα συνεχίζουν την διαδροµή τους στον 



τουριστικό χώρο µε τα προβλήµατα να τους ακολουθούν και στα υπόλοιπα 

παρατηρούµε απλώς τεράστια προβλήµατα. Ο τουρισµός αποτελεί µια βιοµηχανία 

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο για την επίτευξη ορισµένων στόχων. 

Σηµαντικά στοιχεία είναι το µάρκετινγκ και η προώθηση για τον τουριστικό 

σχεδιασµό. Μέσω του µάρκετινγκ εισάγονται καινούργιες έννοιες όπως αυτή του 

πολλαπλασιαστή και το µοντέλο εισροών – εκροών µε σκοπό την εξεύρεση των 

καλύτερων τρόπων µέτρησης για τον κατά πόσο µπορεί να συµβάλλει στην 

οικονοµική ανάπτυξη ενός τόπου ο τουρισµός (Williams 2009). 

 

6.9 Συµπεράσµατα για τη σηµασία του τουρισµού στην Ελλάδα και 

προοπτικές που διαφαίνονται   

    Με τους ταχύτατους ρυθµούς εξέλιξης γενικότερα και ειδικότερα όσον αφορά τον 

τουρισµό, παρατηρήσαµε πως υπάρχει η ανάγκη για τον τουριστικό σχεδιασµό µετά 

από την παρατήρηση για αρνητικές επιπτώσεις έπειτα από την αλόγιστη χρήση 

τουριστικών προϊόντων. Ωστόσο όλες οι µελέτες και οι προτάσεις πρέπει να είναι 

εφαρµόσιµες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραµέτρους ενός ταξιδιού, αλλά και 

την µοναδικότητα του κάθε τόπου και τα ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του. 

Ακόµη αναλύσαµε τα διάφορα παρεµβατικά έργα του κράτους στον τουριστικά 

σχεδιασµό, τα διάφορα πεδία πολιτικής δράσης του τουριστικού σχεδιασµού όπως 

επίσης και τα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ένας τοπικός τουριστικός 

σχεδιασµός. Τέλος αναλύσαµε την έννοια της λέξης τουριστική ανάπτυξη και πιο 

συγκεκριµένα την τουριστική ανάπτυξη µε γνώµονα το περιβάλλον (βιώσιµη 

ανάπτυξη) που σαν σκοπό έχει τη βελτίωση της ποιοτικής ζωής των ντόπιων 

κατοίκων, την παροχή υψηλής ποιότητας εµπειριών στους τουρίστες και τη 

διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος για να συνεχίζει να υπάρχει, να 

αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Όσο αναφορά την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη οι 

βραχυπρόθεσµες προκλήσεις της δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης και των 

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων είναι δύσκολες και επίπονες για την κοινωνία. Είναι 

όµως και απαραίτητες για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας µας, και την 

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας µας. Στόχο, στον οποίο 

πιστεύω συστρατεύεται όλη η ελληνική κοινωνία, είναι να δηµιουργήσουµε µια 

σύγχρονη, ανοιχτή και ανταγωνιστική οικονοµία ικανή να παράγει ευκαιρίες, 



απασχόληση και πλούτο για τους πολίτες της. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει, όχι 

κάποια στιγµή στο µέλλον, αλλά τώρα, να συµφωνήσουµε και να υιοθετήσουµε ένα 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την ανάπτυξη. Και ένα τέτοιο Σχέδιο θα πρέπει ασφαλώς 

να θέτει τον Τουρισµό στις µείζονες προτεραιότητες του. 

Η ακαδηµαϊκή έρευνα στον κλάδο του τουρισµού έχει προσδιορίσει τα διαφορετικά 

εξελικτικά στάδια που ακολουθεί ένας προορισµός µαζικού τουρισµού, από το αρχικό 

στάδιο της ανακάλυψης του τόπου, στο στάδιο της ενεργούς συµµετοχής της τοπικής 

κοινωνίας στον επιχειρηµατικό κλάδο και της προσέλκυσης περισσοτέρων τουριστών 

ως το τελικό στάδιο της µεγάλης ανάπτυξης, µε την κύρια επιχειρηµατική 

δραστηριότητα να ασκείται από ξένους επιχειρηµατίες και τη διαφυγή των εσόδων 

από τον τουρισµό έξω από τον συγκεκριµένο τόπο. Τα στάδια αυτά που κάποτε 

περιγράφονται µε όρους ποιότητας του τουριστικού προορισµού, όπου στο τελικό 

στάδιο επέρχεται η πλήρης υποβάθµιση του περιβάλλοντος και γη συνακόλουθη 

πτώση των τιµών – προσδιορίζονται και ως «κύκλος ζωής του τουριστικού 

προορισµού». Με άλλους λόγους, έχει γίνει κατανοητό ότι η ανεξέλεγκτη τουριστική 

ανάπτυξη, µε την οποία έχει συνδεθεί ο µαζικός τουρισµός στην Μεσόγειο, µπορεί να 

υπονοµεύσει τη βιωσιµότητα του ιδίου του τουριστικού «προϊόντος». 

Στα πλαίσια αυτού του σκεπτικού, το περιβάλλον πρέπει να διασωθεί όχι µόνο για 

την αξία που έχει αυτό καθαυτό αλλά, κυρίως, γιατί έχει οικονοµική αξία. Είναι το 

κεφάλαιο πάνω στο οποίο επενδύει ο τουρισµός. Αν καταστραφεί, καταστρέφεται και 

το τουριστικό «προϊόν».   
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