
  

 

ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ  

 

                  ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  ––  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  

ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ..  ΟΟρργγάάννωωσσηη  &&  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΔΔηημμόόσσιιωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  ΔΔηημμόόσσιιωωνν  

ΟΟρργγααννιισσμμώώνν  &&  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΒΒΗΗ  
  

    ΗΗ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ηη  

ΣΣηημμαασσίίαα  ττωωνν  ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  σσττηη  ΔΔιιααττήήρρηησσήή  ττηηςς  

σσττοο  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  

 

ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛΕΕΠΠΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΤΤΗΗΣΣ  ::  ΦΦΩΩΤΤΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  

ΕΕππιιμμέέλλεειιαα  ::  ΧΧαασσττάάςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς  

ΑΑ..ΜΜ..  mmaappmm  1122000033  

  

ΤΤΡΡΙΙΠΠΟΟΛΛΗΗ  22001144  

http://www.uop.gr/


 
ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  --  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  --  

ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ      

ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΄́ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22001133  --  22001144    //    ΧΧΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ::  mmaappmm  1122000033    
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ΑΑφφιιεερρώώννεεττααιι,,    

      σσττοουυςς  γγοοννεείίςς  μμοουυ,,  ττηη  σσύύζζυυγγοο  κκααιι  τταα  δδύύοο  ααγγόόρριιαα  μμοουυ,,  γγιιαα  ττηηνν  πποολλύύππλλεευυρρηη  

σσυυμμππααρράάσστταασσηη,,  ττηηνν  ααδδιιάάκκοοππηη  ααρρωωγγήή  κκααιι  ττηηνν  αασσττεείίρρεευυττηη  υυπποομμοοννήή  πποουυ  

έέδδεειιξξαανν,,  σσεε  μμιιαα  αακκόόμμαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ββεελλττίίωωσσηηςς  ττοουυ  μμοορρφφωωττιικκοούύ  μμοουυ  εεππιιππέέδδοουυ..      

http://www.uop.gr/
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ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΄́ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22001133  --  22001144    //    ΧΧΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ::  mmaappmm  1122000033    

««ΗΗ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ηη  ΣΣηημμαασσίίαα  ττωωνν    ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  σσττηη  ΔΔιιααττήήρρηησσήή  

ττηηςς  σσττοο  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν»»  

 

  

  

  

  

  

  

  

ΕΕυυχχααρριισσττίίεεςς  

      ΗΗ  ππααρροούύσσαα  εερργγαασσίίαα  εεκκπποοννήήθθηηκκεε  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  οολλοοκκλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  

ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  ΣΣπποουυδδώώνν  σσττηηνν  ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  

ΔΔηημμόόσσιιωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  ΔΔηημμόόσσιιωωνν  ΟΟρργγααννιισσμμώώνν  κκααιι  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν    σσττοο  

ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο    ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ,,  ττοο  ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκόό  έέττοοςς::  22001133--22001144..  

      ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμάάττωωσσηη  ααυυττοούύ  ττοουυ  έέρργγοουυ  θθαα  ήήθθεελλαα  νναα  εευυχχααρριισσττήήσσωω  ιιδδιιααίίττεερραα  

ττοονν  ΕΕππιιββλλέέπποονντταα  ΚΚααθθηηγγηηττήή  μμοουυ  κκύύρριιοο  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΦΦωωττόόπποουυλλοο,,  ΚΚααθθηηγγηηττήή  ττοουυ  

ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΕΕππιισσττηημμώώνν,,  ττηηςς  ΣΣχχοολλήήςς  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  --  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  

ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ,,  ττόόσσοο  γγιιαα  ττιιςς  πποολλύύττιιμμεεςς  

σσυυμμββοουυλλέέςς  ττοουυ,,  όόσσοο  κκααιι  γγιιαα  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττοουυ  νναα  μμεελλεεττήήσσεειι  κκααιι  νναα  εεππιιλλύύσσεειι  

ττοουυςς  ππρροοββλληημμααττιισσμμοούύςς  μμοουυ..  

      ΤΤέέλλοοςς,,  θθαα  ήήθθεελλαα  νναα  εευυχχααρριισσττήήσσωω  όόλλοουυςς  όόσσοουυςς  σσττάάθθηηκκαανν  δδίίππλλαα  μμοουυ  κκααιι  μμεε  

ββοοήήθθηησσαανν,,  οο  κκααθθέέννααςς  μμεε  ττοονν  ττρρόόπποο  ττοουυ,,  σσ΄́  ααυυττήή  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα,,  όόππωωςς  κκααιι  

σσεε  κκάάθθεε  ββήήμμαα  μμοουυ  μμέέχχρριι  ττώώρραα..  

  

http://www.uop.gr/
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ΠΠεερρίίλληηψψηη  

      ΟΟ  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  ααπποοττεελλεείί  μμιιαα  οοιικκοοννοομμιικκήή,,  κκοοιιννωωννιικκήή  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκήή  

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  πποουυ  έέχχεειι  εεξξεελλιιχχθθεείί  σσεε  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  σσηημμααννττιικκόόττεερρεεςς  ββιιοομμηηχχααννίίεεςς  

ππααγγκκοοσσμμίίωωςς,,  ααπποοττεελλώώννττααςς  ππααρράάγγοονντταα  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ααππαασσχχόόλληησσηηςς..  ΓΓιιαα  

πποολλλλέέςς  εεθθννιικκέέςς  οοιικκοοννοομμίίεεςς  θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  ππρρωωττααρρχχιικκήή  ππααρρααγγωωγγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  ββαασσιικκήή  ππηηγγήή  εειισσοοδδήήμμααττοοςς..  ΚΚααλλύύππττεειι  σσχχεεδδόόνν  όόλλαα  τταα  

εειισσοοδδηημμααττιικκάά  σσττρρώώμμαατταα  κκααιι  ππρροοσσππααθθεείί  νναα  ιικκααννοοπποοιιήήσσεειι  ττηη  ββαασσιικκήή  ππλλέέοονν  

ααννάάγγκκηη  ττοουυ  ααννθθρρώώπποουυ  πποουυ  εείίννααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  ααλλλλααγγήήςς  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  

ττρρόόπποουυ  ζζωωήήςς,,  γγιιαα  έένναα  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα,,  πποουυ  σσεε  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  πποοσσόόττηητταα  

πποοιικκίίλλεειι  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  κκααιι  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς  ττηηςς  δδααππάάννηηςς  πποουυ  οο  κκααθθέέννααςς  

έέχχεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσεειι..  

  

      ΗΗ  ΕΕυυρρώώππηη  εείίννααιι  οο  κκύύρριιοοςς  ττοουυρριισσττιικκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς  δδιιεεθθννώώςς  κκααιι  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  

όόττιι  θθαα  εεδδρρααιιώώσσεειι  ττηηνν  κκυυρριιααρρχχίίαα  ττηηςς,,  εεφφόόσσοονν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  όόττιι  ττοο  22002200  ππεερρίίπποουυ  

771177  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  ττοουυρριισσττώώνν  ααππόό  άάλλλλεεςς  ΗΗππεείίρροουυςς  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ττηηνν  

εεππιισσκκεεφφθθοούύνν,,  εεννώώ  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  οο  ααρριιθθμμόόςς  ααυυττόόςς  κκυυμμααίίννεεττααιι  σστταα  338866  

εεκκααττοομμμμύύρριιαα  ττοουυρρίίσσττεεςς,,  δδεείίχχννοοννττααςς  έένναα  μμέέσσοο  εεττήήσσιιοο  πποοσσοοσσττόό  ααύύξξηησσηηςς  ττηηςς  

ττάάξξηηςς  ττοουυ  33%%  ((WWoorrlldd  TToouurriissmm  OOrrggaanniizzaattiioonn  --ΤΤοουυρριισσττιικκόό  ΄́ΟΟρρααμμαα  22002200))..  ΤΤηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  

δδεεκκααεεττίίαα  σσττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΄́ΕΕννωωσσηη  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  κκααττααλλααμμββάάννεειι  33,,33  

εεκκααττοομμμμύύρριιαα  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  μμεε  ττιιςς  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  χχώώρρεεςς  νναα  ααπποορρρροοφφοούύνν  ττοο  

6688%%  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  μμεετταακκιιννήήσσεεωωνν  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς..  ΈΈνναα  θθέέμμαα  μμέέγγιισσττηηςς  

σσηημμαασσίίααςς  γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  εείίννααιι  οοιι  ππρροοκκλλήήσσεειιςς  πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  γγιιαα  ττηη  

ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς,,    κκααλλύύππττοοννττααςς  όόλλαα  τταα  πποοιιοοττιικκάά  ππρρόόττυυππαα,,  όόππωωςς  κκααιι  ττοο  

κκεεννόό  ααννττίίλληηψψηηςς  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  σσττοονν  ττοουυρριισσμμόό  ((WWoorrlldd  TToouurriissmm  OOrrggaanniizzaattiioonn  --

ΤΤοουυρριισσττιικκόό  ΌΌρρααμμαα  22002200))..  

  

      ΑΑππόό  τταα  μμέέσσαα  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  ’’6600,,  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  εεξξεελλίίσσσσεεττααιι  σσ΄́  έένναανν  ααππόό  

ττοουυςς  σσηημμααννττιικκόόττεερροουυςς  κκλλάάδδοουυςς  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  σσεε  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  

κκύύρριιεεςς  ππηηγγέέςς  ααννάάππττυυξξηηςς..  ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  σσήήμμεερραα  θθεεωωρρεείίττααιι  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  

δδηημμοοφφιιλλέέσσττεερροουυςς  ττοουυρριισσττιικκοούύςς  ππρροοοορριισσμμοούύςς  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς..    ΗΗ  ττοουυρριισσττιικκήή  ττηηςς  
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ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  --  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  --  

ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ      

ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΄́ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22001133  --  22001144    //    ΧΧΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ::  mmaappmm  1122000033    

««ΗΗ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ηη  ΣΣηημμαασσίίαα  ττωωνν    ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  σσττηη  ΔΔιιααττήήρρηησσήή  

ττηηςς  σσττοο  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν»»  

 

ααννάάππττυυξξηη  σσττηηρρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  κκλλαασσσσιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς,,  

ήήλλιιοοςς  κκααιι  θθάάλλαασσσσαα..  ΓΓιιαα  ττηη  δδιιααττήήρρηησσηη  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  εείίννααιι  

ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  άάμμεεσσαα  ήή  έέμμμμεεσσαα  εεμμππλλεεκκόόμμεεννωωνν  φφοορρέέωωνν  

ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  κκααιι  ττοουυ  δδηημμόόσσιιοουυ  ττοομμέέαα..  ΣΣττηη  ββάάσσηη  ττοουυ  ααπποοττεελλεείί  έένναα  οοιικκοοννοομμιικκόό  

φφααιιννόόμμεεννοο  μμεε  σσηημμααννττιικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ααρριιθθμμόό  κκοοιιννωωννιικκώώνν  οομμάάδδωωνν,,  

ααττόόμμωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ((ssttaakkeehhoollddeerrss))  ((ΗΗγγοουυμμεεννάάκκηηςς,,  ΚΚρρααββααρρίίττηηςς,,  22000044,,  

σσεελλ..  3355))..  ΣΣττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  οοιι  εεππιιππττώώσσεειιςς    ααυυττέέςς  ααυυξξάάννοοννττααιι  σσηημμααννττιικκάά  αανν  λληηφφθθεείί  

εεππιιππλλέέοονν    υυππόόψψηη  όόττιι  ππεερρίίπποουυ  ττοο  2200%%  ττοουυ  εεννεερργγοούύ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  ττηηςς  

χχώώρρααςς  εερργγάάζζεεττααιι  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό..  

  

      ΑΑννααμμφφιισσββήήττηητταα  λλοοιιππόόνν,,  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  ααπποοττεελλεείί    μμιιαα  σσηημμααννττιικκήή  οοιικκοοννοομμιικκήή  

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  κκααλλύύππττεειι  ττοο  3366,,9988%%  ττωωνν  άάδδηηλλωωνν  ππόόρρωωνν  σσεε  σσυυννάάλλλλααγγμμαα  κκααιι  ττοο  

5511,,0099%%  ττοουυ  εελλλλεείίμμμμααττοοςς  ττοουυ  εεμμπποορριικκοούύ  υυπποοζζυυγγίίοουυ  ((ΣΣΕΕΤΤΕΕ,,  σσττααττιισσττιικκάά  δδεεδδοομμέένναα,,  

22001122))..  ΤΤαα  ττοουυρριισσττιικκάά  έέσσοοδδαα  ααννήήλλθθαανν  σσεε  1100,,002255  δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιαα  εευυρρώώ  ττοο  22001122,,  

έέννααννττιι  1100,,550055  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  εευυρρώώ  ττοο  22001111,,  σσηημμεειιώώννοοννττααςς  μμεείίωωσσηη  κκααττάά  44,,7788%%..    

ΗΗ  ααππαασσχχόόλληησσηη  σσττοονν  κκλλάάδδοο,,  εείίττεε  μμεε  άάμμεεσσοο  εείίττεε  μμεε  έέμμμμεεσσοο    ττρρόόπποο,,  ααπποοττέέλλεεσσεε  

ττοο  1188,,33%%  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..      ΑΑυυττόό  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  668888..880000  

άάττοομμαα  ααππαασσχχοολλήήθθηηκκαανν  άάμμεεσσαα  ήή  έέμμμμεεσσαα  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  κκλλάάδδοουυςς  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  

οοιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  όόττιι  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  σσυυννεειισσφφέέρρεειι  ττοο  1166,,44%%  ττοουυ  ΑΑΕΕΠΠ..  ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  

κκααττέέχχεειι  ττοο  22,,9933%%  ττηηςς  εευυρρωωππααϊϊκκήήςς  ααγγοορράάςς  ττοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ττοο  11,,55%%  ττηηςς  

ππααγγκκόόσσμμιιααςς  ααγγοορράάςς..  ΗΗ  μμέέσσηη  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  δδααππάάννηη  ααννήήλλθθεε  σστταα  664466,,0066  εευυρρώώ,,  ηη  

οοπποοίίαα  ήήτταανν  κκααττάά  11,,0022%%  υυψψηηλλόόττεερρηη  ααππόό  ττοο  22001111  ((ΠΠηηγγήή,,  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  

ΕΕλλλλάάδδααςς,,  ««ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  ΧΧρροοννιικκάά::  ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  --  ΟΟκκττώώββρριιοοςς  22001133»»))..  

  

        ΣΣυυγγκκρριιννόόμμεεννοοςς  σσεε  ππααγγκκόόσσμμιιοο  εεππίίππεεδδοο,,  οο  εελλλληηννιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς  κκααττααγγρράάφφεειι  

ιικκααννοοπποοιιηηττιικκέέςς  εεππιιδδόόσσεειιςς..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  δδιιααθθέέσσιιμμαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  

ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  ((WWTTOO)),,  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  ττοο  22001122  ήήτταανν  1177ηη  σσεε  

εεππίίππεεδδοο  δδιιεεθθννώώνν  ααφφίίξξεεωωνν  κκααιι  2233ηη  σσεε  εεππίίππεεδδοο  εεσσόόδδωωνν..    ΕΕππίίσσηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  

ττοο  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΦΦόόρροουυμμ  ((WWEEFF))  ττοο  22001133,,  ηη  χχώώρραα  μμααςς  κκααττααλλααμμββάάννεειι  

ττηηνν  3322ηη  θθέέσσηη  μμεεττααξξύύ  114400  χχωωρρώώνν  σσττοο  ΔΔεείίκκττηη  ΤΤααξξιιδδιιωωττιικκήήςς  κκααιι  ΤΤοουυρριισσττιικκήήςς  

ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς,,  εεννώώ  σσττοο  ΓΓεεννιικκόό  ΔΔεείίκκττηη  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  κκααττααλλααμμββάάννεειι  
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ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ      

ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΄́ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22001133  --  22001144    //    ΧΧΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ::  mmaappmm  1122000033    

««ΗΗ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ηη  ΣΣηημμαασσίίαα  ττωωνν    ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  σσττηη  ΔΔιιααττήήρρηησσήή  

ττηηςς  σσττοο  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν»»  

 

μμόόλλιιςς  ττηηνν  9966ηη..  ΟΟ  ΣΣΕΕΤΤΕΕ  ((δδηηλλώώσσεειιςς  ΠΠρροοέέδδρροουυ  22001122))  εεκκττιιμμάά  όόττιι::  ««οο  ττοουυρριισσμμόόςς  

μμπποορρεείί  νναα  ξξεεππεερράάσσεειι  τταα  2244  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  εεττήήσσιιεεςς  ααφφίίξξεειιςς,,  ααππόό  τταα  1177  

εεκκααττοομμμμύύρριιαα  ττοουυρρίίσσττεεςς  πποουυ  δδεεχχόόμμαασσττεε  σσήήμμεερραα,,  μμεε  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  δδααππάάννηη  

ππεερρίίπποουυ  880000  εευυρρώώ..    ΜΜεε  οορρίίζζοονντταα  ττοο  22002211,,  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  ππααρράάγγεειι  εεττήήσσιιαα  

άάμμεεσσαα  έέσσοοδδαα  1188--1199  δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιαα  εευυρρώώ  κκααιι  σσυυννοολλιικκάά  4488--5500  δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιαα  

εευυρρώώ,,  έέννααννττιι  3322  δδιισσεεκκααττοομμμμυυρρίίωωνν  εευυρρώώ  ττοο  22001122,,  ππρροοσσφφέέρροοννττααςς  εεππιιππλλέέοονν  99  

μμοοννάάδδεεςς,,  σσττοο  ΑΑΕΕΠΠ  ττηηςς  χχώώρρααςς..  ΤΤόόττεε  σσυυννοολλιικκάά  11  εεκκααττοομμμμύύρριιοο  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  θθαα  

εερργγάάζζοοννττααιι  άάμμεεσσαα  κκααιι  έέμμμμεεσσαα  σσττοονν  ττοουυρριισσμμόό,,  έέννααννττιι  778800..000000  σσήήμμεερραα»»..  

  

        ΟΟ  μμεεγγααλλύύττεερροοςς  ααρριιθθμμόόςς  εεππιισσκκεεππττώώνν  μμέέχχρριι  ππρριινν  ααππόό  λλίίγγαα  χχρρόόννιιαα  

ππρροοεερρχχόότταανν  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ττηη  ΓΓεερρμμααννίίαα  κκααιι  ττοο  ΗΗννωωμμέέννοο  ΒΒαασσίίλλεειιοο..  ΤΤηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  

δδεεκκααεεττίίαα  ωωσσττόόσσοο,,  ααννααδδεείίχχθθηηκκαανν  ννέέεεςς  χχώώρρεεςς  --  ααγγοορρέέςς  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ηη  

ΕΕλλλλάάδδαα  ππρροοσσεελλκκύύεειι  σσηημμααννττιικκόό  ααρριιθθμμόό  εεππιισσκκεεππττώώνν..  ΟΟιι  χχώώρρεεςς  ααυυττέέςς  εείίννααιι  

κκυυρρίίωωςς  ηη  ΡΡωωσσίίαα  κκααιι  οοιι  γγεειιττοοννιικκέέςς  ΒΒααλλκκααννιικκέέςς..  ΙΙδδιιααίίττεερραα  οοιι  ααφφίίξξεειιςς  ααππόό  ττηη  

ΡΡωωσσίίαα  εεμμφφααννίίζζοουυνν  σσηημμααννττιικκήή  ααύύξξηησσηη  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη  

ππλλεευυρράά,,  μμιικκρρόόςς  εείίννααιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  εεππιισσκκεεππττώώνν  ααππόό  χχώώρρεεςς  όόππωωςς  ηη  ΙΙααππωωννίίαα  

κκααιι  ηη  ΚΚίίνναα,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  δδεείίχχννεειι  όόττιι  υυππάάρρχχοουυνν  κκααιι  άάλλλλεεςς  σσηημμααννττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  

ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  ααπποοσσππάάσσεειι  αακκόόμμαα  μμεεγγααλλύύττεερροο  

μμεερρίίδδιιοο..      

    

      ΑΑννααμμφφιισσββήήττηητταα  λλοοιιππόόνν,,  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  εείίννααιι  μμιιαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  ηη  

οοπποοίίαα  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ωωςς  ηη  ααττμμοομμηηχχααννήή  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  μμεε  σσυυννεεχχώώςς  

ααυυξξααννόόμμεεννηη  σσηημμαασσίίαα  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  έέξξοοδδοο  ααππόό  ττηηνν  ύύφφεεσσηη  κκααιι  ττηηνν  

εεππιισσττρροοφφήή  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  ττηηνν  κκααθθιισσττάά  ωωςς  ττηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  εεθθννιικκήή  

ββιιοομμηηχχααννίίαα  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσ΄́  έένναα  έέννττοονναα  μμεεττααββααλλλλόόμμεεννοο,,  δδιιεεθθννέέςς,,  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..  ΠΠρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  

ππρροοϊϊόόννττοοςς  ααπποοττεελλεείί  οο  ττόόπποοςς  ππρροοοορριισσμμοούύ..  ΣΣττοο  σσηημμεείίοο  ααυυττόό  ηη  χχώώρραα  μμααςς  έέχχεειι  ττοο  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα,,  λλόόγγωω  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν,,  ττηηςς  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  

κκααιι  ιισσττοορριικκήήςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς,,  ττηηςς  υυλλιικκοοττεεχχννιικκήήςς  υυπποοδδοομμήήςς  κκααιι  ττοουυ  

πποολλιιττιικκοοοοιικκοοννοομμιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  ΟΟιι  εελλλληηννιικκέέςς  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκέέςς  μμοοννάάδδεεςς  

ππααρρέέχχοουυνν  ττοο  κκυυρριιόόττεερροο  σσττοοιιχχεείίοο  ττοουυ  πποολλύύππλλοοκκοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππαακκέέττοουυ,,  
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εεππιιδδιιώώκκοουυνν  νναα  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  ττηηνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττάά  ττοουυςς,,  ηη  εεππίίττεευυξξηη  κκααιι  ηη  

δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  κκααιι  ττηηνν  

ππρροοσσωωππιικκήή  εεππααφφήή  ττωωνν  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  σσ΄́  ααυυττέέςς  μμεε  ττοουυςς  

ππεελλάάττεεςς..  ΕΕπποομμέέννωωςς,,  οο  ααννθθρρώώππιιννοοςς  ππααρράάγγοοννττααςς  εείίννααιι  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  

κκααθθοορριισσττιικκόόττεερροουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηηςς  ττοουυ  εεγγχχώώρριιοουυ  

ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς..  ΑΑυυττήή  ηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  έέχχεειι  σσττρρέέψψεειι  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  ττωωνν  

ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττοονν  ττρρόόπποο  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ττοουυςς,,  

γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  δδιιάάσστταασσηη  ττοουυ  εερργγαασσιιαακκοούύ  

ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ττωωνν  εερργγαασσιιαακκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν..    

      

      ΗΗ  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΠΠααρράάγγοονντταα  σσττοονν  ιιδδιιααίίττεερροο  κκλλάάδδοο  ττοουυ  

ττοουυρριισσμμοούύ  ππααίίζζεειι  ππρρωωττεεύύοονντταα  ρρόόλλοο,,  δδιιόόττιι  οο  ττοουυρριισσμμόόςς,,  μμέέσσωω  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  

ππρροοσσφφέέρρεειι  εεμμππεειιρρίίεεςς  σσττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  ααυυττοούύ  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  

κκρρίίννοοννττααιι  ααννάά  ππάάσσαα  σσττιιγγμμήή  ααππόό  ττηηνν  εεππααφφήή  κκααιι  ττηηνν  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυςς  μμεε  ττοονν  

ππεελλάάττηη  --  ττοουυρρίίσστταα,,  όόππωωςς  ππααρράάλλλληηλλαα  κκρρίίννεεττααιι  κκααιι  ηη  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  

ππααρρεεχχόόμμεεννωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  οοιι  οοπποοίίοοιι  εερργγάάζζοοννττααιι  

σσττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΥΥπποοδδοοχχήήςς  ((ffrroonntt  ddeesskk))  εεννόόςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα  ττηη  

δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  φφήήμμηηςς  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ..  ΟΟ  CCaarrllzzoonn  ((11998877))  ααννααφφεερρόόμμεεννοοςς  

σσττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΥΥπποοδδοοχχήήςς  εεννόόςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ,,  εεππιικκααλλεείίττααιι  ττηη  φφρράάσσηη  ««ηη  σσττιιγγμμήή  ττηηςς  

ααλλήήθθεειιααςς»»  ήή  ααλλλλιιώώςς  ««mmoommeenntt  ooff  ttrruutthh»»  γγιιαα  νναα  ππεερριιγγρράάψψεειι  ττηηνν  εεππααφφήή  --  

εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  ππεελλάάττηη  μμεε  ττοονν  υυππάάλλλληηλλοο  υυπποοδδοοχχήήςς  ((ffrroonntt  ddeesskk  ssttaaffff))    σσ΄́  έένναα  

ξξεεννοοδδοοχχεείίοο..    ΟΟ  BBaauumm    ((11999955))  ππιισσττεεύύεειι  όόττιι  ηη    ττοουυρριισσττιικκήή  ββιιοομμηηχχααννίίαα,,  σσττοο  θθέέμμαα  

ττηηςς  εεππααφφήήςς  ––  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  ττοουυ  ππεελλάάττηη  μμεε  ττοονν  υυππάάλλλληηλλοο  υυπποοδδοοχχήήςς,,  εείίννααιι  

εεκκεείίννηη  ηη  οοπποοίίαα  ππρρωωττααγγωωννιισσττεείί,,  δδιιόόττιι  σσεε  κκάάθθεε  ΤΤμμήήμμαα  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ  

εερργγάάζζοοννττααιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύ  μμοορρφφωωττιικκοούύ  κκααιι  ίίσσωωςς  πποολλιιττιισσμμιικκοούύ  

εεππιιππέέδδοουυ  κκααιι  κκααττάά  κκάάπποοιιοονν  ττρρόόπποο  ««ττμμηημμααττοοπποοιιεείίττααιι»»  ηη  σσυυννοολλιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα  πποουυ  

ππρροοσσφφέέρρεεττααιι  σσ΄́  έένναα  ππεελλάάττηη  ––  εεππιισσκκέέππττηη  εεννόόςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ..  ΗΗ  μμηη  

ιικκααννοοπποοιιηηττιικκήή  ήή  κκααιι  ααγγεεννήήςς  σσυυμμππεερριιφφοορράά  εεννόόςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  οοδδηηγγεείί  σσεε  ααρρννηηττιικκήή    

εεννττύύππωωσσηη  ττοουυ  ππεελλάάττηη,,  εεννώώ  ηη  εευυγγεεννιικκήή  κκααιι  ααπποοδδοοττιικκήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά  οοδδηηγγεείί  σσεε  

θθεεττιικκήή  εεννττύύππωωσσηη..    
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      ΣΣττηη  σσύύγγχχρροοννηη  δδιιεεθθννήή  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  σσυυγγκκυυρρίίαα,,  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  δδιιααννύύεειι  μμιιαα  

ππεερρίίοοδδοο  σσοοββααρρήήςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς,,  οοιι  πποολλλλααππλλέέςς  εεππιιδδρράάσσεειιςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  

ααφφοορροούύνν  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοομμεείίςς  κκααιι  κκλλάάδδοουυςς  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς..  ΟΟ  ττοουυρριισσμμόόςς  εείίννααιι  μμιιαα  

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  πποουυ  θθαα  εεππηηρρεεαασσττεείί,,  λλόόγγωω  ττηηςς  εευυααιισσθθηησσίίααςς  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  

σσττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  μμεεττααββοολλέέςς..  ΤΤαα  ααίίττιιαα  πποουυ  ττρροοφφοοδδοοττοούύνν  ττηηνν  κκρρίίσσηη  σσττοονν  

εελλλληηννιικκόό  ττοουυρριισσμμόό  οοφφεείίλλοοννττααιι  σστταα  χχρρόόννιιαα  δδιιααρρθθρρωωττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  ττηηςς  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  ββιιοομμηηχχααννίίααςς  κκααιι  σσττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  πποουυ  εεφφααρρμμόόσσττηηκκαανν..  ΕΕμμφφααννήή  

σσυυμμππττώώμμαατταα  ααυυττήήςς  ττηηςς  ππααθθοογγέέννεειιααςς  σσυυννιισσττοούύνν::  ηη  σσυυρρρρίίκκννωωσσηη  ττηηςς  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  ηη  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήήςς  ιικκααννόόττηηττααςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  

μμααςς,,  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ααπποοττεελλοούύνν,,  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν,,  οοιι  σσττάάσσιιμμεεςς  ήή  μμεειιοούύμμεεννεεςς  

ττιιμμέέςς,,  ηη  ααυυξξααννόόμμεεννηη  ττάάσσηη  γγιιαα  σσυυμμββόόλλααιιαα  ««aallll  iinncclluussiivvee»»,,  ηη  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  

εεγγχχώώρριιααςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  δδααππάάννηηςς  κκααιι  ηη  σσττααθθεερρήή  υυπποοββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  

κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοούύ  ππρροοφφίίλλ  ττοουυ  μμέέσσοουυ  ττοουυρρίίσστταα..    

  

      ΓΓιιαα  ττηηνν  υυππέέρρββαασσηη  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς  ααδδήήρριιττηη  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  σσυυννιισσττάά  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  σσυυμμββααττήήςς  μμεε  ττοο  ««κκααλλώώςς  εεππιιχχεειιρρεείίνν»»..  ΗΗ  ππρρόόκκλληησσηη  πποουυ  

ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  ηη  εελλλληηννιικκήή  ττοουυρριισσττιικκήή  ααγγοορράά,,  ττόόσσοο  σσεε  εευυρρωωππααϊϊκκόό,,  όόσσοο  κκααιι  σσεε  

ππααγγκκόόσσμμιιοο  εεππίίππεεδδοο,,  ααφφοορράά  σσττηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττάάςς  ττηηςς..  ΑΑππόό  

ττηηνν  άάπποοψψηη  ααυυττήή  ααππααιιττεείίττααιι,,  ηη  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  ππααρρεεχχόόμμεεννωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  νναα  

υυππεερρββααίίννεειι  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττοουυςς  ((vvaalluuee  ffoorr  mmoonneeyy))..  ΣΣυυννεεππώώςς  ηη  πποοιιοοττιικκήή  

ααννααββάάθθμμιισσηη,,  ηη  εεσσττίίαασσηη  σσττοο  ρρόόλλοο  πποουυ  δδιιααδδρρααμμααττίίζζεειι  ττοο  ααννθθρρώώππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό,,  

οο  εεμμππλλοουυττιισσμμόόςς  κκααιι  ηη  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηη  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  

σσυυννιισσττάά  εεππιιτταακκττιικκήή  ααννάάγγκκηη  κκααιι  ππρροοββάάλλλλεειι  ωωςς  οο  σσττρρααττηηγγιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  όόλλωωνν  

εεκκεείίννωωνν,,  φφοορρέέωωνν  κκααιι  φφυυσσιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  εεμμππλλέέκκοοννττααιι  σσττοο  

ττοουυρριισσττιικκόό  κκύύκκλλωωμμαα,,  γγιιαα  νναα  μμεεττααττρρααπποούύνν  οοιι  σσυυννιισσττώώσσεεςς  ττιιςς  κκρρίίσσηηςς  σσεε  άάξξοοννεεςς  

εευυκκααιιρριιώώνν..            

      ΜΜεε  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  εερργγαασσίίαα  θθαα  μμεελλεεττηηθθεείί  κκααιι  θθαα  ααννααλλυυθθεείί  ηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  

ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ηη  σσηημμαασσίίαα  ττωωνν  ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  σσττηη  
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AAbbssttrraacctt  

   TToouurriissmm  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  EEuurrooppeeaann  eeccoonnoommyy..  IItt  aaccccoouunnttss  ffoorr  55%%  ooff  ddiirreecctt  

eemmppllooyymmeenntt  aanndd  pprrooppoorrttiioonn  ooff  EEuurrooppeeaann  GGDDPP  aanndd  hhaass  aa  ttrreemmeennddoouuss  mmuullttiippllyyiinngg  

eeffffeecctt  oovveerr  ootthheerr  eeccoonnoommiicc  sseeccttoorrss,,  eennjjooyyiinngg  ffoorreeccaasstt  ssttaabbllee  ggrroowwtthh  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..  

TToouurriissmm  hhaass  oonnee  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  llaabboouurr  mmoobbiilliittyy  rraatteess  aaccrroossss  EEuurrooppee,,  ppeerrmmiittttiinngg  

ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  aa  ttrruullyy  EEuurrooppeeaann  eeccoonnoommiicc  sseeccttoorr  aanndd  aa  llaabboouurr  

mmaarrkkeett  wwiitthh  aa  ggeennuuiinnee  EEuurrooppeeaann  ddiimmeennssiioonn..  TThhuuss,,  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aabboouutt  nneeww  

ooccccuuppaattiioonnss  aanndd  ffuuttuurree  sskkiillll  nneeeeddss  ffoorr  tthhee  sseeccttoorr  iinn  EEuurrooppee  hhaass  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

ssiiggnniiffiiccaannccee..  OOuurr  ccoouunnttrryy  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ttoopp  ttoouurriissmm  ddeessttiinnaattiioonnss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  iittss  

ttaarrggeett  iiss  ttoo  bbee  iinn  tthhee  ttoopp  1100  wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  ffeeww  yyeeaarrss..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  vviissiittoorrss  oovveerr  

tthhee  llaasstt  ddeeccaaddee  hhaass  sstteeaaddiillyy  iinnccrreeaasseedd..  FFrroomm  1133  mmiilllliioonn  iinntteerrnnaattiioonnaall  vviissiittoorrss  iinn  

22000011,,  mmoorree  tthhaann  1166..44  mmiilllliioonn  ppeeooppllee  vviissiitteedd  GGrreeeeccee  iinn  22001122,,  aanndd  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  

tthhiiss  nnuummbbeerr  wwiillll  ssoooonn  rreeaacchh  2200  mmiilllliioonn,,  aallmmoosstt  ttwwiiccee  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  ppooppuullaattiioonn..  

FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  ttoouurriissmm  sseeccttoorr  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  ppiillllaarrss  ooff  tthhee  GGrreeeekk  eeccoonnoommyy..  

  

      TThhee  GGrreeeekk  ttoouurriissmm  ssttaarrtteedd  fflloouurriisshhiinngg  iinn  tthhee  llaattee  11996600ss  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  

eeaarrllyy  11997700ss..  IInn  aa  ssllooww  bbuutt  ssttaabbllee  ppaaccee,,  GGrreeeeccee  hhaass  ttooddaayy  mmaannaaggeedd  ttoo  bbeeccoommee  oonnee  

ooff  tthhee  mmoosstt  ffaavvoorriittee  ttoouurriisstt  ddeessttiinnaattiioonnss  aammoonngg  EEuurrooppeeaannss,,  AAssiiaannss  aanndd  AAmmeerriiccaannss..    

TThhee  ppeeaakk  sseeaassoonn  ffoorr  GGrreeeekk  ttoouurriissmm  llaassttss  ffrroomm  MMaayy  ttoo  SSeepptteemmbbeerr,,  ssiinnccee  tthhee  tthhiirrdd--

qquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  ttoouurriissmm  ffllooww  cchhoooossee  tthhiiss  ttiimmee  ooff  yyeeaarr  ttoo  ccoommee  ttoo  GGrreeeeccee..  TThhee  ssuunnnnyy  

wweeaatthheerr,,  wwaarrmm  bbeeaacchheess  aanndd  vvaarriiaabbllee  llaannddssccaappeess  iinnvviittee  ppeeooppllee  ffrroomm  aallll  oovveerr  tthhee  

wwoorrlldd  ttoo  eexxppeerriieennccee  tthhee  GGrreeeekk  hhoossppiittaalliittyy  aanndd  ppeeaacceeffuull  wwaayy  ooff  lliiffee..  TThhee  iinnccoommee  ffrroomm  

ttoouurriissmm  ccoonnssttiittuutteess  aa  llaarrggee  ppaarrtt  ooff  tthhee  GGrreeeekk  eeccoonnoommyy..  GGrreeeeccee  hhaass  aa  nnaattiioonnaall  

ttoouurriissmm  ssttrraatteeggyy  iinn  ppllaaccee  tthhaatt  ffooccuusseess  oonn  hhiigghhlliigghhttiinngg  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  uunniiqquuee  

aaddvvaannttaaggeess,,  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  lleennggtthh  ooff  tthhee  ttoouurriissmm  sseeaassoonn,,  iinnttrroodduucciinngg  aanndd  

ddeevveellooppiinngg  nneeww  ddeessttiinnaattiioonnss  ttoo  vviissiittoorrss  aanndd  iinnvveessttoorrss,,  aanndd  aauuggmmeennttiinngg  tthhee  ttoouurriissmm  

pprroodduucctt  tthhaatt  GGrreeeeccee  hhaass  ttoo  ooffffeerr..  

  

      IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ttoouurriissmm,,  tthhee  rroollee  ooff  hhuummaann  ccaappiittaall  iiss  eesssseennttiiaall  aatt  lleeaasstt  ffoorr  ttwwoo  

rreeaassoonnss..  FFiirrsstt,,  aa  ggeenneerraall  ssuubbjjeecctt  hhaass  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  hhuummaann  ccaappiittaall,,  

pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  sseeccttoorrss  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy..  TThhee  sseeccoonndd  rreeaassoonn  

hhaass  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  rroollee  ooff  hhuummaann  ccaappiittaall  wwiitthhiinn  tthhee  sseeccttoorr..  
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ΕΕιισσααγγωωγγήή  

      ΤΤοο  ππρρώώττοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  εεππιιχχεειιρρεείί  νναα  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειι  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  ττοουυ  

ττοουυρριισσμμοούύ,,  όόππωωςς  εεκκδδηηλλώώννεεττααιι  σσττιιςς  μμέέρρεεςς  μμααςς  ααλλλλάά  κκααιι  μμεε  μμιιαα  μμιικκρρήή  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  

εεξξέέλλιιξξήή  ττοουυ..  ΣΣττοο  ίίδδιιοο  κκεεφφάάλλααιιοο  σσκκιιααγγρρααφφεείίττααιι  οο  σσύύγγχχρροοννοοςς  ττοουυρρίίσσττααςς,,  μμεε  ιιδδιιααίίττεερρηη  

ααννααφφοορράά  σσττιιςς  ννέέεεςς  μμοορρφφέέςς  ττοουυρριισσμμοούύ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  σσυυννοολλιικκήή  ζζήήττηησσηη  κκααιι  ππρροοσσφφοορράά  

γγιιαα  ττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα..    

    

      ΤΤοο  δδεεύύττεερροο  κκεεφφάάλλααιιοο  ααφφοορράά  ττηη  σσηημμεερριιννήή  κκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ  ωωςς  

ααννααππόόσσππαασσττοο,,  ζζωωττιικκόό  κκοομμμμάάττιι  γγιιαα  ττηη  δδιιααρρκκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  χχώώρρααςς..  ΈΈμμφφαασσηη  

ωωσσττόόσσοο  δδίίδδεεττααιι  σσεε  δδύύοο  σσηημμααννττιικκοούύςς  άάξξοοννεεςς,,  μμεε  ιισσχχυυρράά  ππεερριιθθώώρριιαα  ββεελλττίίωωσσηηςς  σσττοο  

εεγγχχώώρριιοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  οοιι  ααεερροομμεεττααφφοορρέέςς  κκααιι  ηη  κκρροουυααζζιιέέρραα..  ΑΑκκοολλοουυθθεείί  κκααττααγγρρααφφήή  ττηηςς  

εελλλληηννιικκήήςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππρροοββοολλήήςς  κκααιι  ττοουυ  ττρρόόπποουυ  δδιιααμμόόρρφφωωσσηηςς  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  

σσττρρααττηηγγιικκήήςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ππααρρααττίίθθεεννττααιι  σσττααττιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα,,  ππίίνναακκεεςς  κκααιι  δδιιααγγρράάμμμμαατταα  

πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυ  ππααγγκκόόσσμμιιοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ..  

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  εεππιιχχεειιρρεείίττεε  κκααιι  εεκκττεεννήήςς  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  ααδδύύννααττωωνν  κκααιι  δδυυννααττώώνν  σσηημμεείίωωνν  

ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  μμιιααςς  sswwoott  ααννάάλλυυσσηηςς..  ΤΤοο  κκεεφφάάλλααιιοο  

οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  σσττοο  

δδιιεεθθννέέςς  γγίίγγννεεσσθθααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  μμάάλλιισστταα  σσεε  ππεερριιόόδδοουυςς  μμεε  έέννττοοννεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  

δδιιαακκυυμμάάννσσεειιςς..    

  

      ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  σσττοο  ττρρίίττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  έέρρεευυννααςς  εεννττοοππίίζζοοννττααιι  κκααιι  

ααννααλλύύοοννττααιι  τταα  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς..  ΗΗ  

έέννννοοιιαα  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς  ππρροοσσεεγγγγίίζζεεττααιι  σσεε  θθεεωωρρηηττιικκόό  εεππίίππεεδδοο  

κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  ττοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  ωωςς  ππρροοςς  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  κκααιι  ττοο  

εεσσωωττεερριικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  όόπποουυ  ααυυττόό  ττεελλιικκάά  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι..  ΤΤέέλλοοςς,,  εεξξεεττάάζζεεττααιι  ηη  

πποορρεείίαα  ττωωνν  υυππόόλλοοιιππωωνν  ααννττααγγωωννιισσττρριιώώνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  δδυυννάάμμεεωωνν..    

  

      ΤΤοο  ττέέττααρρττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  εεσσττιιάάζζεειι  σσττοο  κκρρίίσσιιμμοο  κκααιι  εεππιιττεελλιικκόό  ρρόόλλοο  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  

ππααρράάγγοονντταα,,  σσττηηνν  ττεελλιικκήή  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς,,  ααππόό  

ττηη  σσττιιγγμμήή  ττηηςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ττοουυ  μμέέχχρριι  κκααιι  ττηηνν  ττεελλιικκήή  κκααττααννάάλλωωσσηη  ττοουυ..    

        

http://www.uop.gr/
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      ΤΤέέλλοοςς,,  ηη  μμεελλέέττηη  οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  μμεε  ττηη  σσυυλλλλοογγήή  κκααιι  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  

σσυυμμππεερραασσμμάάττωωνν  πποουυ  ππρροοέέκκυυψψαανν,,  μμεε  γγννώώμμοονναα  ττηηνν  ππεερρααιιττέέρρωω  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  

ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  μμέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  εεννδδυυννάάμμωωσσηη  κκααιι  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  

ααννθθρρώώππιιννοουυ  ππααρράάγγοονντταα..        

  

      ΤΤαα  ααρριιθθμμηηττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ααννααζζηηττήήθθηηκκαανν  σσεε  έέγγκκρριιττεεςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  δδιιεευυθθύύννσσεειιςς  όόππωωςς  

ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ((ΕΕΛΛ..ΣΣΤΤΑΑΤΤ)),,  ττοονν  ΣΣύύννδδεεσσμμοο  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  

ΤΤοουυρριισσττιικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ((ΣΣ..ΕΕ..ΤΤ..ΕΕ..)),,  ττοο  ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΤΤοουυρριισσττιικκώώνν  ΕΕρρεευυννώώνν  ((ΙΙ..ΤΤ..ΕΕ))  

κκααιι  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ΕΕλλλλάάδδααςς..    

http://www.uop.gr/
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11::  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  

  

ΓΓεεννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  ττοουυ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  --  ΟΟρριισσμμόόςς  

      ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  δδιιεεθθννέέςς  δδυυννααμμιικκόό  κκααιι  σσυυννάάμμαα  μμααζζιικκόό  φφααιιννόόμμεεννοο..  ΟΟιι  οορριισσμμοοίί,,  μμεε  

ββάάσσηη  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ππρροοσσππάάθθηησσαανν  οοιι  εεππιισσττήήμμοοννεεςς  νναα  ττοο  ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυνν,,  εείίννααιι  

πποολλλλοοίί  υυππόό  ττοο  ππρρίίσσμμαα  ττηηςς  δδιιεεππιισσττηημμοοννιικκήήςς  ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς..  ΗΗ  ΔΔιιεεθθννήήςς  ΈΈννωωσσηη  

ΕΕππιισσττηημμώώνν  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  υυιιοοθθέέττηησσεε  ττοονν  αακκόόλλοουυθθοο  οορριισσμμόό::  ««ΤΤοουυρριισσμμόόςς  εείίννααιι  ττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  φφααιιννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  σσχχέέσσεεωωνν  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττοο  ττααξξίίδδιι  κκααιι  ττηη  

δδιιααμμοοννήή  μμηη  μμόόννιιμμωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  σσεε  έένναανν  ππρροοοορριισσμμόό»»  ((ΒΒεεννεεττσσααννοοπποούύλλοουυ  ΓΓ..ΜΜ..,,22000066,,  σσεελλ..  

4455))..  

        

      ΣΣττοο  ίίδδιιοο  ππεερρίίπποουυ  εεππίίππεεδδοο  κκιιννεείίττααιι  κκααιι  οο  οορριισσμμόόςς  πποουυ  δδόόθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  

ΟΟρργγααννιισσμμόό  ΤΤοουυρριισσμμοούύ::  ««ΩΩςς  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  οορρίίζζοοννττααιι  οοιι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττωωνν  

ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  ττααξξιιδδεεύύοουυνν  κκααιι  δδιιααμμέέννοουυνν  σσεε  ττόόπποουυςς  εεκκττόόςς  ττοουυ  σσυυννηηθθιισσμμέέννοουυ  

ππεερριιββάάλλλλοοννττόόςς  ττοουυςς  γγιιαα  όόχχιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  έένναα  σσυυννεεχχήή  χχρρόόννοο,,  γγιιαα  ααννααψψυυχχήή,,  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύςς  κκααιι  άάλλλλοουυςς  σσκκοοπποούύςς  πποουυ  δδεε  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  κκάάπποοιιααςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ααμμεειιββόόμμεεννηηςς  σσττοονν  ττόόπποο  εεππίίσσκκεεψψηηςς»»  ((SStteepphheenn  JJ..,,22000066,,  σσεελλ..  99))..  ΕΕξξίίσσοουυ  

ππεερριιεεκκττιικκόόςς,,  ααππόό  ττηη  σσκκοοππιιάά  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  πποουυ  δδέέχχεεττααιι  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  ττοουυ  

ττοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  οο  αακκόόλλοουυθθοοςς  οορριισσμμόόςς::  ««ΗΗ  οορργγααννωωμμέέννηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  εεννόόςς  ττόόπποουυ  νναα  

σσυυγγκκρρααττήήσσεειι  τταα  άάττοομμαα  πποουυ  μμεετταακκιιννοούύννττααιι  ααππόό  ττοονν  ττόόπποο  ττηηςς  μμόόννιιμμηηςς  κκααττοοιικκίίααςς  ττοουυςς  

γγιιαα  οοπποοιιοουυσσδδήήπποοττεε  άάλλλλοουυςς  λλόόγγοουυςς  ππέέρραανν  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  νναα  

ππρροοσσεελλκκύύσσεειι  κκααιι  ννέέοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς,,  ππααρρέέχχοοννττααςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ααννααψψυυχχήήςς,,  

ξξεεκκοούύρραασσηηςς,,  ππννεευυμμααττιικκήήςς  κκααλλλλιιέέρργγεειιααςς  κκ..λλ..ππ..»»  ((ΚΚααρρααγγιιάάννννηηςς  ΣΣ..--ΈΈξξααρρχχοοςς  ΓΓ..,,22000066,,  σσεελλ..  

4400))..      

  

      ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ααννααφφοορρέέςς,,  τταα  κκοοιιννάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  πποουυ  

δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  εείίννααιι::    

  ΤΤοουυρριισσττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  κκίίννηηττρραα  

  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  εεππιιλλεεκκττιικκήήςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  κκααιι  ππρροοοορριισσμμοούύ  

  ΤΤααξξίίδδιι  μμαακκρριιάά  ααππόό  ττοο  σσππίίττιι  γγιιαα  δδιιάάφφοορροουυςς  λλόόγγοουυςς,,  ππέέρραανν  ττωωνν  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν..  ΟΟιι  μμεετταακκιιννήήσσεειιςς  εείίννααιι  σσύύννττοομμοουυ  χχρροοννιικκοούύ  δδιιαασσττήήμμααττοοςς  κκααιι  

http://www.uop.gr/
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σσττοο  ττέέλλοοςς  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  εεννεερργγεειιώώνν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ππάάνντταα  ηη  εεππιισσττρροοφφήή  σσττοο  

σσππίίττιι..  

  ΈΈννττοοννεεςς  ααγγοορραασσττιικκέέςς  ααλλλληηλλεεππιιδδρράάσσεειιςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  κκααιι  εεκκεείίννωωνν  

πποουυ  εεφφοοδδιιάάζζοουυνν  μμεε  ααγγααθθάά,,  γγιιαα  ττηηνν  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  

έένναα  κκύύκκλλωωμμαα  πποουυ  ξξεεκκιιννάά  κκααιι  ππεερριιλλααμμββάάννεειι,,  εεππίίσσηηςς,,  ττηη  δδιιααμμοοννήή  σσττοονν  ττόόπποο  

ππρροοοορριισσμμοούύ  ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  δδιιααττρροοφφήή..    

  

      ΩΩςς  ττοουυρρίίσσττααςς  θθεεωωρρεείίττααιι,,  ττοο  ππρρόόσσωωπποο  πποουυ  εεππιισσκκέέππττεεττααιι  άάλλλληη  χχώώρραα,,  ππέέρραανν  ττηηςς  

μμόόννιιμμηηςς  δδιιααμμοοννήήςς  ττοουυ  κκααιι  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ππααρρααμμέέννεειι  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  2244  ώώρρεεςς  κκααιι  

γγιιαα  ππλληηθθώώρραα  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  λλόόγγωωνν,,  όόππωωςς  ψψυυχχααγγωωγγίίαα  ήή  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοοίί  λλόόγγοοιι..  ΟΟ  

όόρροοςς  ττοουυρρίίσσττααςς,,  δδιιααφφέέρρεειι  ααππόό  εεκκεείίννοονν  ττοουυ  εεκκδδρροομμέέαα,,  οο  οοπποοίίοοςς  εεππιισσκκέέππττεεττααιι  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ττόόπποο,,  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααιιττίίαα,,  ααλλλλάά  γγιιαα  ππααρρααμμοοννήή  λλιιγγόόττεερροο  ττηηςς  μμιιααςς  

μμέέρρααςς..  ΟΟιι  ππρροοααννααφφεερρθθέέννττεεςς  οορριισσμμοοίί  δδόόθθηηκκαανν  κκααττάά  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  εεννόόςς  σσυυννεεδδρρίίοουυ  

γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό,,  ττοο  11993366,,  ααππόό  τταα  ΗΗννωωμμέένναα  ΈΈθθννηη  ((ΚΚρριιττσσωωττάάκκηη  ΑΑ..ΡΡ..,,  22000000,,  σσεελλ..  1144))..  

ΤΤέέλλοοςς,,  εεππιιχχεειιρρώώννττααςς  μμιιαα  γγεεννιικκόόττεερρηη  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  

οορριισσττεείί  ωωςς  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν,,  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  κκααιι  ττωωνν  εεκκρροοώώνν  πποουυ  

ααπποορρρρέέοουυνν  ααππόό  ττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  κκααιι::  

  ττωωνν  ««ΠΠρροομμηηθθεευυττώώνν»»  ττωωνν  ΤΤοουυρριισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  

  ττηηςς  ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  ττοουυςς  

  ττιιςς  ΤΤοοππιικκέέςς  ΚΚοοιιννωωννίίεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  υυπποοδδέέχχοοννττααιι  ττοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς  

  ττοο  εευυρρύύττεερροο  ΦΦυυσσιικκόό  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  πποουυ  εεμμππλλέέκκοοννττααιι  σσττηηνν  

ππρροοσσέέλλκκυυσσηη  κκααιι  ττηη  φφιιλλοοξξεεννίίαα  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  ((ΑΑκκρριιββόόςς,,  ΣΣααλλεεσσιιώώττηηςς,,  22000077,,  σσεελλ..99--

1111))..    

  

  

  

11..11  ΑΑννααδδρροομμήή  ττοουυ  φφααιιννοομμέέννοουυ  σσττοο  ππέέρραασσμμαα  ττωωνν  χχρρόόννωωνν  

    ΟΟ  ττοουυρριισσμμόόςς  σσυυννδδεεόότταανν  μμεε  ττοονν  εελλεεύύθθεερροο  χχρρόόννοο  κκααιι  ττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  

μμπποορροούύσσαανν  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθοούύνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιάά  ττοουυ..  ΟΟιι  δδιιάάφφοορρεεςς  μμοορρφφέέςς  

ττοουυρριισσμμοούύ,,  όόππωωςς  ττοουυρριισσμμόόςς  υυγγεείίααςς,,  θθρρηησσκκεευυττιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς  κκ..λλ..ππ..,,  ααπποοττεελλοούύσσαανν  

ήήδδηη  ππρραακκττιικκέέςς  ττωωνν  ααρρχχααίίωωνν  κκοοιιννωωννιιώώνν..    ΣΣττηηνν  ααρρχχααίίαα  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττηηνν  ααρρχχααίίαα  ΡΡώώμμηη,,  

οο  εελλεεύύθθεερροοςς  χχρρόόννοοςς  φφααννέέρρωωννεε  ττηηνν  ππρροοέέλλεευυσσηη  κκααιι  ττηηνν  ττάάξξηη  ττωωνν  πποολλιιττώώνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  
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ααππααλλλλααγγμμέέννοοιι  ααππόό  ττηηνν  κκααττααννααγγκκαασσττιικκήή  εερργγαασσίίαα,,  έέννιιωωθθαανν  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  

αασσχχοολληηθθοούύνν  μμεε  τταα  κκοοιιννωωννιικκάά,,  ηηθθιικκάά  κκααιι  πποολλιιττιικκάά  θθέέμμαατταα  ττηηςς  πποολλιιττεείίααςς..  ΟΟ  εελλεεύύθθεερροοςς  

χχρρόόννοοςς  ήήτταανν  σσυυννώώννυυμμοο  ττωωνν  εευυγγεεννώώνν  εενναασσχχοολλήήσσεεωωνν..      

        

      ΗΗ  έέννννοοιιαα  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  σσττηηνν  ααρρχχααίίαα  ΕΕλλλλάάδδαα  υυππήήρρξξεε  ααννααππόόσσππαασσττοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  μμεετταακκίίννηησσηηςς  κκααιι  οο  ΞΞέέννιιοοςς  ΔΔίίααςς  ααννττιιππρροοσσώώππεευυεε  ττοονν  ππρροοσσττάάττηη  

οοιικκοοδδεεσσπποοττώώνν  κκααιι  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννωωνν..  ΗΗ  φφιιλλοοξξεεννίίαα  εείίχχεε  ιισσχχύύ  ννόόμμοουυ  κκααιι  οοιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττωωνν  

ππόόλλεεωωνν,,  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  δδιιεεξξάάγγοονντταανν  μμεεγγάάλλαα  θθρρηησσκκεευυττιικκάά  ήή  ααθθλληηττιικκάά  γγεεγγοοννόότταα  

δδέέχχοονντταανν  ααφφιιλλοοκκεερρδδώώςς  ττοουυςς  εεππιισσκκέέππττεεςς  σσττοο  σσππίίττιι  ττοουυςς..  ΗΗ  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττωωνν  

σσππιιττιιώώνν  ττοουυςς  ππρροοέέββλλεεππεε  εειιδδιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  σσττοο  υυππεερρώώοο  γγιιαα  ττηη  φφιιλλοοξξεεννίίαα  ττωωνν  ξξέέννωωνν,,  

ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  υυπποοδδέέχχοονντταανν  μμεε  ττιιμμέέςς,,  ττοουυςς  ττοοπποοθθεεττοούύσσαανν  σσεε  δδιιαακκεεκκρριιμμέέννεεςς  θθέέσσεειιςς  

μμέέσσαα  σσττοο  σσππίίττιι  ττοουυςς  μμεε  σσεεββαασσμμόό  κκααιι  φφρροοννττίίδδαα  κκααιι  ττοουυςς  κκααττεευυόόδδωωνναανν  μμεε  δδώώρραα  

((ΧΧυυττήήρρηηςς,,  11999966,,  σσεελλ..  2211--2222))..  ΣΣττηηνν  ααρρχχααίίαα  ΕΕλλλλάάδδαα,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ξξεεχχωωρριισσττώώνν  ππρροοοορριισσμμώώνν    

εείίννααιι  εεκκεείίννοοιι  ττωωνν  ΔΔεελλφφώώνν,,  ττηηςς  ααρρχχααίίααςς  ΟΟλλυυμμππίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΕΕππιιδδααύύρροουυ..  ΓΓιιαα  πποολλλλοούύςς  οοιι  

ΟΟλλυυμμππιιαακκοοίί  ΑΑγγώώννεεςς,,  ααπποοττέέλλεεσσαανν  μμάάλλιισστταα  κκααιι  ττηηνν  ππρρώώττηη  οορργγααννωωμμέέννηη  μμοορρφφήή  

ττοουυρριισσττώώνν  --  εεππιισσκκεεππττώώνν..  ΥΥππόό  ττοο  ίίδδιιοο  ππρρίίσσμμαα,,  οο  ΗΗρρόόδδοοττοοςς  ααπποοττεελλεείί  ττοονν  ππρρώώττοο  

δδιιεεθθννήή  ττοουυρρίίσστταα..  ΣΣττιιςς  αανναασσκκααφφέέςς  σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη,,  εεππίίσσηηςς,,  εεννττοοππίίζζοοννττααιι  χχττίίσσμμαατταα  πποουυ  

σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ππααννδδοοχχεείίαα..  ΌΌμμωωςς,,  λλόόγγωω  ττηηςς  ααύύξξηησσηηςς  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  

μμεετταακκιιννοουυμμέέννωωνν  ηη  ιιδδιιωωττιικκήή  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα,,  δδεε  μμπποορροούύσσεε  ππλλέέοονν  νναα  κκααλλύύψψεειι  ττιιςς  

ααννάάγγκκεεςς  γγιιαα  φφιιλλοοξξεεννίίαα,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  οοδδήήγγηησσεε  σσττηηνν  εεμμφφάάννιισσηη  ττηηςς  ««πποολλιιττιικκήήςς  

ππρροοξξεεννίίααςς»»,,  όόπποουυ  οοιι  δδιιοορριισσμμέέννοοιι  ππρρόόξξεεννοοιι,,  πποουυ  εεκκππρροοσσωωπποούύσσαανν  τταα  σσυυμμφφέέρροονντταα  

ττηηςς  ππόόλληηςς  ττοουυςς,,  ααννέέλλααββαανν  κκααιι  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  κκααιι  ττηη  φφιιλλοοξξεεννίίαα  σσττοουυςς  

εεππιισσκκέέππττεεςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  ττοουυςς..  

          

      ΑΑυυττήή  ηη  μμοορρφφήή  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  οοδδήήγγηησσεε  σσττηηνν  εεμμφφάάννιισσηη  ττωωνν  ππρρώώττωωνν  ττύύππωωνν  

ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν,,  πποουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ήήτταανν  ττοο  ««ΚΚααττααγγώώγγιιοο»»,,  ττοο  οοπποοίίοο  κκττίίσσττηηκκεε  

μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ιιεερροούύ  ττηηςς  ΕΕππιιδδααύύρροουυ,,  σσυυννοολλιικκήήςς  δδυυννααμμιικκόόττηηττααςς  110000  δδωωμμααττίίωωνν  ήή  

220000  κκλλιιννώώνν  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  ππρροοσσκκυυννηηττώώνν  ττοουυ  ιιεερροούύ  ττοουυ  

ΑΑσσκκλληηππιιοούύ..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  ππεερρίίοοδδοο  σσττηηνν  ΟΟλλυυμμππίίαα  κκττίίσσττηηκκεε  ττοο  ««ΛΛεεωωννιιδδααίίοονν»»,,  κκααθθώώςς  κκααιι  

άάλλλλαα  ππεερρίίφφηημμαα  ««ΚΚααττααγγώώγγιιαα»»,,  όόππωωςς  ααυυττόό  πποουυ  έέχχττιισσαανν  οοιι  ΛΛαακκεεδδααιιμμόόννιιοοιι  κκ..αα..  ΤΤαα  

««ΚΚααττααγγώώγγιιαα»»  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκαανν  ααππόό  τταα  ««ΠΠααννδδοοχχεείίαα»»,,  τταα  οοπποοίίαα  εείίχχαανν  

κκεερρδδοοσσκκοοππιικκόό  χχααρραακκττήήρραα  κκααιι  ππααρρεείίχχαανν  ααρρχχιικκάά  μμόόννοο  σσττέέγγηη,,  εεννώώ  ααρργγόόττεερραα  κκααιι  
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ττρροοφφήή..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα  μμεε  τταα  ««ΠΠααννδδοοχχεείίαα»»  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  κκααιι  τταα  ««ΚΚααππηηλλεειιάά»»,,  πποουυ  εείίχχαανν  

έέννττοοννοο  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκόό  χχααρραακκττήήρραα,,  κκααιι  όόσσοοιι  αασσκκοούύσσαανν  ααυυττόό  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  ήήτταανν  

άάννθθρρωωπποοιι  ττοουυ  υυπποοκκόόσσμμοουυ..  ΗΗ  ««ΞΞεεννοοδδοοχχίίαα»»  ααννααππττύύχχθθηηκκεε  ααρρκκεεττάά  ααρργγόόττεερραα,,  γγιιαα  ττηηνν  

εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  ΔΔιιοοννυυσσιιαακκώώνν  εεοορρττώώνν,,  όόπποουυ  ππρρωωττοοεεμμφφααννίίζζεεττααιι  κκααιι  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  

ττοουυ  ξξεεννααγγοούύ,,  πποουυ  ττόόττεε  λλεεγγόότταανν  ««εεξξηηγγηηττήήςς»»,,  ααφφοούύ  εεξξηηγγοούύσσεε  σσττοουυςς  εεππιισσκκέέππττεεςς  τταα  

κκααλλλλιιττεεχχννιικκάά  έέρργγαα  κκααιι  τταα  ήήθθηη  κκααιι  έέθθιιμμαα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  ΑΑλλμμααττώώδδηη  ααννάάππττυυξξηη  γγννώώρριισσεε  

ηη  ««ΞΞεεννοοδδοοχχίίαα»»  σσττηη  ββυυζζααννττιιννήή  εεπποοχχήή  κκααιι  κκααττάά  ττοουυςς  δδιιωωγγμμοούύςς  ττωωνν  χχρριισσττιιααννώώνν,,  όόπποουυ  

ξξεεννώώννεεςς,,  όόππωωςς  ττηηςς  ΒΒαασσιιλλεείίααςς  ήή  ττοουυ  ΣΣααμμψψώώνν,,  ππεερριιέέθθααλλππαανν  ττοουυςς  δδιιωωκκόόμμεεννοουυςς  

χχρριισσττιιααννοούύςς..    ΟΟιι  ξξεεννώώννεεςς  ττωωνν  ββυυζζααννττιιννώώνν  χχρρόόννωωνν  ααννήήκκαανν  σσεε  δδιιαακκεεκκρριιμμέένναα  μμέέλληη  ττηηςς  

ττόόττεε  κκοοιιννωωννίίααςς    κκααιι  εεππιιχχοορρηηγγοούύνντταανν  ααππόό  ττοο  ΚΚρράάττοοςς..  

        

      ΚΚααττάά  ττηηνν  ΤΤοουυρρκκοοκκρρααττίίαα  ηη  μμόόννηη  μμοορρφφήή  υυπποοττυυππώώδδοουυςς  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  ήήτταανν  τταα  ««ΧΧάάννιιαα»»,,  

πποουυ  ππααρρεείίχχαανν  ττρροοφφήή  κκααιι  σσττέέγγηη  σσττοουυςς  ττααξξιιδδιιώώττεεςς    μμόόννοο  γγιιαα  λλίίγγεεςς  ώώρρεεςς..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  

ΕΕππααννάάσστταασσηη  ττοουυ  11882211    κκττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΒΒαασσιιλλιιάά  ΄́ΟΟθθωωνναα  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμεε  ττηηνν  

εεππωωννυυμμίίαα  ««ΛΛοοννδδίίννοο»»  σσττοο  ΝΝααύύππλλιιοο  κκααιι  ττοο  11882244  ιιδδρρύύεεττααιι  ττοο  ππααλλααιιόόττεερροο  μμέέχχρριι  

σσήήμμεερραα  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο,,  ττοο  ««ΜΜεεγγάάλληη  ΒΒρρεεττααννίίαα»»  σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς,,  πποουυ  ααρρχχιικκάά  

λλεειιττοουυρργγοούύσσεε  ωωςς  κκααττοοιικκίίαα  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  ααππόό  ττοο  11887744  κκααιι  μμεεττάά,,  ωωςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο..      

ΕΕππίίσσηηςς  γγννωωσσττάά  εεκκλλεεκκττάά  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  ήήτταανν  ττοο  ««ΑΑκκττααίίοονν»»,,  ττοο  ««AAtthheenneeee  

PPaallaaccee»»  κκ..λλ..ππ..  ((ΧΧυυττήήρρηηςς  11999966,,  σσεελλ..  2233))..  

  

      ΣΣττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,  ττοο  1177οο  ααιιώώνναα  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσεε  ττααξξίίδδιιαα,,  μμεε  κκυυρριιόόττεερροουυςς  

ππρροοοορριισσμμοούύςς,,  τταα  πποολλιιττιισσττιικκάά  κκέέννττρραα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς,,  όόππωωςς  ηη  ΙΙττααλλίίαα  κκααιι  ηη  ΓΓααλλλλίίαα  ττηηςς  

««BBeellllee  EEppooqquuee»»  ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  πποουυ  ππααρρέέχχεεττααιι  σσεε  

εευυγγεεννεείίςς..  ΟΟυυσσιιαασσττιικκήή  σσυυμμββοολλήή  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  ττηη  μμεεγγέέθθυυννσσηη  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ,,  

κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοονν  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόό  ττοουυ  εείίχχεε  εεκκεείίννηη  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  ηη  έέκκδδοοσσηη  ««ββιιββλλίίωωνν  ––  

οοδδηηγγώώνν»»  μμεε  αακκρριιββεείίςς  κκααιι  σσααφφεείίςς  ττααξξιιδδιιωωττιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  ΆΆππωω  ΑΑννααττοολλήή  

κκααιι  ηη  ΑΑμμεερριικκήή,,  μμέέσσωω  ττωωνν  ΑΑττμμοοππλλοοϊϊκκώώνν  δδιιαασσυυννδδέέσσεεωωνν,,  μμεεττααττρρέέπποοννττααιι  σσεε  

ττοουυρριισσττιικκοούύςς  ππρροοοορριισσμμοούύςς  κκααιι  ααπποοπποοιιοούύννττααιι  ττοονν  μμεετταανναασσττεευυττιικκόό  κκααιι  εεμμπποορριικκόό  ττοουυςς  

χχααρραακκττήήρραα..  ΣΣττιιςς  ααρρχχέέςς  ττοουυ  1199οουυ  ααιιώώνναα,,  οο  TThhoommaass  CCooookk,,  ααπποοττέέλλεεσσεε  ααννααμμφφίίββοολλαα  

ττοονν  ππρρώώττοο  εευυρρωωππααίίοο  δδιιοορργγααννωωττήή  ττααξξιιδδιιώώνν..  ΟΟρργγάάννωωσσεε  ττηη  μμααζζιικκήή  μμεεττααφφοορράά  557700  

ττοουυρριισσττώώνν  μμεε  σσιιδδηηρρόόδδρροομμοο..  ΟΟιι  ττοουυρρίίσσττεεςς  ττηηςς  εεπποοχχήήςς,,  ααπποοττέέλλεεσσαανν  ττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  

ππρροοσσοοχχήήςς,,  ττόόσσοο  ττωωνν  ιιδδιιωωττώώνν,,  όόσσοο  κκααιι  ττηηςς  οορργγααννωωμμέέννηηςς  ππόόλληηςς..  ΣΣτταα  χχρρόόννιιαα  πποουυ  
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αακκοολλοούύθθηησσαανν  ηη  δδιικκττύύωωσσηη  ττοουυ  σσιιδδηηρροοδδρρόόμμοουυ,,  ηη  σσηημμααννττιικκήή  ββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  οοδδιικκοούύ  

δδιικκττύύοουυ  κκααιι  ηη  σσχχεεττιικκήή  κκοοιιννωωννιικκήή  ηηρρεεμμίίαα  εεννίίσσχχυυσσαανν  ααπποοφφαασσιισσττιικκάά  ττοονν    ττοουυρριισσμμόό..  

  

      ΗΗ  σσύύγγχχρροοννηη  μμοορρφφήή  ττοουυ  φφααιιννοομμέέννοουυ,,  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεεττάά  ττοονν  ΑΑ΄́  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  

ΠΠόόλλεεμμοο  κκααιι  υυπποοσσττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ππρρόόσσκκααιιρρηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  ππααγγκκόόσσμμιιαα  εευυμμάάρρεειιαα,,  

ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττωωνν  μμέέσσωωνν  μμεεττααφφοορράάςς..  ΤΤαα  ααεερροοππλλάάνναα  κκααιι  τταα  μμεεγγάάλλαα  ππλλοοίίαα  

μμπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  ππλλέέοονν  ππεερριισσσσόόττεερροο  μμααζζιικκάά  κκααιι  όόχχιι  γγιιαα  σσττρρααττιιωωττιικκοούύςς  

σσκκοοπποούύςς  ((ΒΒεεννεεττσσααννοοπποούύλλοουυ  ΓΓ..ΜΜ..,,  22000066,,  σσεελλ  3333))..  ΕΕππίίσσηηςς,,  σσ΄́  ααυυττήή  ττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  έέκκρρηηξξηη,,  

ααξξιιοοσσηημμεείίωωττοοςς  εείίννααιι  οο  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  κκααττααλλυυμμάάττωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  λλόόγγωω  ττηηςς  

ιιδδιιοομμοορρφφίίααςς  ττηηςς  ππεελλααττεείίααςς  ττοουυςς  ((ααρριισσττοοκκρράάττεεςς  κκααιι  εειισσοοδδηημμααττίίεεςς))  εεππιιδδιιώώκκοουυνν  νναα  εείίννααιι  

υυψψηηλλώώνν  ππρροοδδιιααγγρρααφφώώνν..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  κκαατταασσκκεευυάάζζοοννττααιι  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκάά  

σσυυγγκκρροοττήήμμαατταα  μμεεσσααίίωωνν  κκααιι  χχααμμηηλλώώνν  κκααττηηγγοορριιώώνν,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  ττηη  

δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  11993300  ττοονν  ππυυρρήήνναα  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  μμααζζιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ..  

  

      ΤΤαα  ππρρώώτταα  ββήήμμααττάά  ττοουυ,,  σσττηη  ννεεόόττεερρηη  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  οο  ππρρώώιιμμοοςς  ττοουυρριισσμμόόςς,,  

τταα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  ττοο  11889955  μμεε  ττηηνν  ίίδδρρυυσσηη  ττηηςς  ΠΠοοδδηηλλααττιικκήήςς  ΕΕττααιιρρίίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  

μμεεττοοννοομμάάζζεεττααιι  ττοο  11990099  σσεε  ««ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  ΠΠεερριιηηγγήήσσεεωωνν  --  TToouurriinngg  CClluubb»»..  

ΚΚεεννττρριικκόό  σσηημμεείίοο  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττοουυ  σσωωμμααττεείίοουυ  ααπποοττεελλεείί  ηη  ππεερριιήήγγηησσηη..  ΤΤηηνν  

ππεερρίίοοδδοο  ααυυττήή,,  ββέέββααιιαα,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  κκααιι  άάλλλλαα  ππεερριιηηγγηηττιικκάά  σσωωμμααττεείίαα  σσττηη  χχώώρραα,,  

όόππωωςς  οο  ««ΠΠεερριιππααττηηττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς»»  ττοουυ  κκααθθηηγγηηττήή  ΓΓιιάάννννηη  ΣΣααρρρρήή,,  οο  ««ΆΆννεευυ  ΡΡεεκκλλάάμμααςς  

ΠΠεεζζοοπποορριικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς»»,,  μμεε  μμέέλληη  κκυυρρίίωωςς  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοουυςς  κκααιι  ττέέλλοοςς,,  ««οοιι  

ΕΕξξεερρεευυννηηττααίί  ττωωνν  ΑΑγγννώώσσττωωνν  ΧΧώώρρωωνν  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς»»..  ΜΜοοννααδδιικκόό  κκααιι  κκύύρριιοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  

ττοουυςς,,  οο  εεσσωωττεερριικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς,,  σσεε  ππεερριιφφεερρεειιαακκόό  ήή  εεθθννιικκόό  χχώώρροο..    ΤΤοο  11991144  αακκοολλοουυθθεείί  

ηη  σσύύσστταασσηη  ττηηςς  ««ΕΕττααιιρρίίααςς  ττωωνν  ΦΦιιλλόόξξεεννωωνν»»..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα,,  εεππίίσσηηςς,,  ππεερρίίοοδδοο  ιιδδρρύύεεττααιι  ηη  

ππρρώώττηη  ΚΚρρααττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΗΗ  

οοννοομμαασσίίαα  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  ««ΓΓρρααφφεείίοονν  ΞΞέέννωωνν  κκααιι  ΕΕκκθθέέσσεεωωνν»»..  ΗΗ  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ττόόττεε  

λλεειιττοουυρργγοούύσσεε  υυππόό  ττηηνν  εεπποοππττεείίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕθθννιικκήήςς  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς..  ΤΤέέλλοοςς,,    ττοο  

11992299  λλααμμββάάννεειι  χχώώρραα  ηη  ίίδδρρυυσσηη  ττοουυ  ΕΕ..ΟΟ..ΤΤ..  ««ΕΕλλλληηννιικκόόςς  ΟΟρργγααννιισσμμόόςς  ΤΤοουυρριισσμμοούύ»»  εεππίί  

ΕΕλλεευυθθέέρριιοουυ  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  μμεε  ττοονν  ννόόμμοο  44337777//11992299,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  οοφφεείίλλοοννττααιι  κκααιι  τταα  ππρρώώτταα  

ττεεχχννιικκάά  έέρργγαα  υυπποοδδοομμήήςς,,  όόππωωςς  τταα  ττοουυρριισσττιικκάά  ππεερρίίππττεερραα  σσεε  δδιιάάφφοορροουυςς  

ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύςς  χχώώρροουυςς..  
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      ΌΌλλεεςς  ααυυττέέςς  οοιι  ααξξιιέέππααιιννεεςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  μμεεττααγγεεννέέσσττεερρεεςς,,  μμέέχχρριι  ττηη  λλήήξξηη  

ττοουυ  ΒΒ΄́  ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  ΠΠοολλέέμμοουυ,,  δδεενν  ππέέττυυχχαανν  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν  ττοο  ααππααρρααίίττηηττοο  κκλλίίμμαα  

γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσσέέλλκκυυσσηη  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκοούύ  ααρριιθθμμοούύ  ξξέέννωωνν  εεππιισσκκεεππττώώνν..  ΚΚααιι  ττοούύττοο,,  δδιιόόττιι  ηη  

χχώώρραα  μμααςς,,  αακκρρωωττηηρριιαασσμμέέννηη  μμέέχχρριι  ττοο  11991133  κκααττάά  τταα  22//33  κκααιι  μμεε  πποολλυυττάάρρααχχοο  ββίίοο  8800  

εεττώώνν  ππεερρίίπποουυ,,  δδεενν  δδιιέέθθεεττεε  οούύττεε  ττηηνν  κκααττάάλλλληηλληη  υυπποοδδοομμήή  οούύττεε  τταα  ααννααγγκκααίίαα  σσττεελλέέχχηη  

γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυρριισσττιικκήήςς  κκίίννηησσηηςς..  ΟΟιι  ττοουυρριισσττιικκέέςς  ααφφίίξξεειιςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ττοουυ  1199οουυ  

κκααιι  2200οουυ  ααιιώώνναα,,  εείίννααιι  μμεεμμοοννωωμμέέννεεςς,,    σσπποορρααδδιικκέέςς  κκααιι  ααφφοορροούύνν  κκυυρρίίωωςς  άάττοομμαα  ήή  

οομμάάδδεεςς  υυψψηηλλήήςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήήςς  σσττάάθθμμηηςς,,  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  μμάάλλιισστταα  οο  λλααόόςς  

ααπποοκκααλλοούύσσεε  ««λλόόρρδδοουυςς»»  ήή  ««μμιιλλόόρρδδοουυςς»»..    

  

  

  

11..22  ΣΣύύγγχχρροοννοοςς  ΤΤοουυρριισσμμόόςς    

      ΗΗ  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  μμααζζιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ  οοφφεείίλλεεττααιι,,  όόχχιι  μμόόννοο  σσττηη  μμεεγγάάλληη  ττεεχχννοολλοογγιικκήή  

εεξξέέλλιιξξηη  ττωωνν  μμεεττααφφοορριικκώώνν  μμέέσσωωνν  ((ττρρααίίννωωνν,,  ππλλοοίίωωνν,,  ααεερροοππλλάάννωωνν))  πποουυ  ππρροοσσφφέέρροουυνν  

άάννεεσσηη,,  ττααχχύύττηητταα,,  κκααιι  αασσφφάάλλεειιαα  σσττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  οομμααδδιικκώώνν  εεκκδδρροομμώώνν  μμεε  ππλλήήρρηη  

εεππιιββααττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  ττηηςς  μμεεττααφφοορριικκήήςς  δδυυννααττόόττηηττάάςς  ττοουυςς  κκααιι  εεπποομμέέννωωςς  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  

κκόόσσττοουυςς  ττωωνν  ννααύύλλωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηη  ββααθθιιάά  ααλλλλααγγήή  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  σσύύννθθεεσσηηςς  ττοουυ  

ττοουυρριισσττιικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς,,  χχάάρρηη  σσττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηηςς  μμαακκρριιννώώνν  ττααξξιιδδιιώώνν  

ααννααψψυυχχήήςς  κκααιι  ααππόό  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκάά  κκααττώώττεερρεεςς  ττάάξξεειιςς  ττωωνν  ββιιοομμηηχχααννιικκώώνν  χχωωρρώώνν  ττηηςς  

ΕΕυυρρώώππηηςς,,  ττηηςς  ΒΒόόρρεειιααςς  ΑΑμμεερριικκήήςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑσσίίααςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  εεππιιλλοογγήήςς  ααππόό  

ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  ττωωνν  χχωωρρώώνν  ααυυττώώνν  ττοουυ  ττόόπποουυ  ππρροοοορριισσμμοούύ  ττωωνν  ππλληηρρωωμμέέννωωνν  

δδιιαακκοοππώώνν  ττοουυςς  υυππήήρρξξεε  σσηημμααννττιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  δδιιεεθθννοούύςς  

ττοουυρριισσμμοούύ,,  εεννώώ  ττααυυττόόχχρροονναα  ηη  ππεερριιοορριισσμμέέννηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  άάδδεειιααςς  πποουυ  ττοουυςς  

χχοορρηηγγεείίττααιι  δδεενν  εεππιιττρρέέππεειι  ττηηνν  ααππώώλλεειιαα  πποολλλλώώνν  ηημμεερρώώνν  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ττααξξιιδδιιοούύ  κκααιι  

κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  εευυννοοεείί  ττηη  μμεετταακκίίννηησσηη  μμεε  τταα  ττααχχύύτταατταα  μμέέσσαα  μμεεττααφφοορράάςς..  ΣΣυυννέέππεειιαα  ττηηςς  

εεξξέέλλιιξξηηςς  ααυυττήήςς  εείίννααιι  νναα  μμεετταακκιιννοούύννττααιι  ααεερροοπποορριικκώώςς  σσήήμμεερραα  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς  ππάάννωω  

ααππόό  τταα  ττρρίίαα  ππέέμμππτταα  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  ξξέέννωωνν  εεππιισσκκεεππττώώνν  ττηηςς..  

  

            ΗΗ  δδιιάάκκρριισσηη  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  σσεε  κκααττηηγγοορρίίεεςς,,  ώώσσττεε  νναα  δδιιεευυκκοολλυυννθθεείί  ηη  

δδιιεεππιισσττηημμοοννιικκήή  ττοουυ  ππρροοσσέέγγγγιισσηη,,  έέγγκκεειιττααιι  σσττηηνν  οοππττιικκήή  γγωωννίίαα,,  μμέέσσωω  ττηηςς  οοπποοίίααςς  

εεππιιχχεειιρρεείίττααιι  ηη  σσχχεεττιικκήή  ττμμηημμααττοοπποοίίηησσηη..  ΟΟιι  κκυυρριιόόττεερρεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  δδιιάάκκρριισσηηςς  
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ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττοονν  αακκόόλλοουυθθοο  ππίίνναακκαα::  ((ΗΗγγοουυμμεεννάάκκηηςς  ΝΝ..,,  ΚΚααρρααββίίττηηςς  ΚΚ..,,  ΛΛύύττρρααςς  ΠΠ..,,  11999988,,  

σσεελλ  111100))..  

  

Πίνακας 1: Είδη Τουρισμού 

ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΚΚρριιττήήρριιοο  δδιιάάκκρριισσηηςς  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

ΑΑττοομμιικκόόςς  

  

  

  

ΜΜααζζιικκόόςς  

  

ΒΒααθθμμόόςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  

σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  

ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  ααττόόμμοουυ  σσεε  εευυρρύύττεερραα  

σσύύννοολλαα  ααππόόλλααυυσσηηςς  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  

υυππηηρρεεσσίίααςς  

ΑΑπποοκκλλεειισσττιικκάά  ππρροοσσωωππιικκήή  ααππόόλλααυυσσηη  

ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  

ΕΕσσωωττεερριικκόόςς  

  

  

  

  

ΕΕξξωωττεερριικκόόςς  

ΤΤόόπποοςς  ττεελλιικκοούύ  ππρροοοορριισσμμοούύ    σσεε  

σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττοο  σσύύννοολλοο  πποουυ  

κκααττεευυθθύύννεεττααιι  ηη  υυππηηρρεεσσίίαα  

ΟΟ  εεγγχχώώρριιοοςς  ππλληηθθυυσσμμόόςς  μμιιααςς  χχώώρρααςς  

κκιιννεείίττααιι  εεννττόόςς  ττωωνν  εεδδααφφιικκώώνν  ττηηςς  

σσυυννόόρρωωνν..  

ΟΟ  εεξξωωττεερριικκόόςς  ππλληηθθυυσσμμόόςς  μμιιααςς  χχώώρρααςς  

κκιιννεείίττααιι  εεκκττόόςς  ττωωνν  σσυυννόόρρωωνν  ττηηςς  κκααιι  μμεε  

ττεελλιικκήή  κκααττεεύύθθυυννσσηη  μμιιαα  άάλλλληη  χχώώρραα  

ΣΣυυννεεχχήήςς  

  

  

  

  

ΕΕπποοχχιιαακκόόςς  

ΧΧρρόόννοοςς  κκααιι  δδιιάάρρκκεειιαα  

ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  

ΕΕττήήσσιιαα  δδιιάάρρκκεειιαα  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηηςς  

ααννεεξξάάρρττηητταα  ττωωνν  ιιδδιιααιιττέέρρωωνν  

ππεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  

πποουυ  εεππιικκρρααττοούύνν  

ΕΕξξααρρττάάττααιι  κκααιι  ρρυυθθμμίίζζεεττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  

ααππόό  ττιιςς  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  κκλλιιμμααττοολλοογγιικκέέςς  

σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  εεππιικκρρααττοούύνν  σσττοονν  ττόόπποο  

ττεελλιικκοούύ  ππρροοοορριισσμμοούύ  

  

      ΕΕννττυυππωωσσιιαακκόόςς  εείίννααιι,,  οο  ααρριιθθμμόόςς  πποουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  κκααιι  σστταα  εείίδδηη  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  πποουυ  

έέχχοουυνν  ααννααππττυυχχθθεείί..  ΟΟρριισσμμέέννεεςς  ααππόό  ττιιςς  μμοορρφφέέςς  ααυυττέέςς,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττοονν  

αακκόόλλοουυθθοο  ππίίνναακκαα::  

  

Πίνακας 2: Είδη Εναλλακτικού Τουρισμού 

ΕΕίίδδοοςς  ΑΑννάάλλυυσσηη  εείίδδοουυςς  ττοουυρριισσμμοούύ  

ΣΣυυννεεδδρριιαακκόόςς  ΔΔιιοορργγάάννωωσσηη  σσυυννααννττήήσσεεωωνν  γγιιαα  εεππιισσττηημμοοννιικκοούύςς,,  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύςς  ήή  άάλλλλοουυςς  

λλόόγγοουυςς  

ΑΑγγρροοττοουυρριισσμμόόςς  ΠΠεερριιλλααμμββάάννεειι  ππλλήήθθοοςς  δδρράάσσεεωωνν  πποουυ  ααννααππττύύσσσσοοννττααιι  σσεε  ααγγρροοττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  

ΘΘρρηησσκκεευυττιικκόόςς  ΕΕππιισσκκέέψψεειιςς  σσεε  χχώώρροουυςς  μμεε  θθρρηησσκκεευυττιικκόό  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  γγιιαα  ττοονν  ττοουυρρίίσστταα  

ΘΘεερρααππεευυττιικκόόςς  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  χχώώρροουυςς  όόπποουυ  ππααρρααχχωωρροούύννττααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  υυγγεείίααςς..  ΣΣττηηνν  

κκααττηηγγοορρίίαα  εεμμππίίππττοουυνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  θθααλλαασσσσοοθθεερρααππεείίααςς,,  λλοουυττρράά,,  ααλλλλάά  κκααιι  

εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα  ιιααττρριικκάά  κκέέννττρραα..    

ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς  ΗΗ  εεππίίσσκκεεψψηη  σσεε  μμιιαα  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  ππεερριιοοχχήή  ηη  οοπποοίίαα  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  

ππλληηθθώώρρααςς  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  εεππιισσκκέέψψεεωωνν  σσεε  μμοουυσσεείίαα,,  ιιδδρρύύμμαατταα,,  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύςς  

χχώώρροουυςς  κκ..αα..    

ΠΠεερριιππέέττεειιααςς  ΟΟ  εενν  δδυυννάάμμεειι  ττοουυρρίίσσττααςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείί  δδρράάσσεειιςς  μμεε  υυψψηηλλόό  ββααθθμμόό  κκιιννδδύύννοουυ  

σσυυννήήθθωωςς  σσεε  εεξξωωττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  

ΧΧρροοννοομμεερριισσττιικκόόςς  ΠΠώώλληησσηη  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  χχρρήήσσηηςς  οορριισσμμέέννωωνν  ηημμεερρώώνν  εεννόόςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ  ήή  άάλλλλοουυ  

κκααττααλλύύμμααττοοςς  γγιιαα  μμιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππεερρίίοοδδοο  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  
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      ΗΗ  πποορρεείίαα  ττηηςς  εεξξέέλλιιξξηηςς  κκααιι  ττηηςς  ααννάάππττυυξξήήςς  ττοουυςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ααννττιιμμεεττώώππιισσεε  έέννττοοννεεςς  

ααμμφφιισσββηηττήήσσεειιςς  κκααιι    ιιδδιιααίίττεερρηη  εεππιιφφυυλλαακκττιικκόόττηητταα..  ΤΤοο  κκλλίίμμαα  φφααίίννεεττααιι  νναα  μμεετταασσττρρέέφφεεττααιι  

τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα..  ΣΣττηηνν  ααλλλλααγγήή  ττηηςς  υυφφιισσττάάμμεεννηηςς  ααννττίίλληηψψηηςς  φφααίίννεεττααιι  νναα  έέππααιιξξαανν  

ρρόόλλοο  ααρρχχιικκάά,,  ηη  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  εεξξεεύύρρεεσσηη  ττοοππιικκώώνν  μμοορρφφώώνν  ττοουυρριισσμμοούύ,,  μμεε  ττηηνν  

ππααρράάλλλληηλληη  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ττωωνν  ιιδδιιααίίττεερρωωνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  μμιιααςς  ππεερριιοοχχήήςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  

ττοο  ββαασσιικκόόττεερροο  σσυυσσττααττιικκόό  πποουυ  θθαα  εευυννοοήήσσεειι  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  ππρροοααννααφφεερρθθέέννττωωνν  

μμοορρφφώώνν,,  δδηηλλααδδήή  ττοο  εεύύρροοςς  κκααιι  ηη  δδιιααφφοορρεεττιικκόόττηητταα  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  ππόόρρωωνν  πποουυ  δδιιααθθέέττεειι  

ηη  ΕΕλλλλάάδδαα,,  υυππάάρρχχοουυνν  σσεε  ααφφθθοοννίίαα  κκααιι  δδιιάάσσππααρρτταα  σσεε  όόλληη  ττηηνν  έέκκτταασσήή  ττηηςς..    

  

  

  

11..33  ΤΤαα  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ    

      ΠΠααρρόόλλοο  πποουυ  ττοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  θθεεωωρρεείίττααιι  εεκκ  φφύύσσηηςς  εεττεερροογγεεννέέςς,,  οοιι  

οοιικκοοννοομμοολλόόγγοοιι  μμέέχχρριι  ππρρόόττιιννοοςς  ττααξξιιννοομμοούύσσαανν  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  σσττοονν  ττρριιττοογγεεννήή  ττοομμέέαα  ττηηςς  

οοιικκοοννοομμίίααςς..    ΩΩσσττόόσσοο,,  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  έένναα  σσύύννθθεεττοο  ππρροοϊϊόόνν  ττοο  οοπποοίίοο  

οουυσσιιαασσττιικκάά  εείίννααιι  μμίίγγμμαα  υυλλιικκώώνν  ((θθάάλλαασσσσαα,,  ττοουυρριισσττιικκάά  κκααττααλλύύμμαατταα,,  υυπποοδδοομμέέςς  κκ..λλ..ππ..))  

κκααιι  άάυυλλωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ((ήήλλιιοοςς,,  κκλλίίμμαα,,  κκ..λλ..ππ..))..  ΕΕπποομμέέννωωςς,,  μμπποορρεείί  νναα  ττααξξιιννοομμηηθθεείί  σσττοουυςς  

λλεεγγόόμμεεννοουυςς  μμιικκττοούύςς  ττοομμεείίςς..  ΑΑυυττήή  ηη  ιιδδιιοομμοορρφφίίαα  ττοουυ  δδηημμιιοουυρργγεείί  μμιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  πποουυ  ττοονν  δδιιαακκρρίίννοουυνν  ααππόό  ττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς  κκλλάάδδοουυςς  ττηηςς  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  

οοιικκοοννοομμίίααςς..    ΤΤαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ααυυττάά  ππααρρααττίίθθεεννττααιι  ππααρραακκάάττωω::  

  ΟΟ  κκλλάάδδοοςς  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  εείίννααιι  δδυυννααμμιικκόόςς,,  κκυυρριιααρρχχεείίττααιι  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοομμέέαα  κκααιι  σσττηηρρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα..  

  ΟΟ  ττοουυρριισσμμόόςς  εεξξυυππηηρρεεττεείί  εεσσωωττεερριικκέέςς  κκααιι  δδιιεεθθννεείίςς  ααγγοορρέέςς  κκααιι  δδίίννεειι  έέμμφφαασσηη  

σσττηηνν  ππρρόόσσωωπποο  μμεε  ππρρόόσσωωπποο  εεππιικκοοιιννωωννίίαα..  

  ΣΣττοουυςς  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ΕΕλλλληηννιικκοούύςς  ττοουυρριισσττιικκοούύςς  ππρροοοορριισσμμοούύςς  κκυυρριιααρρχχεείί  ηη  

ππρροοσσφφοορράά  εεννόόςς  μμοοννοοδδιιάάσσττααττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  πποουυ    οοννοομμάάζζεεττααιι  ««΄́ΗΗλλιιοοςς  κκααιι  

ΘΘάάλλαασσσσαα»»..  ΑΑνν  κκααιι  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ππρροοϊϊόόνν  κκρρίίννεεττααιι  εεξξααιιρρεεττιικκάά  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόό,,  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααλλεείίττααιι  νναα  ααννττααγγωωννιισσττεείί  κκααιιννοούύρριιοουυςς  κκααιι  

σσηημμααννττιικκάά  ααννεερρχχόόμμεεννοουυςς  ττοουυρριισσττιικκάά  ππρροοοορριισσμμοούύςς,,  όόππωωςς::  ΤΤοουυρρκκίίαα,,  

ΒΒοουυλλγγααρρίίαα,,  ΑΑίίγγυυππττοοςς,,  ΚΚρροοααττίίαα,,  κκ..λλ..ππ..,,  πποουυ  έέχχοουυνν  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  

ππρροοσσφφέέρροουυνν  ππααρρόόμμοοιιοο  ππρροοϊϊόόνν,,  σσεε  κκααλλύύττεερρεεςς  ττιιμμέέςς  κκααιι  πποοιιόόττηητταα..  
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  ΔΔιιαακκρρίίννεεττααιι  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  δδααππάάννηηςς  ααννάά  ττοουυρρίίσστταα,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσττηηνν  

ππεερρίίππττωωσσηη  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ««aallll--iinncclluussiivvee»»,,  όόπποουυ  ηη  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  δδααππάάννηη  

σσττοονν  ππρροοοορριισσμμόό  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  κκααιι  μμηηδδεεννιικκήή..    ΕΕπποομμέέννωωςς,,  ηη  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  

ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  ααφφίίξξεεωωνν,,  δδεενν  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  κκααττ’’  ααννάάγγκκηη  κκααιι  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν,,  

ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ηη  ββεελλττίίωωσσηη  οοφφεείίλλεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ττιιμμώώνν  κκααιι  όόχχιι  

σσττηηνν  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  δδααππάάννηη..  

  ΗΗ  μμεεττααββοολλήή  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  σσηημμααννττιικκάά,,  

ττόόσσοο  ααππόό  ττιιςς  μμεεττααββοολλέέςς  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηηνν  ττιιμμήή  ττοουυ,,  όόσσοο  κκααιι  ααππόό  

ττιιςς  μμεεττααββοολλέέςς  πποουυ  εεππιιδδρροούύνν  σσττοο  εειισσόόδδηημμαα  ττοουυ  ττοουυρρίίσστταα  --  κκααττααννααλλωωττήή..    ΓΓιιαα  

ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  οο  κκααττααννααλλωωττήήςς  εεππιιλλέέγγεειι  ττηηνν  ττοοπποοθθεεσσίίαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  χχρροοννιικκόό  

δδιιάάσσττηημμαα  ττωωνν  δδιιαακκοοππώώνν  ττοουυ,,  εεππηηρρεεααζζόόμμεεννοοςς  ααππόό  οοιικκοοννοομμιικκοούύςς,,  πποολλιιττιικκοούύςς    

ήή  άάλλλλοουυςς  λλόόγγοουυςς..  

  ΠΠααρρααττηηρρεείίττααιι  υυψψηηλλόόςς  ββααθθμμόόςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  ττοουυρριισσττώώνν  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  

ζζώώννεεςς  κκααιι  ττοουυρριισσττιικκάά  θθέέρρεεττρραα,,  όόππωωςς::  ΚΚρρήήττηη,,  ΧΧααλλκκιιδδιικκήή,,  ΔΔωωδδεεκκάάννηησσαα,,  ΙΙόόννιιαα  

ΝΝηησσιιάά,,  ΚΚυυκκλλάάδδεεςς,,  ΑΑττττιικκήή,,  κκ..λλ..ππ..,,  λλόόγγωω  ττοουυ  μμααζζιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ..  

  ΜΜιιαα  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ζζήήττηησσηηςς  ήή  μμιιαα  άάννοοδδοοςς  ττωωνν  ττιιμμώώνν  ττωωνν  

ττοουυρριισσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  δδεε  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ππααρράάλλλληηλληη  ααννααλλοογγιικκήή  ααύύξξηησσήή  ττοουυςς..      

ΔΔηηλλααδδήή,,  ηη  ζζήήττηησσηη  εεππιιππλλέέοονν  δδωωμμααττίίωωνν  ήή  πποοιιοοττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ήή  

εειιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσεε  μμιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  χχρροοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  ππρροοσσκκρροούύεειι  

σσεε  μμιιαα  ααννεελλαασσττιικκήή  ππρροοσσφφοορράά,,  ααφφοούύ  δδεε  μμπποορροούύνν  νναα  ππααρρααχχθθοούύνν  ττηη  σσττιιγγμμήή  

πποουυ  ζζηηττοούύννττααιι  τταα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ααγγααθθάά  κκααιι  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  ΑΑππααιιττοούύννττααιι  

εεππεεννδδύύσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  μμπποορροούύνν  σσττοο  μμεεσσοοππρρόόθθεεσσμμοο  κκααιι  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμοο  

οορρίίζζοονντταα  νναα  ιικκααννοοπποοιιήήσσοουυνν  ααυυττέέςς  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ζζήήττηησσηηςς..  

  ΠΠρροοττιιμμάάττααιι  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  μμεε  ττηη  μμοορρφφήή  οορργγααννωωμμέέννωωνν  ««ππαακκέέττωωνν»»  ττααξξιιδδιιώώνν  

((ttoouurr  ooppeerraattoorrss))..  

  ΟΟιι  ττοουυρρίίσσττεεςς  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  κκυυρρίίωωςς  χχααμμηηλλάά  //  μμεεσσααίίαα  εειισσοοδδηημμααττιικκάά  

σσττρρώώμμαατταα,,  μμεε  ττάάσσηη  γγιιαα  ππεερριιοορριισσμμέέννηη  ππααρρααμμοοννήή  κκααιι  δδααππάάννηη..  

  ΟΟιι  ττοουυρρίίσσττεεςς,,  πποουυ  εεππιισσκκέέππττοοννττααιι  ττοονν  ΕΕλλλλααδδιικκόό  χχώώρροο,,  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  κκυυρρίίωωςς  

ααππόό  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκέέςς  χχώώρρεεςς,,  όόππωωςς::  ΗΗννωωμμέέννοο  ΒΒαασσίίλλεειιοο,,  ΓΓεερρμμααννίίαα,,  ΙΙττααλλίίαα,,  ΓΓααλλλλίίαα,,  

ΟΟλλλλααννδδίίαα  κκααιι  ΣΣκκααννδδιιννααββιικκέέςς  χχώώρρεεςς..  ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν,,  

ππρροοεερρχχόόμμεεννοοιι  ααππόό  ττιιςς  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..,,  ττηηνν  ΙΙααππωωννίίαα  κκααιι  ττηηνν  ππρρώώηηνν  ΕΕ..ΣΣ..ΣΣ..ΔΔ..,,  πποουυ  

ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  κκααττάά  κκααννόόνναα  ττοουυρρίίσσττεεςς  μμεε  ττηηνν  υυψψηηλλόόττεερρηη  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  
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δδααππάάννηη,,  ππααρρααμμέέννεειι  χχααμμηηλλόόςς..  ΑΑννττίίθθεετταα  σσττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα,,  οοιι  ττοουυρρίίσσττεεςς  ττωωνν  

χχωωρρώώνν  ττηηςς  ππρρώώηηνν  ΕΕ..ΣΣ..ΣΣ..ΔΔ..,,  ααπποοττεελλοούύνν  ττηη  δδεεύύττεερρηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ππηηγγήή  

ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ααφφίίξξεεωωνν..  

  ΤΤαα  ττοουυρριισσττιικκάά  υυππόό--ππρροοϊϊόόνντταα,,  πποουυ  οορρίίζζοοννττααιι  ωωςς  τταα  ττμμήήμμαατταα  ττοουυ  γγεεννιικκοούύ  

ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ((γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα::  ττοουυρριισσττιικκάά  κκααττααλλύύμμαατταα,,  μμεεττααφφοορρέέςς,,  

ααννααψψυυχχήή,,  κκ..λλ..ππ..)),,  μμπποορροούύνν  νναα  υυπποοκκαατταασσττααθθοούύνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς..  ΤΤοο  δδιιααθθέέσσιιμμοο  

εειισσόόδδηημμαα  γγιιαα  δδιιαακκοοππέέςς  εείίννααιι  σσυυχχννάά  κκααθθοορριισσττιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  γγιιαα  νναα  

υυπποοκκαατταασσττααθθεείί  έένναα  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  ππρρώώττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  μμ΄́  έένναα  ττρρίίττηηςς,,  ττοο  

ααεερροοππλλάάννοο  μμεε  ττοο  ααυυττοοκκίίννηηττοο  ήή  ττοο  ττρρέέννοο,,  οοιι  δδιιαακκοοππέέςς  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  μμεε  ττιιςς  

δδιιαακκοοππέέςς  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  κκ..λλ..ππ..  

  ΤΤαα  ττοουυρριισσττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκάά..  ΠΠααρρόόλλοο  πποουυ  

ττοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  εείίννααιι  εεττεερροογγεεννέέςς,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  υυπποοππρροοϊϊόόννττωωνν  

ππααρρααττηηρρεείίττααιι  μμιιαα  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκόόττηητταα..  ΟΟ  ττοουυρρίίσσττααςς  μμπποορρεείί  νναα  σσυυννθθέέσσεειι  

ααππόό  μμόόννοοςς  ττοουυ  ττοο  σσφφααιιρριικκόό  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν,,  χχωωρρίίςς    ωωσσττόόσσοο  νναα  εείίννααιι  σσεε  

θθέέσσηη  νναα  ααλλλλοοιιώώσσεειι  ττηη  μμοορρφφήή  κκααιι  ττοο  χχααρραακκττήήρραα  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  υυππόό--

ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  ππααρρααμμέέννοουυνν  ωωςς  έέχχοουυνν..  ΑΑυυττόό  ττοο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  

ααπποοττεελλεείί  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  ββαασσιικκέέςς  ααιιττίίεεςς  πποουυ  σσυυχχννάά  ααπποοκκααλλοούύννττααιι  ττοουυρριισσττιικκάά  

ππρροοϊϊόόνντταα  τταα  υυππάάρρχχοονντταα  ττοουυρριισσττιικκάά  υυπποοππρροοϊϊόόνντταα..  ΗΗ  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκόόττηητταα  

πποουυ  δδιιαακκρρίίννεειι  τταα  ττοουυρριισσττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  μμεεγγάάλλοοςς  ττοουυςς  ααρριιθθμμόόςς  

δδηημμιιοουυρργγοούύνν  ααρρκκεεττάά  σσυυχχννάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  πποοιιοοττιικκήή  ττοουυςς  

δδιιάάσστταασσηη..  ΦΦααίίννεεττααιι  λλοοιιππόόνν  δδύύσσκκοολλοο  νναα  ππααρρααχχθθεείί  ηη  ίίδδιιαα  πποοιιόόττηητταα  γγιιαα  έένναα  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ππρροοϊϊόόνν  εεφφόόσσοονν  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ππααρρεεμμββααλλλλόόμμεεννωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

εείίννααιι  μμεεγγάάλλοοςς..    

  ΟΟιι  ττοουυρριισσττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  σσττιιςς  χχώώρρεεςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  κκυυρριιααρρχχοούύννττααιι  ααππόό  λλίίγγεεςς  

μμεεγγάάλλεεςς  πποολλυυεεθθννιικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  ––  ττοουυρριισσττιικκοούύςς  ππρράάκκττοορρεεςς  ((TToouurr  OOppeerraattoorrss,,  

TT..OOss..)),,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ππλλέέοονν  έέχχοουυνν  εεππεεκκττααθθεείί  κκααιι  σσττοουυςς  ττοομμεείίςς  ττωωνν  μμεεττααφφοορρώώνν  

((όόππωωςς  CChhaarrtteerr  aaiirrlliinneess,,  CCrruuiisseelliinnee  CCoommppaanniieess,,  LLooww  CCoosstt  AAiirrlliinneess))  κκααιι  ττηηςς  

δδιιααμμοοννήήςς,,  όόππωωςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα,,  θθέέρρεεττρραα..  ΗΗ  οολλιιγγοοππωωλλιιαακκήή  δδύύννααμμηη  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  

ααυυττώώνν,,  εεννιισσχχύύθθηηκκεε  σσηημμααννττιικκάά  κκααιι  ααππόό  ττιιςς  σσυυννεεχχεείίςς  εεξξααγγοορρέέςς  κκααιι  

σσυυγγχχωωννεεύύσσεειιςς  σσττοονν  κκλλάάδδοο  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα..  ΗΗ  εεξξάάρρττηησσηη  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  

ττοουυρριισσμμοούύ  ααππόό  ττοονν  μμααζζιικκόό  ττοουυρριισσμμόό,,  πποουυ  οοιι  TToouurr  OOppeerraattoorrss  εελλέέγγχχοουυνν  κκααιι  

δδιιααμμοορρφφώώννοουυνν  ττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  μμεε  
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ααυυττέέςς,,  ααπποοττεελλεείί  κκρρίίσσιιμμοο  σσηημμεείίοο  ππρροοςς  δδιιεερρεεύύννηησσηη..  ΕΕκκμμεεττααλλλλεευυόόμμεεννοοιι  ττηη  

μμεεγγάάλληη  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  ττοουυςς  δδύύννααμμηη,,  οοιι  TToouurr  OOppeerraattoorrss  ππιιέέζζοουυνν  γγιιαα  

μμεειιώώσσεειιςς  ττιιμμώώνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  κκααιι  κκααλλύύττεερρεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  

δδυυσσκκοολλεεύύοοννττααςς  έέττσσιι  ττηηνν  εεππιικκεερρδδήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..    

  ΛΛόόγγωω  ττωωνν  υυψψηηλλώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ττωωνν  TToouurr  OOppeerraattoorrss  ηη  θθέέσσηη  κκααιι  ηη  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττωωνν  μμιικκρροομμεεσσααίίωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσεε  σσχχέέσσηη  

μμεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  δδυυσσχχεερρααίίννεειι  αακκόόμμαα  ππεερριισσσσόόττεερροο,,  

δδιιόόττιι  οοιι  ππρρώώττεεςς,,  λλόόγγωω  ττοουυ  μμιικκρροούύ  ττοουυςς  μμεεγγέέθθοουυςς  κκααιι  ττηηςς  έέλλλλεειιψψηηςς  οοιικκοοννοομμιιώώνν  

κκλλίίμμαακκααςς,,  δδεενν  εείίννααιι  ιικκααννέέςς  νναα  ππρροοσσφφέέρροουυνν  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααλλύύττεερρηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  

κκααιι  χχααμμηηλλόόττεερροουυ  κκόόσσττοουυςς,,  σσεε  ααννττίίθθεεσσηη  μμεε  ττιιςς  μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..      

ΑΑυυττόό  έέχχεειι  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα,,  ααφφεεννόόςς  ττηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ζζήήττηησσηηςς  κκααιι  

δδααππάάννηηςς  σσεε  εεππώώννυυμμεεςς  κκααιι  μμεεγγάάλλεεςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  κκααιι  ααφφεεττέέρροουυ  ττηη  

σσυυρρρρίίκκννωωσσηη  ττωωνν  μμιικκρροομμεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

  ΟΟ  ττοουυρρίίσσττααςς  δδεε  γγννωωρρίίζζεειι  εεκκ  ττωωνν  ππρροοττέέρρωωνν  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  

θθαα  ττοουυ  ππρροοσσφφεερρθθεείί..  ΑΑυυττήή  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  όόλλοουυ  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  

ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  θθαα  ττοουυ  ππρροοσσφφεερρθθοούύνν..  ΑΑνν  σσ΄́  έένναα  σσττάάδδιιοο  ττοουυ  φφάάσσμμααττοοςς  

ττοουυ  ππαακκέέττοουυ  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ηη  πποοιιόόττηητταα  εείίννααιι  χχααμμηηλλήή,,  ττόόττεε  μμπποορρεείί  ττοο  

γγεεγγοοννόόςς  ααυυττόό  νναα  εεππηηρρεεάάσσεειι  ττηη  γγεεννιικκήή  εεκκττίίμμηησσηη  ττοουυ  ττοουυρρίίσστταα  γγιιαα  οολλόόκκλληηρροο  ττοο  

ππαακκέέττοο..  ΟΟ  ττοουυρρίίσσττααςς  δδηημμιιοουυρργγεείί  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς  μμεε  ββάάσσηη  ττιιςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  

σσυυλλλλέέγγεειι..  ΣΣττοο  ττέέλλοοςς  λλοοιιππόόνν  ττοουυ  ττααξξιιδδιιοούύ  εεξξεεττάάζζεειι  κκααττάά  ππόόσσοο  ιικκααννοοπποοιιήήθθηηκκαανν    

ήή  όόχχιι  οοιι  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς  ττοουυ  κκααιι  ααξξιιοολλοογγεείί  ττηη  σσχχέέσσηη  ττιιμμήήςς  --  πποοιιόόττηηττααςς  ((vvaalluuee  ffoorr  

mmoonneeyy  ))..  

  ΗΗ  ττοουυρριισσττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  εείίννααιι  εευυααίίσσθθηηττηη  σσττιιςς  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  μμοορρφφήήςς  

κκρρίίσσεειιςς  ((οοιικκοοννοομμιικκέέςς,,  πποολλιιττιικκέέςς,,  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκέέςς)),,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττιιςς  εεπποοχχιικκέέςς  

δδιιαακκυυμμάάννσσεειιςς..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  οοιι  εεππαανναασσττάάσσεειιςς  σσεε  ΑΑίίγγυυππττοο,,  ΛΛιιββύύηη,,  ΣΣυυρρίίαα,,  

ΑΑλλγγεερρίίαα,,  ππρροοκκάάλλεεσσαανν  αασσττάάθθεειιαα  σσττηη  ΜΜέέσσηη  ΑΑννααττοολλήή  κκααιι  ττηηνν  ΑΑφφρριικκήή  

μμεειιώώννοοννττααςς  σσηημμααννττιικκάά  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  ααφφίίξξεεωωνν  σσττιιςς  άάμμεεσσαα  ήή  

έέμμμμεεσσαα  εεμμππλλεεκκόόμμεεννεεςς  χχώώρρεεςς..  

  ΗΗ  εεμμφφάάννιισσηη  ννέέωωνν  κκααιι  εειιδδιικκώώνν  μμοορρφφώώνν  ττοουυρριισσμμοούύ  οοδδήήγγηησσεε  σσττηηνν  

ττμμηημμααττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ααγγοορράάςς,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ωωςς  σσττόόχχοο  νναα  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειι  
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ππεερριισσσσόόττεερροο  ττοονν  ττοουυρρίίσστταα  --  κκααττααννααλλωωττήή  κκααιι  νναα  ιικκααννοοπποοιιήήσσεειι  κκααλλύύττεερραα  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ααννάάγγκκεεςς  --  εεππιιθθυυμμίίεεςς  ττοουυ..  

  ΤΤοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  αακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττηηνν  ττάάσσηη  ττηηςς  δδιιεεθθννοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  

οοιικκοοννοομμιιώώνν  ππήήρρεε  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  δδιιεεθθννοοπποοιιηημμέέννοο  

χχααρραακκττήήρραα..  ΄́ΕΕττσσιι  εειισσήήλλθθαανν  σσττηηνν  ααγγοορράά  ννέέαα  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  ννέέοοιι  ττοουυρριισσττιικκοοίί  

ππρροοοορριισσμμοοίί,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  μμέέχχρριι  ππρρόόσσφφαατταα  δδεενν  εείίχχαανν  ππρροοσσεελλκκύύσσεειι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  

ττοουυ  κκοοιιννοούύ..  

  ΤΤέέλλοοςς,,  όόππωωςς  κκααιι  σσεε  όόλλοουυςς  σσχχεεδδόόνν  ττοουυςς  ττοομμεείίςς  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς,,  

υυππάάρρχχεειι  μμεεγγάάλληη  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  σσττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ννέέωωνν  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν..  ΑΑυυττόό,,  εενν  

μμέέρρεειι,,  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  ττεεχχννοολλοογγιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ααππόό  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  κκααιι  

εερργγααττιικκόό  δδυυννααμμιικκόό..  

  

  

  

11..44  ΤΤαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  κκααιι  οοιι  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  

        ΤΤαα  ιιδδιιααίίττεερραα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  έέρρεευυνναα  

ττοουυ  ΣΣΕΕΤΤΕΕ  ((ΣΣύύννδδεεσσμμοοςς  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΤΤοουυρριισσττιικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  22001122))  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  

εεξξήήςς::  

  ΕΕυυρρύύ  φφάάσσμμαα  εευυκκααιιρριιώώνν  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ααππόό  θθέέσσεειιςς  υυψψηηλλήήςς  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηηςς,,  

όόππωωςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  θθέέσσεειιςς,,  θθέέσσεειιςς  σσεε  ααννττιικκεείίμμεενναα  υυψψηηλλήήςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  ((ππ..χχ..  

μμηηχχααννοογγρράάφφηησσηη,,  δδίίκκττυυαα  δδιιααμμοοννήήςς  κκ..λλ..ππ..)),,  μμέέχχρριι  θθέέσσεειιςς  ααννεειιδδίίκκεευυττωωνν  εερργγααττώώνν  

κκααιι  υυππααλλλλήήλλωωνν  ((ππ..χχ..  φφύύλλαακκεεςς,,  μμεεττααφφοορρεείίςς  ααπποοσσκκεευυώώνν,,  ππλλύύννττεεςς,,  κκααθθααρριισσττέέςς..    

κκ..λλ..ππ))..  ΗΗ  κκααττηηγγοορρίίαα  ττωωνν  ααππαασσχχοολλοουυμμέέννωωνν  μμεε  χχααμμηηλλόό  ββααθθμμόό  εειιδδίίκκεευυσσηηςς,,  

εεππηηρρεεάάζζεειι  ααρρννηηττιικκάά  ττοονν  ττοουυρριισσττιικκόό  κκλλάάδδοο  κκααιι  εεππιιδδρράά  ααρρννηηττιικκάά  σσττηη  

δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  μμιισσθθώώνν..  

  ΕΕυυκκααιιρρίίεεςς  γγιιαα  ννεεοοεειισσεερρχχόόμμεεννοουυςς  σσττηηνν  ααγγοορράά  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  γγιιαα  ννεεααρρήήςς  ηηλλιικκίίααςς  

άάττοομμαα..  

  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σσττηηνν  ππεερριιφφέέρρεειιαα  κκααιι  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  πποουυ  

εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  έέννττοονναα  σσττοοιιχχεείίαα  δδιιααρρθθρρωωττιικκήήςς  ααννεερργγίίααςς,,  λλόόγγωω  σσυυρρρρίίκκννωωσσηηςς  ττοουυ  

ππρρωωττοογγεεννοούύςς  ττοομμέέαα  κκααιι  ττηηςς  ββιιοομμηηχχααννιικκήήςς  ααπποοεεππέέννδδυυσσηηςς..  

  ΕΕννττοοππιισσμμόόςς  ππεερριισσσσόόττεερρωωνν  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς,,  κκυυρρίίωωςς  σσεε  μμιικκρρέέςς  κκααιι  μμεεσσααίίοουυ  

μμεεγγέέθθοουυςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  
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  ΕΕυυκκααιιρρίίεεςς  γγιιαα  εευυέέλλιικκττεεςς  μμοορρφφέέςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς,,  όόππωωςς  ηη  μμεερριικκήή  ήή  εεπποοχχιιαακκήή  

ααππαασσχχόόλληησσηη,,  ιιδδιιααίίττεερραα  κκααττάάλλλληηλλεεςς  γγιιαα  άάττοομμαα,,  τταα  οοπποοίίαα  γγιιαα  οοιικκοογγεεννεειιαακκοούύςς  ήή  

άάλλλλοουυςς  λλόόγγοουυςς,,  δδεενν  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα  ααννααλλάάββοουυνν  σσττααθθεερρήή  ααππαασσχχόόλληησσηη..  

  ΑΑννααγγκκααίίαα  ππρρόόσσλληηψψηη  κκααττάάλλλληηλλοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ιικκααννοούύ  νν΄́  ααννττααππεεξξέέρρχχεεττααιι  σσττοο  

μμεεγγάάλλοο  φφόόρρττοο  εερργγαασσίίααςς  ττηηςς  ηημμέέρρααςς,,  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  όόλλοουυ  σσχχεεδδόόνν  ττοουυ  εειικκοοσσιιττεεττρρααώώρροουυ..  ΚΚααιι  αανν  σσττιιςς  

μμεεγγάάλλεεςς  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκέέςς  μμοοννάάδδεεςς  υυππάάρρχχοουυνν    οοιι  ββάάρρδδιιεεςς,,  σστταα  μμιικκρράά  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  

δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  μμιιαα  οολλοοκκλληηρρωωττιικκήή  εεξξάάρρττηησσηη  ααππόό  ττοο  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  

μμοοννάάδδααςς,,  μμεε  ααρρννηηττιικκέέςς  σσυυχχννάά  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσεε  οοιικκοογγεεννεειιαακκόό  εεππίίππεεδδοο..  

  ΕΕμμφφααννήή  σσηημμάάδδιιαα  φφυυσσιικκήήςς  κκόόππωωσσηηςς  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγίίαα  εεππώώδδυυννωωνν  

κκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  σσεε  πποολλλλάά  ττμμήήμμαατταα,,  όόππωωςς  

υυππεερρέένντταασσηη,,  σσττρρεεςς,,  υυψψηηλλέέςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς,,  ββααρριιάά  φφοορρττίίαα  ππρροοςς  μμεεττααφφοορράά,,  

εεννττααττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ρρυυθθμμώώνν  εερργγαασσίίααςς,,  κκ..λλ..ππ..  

  ΡΡυυθθμμοοίί  εερργγαασσίίααςς  εεννάάννττιιαα  σσττοουυςς  σσυυννήήθθεειιςς..  ΤΤοο  ααννθθρρώώππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό  εείίννααιι  

υυπποοχχρρεεωωμμέέννοο  νναα  εερργγάάζζεεττααιι  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  εεοορρττώώνν,,  ττοουυ  

ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοουυ  κκααιι  ττωωνν  δδιιαακκοοππώώνν..  ΑΑυυττόό  σσυυχχννάά  ααπποοττεελλεείί  εεμμππόόδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  

εεξξεεύύρρεεσσηη  ττοουυ  ππλλέέοονν  κκααττάάλλλληηλλοουυ  εειιδδιικκεευυμμέέννοουυ  εερργγααττιικκοούύ  δδυυννααμμιικκοούύ..  

  ΧΧρροοννιικκάά  άάμμεεσσηη  ααππόόδδοοσσηη  ττοουυρριισσττιικκώώνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσεε  όόρροουυςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  

θθέέσσεεωωνν  ααππαασσχχόόλληησσηηςς..  

  ΜΜεεγγάάλληη  κκιιννηηττιικκόόττηητταα  εερργγααζζοομμέέννωωνν  ((ππ..χχ..  σσυυχχννέέςς  μμεετταακκιιννήήσσεειιςς)),,  λλόόγγωω  ττοουυ  

εεπποοχχιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  φφααιιννοομμέέννοουυ..  

  ΙΙκκααννόόττηητταα  ππρροοσσωωππιικκοούύ  νναα  ξξεεππεερρννάάεειι  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  ψψυυχχοολλοογγιικκάά  εεμμππόόδδιιαα..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι,,  πποουυ  έέρρχχοοννττααιι  σσεε  εεππααφφήή  μμεε  ττοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς,,    

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  γγλλωωσσσσοομμααθθεείίςς,,  νναα  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  υυπποομμοοννήή  ττοουυςς,,  

ττοονν  ααυυττοοέέλλεεγγχχοο  κκααιι  ττηηνν  εευυχχάάρριισσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  ττοουυςς..  ΕΕππίίσσηηςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

υυππεερρββοολλιικκώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  ήή  δδιιεεννέέξξεεωωνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππααρρααμμέέννοουυνν  ήήρρεεμμοοιι,,  δδιιααλλλλαακκττιικκοοίί,,  εευυγγεεννιικκοοίί  κκααιι  χχααμμοογγεελλαασσττοοίί..    

  ΑΑππααίίττηησσηη  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ττοομμέέαα,,  γγιιαα  ττοουυςς  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ττύύπποουυςς  

ααππαασσχχόόλληησσηηςς,,  εεννόόςς  μμέέσσοουυ  ήή  χχααμμηηλλοούύ  ββααθθμμοούύ  εειιδδίίκκεευυσσηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  

ααννααζζηηττήήσσεειιςς  ττοουυ  BB..II..TT..  ((BBuussiinneessss  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy))  πποουυ  ααφφοορροούύνν  

τταα  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκάά  κκααττααλλύύμμαατταα..  
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      ΑΑκκόόμμηη,,  σστταα  ππααρρααππάάννωω  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ππρροοσσττίίθθεεννττααιι  εεκκεείίνναα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  

κκααττάά  φφύύλλοο  σσύύννθθεεσσηη  ττωωνν  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννωωνν  σσττοονν  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΤΤοουυρριισσμμόό,,  τταα  οοπποοίίαα  

σσυυννοοψψίίζζοοννττααιι  σστταα  εεξξήήςς::  

  ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  ττωωνν  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννωωνν  γγυυννααιικκώώνν  εείίννααιι  ααρρκκεεττάά  υυψψηηλλόό  σσττηηνν  

άάμμεεσσηη  ααππαασσχχόόλληησσηη,,  κκυυρρίίωωςς  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  κκααιι  ππρραακκττοορρεείίαα,,  κκααιι  πποολλύύ  υυψψηηλλόό  

σσττηηνν  έέμμμμεεσσηη,,  ιιδδιιααίίττεερραα  ττηηνν  ααννεειιδδίίκκεευυττηη  κκααιι  εεπποοχχιικκήή..  

  ΥΥψψηηλλόόττεερροο  πποοσσοοσσττόό  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννωωνν  γγυυννααιικκώώνν  κκααττααγγρράάφφεεττααιι  σσττοουυςς  

ππααρρααδδοοσσιιαακκοούύςς  ττοουυρριισσττιικκοούύςς  ΝΝοομμοούύςς  κκααιι  ππεερριιοοχχέέςς  ((ΚΚρρήήττηη,,  ΔΔωωδδεεκκάάννηησσαα,,  

ΚΚυυκκλλάάδδεεςς))..  ΟΟιι  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  κκααττααλλααμμββάάννοουυνν  οοιι  γγυυννααίίκκεεςς,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσεε  

ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  κκααιι  ππρραακκττοορρεείίαα,,  εείίννααιι  χχααμμηηλλέέςς  ήή  μμεεσσααίίεεςς..  ΜΜιικκρρόό  πποοσσοοσσττόό  

γγυυννααιικκώώνν  εεξξεελλίίσσσσεεττααιι  σσττιιςς  υυψψηηλλόόττεερρεεςς  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς,,  όόππωωςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ήή    

ΓΓεεννιικκήήςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς..  

  ΚΚααττααγγρράάφφοοννττααιι  οορριισσμμέέννεεςς  εειιδδιικκόόττηηττεεςς,,  όόππωωςς  υυππεεύύθθυυννοοςς  οορρόόφφοουυ,,  υυππεεύύθθυυννοοςς  

ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  κκααιι  εεππααγγγγέέλλμμαατταα,,  όόππωωςς  ξξεεννααγγοοίί,,  όόπποουυ  κκυυρριιααρρχχοούύνν  οοιι  γγυυννααίίκκεεςς..  

  ΙΙδδιιααίίττεερραα  θθεεττιικκήή,,  σσεε  πποοσσοοσσττάά,,  κκρρίίννεεττααιι  ηη  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν  σσεε  μμιικκρρέέςς  

κκααιι  μμεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  οοιικκοογγεεννεειιαακκοούύ  ττύύπποουυ  ((εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααττααλλυυμμάάττωωνν,,  

εεμμπποορριικκάά  κκαατταασσττήήμμαατταα,,  εεσσττιιααττόόρριιαα,,  κκ..αα..))  

  ΄́ΑΑλλλλοο  έένναα  ιιδδιιααίίττεερροο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς,,  εείίννααιι  όόττιι  

σσυυμμββάάλλλλεειι  σσττηη  σσυυννεεχχήή  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  ΝΝοομμώώνν  

((ιιδδιιααίίττεερραα  μμεεττάά  ττοο  11997700))..  ΑΑυυττόό  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττιιςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  πποουυ  

ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  λλόόγγωω  ττοουυρριισσμμοούύ..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  σσεε  ΝΝοομμοούύςς  μμεε  ππααρράάδδοοσσηη  σσττηη  

ββιιοομμηηχχααννιικκήή  ααννάάππττυυξξηη,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσεε  αασσττιικκάά  κκέέννττρραα,,  κκααττααγγρράάφφεεττααιι  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  

ααννεερργγίίααςς  ((ΖΖααχχααρράάττοοςς,,  ΤΤσσάάρρττααςς,,  22000022))..  

  

      ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  εείίννααιι  ααυυττάά,,  πποουυ  κκααιι  μμεελλλλοοννττιικκάά,,  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  

ααννααδδεείίξξοουυνν  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  ωωςς  ττοονν  ππλλέέοονν  ππααρρααγγωωγγιικκόό  ττοομμέέαα  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,  σσεε  

όόρροουυςς  εευυκκααιιρριιώώνν  γγιιαα  ααππαασσχχόόλληησσηη  κκααιι  σσυυμμββοολλήήςς  σσττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττοουυ  σσττόόχχοουυ  ττηηςς  

κκααττααπποολλέέμμηησσηηςς  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς  ((ΒΒααρρββααρρέέσσοοςς,,  22000000,,  σσεελλ..  221188--221199))..  

  

      ΤΤηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  ααππαασσχχόόλληησσηη  μμπποορροούύμμεε  νναα  ττηη  δδιιαακκρρίίννοουυμμεε  σσττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  

μμεεγγάάλλεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς::  

http://www.uop.gr/
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11..  ΄́ΑΑμμεεσσηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  ::  οορρίίζζεεττααιι  ωωςς  ««ηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  σσεε  ααμμιιγγώώςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  εεννννοοεείίττααιι  ωωςς  ππλλήήρρηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηη»»..  ΑΑφφοορράά  θθέέσσεειιςς  

εερργγαασσίίααςς  σστταα  ττοουυρριισσττιικκάά  κκααττααλλύύμμαατταα,,  ττιιςς  μμεεττααφφοορρέέςς,,  τταα  γγρρααφφεείίαα  ττααξξιιδδιιώώνν,,  

κκ..αα..  

22..  ΄́ΕΕμμμμεεσσηη  ααππαασσχχόόλληησσηη::  οορρίίζζεεττααιι  ωωςς  ««ηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  πποουυ  δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  

γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  εεννδδιιάάμμεεσσωωνν  ήή  υυπποοσσττηηρριικκττιικκώώνν  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  

κκααττααννάάλλωωσσηηςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΑΑννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσεε  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  έένναα  μμέέρροοςς  ττοουυςς  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ωωςς  ττοουυρριισσττιικκόό»»..  ΗΗ  

έέμμμμεεσσηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  ααφφοορράά  εεσσττιιααττόόρριιαα,,  μμππααρρ,,  κκέέννττρραα  ααννααψψυυχχήήςς  κκααιι  

ααθθλληηττιισσμμοούύ,,  ιιααμμααττιικκέέςς  ππηηγγέέςς,,  κκ..αα..  

33..  ΑΑπποορρρρέέοουυσσαα  ααππαασσχχόόλληησσηη::  ααφφοορράά  ««μμηη  ττοουυρριισσττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,,  οοιι  

οοπποοίίεεςς  όόμμωωςς  ππααρράάγγοουυνν  ααγγααθθάά  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ  κκααττααννααλλώώννοοννττααιι  ααππόό  

ττοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς»»,,  όόππωωςς  ηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  σσττοονν  ππρρωωττοογγεεννήή  ττοομμέέαα,,  ττηη  

ββιιοοττεεχχννίίαα,,  ττηη  ββιιοομμηηχχααννίίαα,,  κκ..αα..  

      

        ΗΗ  ττοουυρριισσττιικκήή  ααππαασσχχόόλληησσηη  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  εεππίίσσηηςς  ααππόό  μμιιαα  σσεειιρράά  ιιδδιιοομμοορρφφιιώώνν,,  

πποουυ  ττηη  δδιιαακκρρίίννοουυνν  ααππόό  ττοουυςς  ττύύπποουυςς  ττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σσττοουυςς  άάλλλλοουυςς  οοιικκοοννοομμιικκοούύςς  

ττοομμεείίςς..    ΟΟιι  κκυυρριιόόττεερρεεςς  ααππόό  ααυυττέέςς  εείίννααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  ((ΒΒααρρββααρρέέσσοοςς,,  22000000,,  σσεελλ..  222200--222211))::  

11..  ΗΗ  εεπποοχχιικκήή  ααππαασσχχόόλληησσηη::  οορρίίζζεεττααιι  ωωςς  ««ηη  γγιιαα  ππεερριιοορριισσμμέέννοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  

ττοουυ  έέττοουυςς  ααππαασσχχόόλληησσηη  σσεε  ααμμιιγγώώςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς»»..  

22..  ΗΗ  μμεερριικκήή  ααππαασσχχόόλληησσηη  ήή  υυπποοααππαασσχχόόλληησσηη::  οορρίίζζεεττααιι  ωωςς  ««ηη  γγιιαα  μμεερριικκέέςς  ώώρρεεςς  

εεννττόόςς  2244ωωρροουυ  ήή  μμεερριικκέέςς  μμέέρρεεςς  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς  ααππαασσχχόόλληησσηη  σσεε  ααμμιιγγώώςς  

ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς»»..  

33..  ΗΗ  πποολλυυααππαασσχχόόλληησσηη,,  όόπποουυ  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  άάλλλλωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ππρροοσσττίίθθεεττααιι  

κκααιι  οο  ττοουυρριισσμμόόςς..    

44..  ΗΗ  ππααρράάννοομμηη  ήή  μμηη  δδηηλλωωμμέέννηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..    
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22::  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  κκααιι  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟιικκοοννοομμίίαα  

  

22..11  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  κκααιι  ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη  ––  ΣΣττόόχχοοιι  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ    

      ΗΗ  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  σσεε  μμιιαα  χχώώρραα  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  μμιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  

εεππιιδδρράάσσεειιςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκάάττωω  ααππόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  μμπποορροούύνν  νναα  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  

ααπποοφφαασσιισσττιικκάά  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  ττηηςς  κκααιι  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  εευυηημμεερρίίααςς  

εεννόόςς  σσηημμααννττιικκοούύ  ττμμήήμμααττοοςς  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  ττηηςς..  ΟΟ  ττοουυρριισσμμόόςς  εεππηηρρεεάάζζεειι  κκααιι  

εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  άάμμεεσσαα  ααππόό  πποολλλλοούύςς  ττοομμεείίςς  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκόό  --  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ααυυξξάάννεειι  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  ττοο  δδυυννααμμιικκόό  ττοουυςς..    ΟΟιι  εεππιιδδρράάσσεειιςς  ττηηςς  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  σσ΄́  έένναα  οορργγααννωωμμέέννοο  σσύύννοολλοο  εείίννααιι  κκααττάά  κκύύρριιοο  λλόόγγοο  

οοιικκοοννοομμιικκέέςς  ααλλλλάά  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς,,  πποολλιιττιισσττιικκέέςς  κκααιι  φφυυσσιικκέέςς..  

  

    ΒΒαασσιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  ττωωνν  ππααρρεεμμββάάσσεεωωνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ  γγιιαα  ττοο  

μμέέλλλλοονν  εείίννααιι  ηη  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  ηη  πποοιιοοττιικκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  

ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  ππααρρεεχχόόμμεεννωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσεε  όόλλαα  τταα  εεππίίππεεδδαα..  ΟΟ  ββαασσιικκόόςς  ααυυττόόςς  ααννααππττυυξξιιαακκόόςς  σσττόόχχοοςς  ααννααλλύύεεττααιι  σσεε  

δδιιάάφφοορροουυςς  εεππιιμμέέρροουυςς  σσττρρααττηηγγιικκοούύςς  σσττόόχχοουυςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι,,  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν,,  εείίννααιι::  

11..  ΗΗ  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  φφυυσσιικκοούύ  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκοούύ  ααπποοθθέέμμααττοοςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  γγιιαα  ττηηνν  

εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς..  

22..  ΗΗ  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττηηςς  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκήήςς  κκααιι  ττωωνν  άάλλλλωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  

υυπποοδδοομμώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  εεκκεείίννωωνν  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  

γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  μμοορρφφώώνν  ττοουυρριισσμμοούύ..  

33..  ΗΗ  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  δδιιεεθθννοούύςς  ππρροοββοολλήήςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  ωωςς  αασσφφααλλοούύςς  κκααιι  εελλκκυυσσττιικκοούύ  

ττοουυρριισσττιικκοούύ    ππρροοοορριισσμμοούύ..  

44..  ΗΗ  εεππιιμμήήκκυυννσσηη  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

  

  

22..11..11  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  κκααιι  ΕΕθθννιικκήή    ΟΟιικκοοννοομμίίαα  

      ΟΟ  ττοουυρριισσμμόόςς  έέχχεειι  άάμμεεσσηη  εεππίίδδρραασσηη  σσττοο  εεθθννιικκόό  εειισσόόδδηημμαα  ππρροοκκααλλώώννττααςς  σσ΄́  ααυυττόό  

πποοσσοοττιικκέέςς  κκααιι  πποοιιοοττιικκέέςς  μμεεττααββοολλέέςς..  ΗΗ  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  γγεεννιικκάά  σσεε  μμιιαα  χχώώρραα  

σσυυμμββάάλλλλεειι  σσηημμααννττιικκάά  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  εειισσοοδδήήμμααττόόςς  ττηηςς  κκααιι  κκααττ’’  
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εεππέέκκτταασσηη  ττοουυ  εεθθννιικκοούύ  εειισσοοδδήήμμααττόόςς  ττηηςς,,  εεννώώ  μμεε  ττηηνν  αανναακκααττααννοομμήή  ττοουυ  σσυυννττεελλεείί  σσττηηνν  

άάμμββλλυυννσσηη  ττηηςς  ααννιισσόόττηηττααςς  ττωωνν  εειισσοοδδηημμάάττωωνν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  ππεερριιφφεερρεειιώώνν  ττηηςς,,  

ααλλλλάά  κκααιι  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  οομμάάδδωωνν..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα  δδηημμιιοουυρργγεείί  θθέέσσεειιςς  

ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ππλλήήρροουυςς  ήή  μμεερριικκήήςς,,  ααλλλλάά  οο  εεπποοχχιικκόόςς  χχααρραακκττήήρρααςς  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

ττοουυ  σσυυννήήθθωωςς  εεππηηρρεεάάζζεειι  κκααιι  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ααυυττήήςς  ττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  

εείίννααιι  σσεε  μμεεγγάάλλοο  πποοσσοοσσττόό  εεπποοχχιικκήή,,  ααννεειιδδίίκκεευυττηη  κκααιι  ππεερριισστταασσιιαακκήή..  ΙΙδδιιααίίττεερραα  

σσηημμααννττιικκήή  εείίννααιι  ηη  σσυυμμββοολλήή  ττοουυ  σσττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ααυυττοοααππαασσχχόόλληησσηηςς  ((ττοουυρριισσττιικκέέςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  εεμμπποορριικκάά  κκαατταασσττήήμμαατταα  κκ..λλ..ππ..))..  ΠΠοολλλλέέςς  φφοορρέέςς  ηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  σσττοονν  

ττοουυρριισσμμόό  σσυυννδδυυάάζζεεττααιι  κκααιι    μμεε  ππααρράάλλλληηλληη  ααππαασσχχόόλληησσηη  σσεε  κκάάπποοιιοο  άάλλλλοο  κκλλάάδδοο  ττηηςς  

οοιικκοοννοομμίίααςς  ((ππ..χχ..  γγεεωωρργγίίαα,,  ββιιοομμηηχχααννίίαα)),,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηη  γγεεννιικκόόττεερρηη  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  

οοιικκοογγεεννεειιαακκώώνν  εειισσοοδδηημμάάττωωνν..    ΙΙδδιιααίίττεερραα  σσττιιςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύνν  

εεπποοχχιικκάά,,  ηη  πποολλλλααππλλήή  ααππαασσχχόόλληησσηη  μμεε  εεππίίκκεεννττρροο  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  ααπποοττεελλεείί  ττοονν  κκααννόόνναα  

γγιιαα  υυψψηηλλόό  πποοσσοοσσττόό  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ..  

      ΕΕππίίσσηηςς  σσεε  πποολλλλέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  έέχχεειι  σσυυμμββάάλλλλεειι  σσττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  

ααννάάππττυυξξηηςς  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς,,  όόππωωςς  ττωωνν  ααπποοββιιοομμηηχχααννοοπποοιιηημμέέννωωνν,,  γγεεωωγγρρααφφιικκάά  

ααπποομμοοννωωμμέέννωωνν  κκααιι  οορρεειιννώώνν  ππεερριιοοχχώώνν..  ΗΗ  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  ααύύξξηησσεε  τταα  

εειισσοοδδήήμμαατταα,,  ττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη,,  ττιιςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  κκααιι  σσυυννττέέλλεεσσεε  σσττηη  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττηηςς  

ππααρρααγγωωγγιικκήήςς  ββάάσσηηςς  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  σσττααμμααττήήσσεειι  ηη  

μμεεττααννάάσσττεευυσσηη  κκααιι  νναα  ββεελλττιιωωθθεείί  ττοο  εεππίίππεεδδοο  κκααιι  ηη  πποοιιόόττηητταα  ζζωωήήςς..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  σσεε  

ππεερριιοοχχέέςς  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  ππλλοούύσσιιοουυςς  ττοουυρριισσττιικκοούύςς  ππόόρροουυςς,,  ηη  ααννάάππττυυξξηη  εείίννααιι  

εεξξααιιρρεεττιικκάά  δδυυννααμμιικκήή  σσεε  εεττήήσσιιοουυςς  ρρυυθθμμοούύςς..  

      ΟΟ  ττοουυρριισσμμόόςς  ααπποοττεελλεείί  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  σσηημμααννττιικκήή  ππηηγγήή  εεσσόόδδωωνν  γγιιαα  ττοο  κκρράάττοοςς  κκααιι  

ττηηνν  ττοοππιικκήή  ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη,,  λλόόγγωω  ττηηςς  εείίσσππρρααξξηηςς  φφόόρρωωνν  κκααιι  ττεελλώώνν,,  εεννώώ  μμέέσσωω  ττηηςς  

εειισσααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  σσυυννααλλλλάάγγμμααττοοςς  εεππιιφφέέρρεειι  οουυσσιιαασσττιικκήή  ββεελλττίίωωσσηη  σσττοο  

ιισσοοζζύύγγιιοο  ττρρεεχχοουυσσώώνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  

σσυυννααλλλλααγγμμααττιικκώώνν  ααπποοθθεεμμάάττωωνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  υυπποοδδοοχχήήςς  κκααιι  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν..      

ΟΟιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσττοονν  εευυρρύύττεερροο  ττοουυρριισσττιικκόό  ττοομμέέαα  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  

νναα  εεννιισσχχύύεειι  δδυυννααμμιικκάά  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  πποολλλλώώνν  μμιικκρρώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττιιςς  ππεερριιοοχχέέςς  

όόπποουυ  ααννααππττύύσσσσεεττααιι,,  οοδδηηγγοούύνν  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  φφοορροολλοογγιικκώώνν  εεσσόόδδωωνν..  ΄́ΕΕννααςς  άάλλλλοοςς  

ππααρράάγγοοννττααςς  πποουυ  σσυυμμββάάλλλλεειι  σσ΄́  ααυυττήή  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  εείίννααιι  κκααιι  οο  μμεεγγάάλλοοςς  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  

ααππαασσχχοολλοούύμμεεννωωνν  σσττοονν  ττοουυρριισσττιικκόό  ττοομμέέαα,,  ηη  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  έέχχεειι  υυψψηηλλάά  

εειισσοοδδήήμμαατταα  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχηη  κκααττααννααλλωωττιικκήή  δδααππάάννηη..  

http://www.uop.gr/


 
ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  --  

ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ      

ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ::  22001133  ––  22001144  //  ΧΧαασσττάάςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς::  mmaappmm  1122000033    

««ΗΗ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ηη  ΣΣηημμαασσίίαα  ττωωνν    ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  σσττηη  ΔΔιιααττήήρρηησσήή  ττηηςς  σσττοο  

ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν»»  

  

 33 

        ΕΕππίίσσηηςς,,  σσττοουυςς  ττόόπποουυςς  όόπποουυ  ααννααππττύύσσσσεεττααιι  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  υυππάάρρχχεειι  οοιικκοοννοομμιικκήή  

άάννθθηησσηη  μμεεγγάάλλοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ππααρράάππλλεευυρρωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν,,  μμεεγγάάλλωωνν  

ττοουυρριισσττιικκώώνν  σσυυγγκκρροοττηημμάάττωωνν,,  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  κκααιι  μμηη  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  

κκααττααλλυυμμάάττωωνν,,  εεσσττιιααττοορρίίωωνν,,  ττοουυρριισσττιικκώώνν  λλεεωωφφοορρεείίωωνν,,  ττοουυρριισσττιικκώώνν  γγρρααφφεείίωωνν,,  

θθααλλάάσσσσιιωωνν  κκααιι  αασσττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  ααξξιιοοθθέέααττωωνν,,  ιισσττοορριικκώώνν  κκααιι  άάλλλλωωνν  

μμννηημμεείίωωνν,,  εεμμπποορριικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  εειιδδώώνν  λλααϊϊκκήήςς  ττέέχχννηηςς,,  κκ..λλ..ππ..  ΟΟιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  

τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά,,  αανν  κκααιι  λλεειιττοουυρργγοούύνν  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκάά  μμεε  ττιιςς  ππρρωωττεεύύοουυσσεεςς  

υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  ααπποοκκττοούύνν  ττηη  δδιικκήή  ττοουυςς  δδυυννααμμιικκήή,,  δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς  ννέέεεςς  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  

κκααιι  ππλλοούύττοο..    

  

      ΣΣττοο  ααννααφφεερρόόμμεεννοο  κκύύκκλλωωμμαα  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννυυπποολλοογγίίσσεειι  

κκααννεείίςς  τταα  εεπποοχχιικκάά  ππρροοσσφφεερρόόμμεενναα  ααγγααθθάά  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ααππόό  έένναα  ππλλήήθθοοςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσεε  δδιιάάφφοορροουυςς  ττοομμεείίςς,,  μμηη  ααπποοκκλλεειισσττιικκήήςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  

όόππωωςς,,  ΤΤρράάππεεζζεεςς,,  ΟΟδδιικκέέςς,,  ΘΘααλλάάσσσσιιεεςς  κκααιι  ΑΑεερροοπποορριικκέέςς  ΜΜεεττααφφοορρέέςς,,  ΤΤααχχυυδδρροομμιικκέέςς  

κκααιι  ΙΙααττρριικκέέςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς,,  ΠΠρρααττήήρριιαα  ΚΚααυυσσίίμμωωνν,,  ΚΚαατταασσττήήμμαατταα  ΤΤρροοφφίίμμωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  

κκααττααννααλλωωττιικκώώνν  ααγγααθθώώνν,,  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΑΑεερροοδδρροομμίίωωνν,,  ΛΛιιμμέέννωωνν  κκααιι  ΣΣττααθθμμώώνν  κκααιι  ππίίσσωω  

ααππόό  ααυυττέέςς  ττοο  σσύύννοολλοο  σσχχεεδδόόνν  ττωωνν  κκλλάάδδωωνν  μμεεττααπποοιιηηττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  

κκααττααννααλλωωττιικκώώνν  ααγγααθθώώνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  έένναα  σσηημμααννττιικκόό  μμέέρροοςς  ττωωνν  κκλλάάδδωωνν  ππααρρααγγωωγγήήςς  

κκεεφφααλλααιιοουυχχιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν..    

  

      ΣΣττηηνν  έέννννοοιιαα,,  λλοοιιππόόνν,,  ττηηςς  ««ττοουυρριισσττιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς»»  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ππέέρραανν  ττηηςς  

κκλλαασσιικκήήςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ββιιοομμηηχχααννίίααςς  εεππιιππλλέέοονν::  

αα))  ΟΟιι  ΚΚεεφφααλλααιιοουυχχιικκέέςς  δδααππάάννεεςς  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι,,  εείίττεε  ααππόό  εεττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  

δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  άάμμεεσσαα  σσττοονν  ττοουυρριισσττιικκόό  κκλλάάδδοο,,  εείίττεε  ααππόό  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  όότταανν  

ααυυττέέςς  εεππιιδδιιώώκκοουυνν  κκααττάά  κκύύρριιοο  λλόόγγοο  ττηηνν  ππααρροοχχήή  ττηηςς  ααννααγγκκααίίααςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  

υυπποοδδοομμήήςς  κκααιι    

ββ)) ΟΟιι  ΚΚυυββεερρννηηττιικκέέςς  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  //  ββεελλττίίωωσσηη  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  κκέέννττρρωωνν  κκααιι  

κκέέννττρρωωνν  ααννααψψυυχχήήςς  κκααιι  άάλλλλωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  άάμμεεσσαα  μμεε  ττοονν  ααττοομμιικκόό  

εεππιισσκκέέππττηη,,  κκααθθώώςς  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππιιοο  γγεεννιικκοούύ  ττύύπποουυ,,  όόππωωςς  δδιιααφφηημμιισσττιικκέέςς  

εεκκσσττρρααττεείίεεςς  γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό,,  κκ..λλ..ππ..  ((AAllffaa  BBaannkk,,  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΔΔεελλττίίοο,,  22000099))..    

      ΟΟ  ττοουυρριισσμμόόςς  ααπποοττεελλεείί  ππααρράάγγοονντταα  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  όότταανν  ααννααππττύύσσσσεεττααιι  

ιισσόόρρρροοππαα  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  ααρρμμοοννιικκήήςς  ππεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς..  
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΄́ΟΟτταανν  όόμμωωςς  ααννααππττύύσσσσεεττααιι  μμοοννόόππλλεευυρραα,,  ττόόττεε  οοιι  μμαακκρροοχχρρόόννιιεεςς  εεππιιδδρράάσσεειιςς  ττοουυ  σσττηηνν  

οοιικκοοννοομμίίαα  μμιιααςς  χχώώρρααςς  εείίννααιι  ααρρννηηττιικκέέςς  σσυυννέέππεειιεεςς,,  κκααθθώώςς  ααπποοδδυυννααμμώώννεειι  ττοουυςς  

ππααρρααγγωωγγιικκοούύςς  κκλλάάδδοουυςς  ττηηςς  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  ττηη  ββιιοομμηηχχααννίίαα  κκααιι  ττηη  γγεεωωρργγίίαα,,  εεννώώ  ββααθθμμιιααίίαα  

μμεεττααββάάλλλλεειι  ττηηνν  οοιικκοοννοομμίίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  σσεε  οοιικκοοννοομμίίαα  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΗΗ  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  

ττοουυρριισσμμοούύ  οοφφεείίλλεειι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  μμ΄́  ααυυττήή  ττωωνν  άάλλλλωωνν  

ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  κκλλάάδδωωνν  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς,,  δδηηλλααδδήή  νναα  εείίννααιι  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη,,  

ιισσόόρρρροοππηη  κκααιι  ααρρμμοοννιικκήή..    ΜΜ΄́  ααυυττήή  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη,,  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  έέχχεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  

νναα  σσυυμμββάάλλλλεειι  σσηημμααννττιικκάά  σσττοο  σσχχηημμααττιισσμμόό  ττοουυ  εεθθννιικκοούύ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς,,  σσττηη  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  

ααννεερργγίίααςς  κκααιι  ττηηςς  υυπποοααππαασσχχόόλληησσηηςς  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  εεξξιισσοορρρρόόππηησσηη  ττοουυ  ιισσοοζζυυγγίίοουυ  

ττρρεεχχοουυσσώώνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν..    

  

  

22..11..22    ΜΜεεττααφφοορρέέςς  κκααιι  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  

      ΠΠέέρραα  ααππόό  ττιιςς  γγννωωσσττέέςς  ττοουυ  εεππιιδδρράάσσεειιςς  σσττηηνν  ττοοππιικκήή,,  ππεερριιφφεερρεειιαακκήή  κκααιι  εεθθννιικκήή  

οοιικκοοννοομμίίαα,,  οο  κκλλάάδδοοςς  ττωωνν  μμεεττααφφοορρώώνν  σσυυννδδέέεεττααιι  άάμμεεσσαα  μμεε  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό..    ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  

κκάάθθεε  ββιιοομμηηχχααννίίαα  μμεε  ««ττοουυρριισσττιικκόό  πποοσσοοσσττόό»»  ((δδηηλλααδδήή  πποοσσοοσσττόό  ττηηςς  σσχχεεττιιζζόόμμεεννηηςς  μμεε  

ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  ππρροοσσόόδδοουυ  εεππίί  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν))  άάννωω  ττοουυ  1155%%,,  

θθεεωωρρεείίττααιι  μμέέρροοςς  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ττοομμέέαα..  ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ααυυττόό  οοιι  ααεερροομμεεττααφφοορρέέςς  κκααιι  οοιι  

κκρροουυααζζιιέέρρεεςς  ααπποοττεελλοούύνν  έένναα  κκααττ’’  εεξξοοχχήήνν  ττοουυρριισσττιικκόό  κκλλάάδδοο  μμεε    πποοσσοοσσττόό  άάννωω  ττοουυ  

9900%%,,  γγιι΄́  ααυυττόό  ττοονν  λλόόγγοο  άάλλλλωωσσττεε  κκααιι  ηη  εεσσττίίαασσηη  σσττοουυςς  δδύύοο  ααυυττοούύςς  ττοομμεείίςς  σστταα  όόσσαα  

αακκοολλοουυθθοούύνν..    

  

  

22..11..22αα    ΑΑεερροομμεεττααφφοορρέέςς  ––  ΣΣυυμμμμααχχίίεεςς  μμεε  ΑΑεερροοπποορριικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  

      ΞΞεεκκιιννώώννττααςς  ααππόό  έένναα  ππρροοσσττααττεευυττιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς  ηη  χχώώρραα  σσττααδδιιαακκάά  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσεε  

ττηηνν  ααεερροοπποορριικκήή  ττηηςς  ααγγοορράά  κκααιι  έέγγιιννεε  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΕΕννιιααίίοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΕΕννααέέρριιοουυ  

ΧΧώώρροουυ..  ΔΔυυσσττυυχχώώςς,,  ηη  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ααυυττήή  εείίχχεε  ππεερριιοορριισσμμέέννεεςς  χχωωρριικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς,,  

κκααθθώώςς  ηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττηηςς  εεππιιββααττιικκήήςς  κκίίννηησσηηςς  ππααρρέέμμεειιννεε  σστταα  μμεεγγάάλλαα  αασσττιικκάά  

κκέέννττρραα..  ΜΜέέχχρριι  σσήήμμεερραα  φφααίίννεεττααιι  όόττιι  ηη  χχώώρραα  δδεενν  έέχχεειι  εεκκμμεεττααλλλλεευυττεείί  ττηηνν  άάννθθηησσηη  ττωωνν  

εεττααιιρρεειιώώνν  χχααμμηηλλοούύ  κκόόσσττοουυςς,,  ωωσσττόόσσοο  υυππάάρρχχοουυνν  ααρρκκεεττέέςς  ππρροοοοππττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  

ααννάάππττυυξξήή  ττοουυςς..  ΗΗ  ααννάάππττυυξξηη  ααυυττήή  θθαα  σσυυννεειισσέέφφεερρεε,,  ττόόσσοο  σσττηηνν  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηητταα  ττηηςς  

κκάάθθεε  ππεερριιοοχχήήςς,,  όόσσοο  κκααιι  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ππααρρααγγόόμμεεννοουυ  ππλλοούύττοουυ..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ηη  
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γγεεωωγγρρααφφιικκήή  θθέέσσηη  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  σσττηη  ΝΝοοττιιοοααννααττοολλιικκήή  ΕΕυυρρώώππηη  κκααθθιισσττάά  ααννααγγκκααίίαα  ττηη  

σσύύννδδεεσσήή  ττηηςς  μμεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  μμεε  ααεερροοπποορριικκάά  μμέέσσαα..  ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  

ββρρίίσσκκεεττααιι  σσ΄́  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  όόπποουυ  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ααππόό  ττηηνν  

ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  ααεερροοπποορριικκώώνν  εεττααιιρρεειιώώνν  χχααμμηηλλοούύ  κκόόσσττοουυςς  δδεενν  έέχχοουυνν    ααξξιιοοπποοιιηηθθεείί  σσττοο  

μμέέγγιισσττοο..  ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  ττοο  εελλλληηννιικκόό  εεππιιββααττιικκόό  κκοοιιννόό  δδεενν  φφααίίννεεττααιι  νναα  ααπποολλααμμββάάννεειι  τταα  

ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ααππόό  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττωωνν  ααεερροοπποορριικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσττηη  χχώώρραα  

μμααςς..  ΟΟιι  φφοορρεείίςς  χχάάρρααξξηηςς  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλάάββοουυνν  υυππόόψψηη  ττιιςς  ππιιθθααννέέςς  

ππεερριιββααλλλλοοννττιικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς,,  ώώσσττεε  οοιι  ττοουυρριισσττιικκοοίί  ππρροοοορριισσμμοοίί  νναα  ααννθθίίσσοουυνν  κκααιι  νναα  

μμηηνν  κκααττααλλήήξξοουυνν  θθύύμμαατταα  ττηηςς  εεππιιττυυχχίίααςς  ττοουυςς..    

      ΤΤοο  ννέέοο  ααννααππττυυξξιιαακκόό  μμοοννττέέλλοο  γγιιαα  ττοονν  εελλλληηννιικκόό  ττοουυρριισσμμόό  ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι  σσττρρααττηηγγιικκέέςς  

σσυυμμμμααχχίίεεςς  μμεε  ααεερροοπποορριικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  θθαα  σσυυννδδέέοουυνν  μμεε  ααππεευυθθεείίααςς  ππττήήσσεειιςς  ττοουυςς  

εελλλληηννιικκοούύςς  ττοουυρριισσττιικκοούύςς  ππρροοοορριισσμμοούύςς  μμεε  ππόόλλεειιςς  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ,,  γγιιαα  όόσσοο  ττοο  

δδυυννααττόόνν  μμεεγγααλλύύττεερροο  δδιιάάσσττηημμαα  μμέέσσαα  σσεε  κκάάθθεε  χχρρόόννοο..  ΜΜέέχχρριι  ππρριινν  λλίίγγαα  χχρρόόννιιαα,,  ηη  

ααεερροομμεεττααφφοορράά  ήήτταανν  κκάάττωω  ααππόό  ττοονν  ααπποοκκλλεειισσττιικκόό  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  TToouurr  OOppeerraattoorrss  ((ΤΤΟΟss))  

κκααιι  τταα  ππεερριιθθώώρριιαα  ππααρρέέμμββαασσηηςς  ήήτταανν  εελλάάχχιισστταα  ωωςς  ααννύύππααρρκκτταα..    ΜΜεε  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  

όόμμωωςς  ιιδδιιωωττιικκώώνν  ααεερροοπποορριικκώώνν  εεττααιιρρεειιώώνν  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  εεττααιιρρεειιώώνν  χχααμμηηλλοούύ  κκόόσσττοουυςς,,  

δδίίννεεττααιι  ππλλέέοονν  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς  ππρροοσσέέγγγγιισσηηςς  ττοουυ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς..  

  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ηη  λλοογγιικκήή  ττηηςς  σσυυμμμμααχχίίααςς  θθεεωωρρεείί  ττηηνν  ααεερροοπποορριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ωωςς  σσυυννεερργγάάττηη  

ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ττηηνν  ααεερροομμεεττααφφοορράά  ωωςς  μμέέρροοςς  ττηηςς  ααλλυυσσίίδδααςς  

ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς..  ΕΕίίννααιι  ππρροοφφααννέέςς  όόττιι,,  μμ΄́  ααυυττόό  ττοονν  

ττρρόόπποο,,  δδιιεευυκκοολλύύννεεττααιι  ηη  ααππεευυθθεείίααςς  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς..  ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ααυυττόό,,  ηη  

σσυυμμμμααχχίίαα  ααφφοορράά::  

ΑΑ..  ΣΣεε  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  ππρροοοορριισσμμοούύ  σσττοονν  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόό  κκίίννδδυυννοο  πποουυ  εεμμππεερριιέέχχεεττααιι  

σσεε  κκάάθθεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα  έέννααρρξξηηςς  κκααιι  κκααθθιιέέρρωωσσηηςς  μμιιααςς  ννέέααςς  ααεερροοπποορριικκήήςς  σσύύννδδεεσσηηςς..    

ΒΒ..  ΣΣττηηνν  ππρροοσσέέλλκκυυσσηη  κκοοιιννήήςς  ζζήήττηησσηηςς,,  ττόόσσοο  γγιιαα  ττοουυςς  ααεερροομμεεττααφφοορρεείίςς,,  όόσσοο  κκααιι  γγιιαα  

ττοουυςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  ττοουυρριισσττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσττοονν  ππρροοοορριισσμμόό..  

ΥΥπποοψψήήφφιιοοιι  σσύύμμμμααχχοοιι  σσ΄́  ααυυττήή  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  εείίννααιι  όόλλεεςς  οοιι  ααεερροοπποορριικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  

πποουυ  ήήδδηη  ππεεττοούύνν  ήή  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα  ππεεττάάξξοουυνν  ππρροοςς  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΗΗ  μμέέχχρριι  

σσήήμμεερραα  εεμμππεειιρρίίαα  δδεείίχχννεειι  όόττιι  οο  κκααλλύύττεερροοςς  ττρρόόπποοςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  εείίννααιι  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  

ττοουυ  ππρροοοορριισσμμοούύ  σσττηηνν  εεππέέννδδυυσσηη  πποουυ  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ηη  κκάάθθεε  ααεερροοπποορριικκήή  σσύύννδδεεσσηη..  ΗΗ  

ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ααυυττήή  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  έένναα  εελλάάχχιισσττοο  έέσσοοδδοο  γγιιαα  ττιιςς  ααεερροοπποορριικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς,,  

μμεειιώώννοοννττααςς  ττοο  ρρίίσσκκοο  ττοουυςς,,  άάρραα  ααυυξξάάννοοννττααςς  ττιιςς  ππιιθθααννόόττηηττεεςς  εειισσααγγωωγγήήςς  ννέέωωνν  
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δδρροομμοολλοογγίίωωνν  ήή//κκααιι  ααύύξξηησσηηςς  ττωωνν  υυφφιισσττααμμέέννωωνν..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

ττοουυ  ππρροοοορριισσμμοούύ  ααννααλλααμμββάάννοουυνν  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  ππρροοωωθθοούύνν  ττααυυττόόχχρροονναα  μμεε  ττιιςς  

ππωωλλήήσσεειιςς  ττοουυςς  κκααιι  ττιιςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ααεερροοπποορριικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεξξυυππηηρρεεττοούύνν  

μμεε  ααππεευυθθεείίααςς  ππττήήσσεειιςς  ττοονν  ππρροοοορριισσμμόό..  ΑΑννττίίσσττοοιιχχαα  οοιι  ααεερροοπποορριικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  έέχχοουυνν  

λλόόγγοο  νναα  ππρροοωωθθοούύνν  ττοονν  ππρροοοορριισσμμόό..  

      ΗΗ  ππρρόότταασσηη  ααυυττήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξεετταασσττεείί  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  μμιιααςς  γγεεννιικκόόττεερρηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  

ααεερροομμεεττααφφοορρώώνν  γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  κκααιι  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  πποουυ  

ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  γγιιαα  ττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ααεερροοδδρροομμίίωωνν..  

  

  

22..11..22ββ  ΗΗ  κκρροουυααζζιιέέρραα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  

   ΗΗ  κκρροουυααζζιιέέρραα  ααπποοττεελλεείί  έένναανν  ττααχχέέωωςς  ααννααππττυυσσσσόόμμεεννοο  ττοομμέέαα,,  μμεε  ττοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς  

κκρροουυααζζιιέέρρααςς  σσεε  ππααγγκκόόσσμμιιοο  εεππίίππεεδδοο  νναα  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  δδεεκκααεεττίίαα  κκααιι  

νναα  ξξεεππεερρννοούύνν  τταα  2200  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  ττοο  22001111,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ηη  σσυυννεειισσφφοορράά  ττηηςς  

κκρροουυααζζιιέέρρααςς  σστταα  σσυυννοολλιικκάά  έέσσοοδδαα  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  κκλλάάδδοουυ  νναα  φφθθάάσσεειι  ττοο  33,,66%%  

((22001100))..  ΗΗ  δδιιεεθθννήήςς  ζζήήττηησσηη  ππρροοκκύύππττεειι  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  ααππόό  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..  κκααιι  ΚΚααννααδδάά,,  πποουυ  

ααπποοττεελλοούύνν  ττοονν  ττόόπποο  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ττοουυ  6600%%  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν  κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  ΩΩσσττόόσσοο,,  οοιι  

ΕΕυυρρωωππααίίοοιι  ττοουυρρίίσσττεεςς,,  ΆΆγγγγλλοοιι  κκααιι  ΓΓεερρμμααννοοίί,,  κκααττέέχχοουυνν  ττοο  3300%%    ττηηςς  ααγγοορράάςς  ((22001111)),,  

ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς  ααυυξξηηττιικκέέςς  ττάάσσεειιςς,,  μμιιααςς  κκααιι  οοιι  εεππιιββάάττεεςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  ααπποοττεελλοούύνν  

ππεερρίίπποουυ  ττοο  11,,55%%  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  σσττιιςς  ββαασσιικκέέςς  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  ααγγοορρέέςς,,  έέννααννττιι  33,,33%%  

σσττηηνν  ααγγοορράά  ττηηςς  ΒΒόόρρεειιααςς  ΑΑμμεερριικκήήςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  οοιι  ΑΑσσιιααττιικκέέςς  χχώώρρεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  

κκααλλύύππττοουυνν  ττοο  77%%  ττηηςς  δδιιεεθθννοούύςς  ζζήήττηησσηηςς,,  έέχχοουυνν  σσηημμααννττιικκόό  ππεερριιθθώώρριιοο  ααννάάππττυυξξηηςς,,  

κκααθθώώςς  οοιι  εεππιιββάάττεεςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  ααπποοττεελλοούύνν  μμόόννοο  ττοο  00,,0044%%  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ..    

  

      ΟΟιι  ββαασσιικκόόττεερροοιι  ππρροοοορριισσμμοοίί  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  εείίννααιι  ηη  ΚΚααρρααϊϊββιικκήή  κκααιι  ηη  ΜΜεεσσόόγγεειιοοςς,,  οοιι  

οοπποοίίεεςς  σσυυγγκκεεννττρρώώννοουυνν  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  6600%%  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν  κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  ΤΤοο  μμεερρίίδδιιοο  

ττηηςς  ΜΜεεσσοογγεείίοουυ,,  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  55  χχρρόόννιιαα,,  ααυυξξάάννεεττααιι,,  φφθθάάννοοννττααςς  ττοο  2211%%  ττοο  22000099,,  έέννααννττιι  

1155%%  ττοο  22000044,,  εεννώώ  ττοο  ααννττίίθθεεττοο  σσυυμμββααίίννεειι  μμεε  ττηηνν  ΚΚααρρααϊϊββιικκήή  ((4400%%  ττοο  22000099,,  ααππόό  5500%%  

ττοο  22000044))..  ΣΣττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,  οοιι  χχώώρρεεςς  μμεε  ττηηνν  υυψψηηλλόόττεερρηη  εεππιισσκκεεψψιιμμόόττηητταα  εείίννααιι  ηη  ΙΙττααλλίίαα,,  

ηη  ΙΙσσππααννίίαα  κκααιι  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  σσυυγγκκεεννττρρώώννοουυνν  δδιιααχχρροοννιικκάά  ττοο  6600%%  ττωωνν  

εεππιισσκκέέψψεεωωνν  εευυρρωωππααϊϊκκήήςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  σσεε  κκααθθεεμμίίαα  ααππ΄́  ααυυττέέςς  ττιιςς  ττρρεειιςς  

μμεεσσοογγεειιαακκέέςς  χχώώρρεεςς  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  55  --  66,,55  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  εεππιισσκκέέψψεειιςς  ττοουυρριισσττώώνν  
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κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  ΑΑυυττόό  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττοο  1111%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  ααρριιθθμμοούύ  

ττοουυρριισσττώώνν  εεξξωωττεερριικκοούύ  πποουυ  εεππιισσκκέέππττοοννττααιι  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  εεννώώ  ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  πποοσσοοσσττόό  

εείίννααιι  κκοοννττάά  σσττοο  66%%  γγιιαα  ττηηνν  ΙΙττααλλίίαα  κκααιι  σσττοο  44%%  γγιιαα  ττηηνν  ΙΙσσππααννίίαα  

((hhttttpp:://wwwwww..nnbbgg..ggrr//ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς--ΕΕκκδδόόσσεειιςς//ΔΔηημμοοσσιιεεύύμμαατταα--ΕΕκκδδόόσσεειιςς//ΚΚλλααδδιικκέέςς  ΜΜεελλέέττεεςς))..  ΑΑνν  κκααιι  ηη  

ΕΕλλλλάάδδαα  ααπποοττεελλεείί  κκοορρυυφφααίίοο  ππρροοοορριισσμμόό  κκρροουυααζζιιέέρρααςς,,  τταα  έέσσοοδδαα  ααππ΄́  ααυυττόό  ττοονν  κκλλάάδδοο  

γγιιαα  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  οοιικκοοννοομμίίαα  εείίννααιι  ππεερριιοορριισσμμέένναα..  ΤΤαα  άάμμεεσσαα  έέσσοοδδαα  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  

ααππόό  ττοονν  εευυρρωωππααϊϊκκόό  κκλλάάδδοο  ττηηςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  έέφφτταασσαανν  τταα  1155  δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιαα  εευυρρώώ  ττοο  

22001111..  ΗΗ  ΙΙττααλλίίαα  σσυυγγκκεεννττρρώώννεειι  ττοο  3300%%  ττωωνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  εεσσόόδδωωνν,,  ηη  ΙΙσσππααννίίαα    ττοο  99%%  

κκααιι  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  μμόόλλιιςς  44%%  ((έέσσοοδδαα  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττωωνν  660000  εεκκααττοομμμμυυρρίίωωνν  εευυρρώώ  πποουυ  

ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττοο  00,,33%%  ττοουυ  ΑΑΕΕΠΠ  κκααιι  σσττοο  55,,22%%  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  δδααππάάννηηςς))..  

ΠΠααρράά  ττηηνν  εελλκκυυσσττιικκόόττηηττάά  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  ωωςς  ππρροοοορριισσμμοούύ  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  ((ααπποορρρροοφφάά  

ττοο  1177%%  ττωωνν  εεππιισσκκέέψψεεωωνν  σσεε  εευυρρωωππααϊϊκκάά  λλιιμμάάννιιαα)),,  ττοο  όόφφεελλοοςς  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  

οοιικκοοννοομμίίααςς  ααππόό  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  κκλλάάδδοο  εείίννααιι  σσχχεεττιικκάά  χχααμμηηλλόό..  ΒΒαασσιικκήή  ααιιττίίαα  εείίννααιι  ηη  

χχααμμηηλλήή  χχρρήήσσηη  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  λλιιμμααννιιώώνν  ωωςς  ββάάσσεεωωνν  εεκκκκίίννηησσηηςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  μμόόλλιιςς  ττοο  1166%%  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  πποουυ  εεππιισσκκέέφφθθηηκκαανν  ττηηνν  

ΕΕλλλλάάδδαα  ξξεεκκίίννηησσαανν  ααππόό  εελλλληηννιικκόό  λλιιμμάάννιι  ττοο  22001111..  

ΗΗ  χχααμμηηλλήή  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  λλιιμμααννιιώώνν  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττιιςς  εεξξήήςς  ττρρεειιςς  ((33))  

κκααττηηγγοορρίίεεςς  εεμμπποοδδίίωωνν::  

11))  ΤΤιιςς  θθεεσσμμιικκέέςς  δδυυσσχχέέρρεειιεεςς  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  σσυυμμββάάσσεεωωνν  

ππααρρααχχώώρρηησσηηςς,,  

22))  ΤΤηηνν  ααπποουυσσίίαα  σσυυσσττήήμμααττοοςς  κκρράάττηησσηηςς  θθέέσσεεωωνν  ππρρόόσσδδεεσσηηςς  κκρροουυααζζιιεερρόόππλλοοιιωωνν  

κκααιι    

33))  ΤΤιιςς  σσηημμααννττιικκέέςς  εελλλλεείίψψεειιςς  σσεε  υυπποοδδοομμέέςς,,  κκυυρρίίωωςς  θθέέσσεεωωνν  ππρρόόσσδδεεσσηηςς  μμεεγγάάλλωωνν  

κκρροουυααζζιιεερρόόππλλοοιιωωνν  κκααιι  σσττααθθμμώώνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  εεππιιββααττώώνν..  

ΤΤοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  εείίννααιι  τταα  εελλλληηννιικκάά  λλιιμμάάννιιαα  νναα  ααπποοττεελλοούύνν  κκυυρρίίωωςς  λλιιμμάάννιιαα  δδιιέέλλεευυσσηηςς  

κκααιι  όόχχιι  λλιιμμάάννιιαα  εεκκκκίίννηησσηηςς  κκααιι  οοιι  δδααππάάννεεςς  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  

κκρροουυααζζιιέέρρααςς  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς    νναα  εείίννααιι  χχααμμηηλλέέςς  κκααθθώώςς::  

11..  ΟΟιι  εεττααιιρρεείίεεςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  σσυυννήήθθωωςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  τταα  λλιιμμάάννιιαα  εεκκκκίίννηησσηηςς  ωωςς  

ββάάσσεειιςς  ααππόό  όόπποουυ  ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι  κκααύύσσιιμμαα,,  ττρρόόφφιιμμαα  κκααιι  λλοοιιππόό  εεξξοοππλλιισσμμόό,,  εεννώώ  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν  κκααιι  μμεεγγάάλλοο  μμέέρροοςς  ττωωνν  εεππιισσκκεευυώώνν  ττωωνν  ππλλοοίίωωνν..  ΕΕκκττιιμμάάττααιι  όόττιι  ηη  

μμέέσσηη  δδααππάάννηη  εείίννααιι  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττωωνν  330000  εευυρρώώ  //  εεππιιββάάττηη  σστταα  λλιιμμάάννιιαα  εεκκκκίίννηησσηηςς,,  έέννααννττιι  

ππεερρίίπποουυ  2200  εευυρρώώ  σστταα  λλιιμμάάννιιαα  δδιιέέλλεευυσσηηςς..    
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22..  ΟΟιι  εεππιιββάάττεεςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν  σστταα  λλιιμμάάννιιαα  εεκκκκίίννηησσηηςς  δδααππάάννεεςς  δδιιααμμοοννήήςς,,  μμεε  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ηη  μμέέσσηη  δδααππάάννηη  ααννάά  εεππιιββάάττηη  νναα  εείίννααιι  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττωωνν  330000  εευυρρώώ..  ΑΑππόό  ττηηνν  

άάλλλληη  ππλλεευυρράά,,  οοιι  εεππιισσκκέέψψεειιςς  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν  σστταα  λλιιμμάάννιιαα  δδιιέέλλεευυσσηηςς  έέχχοουυνν  μμιικκρρήή  

δδιιάάρρκκεειιαα,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  οοιι  δδααππάάννεεςς  ττοουυςς  νναα  ααφφοορροούύνν  κκυυρρίίωωςς  ττρρόόφφιιμμαα,,  ττοουυρριισσττιικκάά  

εείίδδηη,,  μμεεττααφφοορρέέςς  κκααιι  ααξξιιοοθθέέαατταα..  ΈΈττσσιι,,  ηη  μμέέσσηη  δδααππάάννηη  ααννάά  εεππιιββάάττηη  εεκκττιιμμάάττααιι  σστταα  6600  

εευυρρώώ..  

      ΗΗ  κκρροουυααζζιιέέρραα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  μμπποορρεείί  νναα  εευυννοοηηθθεείί  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ππεεννττααεεττίίαα  ααππόό  ττηηνν  

ααύύξξηησσηη  ττηηςς  δδιιεεθθννοούύςς  ζζήήττηησσηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  ξξεεππεερράάσσεειι  τταα  3300  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  

εεππιιββάάττεεςς  ττοο  22001166  ((ααππόό  2200  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  ττοο  22001111))..  ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  μμπποορρεείί  νναα  εεππωωφφεελληηθθεείί  

ααππόό  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  ζζήήττηησσηηςς  κκααιι  νναα  ααυυξξήήσσεειι  τταα  εεττήήσσιιαα  έέσσοοδδαα  ττοουυ  

κκλλάάδδοουυ  κκααττάά  ππεερρίίπποουυ  €€330000  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  κκααιι  έέττσσιι  ααυυττάά  νναα  ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυνν  τταα  €€990000  

εεκκααττοομμμμύύρριιαα    ((hhttttpp:://wwwwww..nnbbgg..ggrr//ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς--ΕΕκκδδόόσσεειιςς//ΔΔηημμοοσσιιεεύύμμαατταα--ΕΕκκδδόόσσεειιςς//ΚΚλλααδδιικκέέςς  

ΜΜεελλέέττεεςς))..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  σσηημμααννττιικκόόττεερρηη  ώώθθηησσηη  σστταα  έέσσοοδδαα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  

δδοοθθεείί  αανν  εεννιισσχχυυόότταανν  οο  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  λλιιμμααννιιώώνν  ωωςς  ββάάσσεειιςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  ΑΑνν  τταα  

22//33  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν  πποουυ  εεππιισσκκέέππττοοννττααιι  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ξξεεκκιιννοούύσσαανν  ααππόό  εελλλληηννιικκάά  λλιιμμάάννιιαα,,  

αακκόόμμαα  κκααιι  μμεε  σσττααθθεερρήή  δδιιεεθθννήή  ζζήήττηησσηη,,  τταα  σσυυννοολλιικκάά  εεττήήσσιιαα  έέσσοοδδαα  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  

ξξεεππεερράάσσοουυνν  τταα  €€11,,22  δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιαα  ττοο  22001166  ((ααππόό  €€  00,,66  δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιαα  ττοο  22001111))..  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  θθαα  έέχχοουυμμεε  ππααρράάλλλληηλλαα  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  δδιιεεθθννοούύςς  ζζήήττηησσηηςς  τταα  

σσυυννοολλιικκάά  εεττήήσσιιαα  έέσσοοδδαα  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  εεκκττιιννααχχθθοούύνν  σσεε  εεππίίππεεδδοο  κκοοννττάά  σστταα  €€22  

δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιαα  ττοο  22001166..  ΤΤοο  ππρρόόσσθθεεττοο  άάμμεεσσοο  εεττήήσσιιοο  όόφφεελλοοςς,,  λλοοιιππόόνν,,  γγιιαα  ττηηνν  

εελλλληηννιικκήή  οοιικκοοννοομμίίαα  ααππόό  ττοονν  κκλλάάδδοο  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  μμπποορρεείί  νναα  φφθθάάσσεειι  ααππόό  €€330000  

εεκκααττοομμμμύύρριιαα  --  €€11,,33  δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιαα..  ΗΗ  ααύύξξηησσηη  ααυυττήή  ττωωνν  άάμμεεσσωωνν  εεσσόόδδωωνν  μμπποορρεείί  νναα  

λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  πποολλλλααππλλαασσιιαασσττιικκάά,,  δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς  σσυυννοολλιικκάά  1100..000000  --  3300..000000  ννέέεεςς  

θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς..  

  

      ΣΣύύμμφφωωνναα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  EEuurrooppeeaann  CCrruuiissee  CCoouunncciill  γγιιαα  ττοο  22001100,,  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  

φφααίίννεεττααιι  όόττιι  έέχχαασσεε  ππεερρίίπποουυ  440000..000000  εεππιιββάάττεεςς,,  ααφφοούύ  ττηηνν  εεππιισσκκέέφφττηηκκαανν  44..447733..000000  

ττοουυρρίίσσττεεςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς,,  εεννώώ  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ττοο  22000099  εείίχχεε  ααννααδδεειιχχττεείί  κκοορρυυφφααίίοοςς  

ππρροοοορριισσμμόόςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  μμεε  σσυυννοολλιικκάά  44..997733..000000  εεππιισσκκέέππττεεςς..  

ΑΑννττίίσσττοοιιχχαα  γγιιαα  ττοο  22001100  ηη  σσυυννοολλιικκήή  κκίίννηησσηη  εεππιιββααττώώνν  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  ωωςς  ttrraannssiitt  ααππόό  ττοονν  

ΠΠεειιρρααιιάά  ααννήήλλθθεε  σστταα  11,,22  εεκκααττοομμμμύύρριιαα,,  κκααττααγγρράάφφοοννττααςς  ππττώώσσηη,,  ααφφοούύ  ττoo  22000099  ήήτταανν  

11,,55  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  εεππιιββάάττεεςς  ππεερρίίπποουυ..  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττοουυςς  δδιιεερρχχόόμμεεννοουυςς  εεππιισσκκέέππττεεςς  

http://www.uop.gr/
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κκρροουυααζζιιέέρρααςς,,  υυππάάρρχχεειι  κκααιι  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  εεππιιββίίββαασσηηςς  κκααιι  ααπποοββίίββαασσηηςς,,  δδηηλλααδδήή,,  ττοο  

λλιιμμάάννιι  εεκκκκίίννηησσηηςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  ΣΣ΄́  ααυυττόό  ττοο  ππλλααίίσσιιοο,,  δδεενν  μμπποορροούύμμεε  νναα  ιισσχχυυρριισσττοούύμμεε  

όόττιι  οο  ΠΠεειιρρααιιάάςς  ωωςς  ββάάσσηη  κκααιι  ««οορρμμηηττήήρριιοο»»  ττηηςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς,,  έέχχεειι  δδυυννααμμιικκήή  

ααννάάππττυυξξηηςς,,  κκααθθώώςς  τταα  ννοούύμμεερραα  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  πποουυ  ααννααχχωωρροούύνν  ααππόό  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  

λλιιμμάάννιι  ττηηςς  χχώώρρααςς  δδεείίχχννοουυνν  μμιιαα  σσττααθθεερράά  ππττωωττιικκήή  πποορρεείίαα..  ΟΟιι  εεππιιββάάττεεςς  κκρροουυααζζιιέέρρεεςς  

ααππόό  ττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  ττοο  έέττοοςς  22000099  ήήτταανν  550033..000000  εεππιιββάάττεεςς,,  εεννώώ  ττοο  22001100  ππεερρίίπποουυ  

333366..000000..  ΕΕίίννααιι  φφααννεερρόό  λλοοιιππόόνν,,  όόττιι  ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ωωςς  μμεεσσοογγεειιαακκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς  

κκρροουυααζζιιέέρρααςς  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκήή,,  όόχχιι  όόμμωωςς  κκααιι  ωωςς  λλιιμμάάννιι  εεκκκκίίννηησσηηςς  ττηηςς  

κκρροουυααζζιιέέρρααςς,,  εεννώώ  σσίίγγοουυρραα  δδεενν  έέχχεειι  ααξξιιοοπποοιιήήσσεειι  σσττηη  σσωωσσττήή  κκααττεεύύθθυυννσσηη  τταα  

σσυυγγκκρριιττιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττάά  ττηηςς  πποουυ  εείίννααιι::  ηη  ααππααρράάμμιιλλλληη  οομμοορρφφιιάά  ττηηςς,,  ηη  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  

ττηηςς  θθέέσσηη  κκααιι  οοιι  μμιικκρρέέςς  ααπποοσσττάάσσεειιςς  μμεεττααξξύύ  ππααννέέμμοορρφφωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  

μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ππρροοοορριισσμμώώνν,,  οοιι  κκααιιρριικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς,,  ηη  ιισσττοορρίίαα  κκααιι  ππααρράάδδοοσσήή  ττηηςς  κκααιι  

ββεεββααίίωωςς  οοιι  ίίδδιιοοιι  οοιι  άάννθθρρωωπποοίί  ττηηςς..  ΤΤαα  ππρροοααννααφφεερρόόμμεενναα  δδεενν  ααπποοττεελλοούύνν  τταα  μμοοννααδδιικκάά  

κκρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  ΤΤαα  θθέέμμαατταα  αασσφφάάλλεειιααςς,,  υυπποοδδοομμώώνν,,  

εεύύκκοολληηςς  μμεεττααφφοορράάςς  κκααιι  ππρρόόσσββαασσηηςς  ττωωνν  εεππιισσκκεεππττώώνν  ααλλλλάά  αακκόόμμαα  κκααιι  ηη  ααγγοορράά  πποουυ  

ααππεευυθθύύννεεσσααιι  κκααιι  ππρροοσσεελλκκύύεειιςς  εεππιιββάάττεεςς,,  εείίννααιι  κκααθθοορριισσττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττηηςς  

ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  εεννόόςς  ππρροοοορριισσμμοούύ..  

  

      ΗΗ  κκαατταακκόόρρυυφφηη  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ήήδδηη  υυψψηηλλώώνν  λλιιμμεεννιικκώώνν  ττεελλώώνν  ααππόό  ττοονν  ΟΟΛΛΠΠ,,  τταα  άάλλλλαα  

ζζηηττήήμμαατταα  υυπποοδδοομμώώνν  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  ««αασσττααθθέέςς»»  πποολλιιττιικκόό  

κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  φφααίίννεεττααιι  όόττιι  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  ««ααππεειιλλήή»»  γγιιαα  ττηηνν  

ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμαα,,  αανν  δδεενν  υυππάάρρξξεειι  σσυυννττοοννιισσμμόόςς  ααππ΄́  

όόλλοουυςς  ττοουυςς  εεμμππλλεεκκοομμέέννοουυςς  φφοορρεείίςς,,  κκοοιιννόόςς  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  κκααιι  όόρρααμμαα  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν..  ΚΚααιι  

ααυυττόόςς  οο  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  ββάάσσεειι  ννοομμοοθθεεττιικκώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  

φφιιλλιικκώώνν  ππρροοςς  ττοουυςς  εεππεεννδδυυττέέςς,,  δδηηλλααδδήή,,  χχωωρρίίςς  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα  κκααιι  ππααρράάλλοογγεεςς  

ααππααιιττήήσσεειιςς  πποουυ  μμάάλλλλοονν  ααπποοττεελλοούύνν  ττρροοχχοοππέέδδηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  

ΕΕππίίσσηηςς,,  εείίννααιι  εεππιιτταακκττιικκήή  ααννάάγγκκηη  νναα  γγίίννοουυνν  άάμμεεσσαα  όόλλεεςς  οοιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  

ααππόό  ττηηνν  ΠΠοολλιιττεείίαα  γγιιαα  νναα  οορριισσττοούύνν  οοιι  εελλλληηννιικκοοίί  λλιιμμέέννεεςς  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  οο  ΠΠεειιρρααιιάάςς  ωωςς  

««hhoommee  ppoorrtt»»  λλιιμμάάννιιαα..  ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οοιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααιι  τταα  κκρριιττήήρριιαα  γγιι΄́  ααυυττόό  

ττοονν  σσκκοοππόό  σσυυννοοψψίίζζοοννττααιι  σστταα  εεξξήήςς::  

oo  ΠΠρρωωττααρρχχιικκήή  κκααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  εείίννααιι  ηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  

γγιιαα  ττοουυςς  εεππιιββάάττεεςς,,  ττοο  ππλλήήρρωωμμαα,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  ίίδδιιοο  ττοο  ππλλοοίίοο..  TTαα  εελλλληηννιικκάά  
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λλιιμμάάννιιαα  όόμμωωςς  υυσσττεερροούύνν,,  κκααθθώώςς  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππ΄́  ααυυττάά,,  δδεενν  έέχχοουυνν  

κκααττααφφέέρρεειι  νναα  ππιισσττοοπποοιιηηθθοούύνν,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  δδιιεεθθννήή  κκώώδδιικκαα  αασσφφααλλεείίααςς  

ππλλοοίίωωνν  κκααιι  λλιιμμεεννιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ((IISSPPSS  --  IInntteerrnnaattiioonnaall  SShhiipp  aanndd  PPoorrtt  

FFaacciilliittyy  SSeeccuurriittyy  CCooddee))..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  εελλλλιιππεείίςς  λλιιμμεεννιικκέέςς  υυπποοδδοομμέέςς,,  σσεε  

σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  σσυυσσττήήμμααττοοςς  κκρράάττηησσηηςς  θθέέσσεεωωνν  γγιιαα  τταα  ππλλοοίίαα,,  

σσχχεεδδόόνν  σσεε  όόλλαα  τταα  ΕΕλλλληηννιικκάά  λλιιμμάάννιιαα,,  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ααπποοττρρεεππττιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  

ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ππρροοσσεεγγγγίίσσεεωωνν,,  κκααθθώώςς  οοιι  εεττααιιρρεείίεεςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  

ππρροογγρρααμμμμααττίίζζοουυνν  τταα  δδρροομμοολλόόγγιιαα  μμεε  γγννώώμμοονναα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  αασσφφααλλοούύςς  

θθέέσσηηςς  ππρρόόσσδδεεσσηηςς  γγιιαα  ττοο  ππλλοοίίοο  έένναα  μμεε  δδυυοο  έέττηη  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  

κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  ΝΝαα  ττοοννιισσττεείί  όόττιι  ηη  εεππίίλλυυσσηη  κκααιι  ττωωνν  δδυυοο  ααννωωττέέρρωω  θθεεμμάάττωωνν  

ααπποοττεελλεείί  ααίίττηημμαα  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΕΕττααιιρρεειιώώνν  ΚΚρροουυααζζιιέέρρααςς  

((EEuurrooppeeaann  CCrruuiissee  CCoouunncciill))..  

oo  ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  υυπποοδδοομμέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν  

ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττοονν  χχώώρροο  ττοουυ  λλιιμμααννιιοούύ,,  σσττααθθμμόό  υυπποοδδοοχχήήςς,,  χχώώρροουυςς  

σσττάάθθμμεευυσσηηςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  ππρρόόσσββαασσηη  κκααιι  δδιιαακκίίννηησσηη  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  

εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν..  ΚΚααιι  σσττοονν  ττοομμέέαα  ααυυττόό  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  εελλλληηννιικκάά  

λλιιμμάάννιιαα  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  ππρρόόββλληημμαα,,  κκααθθώώςς  δδεενν  εείίννααιι  σσχχεεδδιιαασσμμέένναα  γγιιαα  ττηη  

δδιιαακκίίννηησσηη  ττοουυ  μμεεγγάάλλοουυ  ααρριιθθμμοούύ  εεππιιββααττώώνν  πποουυ  μμεεττααφφέέρροουυνν  τταα  σσηημμεερριιννάά  

κκρροουυααζζιιεερρόόππλλοοιιαα..  ΕΕδδώώ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααφφεερρθθεείί  ττοο  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  

γγααλλλλιικκώώνν  λλιιμμααννιιώώνν  ττηηςς  ΜΜεεσσοογγεείίοουυ  πποουυ  έέχχοουυνν  θθέέσσεειι  ππεερριιοορριισσμμόό  ωωςς  ππρροοςς  ττοονν  

ααρριιθθμμόό  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  τταα  εεππιισσκκεεφφθθοούύνν  ααννάά  ηημμέέρραα..  

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ααννααφφέέρροουυμμεε  όόττιι,,  σσεε  λλιιμμάάννιιαα  όόππωωςς  ηη  ΡΡόόδδοοςς  υυππάάρρχχεειι  μμεεγγάάλλοοςς  

σσυυννωωσσττιισσμμόόςς  ππλλοοίίωωνν  οορριισσμμέέννεεςς  μμέέρρεεςς  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  τταα  

ππλλοοίίαα  σσχχεεδδόόνν  νναα  σσττοοιιββάάζζοοννττααιι  ττοο  έένναα  ππάάννωω  σσττοο  άάλλλλοο..  

oo  ΜΜεεττάά  τταα  θθέέμμαατταα  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  υυπποοδδοομμώώνν  άάλλλλοο  σσηημμααννττιικκόό  θθέέμμαα  ααπποοττεελλεείί  ηη  

πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  ππρροοσσφφεερροομμέέννωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΙΙσσχχύύοουυνν  αακκρριιββώώςς  τταα  ίίδδιιαα  κκρριιττήήρριιαα  

μμεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  μμοορρφφήή  ττοουυρριισσμμοούύ  μμεε  ττηη  δδιιααφφοορράά  όόττιι  τταα  ππλλοοίίαα  κκιιννοούύννττααιι  

κκααιι  εείίννααιι  πποολλύύ  εευυκκοολλόόττεερροο  νναα  ααννααζζηηττήήσσοουυνν  άάλλλλοουυςς  ππρροοοορριισσμμοούύςς,,  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οοιι  δδεείίκκττεεςς  ιικκααννοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν  δδεενν  εείίννααιι  οοιι  

ααννααμμεεννόόμμεεννοοιι..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  ββαασσιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ττωωνν  ππλλοοίίωωνν  κκααιι  

ττοο  κκόόσσττοοςς,,  κκααθθώώςς  τταα  κκρροουυααζζιιεερρόόππλλοοιιαα  γγιιαα  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  εεππιιττυυχχώώςς  έέχχοουυνν  

ααννάάγγκκηη  ααππόό  οορριισσμμέέννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  όόππωωςς,,  εεφφοοδδιιαασσμμόόςς  μμεε  κκααύύσσιιμμαα  κκααιι  ππόόσσιιμμοο  
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ννεερρόό,,  ππααρρααλλααββήή  δδιιααφφόόρρωωνν  εεφφοοδδίίωωνν  κκααιι  ηη  εεννααππόόθθεεσσηη  σσεε  εευυκκοολλίίεεςς  ξξηηρράάςς  ττωωνν  

ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  κκααιι  άάλλλλωωνν  κκααττααλλοοίίππωωνν..  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  όόλλωωνν  ααυυττώώνν  ττωωνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττοο  κκόόσσττοοςς  εελλλλιιμμεεννιισσμμοούύ  κκααιι  τταα  ττέέλληη  εεππιιββααττώώνν  

λλααμμββάάννοοννττααιι  πποολλύύ  σσοοββααρράά  κκααττάά  ττοονν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  ττωωνν  δδρροομμοολλοογγίίωωνν  ααππόό  

ττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς..  ΔΔυυσσττυυχχώώςς  κκααιι  εεδδώώ  τταα  λλιιμμάάννιιαα  μμααςς  υυσσττεερροούύνν  σσεε  

σσχχέέσσηη  μμεε  ααλλλλάά  γγεειιττοοννιικκάά  λλιιμμάάννιιαα  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  ππρροοσσφφέέρροουυνν  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  ήή  

κκααλλύύττεερρεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  μμεε  χχααμμηηλλόόττεερροο  κκόόσσττοοςς,,  εεπποομμέέννωωςς  δδεενν  εείίννααιι  

ααννττααγγωωννιισσττιικκάά..  

  

      ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοκκοομμίίσσεειι  σσηημμααννττιικκόό  όόφφεελλοοςς  ααππόό  ττοονν  

κκλλάάδδοο  ττηηςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς,,  ααυυττόό  πποουυ  ππρρααγγμμααττιικκάά  ττηηςς  ααννααλλοογγεείί  ββάάσσεειι  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  

σσυυγγκκρριιττιικκώώνν  ττηηςς  ππλλεεοοννεεκκττηημμάάττωωνν,,  αανν  ααρρθθοούύνν  σσηημμααννττιικκέέςς  δδοομμιικκέέςς  σσττρρεεββλλώώσσεειιςς..  ΗΗ  

ππλλήήρρηηςς  άάρρσσηη  ττοουυ  κκααμμπποοττάάζζ  κκααιι  τταα  εεππεεννδδυυττιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ττωωνν  λλιιμμααννιιώώνν  ((κκυυρρίίωωςς  

ττοουυ  ΟΟΛΛΠΠ))  εείίννααιι  κκιιννήήσσεειιςς  ππρροοςς  ττηη  σσωωσσττήή  κκααττεεύύθθυυννσσηη..  ΩΩσσττόόσσοο,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  οο  

δδιιεεθθννήήςς  κκλλάάδδοοςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  εελλέέγγχχεεττααιι  ααππόό  44  --  55  μμεεγγάάλλεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  

ππρροογγρρααμμμμααττίίζζοουυνν  δδρροομμοολλόόγγιιαα  22  --  33  χχρρόόννιιαα  ππρριινν  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσήή  ττοουυςς,,  όόπποοιιαα  εεμμππόόδδιιαα  

ππααρρααμμέέννοουυνν  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκόό  νναα  ααρρθθοούύνν..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκόό::    

  ΝΝαα  ππρροοωωθθηηθθοούύνν  οοιι  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς  σσεε  ιιδδιιώώττεεςς  γγιιαα  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  

ττωωνν  ττεερρμμααττιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  υυπποοδδοομμώώνν  σστταα  εελλλληηννιικκάά  

λλιιμμάάννιιαα..    

  ΝΝαα  εεγγκκαατταασσττααθθεείί  σστταα  εελλλληηννιικκάά  λλιιμμάάννιιαα  σσύύσσττηημμαα  κκρράάττηησσηηςς  θθέέσσεεωωνν  

ππρρόόσσδδεεσσηηςς  γγιιαα  τταα  κκρροουυααζζιιεερρόόππλλοοιιαα..  

  ΝΝαα  ββεελλττιιωωθθεείί  ηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  σσεε  ττοομμεείίςς  όόππωωςς::  οοιι  εεππιισσκκεευυέέςς  ππλλοοίίωωνν  κκααιι  

ηη  ττρροοφφοοδδοοσσίίαα  κκααυυσσίίμμωωνν  ώώσσττεε  τταα  λλιιμμάάννιιαα  εεκκκκίίννηησσηηςς  νναα  ααννααχχθθοούύνν  σσεε  λλιιμμάάννιιαα  

ββάάσσηηςς  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν..  

  ΝΝαα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  πποολλιιττιικκήή  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσσφφοορρόόττεερρηη  άάφφιιξξηη  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν..  

  

  

22..33  SS..WW..OO..TT..  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ    

      ΗΗ  σσύύννττααξξηη  εεννόόςς  σσυυννοοππττιικκοούύ  ππίίνναακκαα  ««SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss»»  ((SSttrreennggtthhss,,  WWeeaakknneesssseess,,  

OOppppoorrttuunniittiieess,,  TThhrreeaattss)),,  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  σσττοονν  εεννττοοππιισσμμόό  ττωωνν  κκύύρριιωωνν  θθεεττιικκώώνν  κκααιι  

ααρρννηηττιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς,,  ττόόσσοο  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό,,  
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όόσσοο  κκααιι  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσεε  ππααρράάλλλληηλληη  οοππττιικκήή  μμεε  ττοο  

μμιικκρροοοοιικκοοννοομμιικκόό  κκααιι  μμαακκρροοοοιικκοοννοομμιικκόό  εεππίίππεεδδοο..  

  

      ΛΛααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  σσυυγγκκρροοττοούύνν  ττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηςς  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  εεννττοοππίίζζοοννττααιι  κκααιι  εεξξεειιδδιικκεεύύοοννττααιι  οοιι  ππααρράάμμεεττρροοιι  πποουυ  

σσυυννιισσττοούύνν  τταα  δδυυννααττάά  σσηημμεείίαα,,  τταα  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααππττύύξξεειι  ηη  ππααρρααγγωωγγιικκήή  κκααιι  

ααννααππττυυξξιιαακκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  ααδδύύνναατταα  σσηημμεείίαα,,  τταα  οοπποοίίαα  κκααλλεείίττααιι  νναα  

ππεερριιοορρίίσσεειι,,  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  ααπποοττεελλοούύνν  ττρροοχχοοππέέδδηη  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξήή  ττοουυ..  ΚΚααττ’’  ααννααλλοογγίίαα,,  

λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  τταα  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  ααππόό  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  

ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  τταα  σσηημμεείίαα  εεκκεείίνναα  πποουυ  δδιιααφφααίίννεεττααιι  νν΄́  ααπποοττεελλοούύνν  

εευυκκααιιρρίίεεςς  γγιι΄́  ααννάάππττυυξξηη,,  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  οο  σσττρρααττηηγγιικκόόςς  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  ττοουυ  

ττοουυρριισσμμοούύ  νναα  εεκκμμεεττααλλλλεευυττεείί,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  πποουυ  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  

ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν  σσττοο  μμέέλλλλοονν..  

  

      ΤΤοο  ππρροοττεειιννόόμμεεννοο  μμεεθθοοδδοολλοογγιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ααννάάλλυυσσηηςς  SSWWOOTT  ααπποοσσκκοοππεείί  νναα  

ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  ωωςς  έένναα  εεννιιααίίοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν..  ΑΑυυττόό  ττεεκκμμηηρριιώώννεειι  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  ύύππααρρξξηηςς  μμιιααςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  γγιιαα  ττηηνν  

οολλοοκκλληηρρωωμμέέννηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς,,  ηη  οοπποοίίαα  εείίννααιι  

δδυυννααττόόνν  νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι  ττηη  ββάάσσηη  ααννααφφοορράάςς  γγιιαα  ττοονν  σσυυννττοοννιισσμμόό  κκααιι  ττηηνν  εεννααρρμμόόννιισσηη  

ττωωνν  εεππιιμμέέρροουυςς  πποολλιιττιικκώώνν,,  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  σσχχεεδδίίωωνν  σσττηηνν  

ττοουυρριισσττιικκήή  ββιιοομμηηχχααννίίαα..  ΣΣττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  οορριισσμμέένναα  

σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  SSWWOOTT  ααννάάλλυυσσηηςς::  

  
Πίνακας 3: SWOT ανάλυση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος  

ΙΙσσχχυυρράά  ΣΣηημμεείίαα  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  

((SSttrreennggtthhss))  
ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμαατταα  ((WWeeaakknneesssseess))  

  

ΜΜοορρφφοολλοογγιικκάά  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

  ΗΗ  πποοιικκιιλλίίαα  ττηηςς  φφυυσσιικκήήςς  οομμοορρφφιιάάςς  

  ΤΤοο  πποολλυυννηησσιιαακκόό  ττοουυ  εελλλλααδδιικκοούύ  χχώώρροουυ  

  ΗΗ  αακκττοογγρρααμμμμήή  πποουυ  ξξεεππεερρννάά  τταα  1155..000000  

χχιιλλιιόόμμεεττρραα  

  ΤΤοο  κκααλλόό  μμεεσσοογγεειιαακκόό  κκλλίίμμαα  

  ΗΗ  ππλλοούύσσιιαα  ππααρρααγγωωγγήή  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  

ππρροοϊϊόόννττωωνν  ππρρωωττοογγεεννοούύςς  κκααιι  δδεευυττεερροογγεεννοούύςς  

ππααρρααγγωωγγήήςς  

  ΗΗ  ππρροοσστταασσίίαα  κκααιι  ηη  ααννάάδδεειιξξηη  ααξξιιόόλλοογγωωνν  

σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  φφυυσσιικκοούύ  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκοούύ  

ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  

  ΟΟ  χχααμμηηλλόόςς  ββααθθμμόόςς  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς  φφυυσσιικκώώνν  κκααιι  

πποολλιιττιισσττιικκώώνν  ππόόρρωωνν  

  ΗΗ  μμεεγγάάλληη  χχωωρροοττααξξιικκήή  ααννιισσοοκκααττααννοομμήή  ττοουυ  

ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκοούύ  δδυυννααμμιικκοούύ  

  ΗΗ  υυψψηηλλήή  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττοουυρριισσττιικκήήςς  

υυπποοδδοομμήήςς  

  ΗΗ  ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσαα  αανναακκααττααννοομμήή  ττρροοφφοοδδοοττεείί  

μμεε  ττηη  σσεειιρράά  ττηηςς  κκααιι  ττηηνν  άάννιισσηη  κκααττααννοομμήή  ττωωνν  

ττοουυρριισσττιικκώώνν  ρροοώώνν  ππρροοςς  ττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  

ττηηςς  χχώώρρααςς  

  ΗΗ  εεππιιββάάρρυυννσσηη  ττοουυ  φφυυσσιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  
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  ΠΠλλήήρρηηςς  ααρριιθθμμόόςς  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  44  κκααιι  55  

αασσττέέρρωωνν,,  πποουυ  εεννιισσχχύύθθηηκκαανν  σσηημμααννττιικκάά  μμεεττάά  

ττοουυςς  ΟΟλλυυμμππιιαακκοούύςς  ττοουυ  22000044..  

  

λλόόγγωω  μμηη    ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  όόρρωωνν  

  ΟΟιι  ττάάσσεειιςς  υυπποοββάάθθμμιισσηηςς  κκααιι  σσεε  οορριισσμμέέννεεςς  

ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααττααννάάλλωωσσηηςς  ((κκαατταασσττρροοφφήήςς))  ττωωνν  

ππόόρρωωνν  

  ΗΗ  υυππέέρρββαασσηη  ττηηςς  φφέέρροουυσσααςς  ιικκααννόόττηηττααςς  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  οορριισσμμέέννωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  

ππεερριιοοχχώώνν  ττοουυ  ννηησσιιωωττιικκοούύ  χχώώρροουυ  

  ΈΈννττοοννηη  εεξξάάρρττηησσηη  ααππόό  ππεερριιοορριισσμμέέννοο  ααρριιθθμμόό  

χχωωρρώώνν  πποουυ  γγεεμμίίζζοουυνν  κκάάθθεε  φφοορράά  ττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  

ππηηγγήή  

  ΗΗ  εελλλληηννιικκήή  ττοουυρριισσττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  έέχχεειι  ππεεττύύχχεειι  

ππεεννιιχχρράά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ωωςς  ππρροοςς  ττοονν  εεμμππλλοουυττιισσμμόό  

ττηηςς  δδεεξξααμμεεννήήςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  πποουυ  εεππιισσκκέέππττοοννττααιι  

ττηη  χχώώρραα  ααππόό  άάλλλλεεςς  ππηηγγέέςς  ππρροοσσέέλλκκυυσσηηςς  

ττοουυρριισσττώώνν  

ΠΠοολλιιττιισσττιικκάά  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

  ΗΗ  ππλλοούύσσιιαα  ιισσττοορριικκήή  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκήή  

κκλληηρροοννοομμιιάά  

  ΗΗ  εελλλληηννιικκήή  κκοουυζζίίνναα  κκααιι  ηη  δδοομμήή  ττηηςς  

δδιιααττρροοφφήήςς  

  ΤΤοο  σσηημμααννττιικκόό  ιισσττοορριικκόό  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκόό  

ααππόόθθεεμμαα,,  

ΚΚοοιιννωωννιικκάά  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

    ΥΥψψηηλλόόςς  ββααθθμμόόςς  αασσφφάάλλεειιααςς,,  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  

ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  ααννττααγγωωννιισσττέέςς  

ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

  ΗΗ  δδηημμιιοουυρργγίίαα  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσεε  έέρργγαα  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  υυπποοδδοομμήήςς    

  ΗΗ  κκααλλήή  φφήήμμηη  

  ΠΠααρρααγγωωγγήή  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

ππρρωωττοογγεεννοούύςς  κκααιι  δδεευυττεερροογγεεννοούύςς  

ππααρρααγγωωγγήήςς  

ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

  ΟΟιι  εελλλλεείίψψεειιςς  σσεε  εειιδδιικκέέςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  υυπποοδδοομμέέςς  

  ΧΧααμμηηλλήή  πποοιιόόττηητταα  ττοουυρριισσττιικκώώνν  υυπποοδδοομμώώνν  

  ΈΈλλλλεειιψψηη  εειιδδιικκώώνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  υυπποοδδοομμώώνν  γγιιαα  

άάττοομμαα  μμεε  εειιδδιικκάά  εεννδδιιααφφέέρροονντταα  

  ΗΗ  μμοοννοοδδιιάάσσττααττηη  ττοουυρριισσττιικκήή  εειικκόόνναα  κκααιι  ηη  

ττααυυττόόχχρροοννηη  έέλλλλεειιψψηη  ππρροοββοολλήήςς  

δδιιααφφοορροοπποοιιηημμέέννωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

  ΗΗ  έέλλλλεειιψψηη  σσύύννθθεεττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

  ΤΤοο  χχααμμηηλλόό  εεππίίππεεδδοο  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττοουυ  

ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  ((εεππιιχχεειιρρηημμααττιιώώνν  κκααιι  

εερργγααζζόόμμεεννωωνν))..  

  ΗΗ  έέννττοοννηη  εεξξάάρρττηησσηη  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ  

ααππόό  ττηη  δδιιεεθθννήή  ζζήήττηησσηη  

  ΗΗ  χχααμμηηλλήή  ττοουυρριισσττιικκήή  δδααππάάννηη  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  

ππρροοσσέέλλκκυυσσηηςς  χχααμμηηλλοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  ττοουυρριισσττώώνν  

ΝΝέέεεςς  ΤΤεεχχννοολλοογγίίεεςς  

  ΟΟιι  ννέέοοιι  ττρρόόπποοιι  ππρροοββοολλήήςς  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  

ππρροοϊϊόόννττοοςς  

  ΟΟ  πποοιιοοττιικκόόςς  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόόςς  ττωωνν  

υυφφιισσττααμμέέννωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

  ΟΟρργγάάννωωσσηη  υυπποοδδοομμώώνν  γγιιαα  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  

μμοορρφφέέςς  ττοουυρριισσμμοούύ  

Ευκαιρίες (Opportunities) ΚΚοοιιννωωννιικκάά  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

  ΗΗ  μμιικκρρήή  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  

  ΗΗ  εεκκττεεττααμμέέννηη  ππααρρααξξεεννοοδδοοχχεείίαα  

  ΗΗ  ααδδυυννααμμίίαα  σσυυννεερργγαασσίίααςς  μμεεττααξξύύ  εεμμππλλεεκκόόμμεεννωωνν  

φφοορρέέωωνν  

  

  ΗΗ  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς  ααππόό  ττηηνν  

ππλλεευυρράά  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν  

  ΗΗ  εεμμφφάάννιισσηη  ννέέωωνν  ααγγοορρώώνν  

  ΗΗ  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  δδυυννααττόόττηηττααςς  άάμμεεσσηηςς  

ππρρόόσσββαασσηηςς  σσττοονν  κκααττααννααλλωωττήή  μμέέσσωω  

δδιιααδδιικκττύύοουυ  

  ΟΟιι  δδυυννααττόόττηηττεεςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  έέρργγωωνν  

υυπποοδδοομμήήςς  

  ΗΗ  δδυυννααττόόττηητταα  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς  ττοοππιικκώώνν  //  

ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

  ΗΗ  ΑΑύύξξηησσηη  ττηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ννέέωωνν  χχωωρρώώνν  ττηηςς  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  έέννωωσσηηςς  σσττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  

ΚΚίίννδδυυννοοιι  ((TThhrreeaattss))  

  

  ΗΗ  ααυυξξααννόόμμεεννηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττωωνν  ttoouurr--ooppeerraattoorrss  

  ΟΟ  ααυυξξααννόόμμεεννοοςς  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  
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δδεεξξααμμεεννήή,,  πποουυ  ππααρράά  ττηηνν  όόπποοιιαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  

δδυυσσχχέέρρεειιαα  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν,,  ααννααμμέέννεεττααιι  ηη  

σσττααδδιιαακκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυςς..    

  

  

  

      ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  SSWWOOTT  ααννάάλλυυσσηηςς  μμπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιμμεεύύσσοουυνν  σσττοονν  

κκααθθοορριισσμμόό  ττωωνν  ααξξόόννωωνν  ––  δδρράάσσεεωωνν  ππααρρέέμμββαασσηηςς,,  πποουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσχχεεδδιιαασσττοούύνν  

κκααιι  νναα  εεφφααρρμμοοσσττοούύνν,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  οοδδηηγγηηθθεείί  ηη  εελλλληηννιικκήή  ττοουυρριισσττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  σσ΄́  έένναα  

ννέέοο  δδιιααφφοορροοπποοιιηημμέέννοο  ππρρόόττυυπποο  μμεε  ννέέαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς..  

ΑΑυυττόό,,  εεκκ  ττωωνν  ππρρααγγμμάάττωωνν  θθαα  σσυυγγκκρροοττήήσσεειι  μμιιαα  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννηη  ττοουυρριισσττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  σσεε  

εεθθννιικκόό  κκααιι  ππεερριιφφεερρεειιαακκόό  εεππίίππεεδδοο..  

  

  

22..44  ΣΣττααττιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοονν  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΤΤοουυρριισσμμόό  

      ΠΠρριινν  ααππόό  ττοονν  ΔΔεεύύττεερροο  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ππόόλλεεμμοο,,  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμέέρροοςς  ττωωνν  ξξέέννωωνν  

εεππιισσκκεεππττώώνν  εερρχχόότταανν  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς  μμεε  ττοο  θθααλλάάσσσσιιοο  σσυυγγκκοοιιννωωννιιαακκόό  μμέέσσοο  κκααιι  

ιιδδιιααίίττεερραα  τταα  κκρροουυααζζιιεερρόόππλλοοιιαα,,  πποουυ  εείίχχαανν  ττηηνν  ππρροοττίίμμηησσηη  ττωωνν  εεύύπποορρωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  

σσττρρωωμμάάττωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  οουυσσιιαασσττιικκάά  ήήτταανν  τταα  μμόόνναα  πποουυ  εείίχχαανν  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  

δδυυννααττόόττηητταα  νναα  εεππιισσκκέέππττοοννττααιι  ξξέέννεεςς  χχώώρρεεςς..  ΟΟιι  σσυυννθθήήκκεεςς  άάλλλλααξξαανν  ρριιζζιικκάά  μμεεττάά  τταα  

ππρρώώτταα  μμεεττααπποολλεεμμιικκάά  χχρρόόννιιαα  κκααιι  ήήδδηη  ααππόό  ττοο  11996622  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ττοουυρρίίσσττεεςς  

άάρρχχιισσαανν  νναα  φφττάάννοουυνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  μμεε  ααεερροοππλλάάννοο  ππααρράά  μμεε  ππλλοοίίοο..    

  

      ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππάάννττωωςς,,  κκααιι  αανν  ααννααλλοογγιισσττεείί  κκααννεείίςς  κκααιι  ττοονν  εεγγχχώώρριιοο  ττοουυρριισσμμόό  

ττοουυ  οοπποοίίοουυ  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  δδεενν  εείίννααιι  κκααττααγγεεγγρρααμμμμέένναα  μμεε  αακκρρίίββεειιαα,,  ττόόττεε  ηη  

σσυυννεειισσφφοορράά  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  σσττηη  ββιιωωσσιιμμόόττηητταα  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  ααπποοκκττάά  

οουυσσιιαασσττιικκάά  μμεεγγααλλύύττεερρηη  σσηημμαασσίίαα  όόχχιι  μμόόννοο  σσεε  πποοσσοοττιικκόό  ααλλλλάά  κκααιι  σσεε  πποοιιοοττιικκόό  

εεππίίππεεδδοο..  ΗΗ  πποοιιοοττιικκήή  ππααρράάμμεεττρροοςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ααφφοορράά  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  ααννααττρρεεππττιικκήή  

εεππιιρρρροοήή  πποουυ  αασσκκεείί  οο  εεγγχχώώρριιοοςς  ττοουυρριισσμμόόςς  σσττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  ττηηςς  εεπποοχχιικκόόττηηττααςς  πποουυ  

χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  ττοο  εελλλληηννιικκόό  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν..  

ΣΣυυννοολλιικκάά  οοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα,,  γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ττοο  22001122,,  

ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττοο  αακκόόλλοουυθθοο  δδιιάάγγρρααμμμμαα  ππλληηρροοφφοορριιώώνν::  
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ΠΠίίνναακκααςς  44::  ΒΒαασσιικκάά  ΜΜεεγγέέθθηη  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ,,  ΠΠηηγγήή::  ΣΣΕΕΤΤΕΕ  22001133  

  

  

ΟΟ  ΕΕλλλληηννιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς,,  λλοοιιππόόνν,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  χχρροοννιιάά  

σσυυννεειισσέέφφεερρεε  σσττοο  εεθθννιικκόό  ΑΑΕΕΠΠ  σσεε  πποοσσοοσσττόό  1166,,44%%..  ΕΕππιιππρροοσσθθέέττωωςς,,  κκάάλλυυψψεε  ττοο  5511,,22%%  

ττοουυ  εελλλλεείίμμμμααττοοςς  σσττοο  εεμμπποορριικκόό  ιισσοοζζύύγγιιοο,,  ααππαασσχχόόλληησσεε  έένναα  σσττοουυςς  ππέέννττεε  

εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  κκααιι  ππααρρήήγγααγγεε  ττοο  πποολλύύττιιμμοο  γγιιαα  τταα  χχρρόόννιιαα  πποουυ  δδιιααννύύοουυμμεε  πποοσσόό  ττωωνν  3344  

δδιιςς..  εευυρρώώ..  ΤΤοο  πποοσσόό  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  κκυυκκλλώώμμααττοοςς  ααππόό  ττηηνν  

έέννααρρξξηη  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  μμέέχχρριι  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  κκααιι  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααςς  

κκύύρριιεεςς  ήή  δδεευυττεερρεεύύοουυσσεεςς  σσυυννδδεεδδεεμμέέννεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..    

 
Πίνακας 5::  Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2012  

ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοο  ΑΑΕΕΠΠ  1166,,44%%  ((WWTTTTCC))  

ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηηνν  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηη  
1188,,33%%  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ((WWTTTTCC))  

ΣΣυυννοολλιικκήή  ΑΑππαασσχχόόλληησσηη  668888..880000  ((WWTTTTCC))  

ΈΈσσοοδδαα  1100,,00  δδιισσ..  €€    ((ΤΤττΕΕ))  

ΑΑφφίίξξεειιςς  ΑΑλλλλοοδδααππώώνν  1155,,55  εεκκααττ..  €€  

ΜΜέέσσηη  KKααττάά  KKεεφφααλλήή  ΔΔααππάάννηη  664466  €€  

ΜΜεερρίίδδιιοο  ΑΑγγοορράάςς  11,,55%%  ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα,,  22,,99%%  ΕΕυυρρώώππηη  

ΕΕπποοχχιικκόόττηητταα  
5566%%  ττωωνν  ααφφίίξξεεωωνν  ααλλλλοοδδααππώώνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ΙΙοούύλλιιοο  ––  ΑΑύύγγοουυσσττοο  --  

ΣΣεεππττέέμμββρριιοο  

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ΠΠρροοσσφφοορράάςς  
6666%%  ττωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  κκλλιιννώώνν  σσυυγγκκεεννττρρώώννοοννττααιι  σσεε  44  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  

ΕΕλλλλάάδδααςς  ((ΞΞΕΕΕΕ))  

ΞΞεεννοοδδοοχχεειιαακκήή  ΥΥπποοδδοομμήή  99..667700  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  //  777711..227711  κκλλίίννεεςς  ((ΞΞΕΕΕΕ]]  

TToopp  55  ααγγοορρέέςς    ΓΓεερρμμααννίίαα  ((22..110088..778877)),,  ΗΗνν..  ΒΒαασσίίλλεειιοο  ((11..992200..779944)),,  ΠΠΓΓΔΔΜΜ  ((11..330000..000000)),,  

http://www.uop.gr/
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ΓΓααλλλλίίαα  ((997777..337766)),,  ΡΡωωσσίίαα  ((887744..778877))  ((ΤΤττΕΕ))  

TToopp  55  ΑΑεερροοδδρρόόμμιιαα  ((σσεε  

ααφφίίξξεειιςς  ααλλλλοοδδααππώώνν))  
ΑΑθθήήνναα  ((22..665511..006622)),,  ΗΗρράάκκλλεειιοο  ((22..006677..447755)),,  ΡΡόόδδοοςς  ((11..559933..229988)),,  

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((990011..557733)),,  ΚΚέέρρκκυυρραα  ((882244..000000))  [[ΕΕΛΛ..ΣΣΤΤΑΑΤΤ..]]  

  

  

      ΜΜεε  μμιιαα  μμιικκρρήή  δδιιαακκύύμμααννσσηη  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττωωνν  ττεεσσσσάάρρωωνν  πποοσσοοσσττιιααίίωωνν  μμοοννάάδδωωνν,,  ηη  

εεπποοχχιικκόόττηητταα  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  μμεερρίίδδιιόό  ττηηςς  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ττοουυρριισσττιικκήή  κκίίννηησσηη..  ΟΟιι  

κκααλλοοκκααιιρριιννοοίί  μμήήννεεςς  εείίννααιι  εεκκεείίννοοιι  πποουυ  σσυυγγκκεεννττρρώώννοουυνν  τταα  μμεεγγααλλύύττεερραα  μμεερρίίδδιιαα  ααππόό  ττιιςς  

ααφφίίξξεειιςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν..  ΊΊδδιιαα  μμεερρίίδδιιαα  ππααρρααττηηρροούύννττααιι  κκααιι  σσττηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  

ππρροοσσφφοορράάςς  κκααιι  γγιιαα  τταα  δδύύοο  έέττηη..  ΤΤέέσσσσεερριιςς  ππεερριιοοχχέέςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  δδιιααττηηρροούύνν  τταα  

ππρρωωττεείίαα  γγιιαα  ττοουυςς  εεππιισσκκέέππττεεςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  τταα  κκααττααλλύύμμαατταα  ττωωνν  

ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  κκλλιιννώώνν,,  πποουυ  δδιιααττίίθθεεννττααιι  γγιιαα  ττοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς..      

      

        ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  χχώώρρεεςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααφφέέρροουυμμεε  ττοο  

γγεεγγοοννόόςς  ττηηςς  δδιιααττήήρρηησσηηςς  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  θθέέσσηηςς  σσττηη  ΓΓεερρμμααννίίαα,,  μμεε  ααξξιιόόλλοογγηη  μμάάλλιισστταα  

άάννοοδδοο  γγιιαα  ττοο  22001122  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  έέττοοςς..  ΟΟιι  ΆΆγγγγλλοοιι  κκααιι  οοιι  υυππόόλλοοιιπποοιι  

ΒΒααλλκκάάννιιοοιι  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττιιςς  κκυυρριιόόττεερρεεςς  χχώώρρεεςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυρριισσττώώνν..    

ΟΟιι  μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  ααππώώλλεειιεεςς  κκααττααγγρράάφφηηκκαανν  σσττηηνν  ΠΠοολλωωννιικκήή  ααγγοορράά  ((--4433,,55%%)),,  ααππόό  ττηηνν  

οοπποοίίαα  ππρροοσσεελλκκύύσσααμμεε  220000..000000  λλιιγγόόττεερροουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς..  ΣΣηημμααννττιικκήή  κκάάμμψψηη  σσηη--  

μμεειιώώθθηηκκεε  εεππίίσσηηςς  σσττηη  ΓΓααλλλλιικκήή  ((--1155%%)),,  ττηηνν  ΟΟλλλλααννδδιικκήή  ((--1144%%)),,  ττηηνν  ΕΕλλββεεττιικκήή  ((--1177,,11%%))  

κκααιι  ττηη  ΦΦιιλλααννδδιικκήή  ααγγοορράά  ((--88,,11%%))..  ΕΕννττυυππωωσσιιαακκήή  όόμμωωςς,,  θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  ααθθρρόόαα  μμααζζιικκήή  κκααιι  

χχωωρρίίςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο,,  γγιιαα  τταα  εεγγχχώώρριιαα  δδεεδδοομμέένναα  άάφφιιξξηη  ΡΡώώσσωωνν  ττοουυρριισσττώώνν,,  

ππααρρααγγκκωωννίίζζοοννττααςς  ττηηνν  ΙΙττααλλίίαα,,  μμιιαα  ππααρρααδδοοσσιιαακκήή  χχώώρραα  ππρροοέέλλεευυσσηηςς,,  γγιιαα  ττηη  χχώώρραα  μμααςς..    

      ΣΣττοο  αακκόόλλοουυθθοο  δδιιάάγγρρααμμμμαα  ((ΠΠίίνναακκααςς  66)),,  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοοιιχχεείίαα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  χχώώρραα  

ππρροοσσέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..    ΌΌππωωςς  έέχχεειι  ήήδδηη  ααννααφφεερρθθεείί  ττηηνν  

ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  κκααττέέχχοουυνν  οοιι  ΓΓεερρμμααννοοίί  κκααιι  οοιι  ΒΒρρεεττααννοοίί  ττοουυρρίίσσττεεςς  μμεε  σσυυννοολλιικκάά  πποοσσοοσσττάά  

πποουυ  ξξεεππεερρννοούύνν  ττοο  3300%%..  ΑΑννττίίσσττοοιιχχοο,,  ββέέββααιιαα,,  κκααιι  εεξξίίσσοουυ  σσηημμααννττιικκόό  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  

δδιιεερρεεύύννηησσηη  εείίννααιι  κκααιι  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  λλοοιιππέέςς  

χχώώρρεεςς..  ΣΣττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  οοιι  χχώώρρεεςς  εεκκττόόςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  

ΈΈννωωσσηηςς,,  ττιιςς  ΗΗΠΠΑΑ  κκααιι  ττηη  ΡΡωωσσίίαα..  ΗΗ  δδυυννααμμιικκήή  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ααπποοττεελλέέσσεειι  ττοο  κκίίννηηττρροο  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  δδιιεερρεεύύννηησσηη  κκααιι  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ..  ΘΘαα  

ππρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιώώσσοουυμμεε  ββέέββααιιαα  όόττιι  οο  εειισσεερρχχόόμμεεννοοςς  ττοουυρριισσμμόόςς  ααππόό  ττηη  ΒΒόόρρεειιαα  

ΕΕυυρρώώππηη,,  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ααππόό  ττηη  ΓΓεερρμμααννίίαα,,  ττηηνν  ΟΟλλλλααννδδίίαα  κκααιι  ττιιςς  ΣΣκκααννδδιιννααββιικκέέςς  χχώώρρεεςς,,  

http://www.uop.gr/
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εεππηηρρεεάάσσττηηκκεε  ααρρννηηττιικκάά  ααππόό  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  σσυυγγκκυυρρίίαα  πποουυ  δδηημμιιοούύρργγηησσεε  ηη  ααββεεββααιιόόττηητταα,,  

τταα  δδυυσσφφηημμιισσττιικκάά  σσχχόόλλιιαα  ττωωνν  δδιιεεθθννώώνν  ΜΜΜΜΕΕ  γγύύρρωω  ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκήή  

κκααττάάσστταασσηη  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς  κκααιι  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  εευυρρωωζζώώννηη..  

  

  

  

ΠΠίίνναακκααςς  66::  ΧΧώώρρεεςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ττοουυρριισσττώώνν  ττοο  22001122  

ΠΠηηγγήή::  ΣΣΕΕΤΤΕΕ  22001133  

  

  

      ΟΟιι  ΓΓεερρμμααννοοίί  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  ξξοοδδεεύύοουυνν  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  χχρρήήμμαατταα  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς,,  σσεε  

σσχχέέσσηη  μμεε  τταα  δδιιααθθέέσσιιμμαα  ττοουυρριισσττιικκάά  έέξξοοδδαα..  ΕΕννώώ  σσττηη  δδεεύύττεερρηη  θθέέσσηη,,  εεξξαακκοολλοουυθθοούύνν  νναα  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  οοιι  ττοουυρρίίσσττεεςς  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΗΗννωωμμέέννοο  ΒΒαασσίίλλεειιοο..  ΦΦααίίννεεττααιι  ππωωςς  

κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  δδύύοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  μμεειιωωμμέένναα  πποοσσάά  γγιιαα  

έέξξοοδδαα..  ΗΗ  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  χχρρηημμάάττωωνν  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  οοιι  ΡΡώώσσοοιι  ττοουυρρίίσσττεεςς  εείίννααιι  

εεννττυυππωωσσιιαακκήή..  ΤΤοουυςς  φφέέρρννεειι  σσττηηνν  ττρρίίττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  μμεε  πποοσσόό  πποουυ  

ααγγγγίίζζεειι  ττοο  11  δδιιςς..  εευυρρώώ..  ΗΗ  δδυυννααμμιικκήή  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  φφααίίννεεττααιι  όόττιι  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  ααππόό  

ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκρρίίσσηη  πποουυ  ππλλήήττττεειι  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  χχώώρρεεςς..  ΤΤαα  μμεερρίίδδιιαα  

δδιιααττηηρροούύννττααιι  σσχχεεδδόόνν  τταα  ίίδδιιαα  ααππόό  ττοο  22000055  μμέέχχρριι  κκααιι  ττοο  22001122  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  

ππααρρααδδοοσσιιαακκέέςς  χχώώρρεεςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ττοουυρριισσττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΣΣεε  δδύύοο  σσηημμεείίαα  θθαα  

ππρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  εεππιικκεεννττρρώώσσοουυμμεε  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  μμααςς..  ΤΤοο  ππρρώώττοο  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηη  

μμεείίωωσσηη  ττωωνν  δδααππααννώώνν  ττωωνν  ΑΑμμεερριικκααννώώνν  ττοουυρριισσττώώνν..  ΠΠιιθθααννόόνν  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς  

κκρρίίσσηηςς  ττηηςς  ααμμεερριικκααννιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ττοο  δδεεύύττεερροο  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  δδιιααθθέέσσιιμμωωνν  
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κκεεφφααλλααίίωωνν  ααππόό  ττοουυςς  ΕΕλλββεεττοούύςς  ττοουυρρίίσσττεεςς..  ΠΠρροοφφααννώώςς,,  ηη  χχώώρραα  μμέέννεειι  μμαακκρριιάά  ααππόό  

κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  οοιικκοοννοομμιικκήή  ύύφφεεσσηη..    

  

  

ΠΠίίνναακκααςς  77:: ΜΜεεττααββοολλήή  ττηηςς  ΤΤοουυρριισσττιικκήήςς  ΔΔααππάάννηηςς  22000055--22001122,,    

ΠΠηηγγήή::  ΣΣΕΕΤΤΕΕ  22001133  

    

 

        ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  ((ππίίνναακκααςς  88))  οοιι  δδααππάάννεεςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  σσττηηνν  

ΕΕλλλλάάδδαα  σσυυγγκκρριιττιικκάά  ααππόό  ττοο  22000055  μμέέχχρριι  ττοο  22001122..  ΤΤοο  ππρρώώττοο  σσυυμμππέέρραασσμμαα  πποουυ  

εεξξάάγγεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ππααρρααττήήρρηησσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  δδεείίχχννεειι  ττηη  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  δδιιααθθέέσσιιμμωωνν  

χχρρηημμααττιικκώώνν  πποοσσώώνν  ττοουυ  μμέέσσοουυ  ττοουυρρίίσστταα  σσττοο  ππέέρραασσμμαα  ττωωνν  χχρρόόννωωνν..  ΗΗ  εεξξήήγγηησσηη  πποουυ  

θθαα  μμπποορροούύσσεε  κκάάπποοιιοοςς  νναα  δδώώσσεειι,,  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  ττηη  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  δδιιααθθέέσσιιμμοουυ  

εειισσοοδδήήμμααττοοςς  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  κκααιι  ττηηςς  γγεεννιικκόόττεερρηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ύύφφεεσσηηςς  σσττηηνν  

ΕΕυυρρώώππηη,,  ααλλλλάά  κκυυρριιόόττεερραα  ττωωνν  χχωωρρώώνν  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  

ττοουυρρίίσσττεεςς  ππλλέέοονν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  τταα  δδιιααθθέέσσιιμμαα  πποοσσάά  ππεερριισσσσόόττεερροο  εεσσττιιαασσμμέένναα  ααππ’’  
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όόττιι  τταα  ππρροοηηγγοούύμμεενναα  χχρρόόννιιαα,,  όόππωωςς  ππρροοσσεεκκττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς,,  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  δδιιεερρεεύύννηησσηη  

ττοουυ  ττόόπποουυ  ππρροοοορριισσμμοούύ,,  σσυυσσττήήμμαατταα  aallll  iinncclluussiivvee  κκααιι  άάλλλλαα..  

      ΠΠααρρόόλλαα  ττααύύτταα,,  ηη  ττοουυρριισσττιικκήή  δδααππάάννηη  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  22001111,,  

σσηημμεείίωωσσεε  μμιιαα  μμιικκρρήή  θθεεττιικκήή  άάννοοδδοο  ττοο  22001122..  ΤΤοο  γγεεγγοοννόόςς  δδηημμιιοουυρργγεείί  ααιισσιιοοδδοοξξίίαα  γγιιαα  ττηηνν  

ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννέέχχιισσηη  ττηηςς  κκααλλήήςς  πποορρεείίααςς  γγιιαα  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  μμεεγγεεθθώώνν..    

  

 

 
ΠΠίίνναακκααςς  88::  ΜΜεεττααββοολλέέςς  σσεε  ΑΑφφίίξξεειιςς  κκααιι  ΕΕιισσππρράάξξεειιςς  ττωωνν  ΤΤοουυρριισσττώώνν  22000055--22001122  

ΠΠηηγγήή::  ΣΣΕΕΤΤΕΕ  22001133  

 

    

     ΤΤοο  ττεελλιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  γγιιαα  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  κκλλάάδδοουυ  δδεενν  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  

ττηηνν  πποορρεείίαα  ττωωνν  ααφφίίξξεεωωνν,,  ααλλλλάά  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεεωωνν  κκααιι  

ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείίσσαα  δδααππάάννηη..  ΣΣττηηνν  ππααρροούύσσαα  φφάάσσηη  εείίννααιι  ααδδύύννααττοο  κκααιι  

ππααρραακκιιννδδυυννεευυμμέέννοο  νναα  εεκκττιιμμηηθθοούύνν  οοιι  ααρρννηηττιικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς..  ΟΟιι  

οοπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττωωνν  ππρροοκκρρααττήήσσεεωωνν  σσήήμμεερραα  μμπποορροούύνν  νναα  

εεκκλληηφφθθοούύνν  μμόόννοο  ωωςς  εεννδδεειικκττιικκέέςς  ττηηςς  ττάάσσηηςς  κκααιι  όόχχιι  ττοουυ  μμεεγγέέθθοουυςς  ττωωνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν..  

ΓΓιι’’  ααυυττόό  κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα  εεσσττιιάάσσοουυμμεε  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  μμααςς,,  όόχχιι  σσττηηνν  εεκκττίίμμηησσηη  ττοουυ  

μμεεγγέέθθοουυςς  ττηηςς  σσυυρρρρίίκκννωωσσηηςς  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,  ααλλλλάά  σσττηη  λλήήψψηη  ττωωνν  

ααννααγγκκααίίωωνν  μμέέττρρωωνν    γγιιαα  ττηηνν  εελλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ααρρννηηττιικκώώνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν..  ΠΠρροοςς  ττηηνν  

κκααττεεύύθθυυννσσηη  ααυυττήή  εείίννααιι  πποολλλλοοίί  οοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  σσττηηνν  

ααννάάσσχχεεσσηη  ττηηςς  ππττωωττιικκήήςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  κκίίννηησσηηςς..  ΜΜεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  σσυυγγκκααττααλλέέγγοοννττααιι,,  ηη  
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ααννεεκκττιικκόόττηητταα  σσττιιςς  κκρρίίσσεειιςς  πποουυ  έέχχεειι  εεππιιδδεείίξξεειι  οο  ττοουυρριισσττιικκόόςς  κκλλάάδδοοςς  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν,,  ηη  

μμεεττααππήήδδηησσηη  ττωωνν  δδιιαακκοοππώώνν  ααππόό  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττηηςς  πποολλυυττέέλλεειιααςς  σσεε  εεκκεείίννοο  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς,,  

οοιι  ττάάσσεειιςς  ααπποοππλληηθθωωρριισσμμοούύ  πποουυ  σσηημμεειιώώννοοννττααιι  σσεε  πποολλλλέέςς  χχώώρρεεςς  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  

κκρρίίσσηηςς,,  ηη  σσυυγγκκρράάττηησσηη  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  κκααιι  οοιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  

ππρροοββοούύνν  οοιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίεεςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ..    

  

      ΟΟιι  ππααρρααδδοοσσιιαακκέέςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  εείίννααιι  χχώώρρεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ππλληηγγεείί  

ιιδδιιααίίττεερραα  ααππόό  ττηηνν  κκρρίίσσηη..  ΓΓιιαα  ττοονν  λλόόγγοο  ααυυττόό  εείίννααιι  εεππιιββεεββλληημμέέννοο  ττοο  εελλλληηννιικκόό  

ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  νναα  σσττρρααφφεείί  κκααιι  σσεε  άάλλλλεεςς  ααγγοορρέέςς,,  όόππωωςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  ττέέωωςς  ΣΣοοββιιεεττιικκήήςς  

ΈΈννωωσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  κκααιι  ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΕΕυυρρώώππηηςς..  ΗΗ  σσοοββοούύσσαα  κκρρίίσσηη  ααππεειιλλεείί  νναα  

λλάάββεειι  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  κκαατταασσττρροοφφήήςς..  ΑΑυυττήή  ττηη  δδύύσσκκοολληη  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή  κκααιι  

γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  θθαα  ππρρέέππεειι  όόλλοο  ττοο  ««ΤΤοουυρριισσττιικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα»»  νναα  

λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  θθεεττιικκάά,,  φφρροοννττίίζζοοννττααςς  νναα  μμεεττααττρρέέψψεειι  ττιιςς  ααππεειιλλέέςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  

ττηηνν  ππααγγκκόόσσμμιιαα  ύύφφεεσσηη  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  ττηη  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  κκρρίίσσηη  ττηηςς  εευυρρωωζζώώννηηςς  σσεε  

εευυκκααιιρρίίεεςς  αανναασσύύννττααξξηηςς  δδυυννάάμμεεωωνν,,  εεππίίλλυυσσηηςς  ππρροοββλληημμάάττωωνν  κκααιι,,  ττεελλιικκάά,,  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  

μμιιααςς  εεππιιθθεεττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  πποοιιοοττιικκήήςς  ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηηςς  ττοουυ  

ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς..    

  

 

22..55  ΕΕλλλληηννιικκόόςς  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  κκααιι  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  

        ΟΟιι  ππρροοοοππττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααγγκκόόσσμμιιαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ππααρρααμμέέννοουυνν  

σσυυγγκκρρααττηημμέένναα  ααιισσιιόόδδοοξξεεςς..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ττοουυ  

ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ,,  οο  εευυρρωωππααϊϊκκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς  θθαα  σσυυννεεχχίίσσεειι  νναα  

ααννααππττύύσσσσεεττααιι  μμεε  μμιικκρρόόττεερροουυςς  ρρυυθθμμοούύςς  ααππόό  όό,,ττιι  ααννααππττύύσσσσεεττααιι  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα,,  μμεε  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  εεννττααθθεείί  οο  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  ααννάάμμεεσσαα  σσεε  δδιιάάφφοορροουυςς  ππρροοοορριισσμμοούύςς  

((UUNNWWTTOO::  22000000))..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ννεεόόττεερρεεςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  ττοουυ  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  

ΤΤοουυρριισσμμοούύ,,  μμέέχχρριι  ττοο  22003300  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι  πποουυ  θθαα  ττααξξιιδδεεύύοουυνν  θθαα  φφθθάάσσοουυνν  ττοο  11,,88  δδιιςς..  

ΠΠααρρ’’  όόλλαα  ααυυττάά,,  οο  δδιιεεθθννήήςς  ττοουυρριισσμμόόςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  όόττιι  θθαα  μμεειιωωθθεείί,,  εεξξααιιττίίααςς  κκυυρρίίωωςς  

ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς,,  ττηηςς  μμεείίωωσσηηςς  ττοουυ  ΑΑΕΕΠΠ  πποολλλλώώνν  χχωωρρώώνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηςς  

ααννααμμεεννόόμμεεννηηςς  ααύύξξηησσηηςς  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  ττωωνν  μμεετταακκιιννήήσσεεωωνν..  ΄́ΕΕττσσιι,,  οο  μμέέσσοοςς  εεττήήσσιιοοςς  

ρρυυθθμμόόςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  δδιιεεθθννοούύςς  ττοουυρριισσμμοούύ  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  κκυυμμααννθθεείί  ααππόό  ττοο  44,,22  %%  

σσττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  11998800--22002200  σσεε  33,,3355%%  σσττηηνν  εεππόόμμεεννηη  εειικκοοσσααεεττίίαα  ((22001100  ––  22003300))..  

http://www.uop.gr/
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        ΗΗ  ΕΕυυρρώώππηη  ππρροοββλλέέππεεττααιι  όόττιι  μμέέχχρριι  ττοο  22003300  θθαα  χχάάσσεειι  τταα  ««σσκκήήππττρραα»»  σσττηηνν  

ττοουυρριισσττιικκήή  ββιιοομμηηχχααννίίαα  ττοουυ  ππλλααννήήττηη,,  κκααθθώώςς  ααννααμμέέννεεττααιι  άάννοοδδοοςς  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  

κκίίννηησσηηςς  σσττηη  ΝΝοοττιιοοααννααττοολλιικκήή  ΑΑσσίίαα  κκααιι  σσττοονν  ΕΕιιρρηηννιικκόό..  ΤΤοο  μμεερρίίδδιιοο  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς,,  ττοο  

οοπποοίίοο  ττοο  11998800  ήήτταανν  6633%%,,  μμεειιώώθθηηκκεε  σσττοο  5511%%  ττοο  22001100  κκααιι  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  

σσυυρρρριικκννωωθθεείί  σστταα  εεππίίππεεδδαα  ττοουυ  4411%%  μμέέχχρριι  ττοο  22003399,,  εεννττεείίννοοννττααςς  αακκόόμμαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  

ττοονν  δδιιεεθθννήή  ααννττααγγωωννιισσμμόό,,  δδυυσσχχεερρααίίννοοννττααςς  σσυυνναακκόόλλοουυθθαα  ττηηνν  ππρροοσσέέλλκκυυσσηη  ττοουυρριισσττώώνν  

κκααιι  εειισσρροοήή  εεσσόόδδωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  

    

      ΣΣττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ηη  εεξξέέλλιιξξηη  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  μμεεγγεεθθώώνν  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  εεττώώνν  κκρρίίννεεττααιι,,  

σσεε  γγεεννιικκέέςς  γγρρααμμμμέέςς,,  θθεεττιικκήή..  ΑΑυυττόό,,  κκυυρρίίωωςς,,  οοφφεείίλλεεττααιι  σστταα  φφυυσσιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  

χχώώρρααςς  πποουυ  ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  εεννττυυππωωσσιιαακκόό  μμεεσσοογγεειιαακκόό  ττηηςς  ττοοππίίοο  κκααιι  ττιιςς  

ήήππιιεεςς  κκλλιιμμααττοολλοογγιικκέέςς  ττηηςς  σσυυννθθήήκκεεςς..  ΄́ΟΟμμωωςς,,  ππααρράά  ττηη  γγεεννιικκάά  κκααλλήή  σσττααττιισσττιικκήή  εειικκόόνναα  

πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  δδιιααχχρροοννιικκάά  οο  εελλλληηννιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς,,  σσεε  σσύύγγκκρριισσηη  μμεε  τταα  δδιιεεθθννήή  

δδεεδδοομμέένναα  κκααιι  ττιιςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  πποουυ  έέχχεειι,,  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ηη  ττοουυρριισσττιικκήή  ββιιοομμηηχχααννίίαα  

άάρρχχιισσεε  νναα  εεμμφφααννίίζζεειι  σσυυμμππττώώμμαατταα  κκόόππωωσσηηςς..  ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  θθεεωωρρεείίττααιι  χχώώρραα  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  

ττοουυρριισσττώώνν  χχααμμηηλλήήςς  κκααιι  μμεεσσααίίααςς  εειισσοοδδηημμααττιικκήήςς  σσττάάθθμμηηςς..  ΤΤοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ττηηςς  ππρροοϊϊόόνν  

εείίννααιι  μμέέττρριιααςς  πποοιιόόττηηττααςς..    ΣΣυυννεεππώώςς,,  ηη  ττιιμμήή  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  σσυυννιισσττάά  ττοο  

ααπποοφφαασσιισσττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσσέέλλκκυυσσηη  ττοουυρριισσττώώνν  κκααιι  φφυυσσιικκόό  εεππαακκόόλλοουυθθοο  εείίννααιι  

ττοο  όόττιι  ηη  ζζήήττηησσήή  ττοουυ  θθαα  ττεείίννεειι  νναα  σσττρρααφφεείί  σσεε  λλιιγγόόττεερροο  ττοουυρριισσττιικκάά  ααννααππττυυγγμμέέννεεςς  

χχώώρρεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  χχααμμηηλλόόττεερροο  κκόόσσττοοςς  εερργγαασσίίααςς  ((ππ..χχ..  ΤΤοουυρρκκίίαα))..  ΟΟιι  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  

εεννδδεείίξξεειιςς  κκααττααγγρράάφφοουυνν  όόττιι  ηη  πποοιιοοττιικκήή  σσττάάθθμμηη  ττωωνν  ππρροοσσφφεερροομμέέννωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  δδεενν  ββεελλττιιώώννεεττααιι,,  ππααρράά  ττηηνν  ααυυξξηηττιικκήή  ττάάσσηη  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς..    

ΑΑυυττόό  οοφφεείίλλεεττααιι,,  κκυυρρίίωωςς,,  σστταα  δδιιααρρθθρρωωττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  ηη  

ττοουυρριισσττιικκήή  ββιιοομμηηχχααννίίαα..  

  

      ΟΟιι  ααρρννηηττιικκέέςς  εεππιιδδόόσσεειιςς  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  εεππιιββάάλλλλοουυνν  νναα  εεννττοοππίίσσοουυμμεε  κκααιι  

νναα  κκααττααννοοήήσσοουυμμεε  τταα  ααίίττιιαα  πποουυ  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηη  σσηημμεερριιννήή  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα,,  γγιιαα  νναα  

αασσκκηηθθοούύνν  οοιι  κκααττάάλλλληηλλεεςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  γγιιαα    ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσήή  ττοουυςς..  

ΚΚυυρρίίααρρχχοο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  μμααςς  εείίννααιι  ηη  ύύππααρρξξηη  δδιιααρρθθρρωωττιικκώώνν  

ππρροοββλληημμάάττωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  δδιιοογγκκώώθθηηκκαανν  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  μμεε  ττηηνν  εεμμμμοοννήή  σσττηηνν  

άάσσκκηησσηη  πποολλιιττιικκώώνν  σσττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττωωνν  ααυυττοορρρρυυθθμμιιζζόόμμεεννωωνν  ααγγοορρώώνν..  ΗΗ  κκρρίίσσηη  σσττηη  

χχώώρραα  μμααςς  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  έέχχεειι  μμεεγγααλλύύττεερροο  ββάάθθοοςς  κκααιι  δδιιάάρρκκεειιαα  ααππ’’  όό,,ττιι  σσεε  άάλλλλεεςς  

http://www.uop.gr/
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χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..,,  γγιιααττίί  ηη  δδοομμήή  κκααιι  τταα  δδιιααρρθθρρωωττιικκάά  ττηηςς  ππρροοββλλήήμμαατταα  εείίννααιι  όόχχιι  μμόόννοο  

δδιιααφφοορρεεττιικκάά,,  ααλλλλάά  δδιιααττηηρροούύννττααιι  κκααιι  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ττοουυ  χχρρόόννοουυ,,  γγίίννοοννττααιι  μμεεγγααλλύύττεερραα  κκααιι  

οοξξύύττεερραα,,  ααννττίί  νναα  ααμμββλλύύννοοννττααιι  κκάάττωω  ααππόό  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ττηηςς  δδιιεεθθννοούύςς  κκρρίίσσηηςς..  

      ΚΚάάθθεε  χχώώρραα  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΄́ΕΕννωωσσηηςς  ββιιώώννεειι  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκρρίίσσηη  μμεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  

ττρρόόπποο,,  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  έέκκτταασσηη  κκααιι  έένντταασσηη,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  δδοομμήή  σσττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  

δδιιάάρρθθρρωωσσήή  ττηηςς..  ΄́ΕΕττσσιι,,  κκάάθθεε  χχώώρραα  δδρραα  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  κκααττεευυθθύύννσσεεώώνν  ττηηςς,,  σσττοο  

μμέέττρροο  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  κκααιι  ττωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  ττηηςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  ιιδδιιααίίττεερρωωνν  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττηηςς..  ΣΣττηη  χχώώρραα  μμααςς,,  οο  ττοουυρριισσμμόόςς  ωωςς  ααννααππττυυξξιιαακκήή  ππααρράάμμεεττρροοςς  

εεκκττιιμμάάττααιι  θθεεττιικκάά,,  κκααθθόόττιι  σσυυννέέββααλλεε  οουυσσιιαασσττιικκάά  σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγιικκήή  αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  

οορριισσμμέέννωωνν  ππεερριιοοχχώώνν  ττηηςς  κκααιι  σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ααννααππττυυξξιιαακκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν..  ΜΜέέχχρριι  κκααιι  

σσήήμμεερραα  ααπποοττεελλεείί  αακκόόμμαα  μμιιαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  πποουυ  ννααιι  μμεενν  ππρροοσσφφέέρρεειι  σσττοο  

ΑΑΕΕΠΠ,,  ππάάσσχχεειι  όόμμωωςς  ααππόό  έέλλλλεειιψψηη  σσυυγγκκρροοττηημμέέννηηςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  κκααιι  μμαακκρροοχχρρόόννιιοουυ  

ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  δδρράάσσηηςς..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ωωςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκόόςς  

ππρροοοορριισσμμόόςς  δδιιαακκοοππώώνν  κκααιι,,  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ,,  δδεενν  ααννήήκκεειι  σσττηηνν  οομμάάδδαα  ττωωνν  ννέέωωνν  

ττοουυρριισσττιικκώώνν  κκρρααττώώνν..  ΗΗ  δδυυννααμμιικκόόττηητταα  ττηηςς  χχώώρρααςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ππεερρίίπποουυ  1100..000000  

ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  κκααιι  4400..000000  μμιικκρρέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσεε  κκλλίίννεεςς  ((κκύύρριιαα  κκααιι  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκάά  

κκααττααλλύύμμαατταα,,  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  ππααρράάννοομμαα))  πποουυ  ξξεεππεερρννοούύνν  ττοο  έένναα  εεκκααττοομμμμύύρριιοο  ((ΠΠηηγγήή,,  

ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  ««ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  ΧΧρροοννιικκάά  22001133»»))..  ΟΟυυσσιιαασσττιικκάά  υυππάάρρχχεειι  

υυππεερρππρροοσσφφοορράά  ττοουυρριισσττιικκώώνν  κκλλιιννώώνν,,  εεννώώ  οοιι  σσχχέέσσεειιςς  ππρροοσσφφοορράάςς  κκααιι  ζζήήττηησσηηςς  

σσήήμμεερραα  εείίννααιι  εεννττεελλώώςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  εεκκεείίννεεςς  πποουυ  υυππήήρρχχαανν  εεππίί  δδεεκκααεεττίίεεςς..    

ΟΟ  ττοουυρριισσμμόόςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ββάάσσεειι  ττοουυ  ττρρόόπποουυ  οορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  δδιιαακκίίννηησσηηςς  

χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ωωςς  μμααζζιικκάά  οορργγααννωωμμέέννοοςς,,  ππααρρααθθεερριισσττιικκοούύ  ττύύπποουυ..  ΗΗ  εελλλληηννιικκήή  

ττοουυρριισσττιικκήή  πποολλιιττιικκήή,,  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα,,  ππρροοωωθθεείί  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  γγιιαα  ττιιςς  εειιδδιικκέέςς  κκααιι  

εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  μμοορρφφέέςς  ττοουυρριισσμμοούύ,,  όόπποουυ  ττοο  κκύύρριιοο  ββάάρροοςς  εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι  σσττηηνν  

κκοοιιννωωννίίαα,,  ττοονν  πποολλιιττιισσμμόό  κκααιι  ττοο  φφυυσσιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..  ΗΗ  εειικκόόνναα  ττοουυ  ππρροοττύύπποουυ  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  πποουυ  έέχχεειι  δδιιααμμοορρφφωωθθεείί  σσττιιςς  ξξέέννεεςς  ααγγοορρέέςς  

ττααυυττίίζζεεττααιι  μμεε  ττοο  ππεερρίίφφηημμοο  σσλλόόγγκκαανν  ττωωνν  ττεεσσσσάάρρωωνν  ««SS»»  ((SSuunn,,  SSaanndd,,  SSeeaa,,  SSeexx))..    

ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  ωωςς  ««ππρροοϊϊόόνν»»  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  σσεε  μμιιαα  εευυρρύύττεερρηη  οομμάάδδαα  

««χχωωρρώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν»»  μμεε  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  ««ττοουυρριισσμμοούύ  δδιιαακκοοππώώνν  ττοουυ  

κκααλλοοκκααιιρριιοούύ»»  ((ΤΤσσάάρρττααςς,,  22001100,,  σσεελλ..  6666--6677))..  

      ΗΗ  σσττααττιισσττιικκήή  εειικκόόνναα,,  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  ττοουυρριισσττιικκήή  δδααππάάννηη,,  δδεείίχχννεειι  όόττιι  οο  

εελλλληηννιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς  ββααίίννεειι  μμεειιοούύμμεεννοοςς  ααππόό  ττοο  22000000  μμέέχχρριι  ττοο  22001122  ((ππίίνναακκααςς  88))..    ΗΗ  
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ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν»»  
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μμεείίωωσσηη  ααυυττήή  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττηη  μμιικκρρόόττεερρηη  μμέέσσηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ππααρρααμμοοννήήςς  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  

ττηηνν  ππρρααγγμμααττιικκάά  μμιικκρρόόττεερρηη  δδααππάάννηη  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν..  ΟΟ  ππρροοββλληημμααττιισσμμόόςς  γγιιαα  ττηηνν  

κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ττοονν  ρρόόλλοο  ττοουυ  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  οοιικκοοννοομμίίαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ήήδδηη  

σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττωωνν  σσυυζζηηττήήσσεεωωνν,,  όόχχιι  μμόόννοο  ααππόό  ττοουυςς  εεμμππλλεεκκόόμμεεννοουυςς  φφοορρεείίςς  σσττοο  

ττοουυρριισσττιικκόό  κκύύκκλλωωμμαα,,  ααλλλλάά  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  άάσσκκηησσηηςς  κκρρααττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς..  

ΜΜάάλλιισστταα,,  εενν  όόψψεειι  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  κκααιι  ππααρράά  ττιιςς  

ααιισσιιόόδδοοξξεεςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  πποουυ  ββρρααχχυυχχρρόόννιιαα  υυππάάρρχχοουυνν,,  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  κκλλίίμμαα  ααννηησσυυχχίίααςς  

κκααιι  αανναασσφφάάλλεειιααςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  κκααθθηηλλώώννεειι  αακκόόμμαα  ππεερρααιιττέέρρωω  ττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  μμααςς  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα..  ΠΠοολλύύ  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέκκρρηηξξηη  ττηηςς  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς,,  

οο  εελλλληηννιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς  εεμμφφάάννιιζζεε  ήήδδηη  έέννττοονναα  σσηημμεείίαα  ππααθθοογγέέννεειιααςς  μμεε  σσοοββααρράά  

δδιιααρρθθρρωωττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα,,  τταα  οοπποοίίαα  οοδδήήγγηησσαανν  σσττααδδιιαακκάά  σσττηηνν  ααππώώλλεειιαα  ττοουυ  

ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττόόςς  ττοουυ,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  σσττηη  σσχχέέσσηη  ααξξίίααςς  ––  ττιιμμήήςς  ((vvaalluuee  

ffoorr  mmoonneeyy)),,  σσυυγγκκρριιττιικκάά  μμάάλλιισστταα,,  μμεε  ττοουυςς  ννέέοουυςς  ααννττααγγωωννιισσττέέςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  

ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΜΜεεσσοογγεείίοουυ  οοιι  οοπποοίίοοιι,,  γγιιαα  ττοο  ίίδδιιοο  μμααζζιικκόό  ππααρρααθθεερριισσττιικκόό  ττοουυρριισσττιικκόό  

ππρροοϊϊόόνν,,  έέχχοουυνν  πποολλύύ  χχααμμηηλλόόττεερροο  κκόόσσττοοςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  πποολλύύ  χχααμμηηλλόόττεερρηη  ττιιμμήή  

((ΠΠααττσσοουυρράάττηηςς,,  22000022))..  

      ΕΕππίίσσηηςς  εεμμφφααννήή  σσυυμμππττώώμμαατταα  ααυυττήήςς  ττηηςς  ππααθθοογγέέννεειιααςς  σσυυννιισσττοούύνν  ηη  σσυυρρρρίίκκννωωσσηη  

ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  ηη  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήήςς  ιικκααννόόττηηττάάςς  μμααςς,,  ηη  

οοπποοίίαα  εεκκδδηηλλώώννεεττααιι  μμεε  φφααιιννόόμμεενναα  όόππωωςς  οοιι  σσττάάσσιιμμεεςς  ήή  μμεειιοούύμμεεννεεςς  ττιιμμέέςς,,  ηη  σσττααθθεερρήή  

υυπποοββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοούύ  ππρροοφφίίλλ  ττοουυ  μμέέσσοουυ  ττοουυρρίίσστταα,,  ααλλλλάά  κκααιι  

ηη  ααυυξξααννόόμμεεννηη  ττάάσσηη  γγιιαα  σσυυμμββόόλλααιιαα  ««aallll  iinncclluussiivvee»»..  ΤΤαα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  μμεε  κκααθθεεσσττώώςς  ««aallll  

iinncclluussiivvee»»  έέχχοουυνν  γγίίννεειι  ηη  ααιιττίίαα  γγιιαα  νναα  έέρρθθοουυνν  σσττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα    τταα  ααννττιικκρροουυόόμμεενναα  

σσυυμμφφέέρροονντταα  δδύύοο  σσττρρααττοοππέέδδωωνν..  ΣΣττοο  έένναα  εεννττάάσσσσοοννττααιι  οοιι  μμεεγγααλλοοξξεεννοοδδόόχχοοιι  πποουυ  

εελλέέγγχχοουυνν  ππεερρίί  τταα  11..000000  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  ((σσεε  σσύύννοολλοο  1100..000000))  ππέέννττεε  κκααιι  ττεεσσσσάάρρωωνν  

αασσττέέρρωωνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  σσυυννδδέέοοννττααιι  σσττεεννάά  μμεε  ττοουυςς  ιισσχχυυρρόόττεερροουυςς  ξξέέννοουυςς    ttoouurr  ooppeerraattoorrss,,    

σσυυγγκκεεννττρρώώννοουυνν  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ααππόό  ττοουυςς  ξξέέννοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγοούύνν  ττοο  ννέέοο  

ππρρόόττυυπποο  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  ««γγκκεεοοπποοιιηημμέέννοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ»»..  ΣΣττοο  δδεεύύττεερροο  

σσττρρααττόόππεεδδοο  εεννττάάσσσσεεττααιι  ηη  ππλλεειιοοννόόττηητταα  ττωωνν  ξξεεννοοδδόόχχωωνν  πποουυ  εείίννααιι  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  μμιικκρροούύ  

κκααιι  μμεεσσααίίοουυ  μμεεγγέέθθοουυςς  ((κκυυρρίίωωςς  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  όόππωωςς  ηη  ΚΚρρήήττηη,,  ηη  ΡΡόόδδοοςς,,  ηη  ΚΚωωςς,,  ηη  

ΚΚέέρρκκυυρραα  κκααιι  ηη  ΧΧααλλκκιιδδιικκήή)),,  οοιι  οοπποοίίοοιι  σσυυγγκκεεννττρρώώννοουυνν  χχααμμηηλλάά  εεππίίππεεδδαα  ππλληηρρόόττηηττααςς..  

      ΗΗ  ττρρέέχχοουυσσαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκρρίίσσηη  δδιιααφφέέρρεειι  ααππόό  ττιιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ωωςς  ππρροοςς  ττοο  όόττιι  οο  

σσύύγγχχρροοννοοςς  ττοουυρρίίσσττααςς  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  οοιικκοοννοομμιικκόό  ππρρόόββλληημμαα  κκααιι  ααδδυυννααττεείί  νναα  

http://www.uop.gr/
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χχρρηημμααττοοδδοοττήήσσεειι  ττιιςς  δδιιαακκοοππέέςς  ττοουυ  εεννώώ  ααννττίίθθεετταα,,  σσττιιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  κκρρίίσσεειιςς  ττοονν  

κκυυρριιααρρχχοούύσσεε  οο  φφόόββοοςς  γγιιαα  ττηηνν  αακκεερρααιιόόττηηττάά  ττοουυ..  ΔΔηημμιιοουυρργγοούύννττααιι,,  κκααττ’’  ααυυττόό  ττοονν  

ττρρόόπποο,,  ννέέεεςς  ττάάσσεειιςς,,  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσττηη  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  ααππόόσστταασσηηςς  ττοουυ  ππρροοοορριισσμμοούύ  ααππόό  

ττοονν  ττόόπποο  μμόόννιιμμηηςς  κκααττοοιικκίίααςς  κκααιι  ττηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ττοουυ  ττααξξιιδδιιοούύ  κκααιι  σσττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  

ππρροοοορριισσμμώώνν  μμεε  κκααλλήή  σσχχέέσσηη  πποοιιόόττηηττααςς  ––  ττιιμμήήςς..  ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι  όόττιι  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα  

εεκκττιιμμηηθθεείί  ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααιι  ττοο  ββάάθθοοςς  ττηηςς  ττρρέέχχοουυσσααςς  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  

κκρρίίσσηηςς..  ΗΗ  κκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  έέχχεειι  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  κκαακκήή  ψψυυχχοολλοογγίίαα  σσττοουυςς  

κκααττααννααλλωωττέέςς  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ααυυττοοίί,,  εείίττεε  νναα  ααννααββάάλλλλοουυνν  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυςς,,  εείίττεε  νναα  

ππεερριιοορρίίζζοουυνν  ττιιςς  δδααππάάννεεςς  ττοουυςς  ααννηησσυυχχώώννττααςς  γγιιαα  ττοο  άάμμεεσσοο  μμέέλλλλοονν..  

      ΠΠααρρ’’  όόττιι  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  εευυννοοεείίττααιι  ττοονν  ττεελλεευυττααίίοο  κκααιιρρόό  μμεε  ττηηνν  ααυυξξηημμέέννηη  ζζήήττηησσηη  ααππόό  ννέέεεςς  

ααγγοορρέέςς,,  όόππωωςς::  ηη  ΡΡωωσσίίαα,,  ηη  ΑΑννααττοολλιικκήή  ΕΕυυρρώώππηη,,  ηη  ΑΑσσίίαα  κκ..αα..,,  ηη  ττρρέέχχοουυσσαα    

χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  κκρρίίσσηη  εεππηηρρεεάάζζεειι  ττιιςς  κκύύρριιεεςς  ααγγοορρέέςς  ττηηςς  μμεε  μμεεγγάάλληη  σσφφοοδδρρόόττηητταα..    

ΟΟιι  ττοουυρρίίσσττεεςς  ααππόό  ττηηνν  ΑΑγγγγλλίίαα    κκααιι  ττηη  ΓΓεερρμμααννίίαα  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  ππεερριιοορρίίσσοουυνν  τταα  ττααξξίίδδιιαα  

ττοουυςς  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς,,  λλόόγγωω  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ύύφφεεσσηηςς  πποουυ  ππλλήήττττεειι  ττιιςς  οοιικκοοννοομμίίεεςς  ττοουυςς  

ααφφ’’  εεννόόςς  κκααιι  ααφφ’’  εεττέέρροουυ  λλόόγγωω  ττηηςς  ιισσοοττιιμμίίααςς  εευυρρώώ//σσττεερρλλίίννααςς//δδοολλααρρίίοουυ..  ΗΗ  ττααυυττόόχχρροοννηη  

κκααιι  έέννττοοννηη  ππττώώσσηη  ττωωνν  ααφφίίξξεεωωνν  ααππόό  ττιιςς  χχώώρρεεςς  ααυυττέέςς  θθαα  εεππηηρρεεάάσσεειι  σσηημμααννττιικκάά  ττιιςς  

ττοουυρριισσττιικκέέςς  εειισσππρράάξξεειιςς..  ΤΤοο  κκεεννόό  πποουυ  θθαα  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  σσττιιςς  εειισσππρράάξξεειιςς  εεκκττιιμμάάττααιι  όόττιι  

δδεενν  εείίννααιι  ππιιθθααννόό  νναα  κκααλλυυφφθθεείί  ααππόό  ττιιςς  ααφφίίξξεειιςς  ααππόό  ττιιςς  ννέέεεςς  ααννααδδυυόόμμεεννεεςς  ααγγοορρέέςς..    

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ηη  κκρρίίσσηη  θθαα  εεππηηρρεεάάσσεειι  κκααιι  ααυυττέέςς  ττιιςς  χχώώρρεεςς,,  μμεειιώώννοοννττααςς  ττιιςς  σσυυννοολλιικκέέςς  

εειισσρροοέέςς  ξξέέννωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  

      ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο  ππααρρααππάάννωω  ππλλααίίσσιιοο  ααννάάλλυυσσηηςς,,  εεκκττιιμμάάττααιι  όόττιι  οοιι  κκυυρριιόόττεερροοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  

πποουυ  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  κκααιι  θθαα  εεππηηρρεεάάσσοουυνν  ααρρννηηττιικκάά  ττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  ββιιοομμηηχχααννίίαα  ττηηςς  

ΕΕλλλλάάδδααςς  τταα  ππρροοσσεεχχήή  χχρρόόννιιαα  εείίννααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθοοιι::  

  ΗΗ  ππααγγκκόόσσμμιιαα  ααββεεββααιιόόττηητταα  λλόόγγωω  ττοουυ  φφόόββοουυ  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ύύφφεεσσηηςς,,  πποουυ  

μμηηδδεεννίίζζεειι  ττιιςς  ππιιθθααννόόττηηττεεςς  ααύύξξηησσηηςς  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  ααππόό  ππααρρααδδοοσσιιαακκέέςς  ααγγοορρέέςς  

((ππ..χχ..  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..))..  

  ΗΗ  σσυυρρρρίίκκννωωσσηη  ττωωνν  εειισσοοδδηημμάάττωωνν  κκααιι  οο  υυψψηηλλόόςς  δδεείίκκττηηςς  αανναασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  

ααββεεββααιιόόττηηττααςς  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν,,  ττόόσσοο  γγιιαα  ττιιςς  ααννααππττυυγγμμέέννεεςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκέέςς  χχώώρρεεςς  

ππρροοέέλλεευυσσηηςς  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ  ((ΓΓεερρμμααννοοίί  κκααιι  ΒΒρρεεττααννοοίί  πποουυ  

ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  ήήμμιισσυυ  ππεερρίίπποουυ  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  μμααςς  ααφφίίξξεεωωνν)),,  όόσσοο  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  

ααννααδδυυόόμμεεννεεςς  ααγγοορρέέςς,,  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  

μμεε  δδιιοογγκκοούύμμεεννηη  ααννεερργγίίαα  κκααιι  σσυυρρρρίίκκννωωσσηη..  
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  ΟΟιι  κκλλιιμμααττιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  πποουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  δδεείίκκττηη  ττοουυρριισσττιικκήήςς  εευυφφοορρίίααςς  σσεε  

εεθθννιικκόό  εεππίίππεεδδοο  κκααιι  σσεε  εεττήήσσιιαα  ββάάσσηη  θθαα  υυππάάρρξξεειι  ωωφφέέλλεειιαα  κκλλιιμμααττιικκάά,,  εεννώώ  σσεε  

εεπποοχχιικκήή  κκααιι  ππεερριιφφεερρεειιαακκήή  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ττιιμμώώνν  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  δδεείίκκττηη  θθαα  

υυππάάρρξξεειι  σσηημμααννττιικκήή  εεππιιδδεείίννωωσσηη  ττωωνν  κκλλιιμμααττιικκώώνν  ππααρρααμμέέττρρωωνν  κκααιι  μμάάλλιισστταα  

κκααττάά  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  κκοορρύύφφωωσσηηςς  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  

((ΤΤρράάππεεζζαα  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  22001111  σσεελλ..  226622))..  

  ΗΗ  ζζήήττηησσηη  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  εεξξααιιρρεεττιικκάά  μμεεγγάάλληη  

εειισσοοδδηημμααττιικκήή  εελλαασσττιικκόόττηητταα  κκααιι  οοιι  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  ττοουυρριισσττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  δδεενν  

ααπποοττεελλοούύνν  ττηηνν  ππρρώώττηη  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  δδιιάάθθεεσσηηςς  ττοουυ  ««δδιιαακκρριιττιικκοούύ»»  

((ddiissccrreettiioonnaarryy))  εειισσοοδδήήμμααττοοςς..  

  ΟΟιι  ππααγγκκόόσσμμιιεεςς  δδηημμοογγρρααφφιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  ((ππλληηθθυυσσμμιιαακκήή  κκααιι  ηηλλιικκιιαακκήή  

δδιιάάρρθθρρωωσσηη,,  σσύύννθθεεσσηη  ννοοιικκοοκκυυρριιοούύ  κκααιι  δδοομμήή  οοιικκοογγέέννεειιααςς,,  μμεεττααννάάσσττεευυσσηη))  πποουυ  

θθαα  γγίίννοουυνν  ωωςς  ττοο  22003300  θθαα  εεππηηρρεεάάσσοουυνν,,  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  σσττηηνν  

ΕΕυυρρώώππηη  ((UUNNWWTTOO  &&  EETTCC  22001100))..  

  

  

22..66  ΕΕλλλληηννιικκόόςς  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  κκααιι  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΚΚρρίίσσηη  

      ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  σσυυννέέσσττηησσαανν  μμιιαα  ππεερρίίοοδδοο  ππλλοούύσσιιαα  σσεε  δδυυσσμμεεννήή  γγεεγγοοννόότταα,,    ττωωνν  

οοπποοίίωωνν  ηη  εεππίίδδρραασσηη  σσττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  κκίίννηησσηη  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  δδεενν  ήήτταανν  ππάάννττοοττεε  ηη  ίίδδιιαα..    

ΚΚιι  ααυυττόό,,  γγιιααττίί  ηη  ζζήήττηησσηη  γγιιαα  ττοουυρριισσττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  ππρροοϊϊόόνντταα  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοο  

μμέέγγεεθθοοςς  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ααννεεχχθθεείί  οο  δδυυννηηττιικκόόςς  ττοουυρρίίσσττααςς..  ΄́ΟΟσσοο  

ααυυξξάάννοοννττααιι  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς,,  ηη  οοξξύύττηητταα  κκααιι  ηη  σσυυχχννόόττηητταα  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ,,  ττόόσσοο  

ααυυξξάάννεεττααιι  ηη  αανναασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ηη  ααββεεββααιιόόττηητταα  κκααιι,,  εεπποομμέέννωωςς,,  μμεειιώώννεεττααιι  ηη  ττοουυρριισσττιικκήή  

ζζήήττηησσηη..  ΗΗ  εεξξέέλλιιξξηη  σσττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  κκίίννηησσηη  εεξξααρρττάάττααιι    κκααιι  ααππόό  τταα  μμέέττρραα  πποουυ  λλααμμββάάννεειι  

ηη  κκάάθθεε  χχώώρραα  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς,,  ώώσσττεε  νναα  ππρροοββάάλλλλεειι    

ττηηνν  κκίίννηησσηη  ααυυττήή  ωωςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμάά  ττηηςς..  

      ΣΣττοο  κκααττώώφφλλιι  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  κκααιι  ηη  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  ππρροοκκρρααττήήσσεεωωνν  κκααιι  ηη  

έέλλλλεειιψψηη  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  σσττιιςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  κκααττααδδεειικκννύύοουυνν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  μμιιααςς  

ππεερριιόόδδοουυ  γγιιαα  ττοο  εελλλληηννιικκόό  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  χχααρραακκττηηρριισσττεείί    

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ωωςς  δδύύσσκκοολληη..  ΟΟ  εελλλληηννιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς  ττεελλεείί  ήήδδηη,,  υυππόό  ττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττηηςς  

δδιιεεθθννοούύςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ύύφφεεσσηηςς  κκααιι  ττοουυ  ιισσχχυυρροούύ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ..  ΣΣ΄́  έένναα  σσυυννεεχχώώςς  

εεππιιδδεειιννοούύμμεεννοο  δδιιεεθθννέέςς  πποολλιιττιικκόό  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκόό    ππεερριιββάάλλλλοονν,,  οο  εελλλληηννιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς  
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κκααλλεείίττααιι  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  ττηη  μμεετταασσττρροοφφήή  σσττηηνν  κκααττααννααλλωωττιικκήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά  κκααιι  σσττιιςς  

εεππιιλλοογγέέςς  ττωωνν  ΕΕυυρρωωππααίίωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  υυππέέρρ  ττοουυ  εεσσωωττεερριικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ,,  ττωωνν  

κκοοννττιιννώώνν  εεξξωωχχώώρριιωωνν  ππρροοοορριισσμμώώνν  κκααιι  κκυυρρίίωωςς,,  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  ααγγοορρώώνν  χχααμμηηλλοούύ  

κκόόσσττοουυςς,,  λλόόγγωω  ττοουυ  υυψψηηλλοούύ  ββααθθμμοούύ  χχρρέέωωσσηηςς  ττωωνν  ννοοιικκοοκκυυρριιώώνν  σσεε  πποολλλλέέςς  ββαασσιικκέέςς  

χχώώρρεεςς  ––  ππεελλάάττεεςς  μμααςς,,  ττηηςς  αανναασσφφάάλλεειιααςς  σσττηηνν  ααγγοορράά  εερργγαασσίίααςς  ((ααπποολλύύσσεειιςς,,  μμεείίωωσσηη  

ππρρααγγμμααττιικκώώνν  μμιισσθθώώνν)),,  πποουυ  σσυυμμππιιέέζζοουυνν  ττοο  δδιιααθθέέσσιιμμοο  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  εενν  δδυυννάάμμεειι  

ττοουυρριισσττώώνν..  ΤΤοο  ττεελλιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  γγιιαα  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  κκλλάάδδοουυ  εείίννααιι  όόττιι  

δδεενν  εεξξααρρττάάττααιι  μμόόννοο  ααππόό  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττωωνν  ααφφίίξξεεωωνν,,  ααλλλλάά  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  

δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεεωωνν  κκααιι  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείίσσαα  δδααππάάννηη..    

  

    ΣΣττηηνν  ππααρροούύσσαα  φφάάσσηη  εείίννααιι  ααδδύύννααττοο  κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννοο  νναα  εεκκττιιμμηηθθοούύνν  οοιι  ααρρννηηττιικκέέςς  

εεππιιππττώώσσεειιςς  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς..    ΟΟιι  οοπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττοονν  ππρροοκκρρααττήήσσεεωωνν  

σσήήμμεερραα  μμπποορροούύνν  νναα  εεκκλληηφφθθοούύνν  μμόόννοο  ωωςς  εεννδδεειικκττιικκέέςς  ττηηςς  ττάάσσηηςς  κκααιι  όόχχιι  ττοουυ  μμεεγγέέθθοουυςς  

ττωωνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν..  ΓΓιι’’  ααυυττόό  κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα  εεσσττιιάάσσοουυμμεε  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  μμααςς  όόχχιι  σσττηηνν  

εεκκττίίμμηησσηη  ττοουυ  μμεεγγέέθθοουυςς  ττηηςς  σσυυρρρρίίκκννωωσσηηςς  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,  ααλλλλάά  σσττηη  

λλήήψψηη  ττωωνν  ααννααγγκκααίίωωνν  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εελλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ααρρννηηττιικκώώνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν..  

ΠΠρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ααυυττήή  πποολλλλοοίί  εείίννααιι  οοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  

σσυυμμββάάλλλλοουυνν  σσττηηνν    ααννάάσσχχεεσσηη  ττηηςς  ππττωωττιικκήήςς  ττάάσσηηςς  ττηηςς    ττοουυρριισσττιικκήήςς  κκίίννηησσηηςς..  ΜΜεεττααξξύύ  

ααυυττώώνν  σσυυγγκκααττααλλέέγγοοννττααιι,,  ηη  ααννεεκκττιικκόόττηητταα  σσττιιςς  κκρρίίσσεειιςς  πποουυ  έέχχεειι  εεππιιδδεείίξξεειι  οο  ττοουυρριισσττιικκόόςς  

κκλλάάδδοοςς  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν,,  ηη  μμεεττααππήήδδηησσηη  ττωωνν    δδιιαακκοοππώώνν  ααππόό  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττηηςς  

πποολλυυττέέλλεειιααςς  σσ΄́  εεκκεείίννοο  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς,,  οοιι  ττάάσσεειιςς  ααπποοππλληηθθωωρριισσμμοούύ  πποουυ  σσηημμεειιώώννοοννττααιι  

σσεε  πποολλλλέέςς  χχώώρρεεςς  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς,,  ηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  κκααιι  οοιι  ππρροοσσφφοορρέέςς  

σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  ππρροοββοούύνν  οοιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίεεςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ..  

  

          ΟΟιι  ππααρρααδδοοσσιιαακκέέςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  εείίννααιι  χχώώρρεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ππλληηγγεείί  

ιιδδιιααίίττεερραα  ααππόό  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ((ΓΓεερρμμααννίίαα..  ΗΗννωωμμέέννοο  ΒΒαασσίίλλεειιοο,,  ΙΙττααλλίίαα))..    ΓΓιιαα  ττοονν  λλόόγγοο  ααυυττόό  

εείίννααιι  εεππιιββεεββλληημμέέννοο  ττοο  εελλλληηννιικκόό  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  νναα  σσττρρααφφεείί  κκααιι  σσεε  άάλλλλεεςς  ααγγοορρέέςς,,  

όόππωωςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  ττέέωωςς  ΣΣοοββιιεεττιικκήήςς  ΄́ΕΕννωωσσηηςς,,  ττηηςς  ΚΚίίννααςς  κκααιι  ττηηςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  κκααιι  

ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΕΕυυρρώώππηηςς..  ΟΟ  ΕΕσσωωττεερριικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς,,  κκααττάά  τταα  φφααιιννόόμμεενναα,,  έέχχεειι  ήήδδηη  

εεππηηρρεεαασσττεείί  άάμμεεσσαα  κκααιι  έέμμμμεεσσαα  ααππόό  ττηη  δδιιεεθθννήή  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκρρίίσσηη..  ΄́ΑΑμμεεσσαα  λλόόγγωω  ττηηςς  

μμεείίωωσσηηςς  ττοουυ  δδιιααθθέέσσιιμμοουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττωωνν  ππεερριιοορριισσμμέέννωωνν  

κκεεφφααλλααίίωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  μμπποορροούύνν  νναα  έέχχοουυνν  υυππόό  ττηη  μμοορρφφήή  δδααννεείίοουυ..  ΄́ΕΕμμμμεεσσαα,,    λλόόγγωω  ττηηςς  
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μμεείίωωσσηηςς    ττωωνν  εειισσοοδδηημμάάττωωνν  εεκκεείίννωωνν  πποουυ  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττοονν  ττοουυρριισσττιικκόό  κκλλάάδδοο..  ΗΗ  

ττοουυρριισσττιικκήή  δδααππάάννηη  ττοουυ  εεσσωωττεερριικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ  δδηημμιιοουυρργγεείί  σσυυγγκκρριιττιικκάά  πποολλύύ  

μμιικκρρόόττεερρηη  ππρροοσσττιιθθέέμμεεννηη  ααξξίίαα,,  εεννώώ  τταα    πποολλλλααππλλαασσιιαασσττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμααττάά  ττηηςς  εείίννααιι  

σσηημμααννττιικκάά  μμεεγγααλλύύττεερραα..  ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι  όόττιι  ηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  εεσσωωττεερριικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ,,  

αακκόόμμηη  κκιι  αανν  δδεενν  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  ωωςς  υυπποοκκααττάάσσττααττοο  ττοουυ  ααλλλλοοδδααπποούύ  ττοουυρριισσμμοούύ,,  εείίννααιι  

εεππωωφφεελλήήςς  κκααιι  έέχχεειι  ααννααππττυυξξιιαακκέέςς  εεππιιδδρράάσσεειιςς  σσεε  ττοοππιικκόό  κκααιι  ππεερριιφφεερρεειιαακκόό  εεππίίππεεδδοο..  

  

      ΗΗ  σσοοββοούύσσαα  κκρρίίσσηη  ααππεειιλλεείί  νναα  λλάάββεειι  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  κκαατταασσττρροοφφήήςς..  ΑΑυυττήή  ττηη  

δδύύσσκκοολληη  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  σσττηη  ΕΕλλλλάάδδαα  θθαα  ππρρέέππεειι  όόλλοο  ττοο  

««ΤΤοουυρριισσττιικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα»»  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  θθεεττιικκάά,,  φφρροοννττίίζζοοννττααςς  νναα  μμεεττααττρρέέψψεειι  ττιιςς  

ααππεειιλλέέςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττηηνν  ππααγγκκόόσσμμιιαα  ύύφφεεσσηη  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  ττηη  

χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήή  κκρρίίσσηη  ττηηςς  εευυρρωωζζώώννηηςς  σσεε  εευυκκααιιρρίίεεςς  αανναασσύύννττααξξηηςς  δδυυννάάμμεεωωνν,,  

εεππίίλλυυσσηηςς  ππρροοββλληημμάάττωωνν  κκααιι  ττεελλιικκάά,,  δδιιααμμόόρρφφωωσσηηςς  μμιιααςς  εεππιιθθεεττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  πποοιιοοττιικκήήςς  ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηηςς  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς..      
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  33::  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  

  

33..11  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττηηςς  έέννννοοιιααςς  ττοουυ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς  

      ΤΤαα  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  εείίννααιι  εεκκεείίννοο  ττοο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ιιδδίίωωμμαα  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  

μμιιααςς  εεττααιιρρεείίααςς  πποουυ  ττηη  δδιιααφφοορροοπποοιιεείί  ααππόό  ττιιςς  άάλλλλεεςς..  ΕΕξξεεττάάζζεειι  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  ππττυυχχέέςς  

ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  μμεε  εεππίίκκεεννττρροο  κκυυρρίίωωςς  ττηηνν  ιικκααννόόττηηττάά  ττηηςς  νναα  

δδηημμιιοουυρργγεείί  εεππιιππλλέέοονν  ααππόόδδοοσσηη  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  νναα  σσυυννδδέέεειι  ττηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  ττηηςς  μμεε  τταα  

θθεεμμεελλιιώώδδηη  οοιικκοοννοομμιικκάά  κκααιι  ττηηνν  κκεεφφααλλααιιααγγοορράά,,  γγιιαα  μμεεγγάάλλοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα..  ΧΧωωρρίίςς  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα,,  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  έέχχεειι  ππεερριιοορριισσμμέέννοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  λλόόγγοο  

ύύππααρρξξηηςς..  ΔΔεενν  υυππάάρρχχοουυνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  πποουυ  νναα  έέχχοουυνν  

κκααθθοολλιικκήή  εεφφααρρμμοογγήή,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηη  σσυυγγκκυυρρίίαα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  ήή  ττοο  εείίδδοοςς  ττηηςς  

ααγγοορράάςς..  ΗΗ  δδηημμιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς  εείίννααιι  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  

ππιιοο  σσηημμααννττιικκοούύςς  σσττόόχχοουυςς  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  οοφφεείίλλεειι  νναα  εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι  σσττοο    

σσηημμααννττιικκόόττεερροο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττηηςς  κκααιι  νναα  δδιιααμμοορρφφώώννεειι  ααννάάλλοογγεεςς  σσττρρααττηηγγιικκέέςς..  

  

      ΗΗ  σσττρρααττηηγγιικκήή  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  μμιιαα  πποοιικκιιλλίίαα  σσττρρααττηηγγιικκώώνν  ττωωνν  

λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχώώνν,,  όόππωωςς::  σσττρρααττηηγγιικκήή  δδιιααννοομμήήςς,,  σσττρρααττηηγγιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς,,  

σσττρρααττηηγγιικκήή  ττιιμμοολλόόγγηησσηηςς,,  ππααγγκκόόσσμμιιεεςς  σσττρρααττηηγγιικκέέςς  κκ..λλ..ππ..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οο  ττρρόόπποοςς  μμεε  

ττοονν  οοπποοίίοο  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααννττααγγωωννίίζζεεττααιι  ((wwaayy  ooff  ccoommppeettiittiioonn))  ααννααφφέέρρεεττααιι  σστταα  

ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττέέςς  ττηηςς..  ΤΤοο  πποουυ  ααννττααγγωωννίίζζεεττααιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  

οουυσσιιαασσττιικκάά  σσττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ––  ααγγοορρώώνν,,  όόπποουυ  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσκκοοππεεύύεειι  νναα  

δδρραασσττηηρριιοοπποοιιηηθθεείί  ήή  ήήδδηη  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι..  ΤΤέέλλοοςς,,  αακκόόμμηη  έέννααςς  σσηημμααννττιικκόόςς  

ππααρράάγγοοννττααςς  εεππιιττυυχχίίααςς  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς,,  εείίννααιι  ηη  

ααππόόφφαασσηη  εεννααννττίίοονν  πποοιιώώνν  ααννττααγγωωννίίζζεεττααιι  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  δδηηλλααδδήή  ηη  εεππιιλλοογγήή  ττωωνν  

ααννττααγγωωννιισσττώώνν  ττηηςς    ((ΓΓεεωωρργγόόπποουυλλοοςς  22000066,,  σσεελλ..  115511,,    ΠΠααππααδδάάκκηηςς  22000022,,  σσεελλ..  8822))..  

  

  

33..22  ΑΑννίίχχννεευυσσηη  ττοουυ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς  

      ΤΤοο  WWoorrlldd  EEccoonnoommiicc  FFoorruumm  εεδδώώ  κκααιι  εεππττάά  έέττηη  έέχχεειι  θθεεσσππίίσσεειι  ττοονν  ΔΔεείίκκττηη  

ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ΤΤααξξιιδδιιώώνν  κκααιι  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  ((TTrraavveell  aanndd  TToouurriissmm  CCoommppeettiittiivvee  

IInnddeexx,,  TTTTCCII)),,  οο  οοπποοίίοοςς  μμεεττρράά  ττοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  κκααιι  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  πποουυ  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  
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ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ττοομμέέαα  σσττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  χχώώρρεεςς..  ΟΟ  δδεείίκκττηηςς  ααυυττόόςς  

εεκκττιιμμάάττααιι  μμεε  ββάάσσηη  ττιιςς  εεππιιδδόόσσεειιςς  κκάάθθεε  χχώώρρααςς  σσεε  δδεεκκααττέέσσσσεερριιςς  εεππιιμμέέρροουυςς  δδεείίκκττεεςς--

ππυυλλώώννεεςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  σσυυννοοψψίίζζοοννττααιι  σσεε  ττρρεειιςς  εευυρρύύττεερρεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  

δδεειικκττώώνν..  ΟΟ  ππρρώώττοοςς  ααφφοορράά  ττοο  θθεεσσμμιικκόό  κκααιι  ρρυυθθμμιισσττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  οο  

δδεεύύττεερροοςς  ττοο  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ττιιςς  υυπποοδδοομμέέςς,,  εεννώώ  οο  ττρρίίττοοςς  σσττοο  

ααννθθρρωωπποογγεεννέέςς,,  πποολλιιττιισσμμιικκόό  κκααιι  φφυυσσιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..  ΣΣττηηνν  σσυυγγκκρριιττιικκήή  κκααττάάττααξξηη  ττοουυ  

TTTTCCII  ττοο  22001133  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  114400  χχώώρρεεςς..  ((ΕΕξξεελλίίξξεειιςς  σσττοονν  ΤΤοουυρριισσμμόό  κκααιι  τταα  ΒΒαασσιικκάά  ΜΜεεγγέέθθηη  ττηηςς  

ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΞΞεεννοοδδοοχχίίααςς  ττοο  22001122,,  ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΤΤοουυρριισσττιικκώώνν  ΕΕρρεευυννώώνν  &&  ΠΠρροοββλλέέψψεεωωνν  κκααιι  ΞΞεεννοοδδοοχχεειιαακκόό  

ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  ΑΑθθήήνναα  22001133))  

..  

      ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  έέχχαασσεε  άάλλλλεεςς  ττρρεειιςς  θθέέσσεειιςς  σσττηη  γγεεννιικκήή  κκααττάάττααξξηη  γγιιαα  ττηηνν  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ττηηςς  ττοομμέέαα  κκααιι  ββρρέέθθηηκκεε  σσττηηνν  3322ηη  θθέέσσηη  ττοο  22001133,,  

ααππόό  ττηηνν  2299ηη  θθέέσσηη  πποουυ  ήήτταανν  ττοο  22001111..  ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά,,  οοιι  ττοουυρριισσττιικκέέςς  υυπποοδδοομμέέςς  ττηηςς  

χχώώρρααςς  μμααςς  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  άάρριισσττεεςς  κκααιι  ττηηνν  κκααττααττάάσσσσοουυνν  σσττηηνν  33ηη  θθέέσσηη  

ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττοο  εεύύρροοςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  ττηηςς  υυπποοδδοομμώώνν..  

ΣΣεε  σσχχεεττιικκάά  κκααλλήή  θθέέσσηη  ((2200ηη))  ββρρίίσσκκεεττααιι  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  υυπποοδδοομμέέςς  ττωωνν  ααεερροομμεεττααφφοορρώώνν  

κκααιι  ττοουυςς  ππλλοούύσσιιοουυςς  πποολλιιττιισσμμιικκοούύςς  ττηηςς  ππόόρροουυςς  ((2255ηη))..  ΗΗ  ααππώώλλεειιαα  ττωωνν  ττρριιώώνν  θθέέσσεεωωνν  

σσττηη  γγεεννιικκήή  κκααττάάττααξξηη  οοφφεείίλλεεττααιι  κκααττάά  κκύύρριιοο  λλόόγγοο  σσττηη  σσυυρρρρίίκκννωωσσηη  ττωωνν  ππόόρρωωνν  πποουυ  

δδιιααττίίθθεεννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ττοομμέέαα,,  εεξξααιιττίίααςς  ττωωνν  σσοοββααρρώώνν  

οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκααιι  δδηημμοοσσιιοοννοομμιικκώώνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  ηη  χχώώρραα  μμααςς..  

  

  

33..22..11  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττοουυ  ΕΕξξωωττεερριικκοούύ  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  

      ΗΗ  ααννίίχχννεευυσσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς  ααρρχχιικκάά  ππρρέέππεειι  νναα  

εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι  σσττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΤΤοο  

εεξξωωττεερριικκόό  ττηηςς  ππεερριιββάάλλλλοονν  εείίννααιι  οο  χχώώρροοςς,,  όόπποουυ  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααννααζζηηττεείί  

ππιιθθααννέέςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  κκααιι  ααππεειιλλέέςς..  ΗΗ  εεππιιχχεείίρρηησσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  μμπποορρεείί  νναα  εεννεερργγεείί  εείίττεε  

ααμμυυννττιικκάά  εείίττεε  εεππιιθθεεττιικκάά,,  ααξξιιοοπποοιιώώννττααςς  ττιιςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  

κκααιι  εελλααχχιισσττοοπποοιιώώννττααςς  ττιιςς  ττυυχχόόνν  ππααρροουυσσιιααζζόόμμεεννεεςς  ααππεειιλλέέςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεξξααγγωωγγήή,,  όόσσοο  ττοο  

δδυυννααττόόνν  κκααλλύύττεερρωωνν  σσυυμμππεερραασσμμάάττωωνν,,  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  δδιιααχχωωρρίίζζεεττααιι    σσεε  

δδύύοο  εεππιιμμέέρροουυςς  σσυυννιισσττώώσσεεςς,,  ττοο  εευυρρύύττεερροο  ––  μμάάκκρροο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ((ττοο  οοπποοίίοο  εεππηηρρεεάάζζεειι  

ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  ααλλλλάά  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλληη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  σσττηηνν  ίίδδιιαα  ππ..χχ..  χχώώρραα))  
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κκααιι  ττοο  μμίίκκρροο  ––  ππεερριιββάάλλλλοονν  ((δδηηλλααδδήή  ττοο  άάμμεεσσοο  κκλλααδδιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς))..  

ΤΤοο  εευυρρύύττεερροο  ––  μμάάκκρροο  ππεερριιββάάλλλλοονν  δδιιααχχωωρρίίζζεεττααιι  σσεε  ττέέσσσσεερριιςς  εεππιιμμέέρροουυςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεξξεετταασσττεείί::  αα))  ττοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  ββ))  ττοο  ττεεχχννοολλοογγιικκόό  

ππεερριιββάάλλλλοονν,,  γγ))  ττοο  πποολλιιττιικκόό  ––  ννοομμιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  κκααιι  δδ))  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό,,  πποολλιιττιισσττιικκόό,,  

δδηημμοογγρρααφφιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..  

  

      ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  ηη  πποολλιιττιικκήή  ––  ννοομμιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοουυςς  ννόόμμοουυςς,,  σσττοουυςς  

κκυυββεερρννηηττιικκοούύςς  φφοορρεείίςς  κκααιι  σσττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  οομμάάδδεεςς  ––  ππίίεεσσηηςς  ((ssttaakkeehhoollddeerrss))  πποουυ  

εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττοουυςς  σσύύγγχχρροοννοουυςς  οορργγααννιισσμμοούύςς..  ΤΤοο  πποολλιιττιικκόό  ––  ννοομμιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  εείίννααιι  

σσυυχχννάά  ιιδδιιααίίττεερραα  ρρεευυσσττόό,,  κκααθθώώςς  εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  ααππόό  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  εείίννααιι  εεννττεελλώώςς  

ξξέέννοοιι  ααππόό  ττηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΗΗ  ππρροοσσθθήήκκηη  ήή  ηη  ααφφααίίρρεεσσηη  εεννόόςς  

ννοομμοοθθεεττιικκοούύ  ήή  ρρυυθθμμιισσττιικκοούύ  ππεερριιοορριισσμμοούύ  ααππόό  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  μμιιααςς  χχώώρρααςς  εείίννααιι  

δδυυννααττόό  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  σσηημμααννττιικκέέςς  σσττρρααττηηγγιικκέέςς  ααππεειιλλέέςς,,  όόσσοο  κκααιι  εευυκκααιιρρίίεεςς  γγιιαα  

εεκκεείίννεεςς  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  χχώώρραα..  ΗΗ  μμεελλέέττηη  

ττοουυ  πποολλιιττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  γγιιαα  ττιιςς  πποολλυυεεθθννιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  

δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  μμιιαα  χχώώρρεεςς  κκααιι  εεπποομμέέννωωςς  λλεειιττοουυρργγοούύνν  

κκάάττωω  ααππόό  εεννττεελλώώςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  κκααιι  ννοομμιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς,,  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  

όόμμωωςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα  εεννηημμεερρώώννοοννττααιι  σσυυννεεχχώώςς..  ΕΕππίίσσηηςς  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  

ααπποοφφαασσίίζζοουυνν  νναα  εεππεεκκττααθθοούύνν  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  ππρρέέππεειι  νναα  γγννωωρρίίζζοουυνν  ττοο  πποολλιιττιικκόό  

ππεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  νναα  ττοο  λλάάββοουυνν  υυππόόψψηη  ττοουυςς  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  

χχώώρρααςς  πποουυ  εεππιιθθυυμμοούύνν..  

  

      ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  δδιιάάσστταασσηη,,  ααννααφφέέρρεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  

οοπποοίίαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  τταα  οοιικκοοννοομμιικκάά  μμεεγγέέθθηη  ττηηςς  χχώώρρααςς  σσττηηνν  οοπποοίίαα  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  

μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  κκααθθώώςς,,  κκααιι  σσττιιςς  γγεεννιικκόόττεερρεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  πποουυ  λλααμμββάάννοουυνν  

χχώώρραα  κκααιι    μμπποορροούύνν  νναα  εεππηηρρεεάάσσοουυνν  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ((ππ..χχ..  αακκααθθάάρριισσττοο  εεθθννιικκόό  

ππρροοϊϊόόνν,,  εεππιιττόόκκιιαα,,  ππρροοσσφφοορράά  χχρρήήμμααττοοςς,,  ππλληηθθωωρριισσττιικκέέςς  ττάάσσεειιςς,,  εεππίίππεεδδοο  ααννεερργγίίααςς,,  

δδιιααθθέέσσιιμμοο  εειισσόόδδηημμαα  κκ..λλ..ππ..))..  ΗΗ  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  μμεελλέέττηη  ττοουυ  γγεεννιικκοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  ττηηςς  

οοιικκοοννοομμίίααςς  δδεενν  ααρρκκεείί,,  κκααθθώώςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξεετταασσττεείί  ηη  κκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  σσττοονν  

οοπποοίίοο  εεππιιθθυυμμεείί  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσεειι  ττηηνν  εεππέέννδδυυσσηη  ήή  σσεε  εεκκεείίννοονν  πποουυ  ήήδδηη  

δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεξξάάγγεειι  ωωφφέέλλιιμμαα  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα..  ΣΣυυχχννάά,,  σσεε  μμιιαα  

οοιικκοοννοομμίίαα  μμεε  μμεεγγάάλλαα  ππρροοββλλήήμμαατταα  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  κκλλάάδδοοιι  πποουυ  

http://www.uop.gr/


 
ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  --  

ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ      

ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ::  22001133  ––  22001144  //  ΧΧαασσττάάςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς::  mmaappmm  1122000033    

««ΗΗ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ηη  ΣΣηημμαασσίίαα  ττωωνν    ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  σσττηη  ΔΔιιααττήήρρηησσήή  ττηηςς  σσττοο  

ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν»»  

  

 61 

γγννωωρρίίζζοουυνν  μμεεγγάάλληη  ααννάάππττυυξξηη..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  ττοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  εεππηηρρεεάάζζεειι,,  

ττόόσσοο  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα,,  όόσσοο  κκααιι  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ίίδδρρυυσσηηςς  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  μμοοννάάδδωωνν..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οο  ππλληηθθωωρριισσμμόόςς  εεππηηρρεεάάζζεειι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  εεννόόςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ..  ΣΣττηηνν  

ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ππλληηθθωωρριισσμμοούύ,,  οοιι  ττοουυρριισσττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  μμεειιώώννοοννττααιι  κκααιι  ααννάάλλοογγαα  

μμεειιώώννεεττααιι  ηη  ζζήήττηησσηη  ττωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  ξξεεννοοδδόόχχοοιι  

εεππηηρρεεάάζζοοννττααιι  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς,,  ααππόό  ττοο  ύύψψοοςς  

ττωωνν  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν  ττηηςς  ζζώώννηηςς  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννήήκκεειι  ηη  ππεερριιοοχχήή..  

  

      ΗΗ  κκοοιιννωωννιικκήή,,  πποολλιιττιισσττιικκήή  κκααιι  δδηημμοογγρρααφφιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  εευυρρύύττεερροο  

κκοοιιννωωννιικκόό  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΟΟιι  σσηημμααννττιικκόόττεερροοιι  κκοοιιννωωννιικκόό  

––  πποολλιιττιισσττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  εείίννααιι::  ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  

γγυυννααίίκκααςς  σσττηηνν  εερργγαασσίίαα,,  ηη  δδιιααννοομμήή  ττοουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς,,  οοιι  ααλλλλααγγέέςς  πποουυ  σσυυμμββααίίννοουυνν  

σσττοονν  ττρρόόπποο  ζζωωήήςς  ττοουυ  σσύύγγχχρροοννοουυ  ααννθθρρώώπποουυ,,  οο  κκααττααννααλλωωττιισσμμόόςς,,  ττοο  εεππίίππεεδδοο  

μμόόρρφφωωσσηηςς  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν  κκααιι  ηη  σσττάάσσηη  ττοουυςς  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  εερργγαασσίίαα  κκααιι  σσττοονν  

εελλεεύύθθεερροο  χχρρόόννοο..  ΟΟ  ττρρόόπποοςς  πποουυ  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  εεξξεελλιιχχθθοούύνν  οοιι  ππααρρααππάάννωω  

ππααρράάγγοοννττεεςς  σσττοο  μμέέλλλλοονν  ααπποοττεελλοούύνν  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  ττόόσσοο  εεππιικκεείίμμεεννεεςς  ααππεειιλλέέςς,,  

όόσσοο  κκααιι  εευυκκααιιρρίίεεςς..  ΗΗ  δδηημμοογγρρααφφιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  ττηηςς  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  ααφφοορράά,,  

μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν,,  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ,,  ττηη  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  ττοουυ  κκααττααννοομμήή,,  ττηηνν  

ηηλλιικκιιαακκήή  ττοουυ  δδοομμήή  κκααιι  ττηη  δδιιααννοομμήή  ττοουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς..  ΤΤαα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ππααρραακκοολλοουυθθοούύνν  κκααιι  νναα  εεννηημμεερρώώννοοννττααιι  γγιιαα  τταα  γγεεννιικκόόττεερραα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  

ππεελλααττεειιαακκώώνν  ττοουυςς  οομμάάδδωωνν,,  ττηηνν  ηηλλιικκιιαακκήή  σσττρρωωμμάάττωωσσηη  κκααιι  ττιιςς  δδιιααττρροοφφιικκέέςς  ττάάσσεειιςς,,  

ώώσσττεε  νναα  ππρροοσσααρρμμόόζζοουυνν  κκααττάάλλλληηλλαα  ττοο  ππρροοϊϊόόνν  ττοουυςς..  ΤΤαα  κκοοιιννωωννιικκάά  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκάά  

σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  μμπποορροούύνν  νναα  δδιιααδδρρααμμααττίίσσοουυνν  εεννιισσχχυυττιικκόό  ρρόόλλοο  

σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκόό  ππρροοϊϊόόνν..  ΄́ΕΕνναα  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  σσττηηνν  ΑΑρρχχααίίαα  ΟΟλλυυμμππίίαα  δδιιααθθέέττεειι  

σσηημμααννττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς..  

΄́ΕΕνναα  όόμμωωςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  σσττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο  μμπποορρεείί  εεξξίίσσοουυ  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  

ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  ππρροοββάάλλλλοοννττααςς  ττηηνν  εειιδδιικκήή  ααξξίίαα  ττηηςς  υυγγιιεειιννήήςς  ΚΚρρηηττιικκήήςς  δδιιααττρροοφφήήςς  πποουυ  

ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  σστταα  εεσσττιιααττόόρριιάά  ττοουυ..  

  

      ΜΜιιαα  ττεελλεευυττααίίαα  ααλλλλάά  όόχχιι  αασσήήμμααννττηη  δδιιάάσστταασσηη  εείίννααιι  ηη  ττεεχχννοολλοογγιικκήή..  ΗΗ  ττεεχχννοολλοογγιικκήή  

ααννάάλλυυσσηη  ααφφοορράά  ττιιςς  ττεεχχννοολλοογγιικκέέςς  ττάάσσεειιςς  ήή  ττεεχχννοολλοογγιικκάά  εεππιιττεεύύγγμμαατταα  πποουυ  λλααμμββάάννοουυνν  

χχώώρραα  έέξξωω  ααππόό  ττηηνν  ααγγοορράά  κκααιι  εείίννααιι  δδυυννααττόό  νναα  έέχχοουυνν  σσηημμααννττιικκήή  εεππίίδδρραασσηη  σσττηη  
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λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  ττηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  ττηηςς..  ΟΟιι  ττάάσσεειιςς  ααυυττέέςς  μμπποορρεείί  νναα  

ααπποοττεελλοούύνν  εευυκκααιιρρίίεεςς  γγιιαα  εεκκεείίννεεςς  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  ττιιςς  

εεκκμμεεττααλλλλεευυττοούύνν  κκααιι  νναα  ττιιςς  εειισσάάγγοουυνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά  σσττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττέέςς  ττοουυςς..    

ΩΩσσττόόσσοο,,  μμιιαα  ννέέαα  ττεεχχννοολλοογγίίαα  εείίννααιι  δδυυννααττόό  νναα  ααπποοττεελλεείί  κκααιι  μμιιαα  πποολλύύ  σσηημμααννττιικκήή  

ααππεειιλλήή  γγιιαα  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  εεάάνν  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδεενν  έέχχεειι  ππρροοσσααρρμμοοσσττεείί  ααρρμμοοννιικκάά  σσττηη  

ννέέαα  ττεεχχννοολλοογγίίαα..  ΕΕίίννααιι  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  οο  ρρυυθθμμόόςς  ααννάάππττυυξξηηςς  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  

εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  σσεε  σσηημμααννττιικκόό  ββααθθμμόό  ααππόό  ττιιςς  ννέέεεςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς  πποουυ  αανναακκααλλύύππττοοννττααιι..  ΤΤοο  

νναα  δδιιααχχεειιρριισσττεείί  όόμμωωςς  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττηη  μμεεττάάββαασσηη  σσεε  μμιιαα  ννέέαα  ττεεχχννοολλοογγίίαα  μμπποορρεείί  νναα  

εείίννααιι  όόχχιι  μμόόννοο  σσηημμααννττιικκόό,,  ααλλλλάά  ττααυυττόόχχρροονναα  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  κκρρίίσσιιμμοο  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββίίωωσσήή  

ττηηςς..  ΓΓιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό  ααππααιιττοούύννττααιι  ππρροοσσεεκκττιικκάά  ββήήμμαατταα  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  

ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  ΩΩσσττόόσσοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοννιισσθθεείί  όόττιι  ηη  εεμμφφάάννιισσηη  μμιιααςς  

ννέέααςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  δδεε  σσηημμααίίννεειι  ααππααρρααίίττηητταα  όόττιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεμμμμέέννοουυνν  

σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ττεεχχννοολλοογγίίαα,,  θθαα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν  ττοο  φφάάσσμμαα  ττηηςς  εεξξααφφάάννιισσηηςς..  ΕΕίίννααιι  

γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  δδυυσσκκοολλίίαα  σσττοο  νναα  εεκκττιιμμηηθθοούύνν  μμεε  ββεεββααιιόόττηητταα  κκααιι  αακκρρίίββεειιαα  οοιι  

εεππιιδδρράάσσεειιςς  μμιιααςς  ννέέααςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  σσεε  έένναα  κκλλάάδδοο..  ΤΤαα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  ττέέλλοοςς,,  όόππωωςς  κκααιι  οο  

εευυρρύύττεερροοςς  κκλλάάδδοοςς  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ,,  εεππηηρρεεάάζζοοννττααιι  κκααιι  ααππόό  ττοο  φφυυσσιικκόό  ττοουυςς  

ππεερριιββάάλλλλοονν,,  δδιιόόττιι  ττοο  ππρροοϊϊόόνν  ττοουυςς  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  κκλλιιμμααττοολλοογγιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  

κκααιι  ααππόό  ττιιςς  εενν  γγέέννεειι  σσυυννθθήήκκεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς..  ΄́ΕΕννααςς  σσοοββααρρόόςς  σσεειισσμμόόςς  μμεειιώώννεειι  ττηηνν  

ττοουυρριισσττιικκήή  κκίίννηησσηη,,  εεννώώ  ηη  έέκκρρηηξξηη  ηηφφααιισσττεείίοουυ  μμπποορρεείί  νναα  μμεεττααττρρέέψψεειι  μμίίαα  μμηη  ττοουυρριισσττιικκήή  

ππεερριιοοχχήή  σσεε  ττοουυρριισσττιικκήή..  

  

      ΜΜέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  ππρροοααννααφφέέρρααμμεε,,  ηη  

εεππιιχχεείίρρηησσηη  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοββλλέέψψεειι  ττιιςς  μμεελλλλοοννττιικκέέςς  ττάάσσεειιςς  σσττοο  εευυρρύύττεερροο  ππεερριιββάάλλλλοονν  

ττηηςς  κκααιι  νναα  ππρροοεεττοοιιμμαασσττεείί  κκααλλύύττεερραα  γγιιαα  ττιιςς  ππρροοσσκκλλήήσσεειιςς  ττοουυ  μμέέλλλλοοννττοοςς..    

  

      ΣΣττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  κκλλααδδιικκοούύ  ((μμίίκκρροο))  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  πποολλύύ  χχρρήήσσιιμμοο  εείίννααιι  ττοο  

εερργγααλλεείίοο  ττωωνν  ππέέννττεε  δδυυννάάμμεεωωνν  ττοουυ  μμοοννττέέλλοουυ  ττοουυ  PPoorrtteerr  ((11997799)),,  όόππωωςς  ααυυττόό  

ααπποοττυυππώώννεεττααιι  σσττοονν  ΠΠίίνναακκαα  99,,  ττοο  οοπποοίίοο  μμααςς  ππααρρέέχχεειι  έένναανν  ττρρόόπποο  νναα  

ππρροοσσδδιιοορρίίσσοουυμμεε  ττηη  φφύύσσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  σσττοονν  κκλλάάδδοο  ήή  σσεε  μμιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  

ααγγοορράά..    ΜΜέέσσωω  ττηηςς  ααννάάλλυυσσηηςς  ττωωνν  ππέέννττεε  δδυυννάάμμεεωωνν  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσυυγγκκεεννττρρώώννεειι  έένναα  

σσύύννοολλοο  ααππόό  σσττοοιιχχεείίαα  ββοοηηθθηηττιικκάά  γγιιαα  ττοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό  ττηηςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  ττηηςς..  

ΠΠρροοσσδδιιοορρίίζζεειι  ττοονν  ττρρόόπποο  πποουυ  ηη  δδοομμήή  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  σσττοονν  οοπποοίίοο  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  
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εεππηηρρεεάάζζεειι  ττοονν  ααννττααγγωωννιισσμμόό,,  οο  οοπποοίίοοςς  μμεε  ττηη  σσεειιρράά  ττοουυ  κκααθθοορρίίζζεειι  κκααιι  ττηηνν  κκεερρδδοοφφοορρίίαα  

πποουυ  μμπποορρεείί  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  νναα  εεππιιττύύχχεειι..    ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα  μμέέσσαα  ααππόό  ττηη  δδοομμιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  

ττοουυ  κκλλάάδδοουυ,,  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  νναα  εεκκττιιμμήήσσεειι  ττηη  σσυυννοολλιικκήή  εελλκκυυσσττιικκόόττηητταα  

ττοουυ  κκλλάάδδοουυ..  ΚΚάάθθεε  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  δδυυννάάμμεειιςς  ααυυττέέςς  κκααθθοορρίίζζεειι  λλίίγγοο  ωωςς  πποολλύύ  ττιιςς  

ααννττααγγωωννιισσττιικκέέςς  ππιιέέσσεειιςς  πποουυ  δδέέχχεεττααιι  οο  κκλλάάδδοοςς  κκααιι  εεπποομμέέννωωςς  ττοο  ππόόσσοο  εελλκκυυσσττιικκόόςς  

εείίννααιι..    ΗΗ  κκεερρδδοοφφοορρίίαα  εεννόόςς  κκλλάάδδοουυ  εείίννααιι  σσυυννάάρρττηησσηη  ττωωνν  ππέέννττεε  δδυυννάάμμεεωωνν  ππέέρραα  ααππόό  

άάλλλλοουυςς  ιιδδιιοοσσυυγγκκρραασσιιαακκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  ιισσττοορριικκάά  οορρίίζζοουυνν  μμεεγγααλλύύττεερραα  ήή  

μμιικκρρόόττεερραα  εεππίίππεεδδαα  εεππίίδδοοσσηηςς  σσεε  κκάάθθεε  κκλλάάδδοο..  ΑΑννααλλύύοοννττααςς  κκάάθθεε  δδύύννααμμηη  μμπποορρεείί  νναα  

δδιιααππιισσττωωθθεείί  ππόόσσοο  σσηημμααννττιικκήή  εείίννααιι  κκααιι  ττιι  εεππιιππττώώσσεειιςς  έέχχεειι  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  

κκλλάάδδοουυ..  ΣΣ΄́  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσθθέέσσοουυμμεε  ττηηνν  ΚΚυυββέέρρννηησσηη  κκααιι  

ττοονν  εευυρρύύττεερροο  δδηημμόόσσιιοο  ττοομμέέαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηη  δδρράάσσηη  μμιιααςς  σσεειιρράάςς  μμηη  κκυυββεερρννηηττιικκώώνν  

οορργγααννώώσσεεωωνν,,  φφοορρέέωωνν,,  εερρεευυννηηττιικκώώνν  οορργγααννιισσμμώώνν  κκ..λλ..ππ..,,  πποουυ  εεππιιδδρροούύνν  σσττοο  

σσύύσσττηημμαα  κκααιι  δδιιααμμοορρφφώώννοουυνν  ττηηνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα..    

  

  

Πίνακας 9: ΠΠρροοσσααρρμμοογγήή  ΥΥπποοδδεείίγγμμααττοοςς    PPoorrtteerr  σσττοονν  ΤΤοουυρριισσμμόό  

  

  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμ΄́  ααυυττόό  οοιι  ππέέννττεε  δδυυννάάμμεειιςς  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ττοονν  ααννττααγγωωννιισσμμόό  εείίννααιι::  

ΚΚίίννδδυυννοοςς  εειισσόόδδοουυ  ννέέωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττοονν  κκλλάάδδοο::  όότταανν  έέννααςς  κκλλάάδδοοςς  

χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ααππόό  ααππόόδδοοσσηη  κκεεφφααλλααίίοουυ  υυψψηηλλόόττεερρηη  ααππόό  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττοουυ  κκααιι  ααππόό  
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μμεεγγάάλλαα  ππεερριιθθώώρριιαα  κκέέρρδδοουυςς,,  ττόόττεε  εείίννααιι  φφυυσσιικκόό  νναα  ππρροοσσεελλκκύύσσεειι  κκααιιννοούύρργγιιεεςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..    ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  ννέέωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσεε  κκάάπποοιιοο  κκλλάάδδοο  έέχχεειι  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  

ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  υυππααρρχχόόννττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ννέέωωνν  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..    ΕΕίίννααιι  εεύύλλοογγοο  μμιιαα  υυφφιισσττάάμμεεννηη  σσ΄́  έένναα  κκλλάάδδοο  εεππιιχχεείίρρηησσηη  νναα  εεππιιδδιιώώκκεειι  

νναα  θθέέσσεειι  φφρρααγγμμοούύςς  εεμμππόόδδιιαα  εειισσόόδδοουυ  σσεε  δδυυννηηττιικκοούύςς  ααννττααγγωωννιισσττέέςς..  ΤΤαα  ππιιοο  

σσηημμααννττιικκάά  εεμμππόόδδιιαα  εειισσόόδδοουυ  εείίννααιι  τταα  εεξξήήςς::  

ΟΟιικκοοννοομμίίεεςς  κκλλίίμμαακκααςς::  ΣΣεε  κκάάπποοιιοουυςς  κκλλάάδδοουυςς  ηη  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα  ττωωνν  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοονν  όόγγκκοο  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς..  ΟΟιι  ττυυχχόόνν  ννεεοοεειισσεερρχχόόμμεεννεεςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσ΄́  έένναα  κκλλάάδδοο  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  εεκκμμεεττααλλλλεευυττοούύνν  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττωωνν  

οοιικκοοννοομμιιώώνν  κκλλίίμμαακκααςς,,  λλόόγγωω  ττοουυ  μμιικκρροούύ  όόγγκκοουυ  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  έέχχοουυνν  

υυψψηηλλόόττεερραα  κκόόσσττηη  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  λλιιγγόόττεερροο  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα,,  έέννααννττιι  ττωωνν  

υυφφιισσττάάμμεεννωωνν  σσττοονν  κκλλάάδδοο  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  σσεε  κκεεφφάάλλααιιαα::  ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσ΄́  έένναα  ννέέοο  γγιι΄́  ααυυττήήνν  κκλλάάδδοο  

μμπποορρεείί  νναα  ααππααιιττεείί  σσηημμααννττιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα,,  ττόόσσοο  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  

ττηηνν  ααγγοορράά  μμηηχχααννοολλοογγιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ,,  όόσσοο  κκααιι  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  

εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν,,  όόππωωςς  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  ττηηςς  

δδιιάάθθεεσσηηςς,,  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  μμάάρρκκεεττιιννγγκκ  κκ..λλ..ππ..  ΄́ΕΕττσσιι,,  εείίννααιι  δδυυννααττόό  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σσ΄́  

έένναα  ννέέοο  κκλλάάδδοο  νναα  φφααίίννεεττααιι  εελλκκυυσσττιικκήή,,  ααλλλλάά  οοιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  σσεε  κκεεφφάάλλααιιαα  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  

νναα  εείίννααιι  σσεε  θθέέσσηη  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  νναα  ααννττααγγωωννιισσττεείί  εεππιιττυυχχώώςς  ττιιςς  ήήδδηη  υυππάάρρχχοουυσσεεςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  νναα  εείίννααιι  ααππααγγοορρεευυττιικκέέςς..  

ΚΚοοσσττοολλοογγιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα::  ΗΗ  μμαακκρρόόχχρροοννηη  ππααρροουυσσίίαα  κκάάπποοιιωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσ΄́  

έένναα  κκλλάάδδοο  ττοουυςς  ππρροοσσδδίίδδεειι  κκααιι  κκάάπποοιιαα  άάλλλλαα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ααππέέννααννττιι  σσττιιςς  

ννεεοοεειισσααχχθθεείίσσεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  ΑΑυυττάά  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττοο  ““kknnooww  hhooww””  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  

ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ήή  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  ττηηνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  ππρρώώττεεςς  ύύλλεεςς,,  ττηηνν  κκααμμππύύλληη  

εεμμππεειιρρίίααςς  κκααιι  ττηη  γγννώώσσηη  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ..  

ΔΔιιααφφοορροοπποοίίηησσηη  ππρροοϊϊόόννττοοςς::  HH  ππρρααγγμμααττιικκήή  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηη  ττωωνν  υυππααρρχχόόννττωωνν  

ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ηη  εεμμππιισσττοοσσύύννηη  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν  σσ΄́  ααυυττάά  ααπποοττεελλεείί  έένναα  αακκόόμμαα  

εεμμππόόδδιιοο,,  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ξξεεππεερραασσττεείί  ααππόό  ττιιςς  κκααιιννοούύρργγιιεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  ΑΑππόό  ττοο  

ββααθθμμόό  σσττοονν  οοπποοίίοο  έένναα  υυππάάρρχχοονν  ππρροοϊϊόόνν  θθεεωωρρεείίττααιι  μμοοννααδδιικκόό  σσττοο  εείίδδοοςς  ττοουυ,,  

ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  κκααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  μμεετταακκίίννηησσηηςς  ((sswwiittcchhiinngg  ccoosstt))  γγιιαα  ττοουυςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  

ααππόό  έένναα  ππρροοϊϊόόνν  σσεε  κκάάπποοιιοο  άάλλλλοο..  ΄́ΟΟσσοο  ππεερριισσσσόόττεερροο  δδιιααφφοορροοπποοιιηημμέένναα  //  μμοοννααδδιικκάά  

εείίννααιι  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ,,  ττόόσσοο  δδυυσσκκοολλόόττεερροο  εείίννααιι  γγιιαα  ττοουυςς  
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κκααιιννοούύρργγιιοουυςς  ααννττααγγωωννιισσττέέςς    ττηηςς  ααγγοορράάςς  νναα  ππρροοσσεελλκκύύσσοουυνν  ππεελλάάττεεςς..  ΣΣ΄́  ααυυττήή  ττηηνν  

ππεερρίίππττωωσσηη  οοιι  ννεεοοεειισσεερρχχόόμμεεννεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  εείίννααιι  ααννααγγκκαασσμμέέννεεςς  νναα  εεππεεννδδύύσσοουυνν  

ααρρκκεεττάά  υυψψηηλλάά  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  σσεε  έέρρεευυνναα  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη,,  σσεε  ππρροοωωθθηηττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς,,  

δδηημμιιοουυρργγίίαα  δδιικκττύύοουυ  κκ..λλ..ππ..  γγιιαα  νναα  μμπποορρέέσσοουυνν  νναα  ααννττααγγωωννιισσττοούύνν..  

ΠΠρρόόσσββαασσηη  σστταα  κκααννάάλλιιαα  δδιιααννοομμήήςς::  ΑΑυυττόό  ααπποοττεελλεείί  εεμμππόόδδιιοο  εειισσόόδδοουυ,,  κκυυρρίίωωςς,,  γγιιαα  ττιιςς  

εεττααιιρρεείίεεςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααττααννααλλωωττιικκώώνν  ααγγααθθώώνν..  ΤΤαα  κκααννάάλλιιαα  δδιιααννοομμήήςς  σσυυννήήθθωωςς  

εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  δδιισστταακκττιικκάά  ααππέέννααννττιι  σστταα  ννέέαα  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  ππρροοττιιμμοούύνν  τταα  ήήδδηη  

υυππάάρρχχοονντταα  κκααιι  κκααττααξξιιωωμμέένναα..  

ΝΝοομμιικκοοίί  ππεερριιοορριισσμμοοίί::  ΣΣεε  οορριισσμμέέννοουυςς  κκλλάάδδοουυςς  ηη  εείίσσοοδδοοςς  ννέέωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  εεθθννιικκοούύςς  ήή  δδιιεεθθννεείίςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  κκααιι  ννόόμμοουυςς..  

ΦΦόόββοοςς  ααννττίίδδρραασσηηςς  ααππόό  ττιιςς  υυππάάρρχχοουυσσεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς::  ΟΟιι  υυππάάρρχχοουυσσεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  ααννττεεκκδδιικκηηθθοούύνν  μμιιαα  ννεεοοεειισσεερρχχόόμμεεννηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  μμεε  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  ττιιμμώώνν,,  

ααύύξξηησσηη  ττηηςς  δδιιααφφήήμμιισσηηςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  κκάάπποοιιεεςς  λλίίγγεεςς  φφοορρέέςς  μμεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ααρρννηηττιικκήήςς  

δδιιααφφήήμμιισσηηςς  ττηηςς  κκααιιννοούύρργγιιααςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  ααπποοττρρέέπποοννττααςς  ττηηνν  εεγγκκααθθίίδδρρυυσσηη  ττηηςς  ίίδδιιααςς  

όόσσοο  κκααιι  ττηη  γγεεννιικκόόττεερρηη  ππρρόόθθεεσσηη  εειισσόόδδοουυ  ννέέωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττοο  κκλλάάδδοο..  

ΚΚίίννδδυυννοοςς  ααππόό  υυπποοκκααττάάσστταατταα  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς::  ΔΔύύοο  ήή  ππεερριισσσσόόττεερραα  ππρροοϊϊόόνντταα  

εείίννααιι  υυπποοκκααττάάσστταατταα,,  όότταανν  ττοο  έένναα  μμπποορρεείί  νναα  ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι  ττοο  άάλλλλοο  σσεε  μμιιαα  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  χχρρήήσσηη..  ΗΗ  ύύππααρρξξηη  υυπποοκκααττάάσσττααττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  έέχχεειι  άάμμεεσσηη  εεππίίδδρραασσηη  

σσττηη  ζζήήττηησσηη  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  σσυυννήήθθωωςς  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  

ππααρράάγγοουυνν  υυπποοκκααττάάσστταατταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααννττααγγωωννίίζζοοννττααιι  ηη  μμίίαα  ττηηνν  άάλλλληη..  ΗΗ  έένντταασσηη  ττηηςς  

ααππεειιλλήήςς  ττωωνν  υυπποοκκααττάάσσττααττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ηη  σσηημμαασσίίαα  ττοουυςς  γγιιαα  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  

ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  οορριισσμμέέννοουυςς  

ππααρράάγγοοννττεεςς::  

΄́ΥΥππααρρξξηη  κκοοννττιιννώώνν  υυπποοκκααττάάσσττααττωωνν::  ΑΑνν  ηη  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ηη  ααππόόδδοοσσηη  ττωωνν  

υυπποοκκααττάάσσττααττωωνν  εείίννααιι  ηη  ίίδδιιαα  ήή  κκααλλύύττεερρηη  ααππόό  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  ττόόττεε  ηη  

ααππεειιλλήή  υυπποοκκααττάάσστταασσηηςς  εείίννααιι  μμεεγγααλλύύττεερρηη..  

ΕΕππίίδδρραασσηη  ττηηςς  ττιιμμήήςς::  ηη  ύύππααρρξξηη  κκοοννττιιννώώνν  υυπποοκκααττάάσσττααττωωνν  θθέέττεειι  έένναα  όόρριιοο  σσττηηνν  ττιιμμήή  

ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΑΑνν  οοιι  ττιιμμέέςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  εείίννααιι  υυψψηηλλόόττεερρεεςς  ααππ΄́  

ααυυττέέςς  ττωωνν  κκοοννττιιννώώνν  υυπποοκκααττάάσσττααττωωνν,,  ττόόττεε  οοιι  ππεελλάάττεεςς  εείίννααιι  πποολλύύ  ππιιθθααννόό  νναα  

σσττρρααφφοούύνν  ππρροοςς  τταα  ττεελλεευυττααίίαα..  

ΡΡοοππήή  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν  ππρροοςς  τταα  υυπποοκκααττάάσστταατταα::  αανν  οοιι  ππεελλάάττεεςς  εείίννααιι  ππρρόόθθυυμμοοιι  νναα  

δδοοκκιιμμάάσσοουυνν  τταα  υυπποοκκααττάάσστταατταα  ππρροοϊϊόόνντταα,,  ττόόττεε  ηη  ααππεειιλλήή  ααππ΄́  ααυυττάά    εείίννααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  
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έέννττοοννηη..  ΦΦυυσσιικκάά  ηη  ρροοππήή  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  ππρροοςς  τταα  υυπποοκκααττάάσστταατταα  ππρροοϊϊόόνντταα  εείίννααιι  

σσυυννάάρρττηησσηη  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  πποουυ  γγιι΄́  ααυυττοούύςς  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ααυυττήή  ηη  ααλλλλααγγήή..  ΌΌσσοο  

υυψψηηλλόόττεερραα  εείίννααιι  ααυυττάά  τταα  κκόόσσττηη,,  ττόόσσοο  λλιιγγόόττεερροο  ππρρόόθθυυμμοοιι  εείίννααιι  οοιι  ππεελλάάττεεςς,,  μμιιααςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  νναα  σσττρρααφφοούύνν  ππρροοςς  υυπποοκκααττάάσστταατταα..  

ΗΗ  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν::    σσεε  πποολλλλοούύςς  κκλλάάδδοουυςς  τταα  έέξξοοδδαα  γγιιαα  

ππρρώώττεεςς  ύύλλεεςς  κκααιι  ππρροομμήήθθεειιεεςς  ααπποοττεελλοούύνν  έένναα  σσηημμααννττιικκόό  πποοσσοοσσττόό  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  

κκόόσσττοουυςς  ττοουυ  ππααρρααγγόόμμεεννοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς..  ΟΟιι  ππρροομμηηθθεευυττέέςς  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  σσηημμααννττιικκάά  ττοο  

κκόόσσττοοςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ήή  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς..  ΗΗ  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  

ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοουυςς  αακκόόλλοουυθθοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς::  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν::  όόσσοο  λλιιγγόόττεερροοιι  κκααιι  μμεεγγααλλύύττεερροοιι  ππρροομμηηθθεευυττέέςς  υυππάάρρχχοουυνν,,  

ττόόσσοο  μμεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  έέχχοουυνν,,  κκααιι  ττόόσσοο  ππιιοο  άάμμεεσσαα  εεξξααρρττηημμέέννεεςς  

ααππ΄́  ααυυττοούύςς  εείίννααιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ..  

ΜΜέέγγεεθθοοςς  κκααιι  σσηημμαασσίίαα  ττοουυ  ααγγοορραασσττήή::  όότταανν  οο  ααγγοορραασσττήήςς  εείίννααιι  μμεεγγάάλλοοςς  κκααιι  

σσηημμααννττιικκόόςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππρροομμηηθθεευυττέέςς,,  ττόόττεε  ηη  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  ττοουυςς  δδύύννααμμηη  μμεειιώώννεεττααιι..  

ΒΒααθθμμόόςς  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν::  όότταανν  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττωωνν  

ππρροομμηηθθεευυττώώνν  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  ππρρααγγμμααττιικκήήςς  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηηςς,,  

ττόόττεε  ττοο  κκόόσσττοοςς  μμεετταακκίίννηησσηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  εείίννααιι  υυψψηηλλόό..  ΣΣ΄́  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  

δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν  εείίννααιι  ααυυξξηημμέέννηη..  

ΔΔυυννααττόόττηητταα  υυπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν::  αανν  υυππάάρρχχοουυνν  

κκοοννττιιννάά  υυπποοκκααττάάσστταατταα  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν,,  ττόόττεε  οοιι  ααγγοορραασσττέέςς  έέχχοουυνν  

ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  ππηηγγέέςς  ππρροομμηηθθεευυττώώνν  κκααιι  ηη  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  

ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  σστταα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα,,  ττοο  κκόόσσττοοςς  

ππρροομμηηθθεειιώώνν  ααπποοττεελλεείί,,  κκααττάά  ππρροοσσέέγγγγιισσηη,,  ττοο  έένναα  ττρρίίττοο  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν  ττοουυςς,,  μμεε  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα    οοιι  ππρροομμηηθθεευυττέέςς  νναα  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  κκααττάά  πποολλύύ  ττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  κκααιι  

ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  κκάάθθεε  μμοοννάάδδααςς..  ΗΗ  δδύύννααμμηη  εεππιιρρρροοήήςς  ττωωνν  

ππρροομμηηθθεευυττώώνν  μμεειιώώννεεττααιι  όόσσοο  ααυυξξάάννεεττααιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττοουυςς  κκααιι  όόσσοο  ααυυξξάάννεεττααιι  ηη  

ααγγοορραασσττιικκήή  δδυυννααττόόττηητταα  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ..  

ΗΗ  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  ττωωνν  ααγγοορραασσττώώνν::  οοιι  ππεελλάάττεεςς  μμιιααςς  εεττααιιρρεείίααςς  μμπποορροούύνν  νναα  

ττηηνν  ααννααγγκκάάσσοουυνν  νναα  μμεειιώώσσεειι  ττιιςς  ττιιμμέέςς  ήή  νν΄́  ααππααιιττήήσσοουυνν  κκααλλύύττεερρηη  πποοιιόόττηητταα  μμεε  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  

ττιιμμέέςς..  ΑΑννααλλυυττιικκόόττεερραα  ηη  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  ττωωνν  ααγγοορραασσττώώνν  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  

ττοουυςς  αακκόόλλοουυθθοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς::  
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ΜΜέέγγεεθθοοςς  ττοουυ  ααγγοορραασσττήή::  όόσσοο  μμεεγγααλλύύττεερροοςς  εείίννααιι  οο  ααγγοορραασσττήήςς  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  

σσηημμααννττιικκόόςς  γγιιαα  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα,,  ττόόσσοο  μμεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  έέχχεειι..  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ππρροομμηηθθεευυττώώνν::  ααννττίίθθεετταα,,  ηη  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  ττωωνν  ααγγοορραασσττώώνν  

μμεειιώώννεεττααιι,,  όότταανν  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ππρροομμηηθθεευυττώώνν  ττοουυςς  εείίννααιι  ππεερριιοορριισσμμέέννοοςς..  

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς::  όότταανν  οοιι  ππεελλάάττεεςς  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  

γγννωωρρίίζζοουυνν  ττοο  κκόόσσττοοςς  ττηηςς,,  ττόόττεε  αασσκκοούύνν  μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  ππιιέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  

ττιιμμώώνν..  ΕΕίίννααιι  φφααννεερρόό,,  ππωωςς  όόσσοο  ππεερριισσσσόόττεερροο  αακκρριιββεείίςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  έέχχοουυνν  οοιι  

ππεελλάάττεεςς,,  ττόόσσοο  ααυυξξάάννεεττααιι  κκααιι  ηη  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  ττοουυςς  δδύύννααμμηη..  

ΕΕυυααιισσθθηησσίίαα  ττωωνν  ααγγοορραασσττώώνν  σσττηηνν  ττιιμμήή::  οοιι  ππεελλάάττεεςς  μμιιααςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααππααιιττοούύνν  

χχααμμηηλλόόττεερρεεςς  ττιιμμέέςς,,  όότταανν  ττοο  ππρροοϊϊόόνν  ττηηςς  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  μμεεγγάάλλοο  μμέέρροοςς  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  

ττοουυςς  ήή  έέχχοουυνν  μμιικκρράά  κκέέρρδδηη  κκααιι  ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  ττ΄́  ααυυξξήήσσοουυνν..  ΣΣ’’  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

ααυυξξάάννοοννττααιι  οοιι  ππιιέέσσεειιςς  ττωωνν  ααγγοορραασσττώώνν  γγιιαα  χχααμμηηλλόόττεερρεεςς  ττιιμμέέςς..  

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς::  αανν  ττοο  ππρροοϊϊόόνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  εείίννααιι  

δδιιααφφοορροοπποοιιηημμέέννοο  κκααιι  σσηημμααννττιικκόό  γγιιαα  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττηηςς,,  ττόόττεε  ααυυττοοίί  δδεενν  έέχχοουυνν  μμεεγγάάλληη  

δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη,,  γγιιααττίί  εεξξααρρττώώννττααιι  άάμμεεσσαα  ααππ΄́  ααυυττόό  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  

εεππιιχχεείίρρηησσηη..  ΣΣττηηνν  ααννττίίθθεεττηη  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ηη  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  

ααυυξξάάννεεττααιι..  ΟΟιι  κκυυρριιόόττεερροοιι  ππεελλάάττεεςς  ττωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν  εείίννααιι  τταα  ττοουυρριισσττιικκάά  γγρρααφφεείίαα..    ΗΗ  

δδύύννααμμηη  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  γγρρααφφεείίωωνν  εείίννααιι  κκααθθοορριισσττιικκήή,,  δδιιόόττιι  εελλέέγγχχοουυνν  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  

μμέέρροοςς  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααγγοορράάςς..  ΤΤαα  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ  

ααυυξξάάννοουυνν  ττηη  ζζήήττηησσηη  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ττοουυςς  κκααιι  μμεειιώώννοουυνν  ττοο  ρρόόλλοο  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  

γγρρααφφεείίωωνν..  ΕΕππίίσσηηςς,,  μμεε  όόσσοο  ππεερριισσσσόόττεερραα  ττοουυρριισσττιικκάά  γγρρααφφεείίαα  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι  έένναα  

ξξεεννοοδδοοχχεείίοο,,  ττόόσσοο  λλιιγγόόττεερροο  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοο  κκααθθέένναα  ααππόό  ααυυττάά..  ΟΟρριισσμμέένναα  δδεε  

ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  γγιιαα  νναα  ααννααχχααιιττίίσσοουυνν  ττηηνν  ππίίεεσσηη  πποουυ  οοιι  ττοουυρριισσττιικκοοίί  ππρράάκκττοορρεεςς  αασσκκοούύνν  

σσυυχχννάά  σσ΄́  ααυυττάά,,  εεππεεκκττεείίννοουυνν  κκάάθθεετταα  ττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττέέςς  ττοουυςς  μμεε  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  

ττοουυρριισσττιικκοούύ  γγρρααφφεείίοουυ..  

ΗΗ  έένντταασσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  υυππααρρχχόόννττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν::  ηη  έένντταασσηη  ττοουυ  

ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  κκάάπποοιιοο  

κκλλάάδδοο  εείίννααιι  μμιιαα  αακκόόμμηη  δδύύννααμμηη  πποουυ  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεειι  ττηηνν  εελλκκυυσσττιικκόόττηηττάά  ττοουυ..  ΗΗ  έένντταασσηη  

ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  εείίννααιι  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττωωνν  κκιιννήήσσεεωωνν  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  νναα  

ββεελλττιιώώσσοουυνν  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυςς  σσττηηνν  ααγγοορράά..  ΟΟ  ττρρόόπποοςς  κκααιι  ηη  έένντταασσηη  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  

ααννττιιδδρροούύνν  οοιι  ααννττααγγωωννιισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  

http://www.uop.gr/
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εεππιικκρρααττοούύνν  σσττοονν  κκλλάάδδοο..  ΓΓιιαα  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττηηςς  έένντταασσηηςς  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  

εεξξεεττάάζζοοννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθοοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς::  

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ααννττααγγωωννιισσττώώνν::  όότταανν  σσεε  κκάάπποοιιοο  κκλλάάδδοο  υυππάάρρχχοουυνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ίίσσηηςς  

δδυυννααμμιικκόόττηηττααςς  κκααιι  μμεεγγέέθθοουυςς,,  ττόόττεε  οο  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  εείίννααιι  σσυυννήήθθωωςς    

έέννττοοννοοςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  έένντταασσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  ααυυξξάάννεειι  όόσσοο  ααυυξξάάννεεττααιι  κκααιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  

ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

ΥΥψψηηλλάά  σσττααθθεερράά  κκόόσσττηη  κκααιι  οοιικκοοννοομμίίεεςς  κκλλίίμμαακκααςς::  όότταανν  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  υυψψηηλλόό  σσττααθθεερρόό  κκόόσσττοοςς,,  ττόόττεε  εεππιιδδιιώώκκοουυνν  νναα  ααυυξξήήσσοουυνν  ττηηνν  

ππααρρααγγόόμμεεννηη  πποοσσόόττηητταα  γγιιαα  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  μμεεγγααλλύύττεερροοςς  κκααττααμμεερριισσμμόόςς  ττοουυ  κκααιι  νναα  

εεππωωφφεελληηθθοούύνν  ααππόό  ττιιςς  οοιικκοοννοομμίίεεςς  κκλλίίμμαακκααςς..  ΣΣ΄́  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  έένντταασσηη  ττοουυ  

ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  ααυυξξάάννεεττααιι,,  κκααθθώώςς  οοιι  σσττρρααττηηγγιικκέέςς  εεππιιλλοογγέέςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

γγίίννοοννττααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  εεππιιθθεεττιικκέέςς  κκααιι  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  κκααττααλλήήγγοουυνν  σσεε  ππόόλλεεμμοο  ττιιμμώώνν..  

ΠΠρροοσσππάάθθεειιεεςς  γγιιαα  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  μμεερριιδδίίοουυ  ααγγοορράάςς::  σσττηηνν  έένντταασσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  

ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  υυππάάρρχχοουυσσεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  σσυυμμββάάλλλλεειι  ηη  εεππιιθθυυμμίίαα  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  νν΄́  

ααυυξξήήσσεειι  ττοο  μμεερρίίδδιιοο  ααγγοορράάςς  ττηηςς..  ΟΟιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  γγιιαα  νναα  ττοο  εεππιιττύύχχοουυνν  ααυυττόό  σσυυννήήθθωωςς  

ααυυξξάάννοουυνν  ττηη  δδιιααφφήήμμιισσηη  κκααιι  ττιιςς  άάλλλλεεςς  ππρροοωωθθηηττιικκέέςς  ττοουυςς  εεννέέρργγεειιεεςς,,  εειισσάάγγοουυνν  ννέέαα  

ππρροοϊϊόόνντταα,,  ααρρχχίίζζοουυνν  ππόόλλεεμμοο  ττιιμμώώνν  ήή  ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  εεξξααγγοορράάσσοουυνν  άάλλλλεεςς  

ααννττααγγωωννιισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  ΗΗ  ααννττίίδδρραασσηη  ττωωνν  ααννττααγγωωννιισσττώώνν  ττοουυςς  ααυυξξάάννεειι  ττηηνν  

έένντταασσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ..  

΄́ΕΕλλλλεειιψψηη  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηηςς  σστταα  ππρροοϊϊόόνντταα::  όότταανν  ηη  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  δδεενν  εείίννααιι  υυψψηηλλήή,,  οοιι  ππεελλάάττεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  υυπποοκκαατταασσττήήσσοουυνν  ττοο  

ππρροοϊϊόόνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  μμεε  ππρροοϊϊόόνντταα  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

΄́ΥΥππααρρξξηη  υυψψηηλλώώνν  εεμμπποοδδίίωωνν  εεξξόόδδοουυ::  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  κκοοσσττίίζζεειι  σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  

ππεερριισσσσόόττεερροο  νναα  ββγγεειι  ααππόό  κκάάπποοιιοο  κκλλάάδδοο,,  ππααρράά  νναα  μμεείίννεειι  σσ΄́  ααυυττόόνν..  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  μμπποορρεείί  

νναα  εείίννααιι  χχρρηημμααττιικκόό,,  όόππωωςς  μμεεγγάάλλεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  εεξξοοππλλιισσμμόό  κκααιι  

ππάάγγιιαα..  ΄́ΟΟτταανν  υυππάάρρχχοουυνν  εεμμππόόδδιιαα  εεξξόόδδοουυ,,  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  έέχχεειι  σσοοββααρράά  κκίίννηηττρραα  νναα  

σσυυννεεχχίίσσεειι  νναα  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττοονν  κκλλάάδδοο,,  έέσσττωω  κκααιι  αανν  ααυυττόό  σσηημμααίίννεειι  μμεειιωωμμέένναα  

κκέέρρδδηη  ήή  αακκόόμμαα  κκααιι  ζζηημμίίαα..  

  

      ΟΟ  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  σσττιιςς  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  φφοορρέέςς  

ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  γγεεωωγγρρααφφιικκάά..  ΟΟιι  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκάάθθεε  ππεερριιοοχχήήςς  

ααννττααγγωωννίίζζοοννττααιι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  κκααιι  οο  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ττοοππιικκήή  ααγγοορράά  
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ααυυξξάάννεειι  ααννάάλλοογγαα  μμεε  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  μμοοννάάδδωωνν..  ΟΟ  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  γγίίννεεττααιι  

εεννττοοννόόττεερροοςς  όότταανν  κκάάπποοιιεεςς  μμοοννάάδδεεςς  ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  ααυυξξήήσσοουυνν  ττοο  μμεερρίίδδιιόό  ττοουυςς  σσττηηνν  

ααγγοορράά..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  ττάάσσεειιςς  ππααγγκκοοσσμμιιοοπποοίίηησσηηςς  έέχχοουυνν  εεμμφφααννεείίςς  σσυυννέέππεειιεεςς  σσττοονν  

ααννττααγγωωννιισσμμόό  ττωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν,,  δδιιόόττιι  ααρρκκεεττέέςς  ααξξιιόόλλοογγεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  

εεξξωωττεερριικκοούύ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεφφααρρμμόόζζοουυνν  δδοοκκιιμμαασσμμέένναα  σσυυσσττήήμμαατταα  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  εειισσέέρρχχοοννττααιι  

σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς  ααυυξξηημμέέννεεςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκέέςς  ππιιέέσσεειιςς..    

  

  

33..22..22  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  

      ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  πποουυ  κκρρίίννεεττααιι  ααππααρρααίίττηηττηη,,  

εεξξίίσσοουυ  σσηημμααννττιικκήή  γγιιαα  κκάάθθεε  εεππιιχχεείίρρηησσηη  εείίννααιι  κκααιι  ηη  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  εεσσωωττεερριικκοούύ  

ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  ΑΑππόό  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  ααυυττήή  ππρροοκκύύππττοουυνν  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  μμεε  ττοονν  

οοπποοίίοο  εείίννααιι  δδοομμηημμέέννοο  ττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυςς  

ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  ήή  σσττηηνν  ααπποοττυυχχίίαα  

ααννττίίσσττοοιιχχαα..  ΑΑππόό  ττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  εεξξάάγγοουυμμεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα  ττηηςς  οορργγάάννωωσσηηςς,,  ττηηνν  κκοουυλλττοούύρραα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  ττηηνν  

εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  κκααιι  ττοο  σσυυννδδυυαασσμμόό  ττωωνν  κκάάθθεε  μμοορρφφήήςς  ππόόρρωωνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  ττοο  ββααθθμμόό  

υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  ααπποοσσττοολλήήςς  ττηηςς..  ΜΜέέσσωω  ττηηςς  ααννάάλλυυσσηηςς  ααυυττήήςς  εεππιιδδιιώώκκεεττααιι  ηη  ααννεεύύρρεεσσηη  

ττωωνν  μμεεττααββλληηττώώνν  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  ααπποοττεελλοούύνν  δδυυννάάμμεειιςς  ήή  ααδδυυννααμμίίεεςς  ττηηςς  εεκκάάσσττοοττεε  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΜΜιιαα  μμεεττααββλληηττήή  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ωωςς  δδύύννααμμηη  όότταανν  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι    

ππηηγγήή  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  ΜΜεε  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  

εεσσωωττεερριικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκύύψψεειι  όόττιι  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  γγιιαα  

μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  εείίννααιι  οοιι  ππόόρροοιι,,  οοιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  ήή  άάλλλλαα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττάά  ττηηςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  

ττοουυςς  ααννττααγγωωννιισσττέέςς  ττηηςς..  ΜΜιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ήή  νναα  μμπποορρεείί  νναα  

ααπποοκκττήήσσεειι  ττοουυςς  ππόόρροουυςς,,  ττηη  μμοοννααδδιικκόόττηητταα  κκααιι  ττιιςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκέέςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  πποουυ  

ααππααιιττοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  μμιιααςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς..  ΕΕλλλλεείίψψεειιςς  ππόόρρωωνν,,  

κκεεννάά  σσττιιςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  κκααιι  ααδδυυννααμμίίεεςς  σσττηηνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκήή  θθέέσσηη  κκάάννοουυνν  ττηηνν  εεππιιδδίίωωξξηη  

ββέέββααιιωωνν  σσττρρααττηηγγιικκώώνν  ππααρραακκιιννδδυυννεευυμμέέννηη  ήή  ααννεεππιιθθύύμμηηττηη..  ΚΚααττ’’  εεππέέκκτταασσηη,,  ααδδυυννααμμίίαα  

εείίννααιι  μμιιαα  κκααττάάσστταασσηη  πποουυ  θθέέττεειι  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσεε  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  μμεειιοοννέέκκττηημμαα  

((ΓΓεεωωρργγόόπποουυλλοοςς  22000066,,  σσεελλ..  7711))..  
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33..22..33  ΗΗ  ΘΘεεωωρρίίαα  ττωωνν  ΠΠόόρρωωνν  κκααιι  ΙΙκκααννοοττήήττωωνν  

      ΗΗ  θθεεωωρρίίαα  ττωωνν  ππόόρρωωνν  κκααιι  ιικκααννοοττήήττωωνν  έέχχεειι  ααννααππττυυχχθθεείί  ττιιςς  δδύύοο  ττεελλεευυττααίίεεςς  δδεεκκααεεττίίεεςς..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  όόττιι  κκάάθθεε  εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδιιααφφέέρρεειι  ααππόό  ττοουυςς  ααννττααγγωωννιισσττέέςς  ττηηςς  

ωωςς  ππρροοςς  ττοουυςς  ππόόρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  πποουυ  δδιιααθθέέττεειι,,  ααλλλλάά  κκααιι  ωωςς  ππρροοςς  ττοονν  ττρρόόπποο  

μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  ττιιςς  εεκκμμεεττααλλλλεεύύεεττααιι  ((ΓΓεεωωρργγόόπποουυλλοοςς  22000066,,  σσεελλ..  117700))..  ΟΟιι  υυπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττηηςς  

θθεεώώρρηησσηηςς  ((BBaarrnneeyy  11999911,,  σσεελλ..9999)),,  εεππιικκεεννττρρώώννοοννττααιι  σστταα  ιιδδιιααίίττεερραα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  

εεσσωωττεερριικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκάάθθεε  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  θθεεωωρρώώννττααςς  όόττιι  ααπποοττεελλοούύνν  μμιιαα  ππιιοο  

σσττααθθεερρήή  ββάάσσηη  γγιιαα  ττοονν  σσχχεεδδιιαασσμμόό  κκααιι  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  μμιιααςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς,,  σσεε  ααννττίίθθεεσσηη  

μμεε  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ττοο  οοπποοίίοο  μμεεττααββάάλλλλεεττααιι    μμεε  ττααχχεείίςς  

ρρυυθθμμοούύςς..  ΑΑππόό  ττηη  θθεεωωρρίίαα  ττωωνν  ππόόρρωωνν  κκααιι  ιικκααννοοττήήττωωνν  ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  ηη  εεππιιττυυχχίίαα  μμιιααςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττοουυςς  ππόόρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττέέςς  ττηηςς,,  ααπποοττεελλώώννττααςς  ττηη  

ββαασσιικκήή  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  ττηηνν  ππρρωωττααρρχχιικκήή  ππηηγγήή  

κκεερρδδοοφφοορρίίααςς..  

ΑΑννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  ττααξξιιννόόμμηησσήή  ττοουυςς,,  ππρροοττεείίννοοννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  ττρρεειιςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς::  

αα))  οοιι  ΦΦυυσσιικκοοίί  ππόόρροοιι,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ττιιςς  ππρρώώττεεςς  ύύλλεεςς,,  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα,,  ττοο  

μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  εεξξοοππλλιισσμμόό,,  ττιιςς  κκααιιννοοττοομμίίεεςς  

ββ))  οοιι  ΑΑννθθρρώώππιιννοοιι  ππόόρροοιι,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααφφοορροούύνν  ττοο  ααννθθρρώώππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό,,  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττέέςς  

ττοουυ,,  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  πποουυ  δδιιααθθέέττεειι,,  ττηηνν  εεμμππεειιρρίίαα  ττοουυ  κκααιι    

γγ))  οοιι  ΟΟρργγααννωωσσιιαακκοοίί  ππόόρροοιι,,  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηη  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη,,  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη,,  ττηηνν  

ηηγγεεσσίίαα  κκααιι  ττηηνν  κκοουυλλττοούύρραα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

      ΚΚάάθθεε  εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδιιααθθέέττεειι  σσεε  μμιικκρρόόττεερροο  ήή  μμεεγγααλλύύττεερροο  ββααθθμμόό  μμιιαα  ππλλεειιάάδδαα  φφυυσσιικκώώνν  

ααννθθρρώώππιιννωωνν  κκααιι  οορργγααννωωσσιιαακκώώνν  ππόόρρωωνν..  ΩΩσσττόόσσοο  ααυυττοοίί  ααππόό  μμόόννοοιι  ττοουυςς  δδεενν  εείίννααιι  

ααρρκκεεττοοίί  γγιιαα  νναα  χχααρρίίσσοουυνν  σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα..  ΗΗ  

εεππιιχχεείίρρηησσηη  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  ππόόρροουυςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ττοουυςς  σσυυννδδυυάάζζεειι  γγιιαα  νναα  

δδηημμιιοουυρργγεείί  ιικκααννόόττηηττεεςς  ((ccaappaabbiilliittiieess))..  ΟΟιι  ιικκααννόόττηηττεεςς,,  λλοοιιππόόνν  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  

ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττοο  σσωωσσττόό  σσυυννδδυυαασσμμόό  κκααιι  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  μμιιααςς  οομμάάδδααςς  ππόόρρωωνν..    

ΟΟιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  δδιιααχχωωρριισσττοούύνν  σσεε  δδύύοο  κκααττηηγγοορρίίεεςς::  

11..  ττιιςς  ΟΟρριιαακκέέςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  ((tthhrreesshhoolldd  ccoommppeetteenncciieess))  κκααιι    

22..  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  ΚΚοορρμμοούύ  ((ccoorree  ccoommppeetteenncciieess))..  

      ΟΟιι  οορριιαακκέέςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  εείίννααιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς,,  εείίττεε  δδιιααθθέέττοουυνν  κκααιι  οοιι  

ααννττααγγωωννιισσττέέςς,,  εείίττεε  μμπποορροούύνν  εεύύκκοολλαα  νναα  ττιιςς  μμιιμμηηθθοούύνν,,  όόππωωςς  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  μμιιαα  

ττεεχχννοολλοογγίίαα..  ΑΑννττιιθθέέττωωςς,,  οοιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  κκοορρμμοούύ  ((ήή  μμοοννααδδιικκέέςς  ιικκααννόόττηηττεεςς))  εείίννααιι  
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ιικκααννόόττηηττεεςς  πποουυ  δδεενν  δδιιααθθέέττοουυνν  οοιι  ααννττααγγωωννιισσττέέςς,,  δδεενν  μμπποορροούύνν  εεύύκκοολλαα  νναα  ττιιςς  

μμιιμμηηθθοούύνν  κκααιι  μμπποορροούύνν  νναα  ααπποοδδώώσσοουυνν  έένναα  δδιιααττηηρρήήσσιιμμοο  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  

ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  ((ssuussttaaiinnaabbllee  ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggee)),,    ττοο  οοπποοίίοο  οοδδηηγγεείί  σσεε  σσττρρααττηηγγιικκήή  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ηη  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήή  κκοουυλλττοούύρραα  κκααιι  

ττοο  κκλλίίμμαα  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  ωωςς  ««κκοοιιννωωννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα»»  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν    

εεύύκκοολλαα  ααννττιικκεείίμμεεννοο  μμίίμμηησσηηςς..  ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  οοιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  κκοορρμμοούύ  εείίννααιι  ττοο  

ζζηηττοούύμμεεννοο  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  κκααιι  ττηηνν  υυππεερροοχχήή  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ωωςς  ππρροοςς  ττοονν  

ααννττααγγωωννιισσμμόό  ωωσσττόόσσοο,,  οοιι  οορριιαακκέέςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  ααπποοττεελλοούύνν  ττηηνν  ααννααγγκκααίίαα  σσυυννθθήήκκηη  γγιιαα  

ττηηνν  εείίσσοοδδόό  ττηηςς  σσττοονν  ααννττααγγωωννιισσμμόό..  

  

      ΄́ΕΕνναα  σσηημμααννττιικκόό  σσηημμεείίοο  σσττηη  θθεεωωρρίίαα  ττωωνν  ππόόρρωωνν  κκααιι  ττωωνν  ιικκααννοοττήήττωωνν  εείίννααιι  ηη  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααπποοττίίμμηησσηηςς  ττηηςς  δδυυννηηττιικκήήςς  ττοουυςς  ααππόόδδοοσσηηςς  κκααιι  σσττηηνν  οοπποοίίαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

νναα  σσυυννυυπποολλοογγιισσττοούύνν,,  ττόόσσοο  οοιι  σσχχέέσσεειιςς  μμεεττααξξύύ  ππόόρρωωνν  κκααιι  ιικκααννοοττήήττωωνν,,  όόσσοο  κκααιι  ηη  

πποολλυυππλλοοκκόόττηητταα  ττωωνν  σσχχέέσσεεωωνν  ααυυττώώνν..  ΌΌππωωςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  κκααιι  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς,,  

ββαασσιικκόό  κκρριιττήήρριιοο  ααπποοττίίμμηησσηηςς  ττηηςς  δδυυννηηττιικκήήςς  ττοουυςς  ααππόόδδοοσσηηςς  εείίννααιι  ττοο  κκααττάά  ππόόσσοο  

δδηημμιιοουυρργγοούύνν  σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα..  ΗΗ  δδυυννααττόόττηητταα  ααυυττήή  

σσυυννδδέέεεττααιι  άάμμεεσσαα  μμεε  ττοο  ρρυυθθμμόό  ααππααξξίίωωσσήήςς  ττοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  μμεε  ττηηνν  ττυυχχόόνν  ααννττιιγγρρααφφήή  

ττοουυςς  ααππόό  ττοουυςς  ααννττααγγωωννιισσττέέςς..  ΤΤοο  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  ππόόρροοιι  κκααιι  οοιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  ττηηςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  θθαα  ααπποοσσββεεσσθθοούύνν  ήή  θθαα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  ααννττιικκεείίμμεεννοο  μμίίμμηησσηηςς  εεξξααρρττάάττααιι  

ααππόό  οορριισσμμέένναα  ιιδδιιααίίττεερραα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυςς..  ΑΑυυττάά  εείίννααιι  τταα  εεξξήήςς::  

αα))  ΣΣττααθθεερρόόττηητταα  ((DDuurraabbiilliittyy))::  εείίννααιι  οο  ρρυυθθμμόόςς  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  οοιι  ππόόρροοιι  κκααιι  οοιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  

μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααπποοσσββέέννοοννττααιι  ήή  ααππααξξιιώώννοοννττααιι..  ΕΕίίννααιι  ππρροοφφααννέέςς  όόττιι,,  όόσσοο  

μμεεγγααλλύύττεερροο  κκύύκκλλοο  ζζωωήήςς  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  οοιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  κκααιι  οοιι  ππόόρροοιι,,  ττόόσσοο  

ππεερριισσσσόόττεερροο  δδιιααττηηρροούύννττααιι  κκααιι  τταα  σσυυγγκκρριιττιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα..  ΟΟ  ααυυξξααννόόμμεεννοοςς  

ρρυυθθμμόόςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττηηςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς,,  κκααττάά  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα,,  έέχχεειι  μμεειιώώσσεειι  σσεε  

μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ζζωωήήςς  ττωωνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  ππλλεεοοννεεκκττηημμάάττωωνν  πποουυ  

σσττηηρρίίζζοοννττααιι  σσεε  κκααιιννοοττοομμίίεεςς  ήή  σσεε  ττεεχχννοολλοογγιικκόό  εεξξοοππλλιισσμμόό..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  ιικκααννόόττηηττεεςς,,  όόππωωςς  

ηη  κκοουυλλττοούύρραα  ήή  ηη  φφήήμμηη  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  μμεεγγααλλύύττεερροο  ββααθθμμόό  

σσττααθθεερρόόττηηττααςς..  ΓΓεεννιικκάά,,  οοιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππααξξιιώώννοοννττααιι  σσυυννήήθθωωςς  μμεε  ππιιοο  ααρργγοούύςς  ρρυυθθμμοούύςς  

ααππόό  ττοουυςς  ππόόρροουυςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ββαασσίίζζοοννττααιι..  

ββ))  ΔΔιιααύύγγεειιαα  ((TTrraannssppaarreennccyy))::  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  ππααρρέέλλθθεειι  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εείίννααιι  σσεε  θθέέσσηη  οοιι  ααννττααγγωωννιισσττέέςς  νναα  μμιιμμηηθθοούύνν  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  κκοορρμμοούύ  

http://www.uop.gr/
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σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ββαασσίίζζεεττααιι  ηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΄́ΟΟσσοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  εείίννααιι  ααυυττόό  ττοο  

χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα,,  ττόόσσοο  θθαα  εείίννααιι  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσεε  θθέέσσηη  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά  ττοονν  ααννττααγγωωννιισσμμόό..  ΄́ΟΟτταανν  έένναα  σσυυγγκκρριιττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  εείίννααιι  

ππεερρίίππλλοοκκοο  κκααιι  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττοο  σσυυννδδυυαασσμμόό  κκααιι  ττοο  σσυυννττοοννιισσμμόό  πποολλλλώώνν  ιικκααννοοττήήττωωνν  

κκααιι  ππόόρρωωνν  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα  εεννττοοππιισσττεείί  κκααιι  νν΄́  ααννααλλυυθθεείί  ααππόό  ττοουυςς  ααννττααγγωωννιισσττέέςς..  

γγ))  ΜΜεεττααββιιββαασσιιμμόόττηητταα  ((TTrraannssffeerraabbiilliittyy))::  ηη  μμεεττααββιιββαασσιιμμόόττηητταα  εείίννααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  ττωωνν  

ααννττααγγωωννιισσττώώνν  νναα  σσυυγγκκεεννττρρώώσσοουυνν  ττοουυςς  ππόόρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  

μμιιμμηηθθοούύνν  ττηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΄́ΟΟσσοο  ππιιοο  εεύύκκοολλοο  εείίννααιι  νναα  

σσυυγγκκεεννττρρώώσσοουυνν  ααυυττάά  τταα  σσττοοιιχχεείίαα,,  ττόόσσοο  μμιικκρρόόττεερρηη  θθαα  εείίννααιι  ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ζζωωήήςς  ττωωνν  

ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  ππλλεεοοννεεκκττηημμάάττωωνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

δδ))  ΔΔυυννααττόόττηητταα  ΑΑννττιιγγρρααφφήήςς  ((DDuupplliiccaabbiilliittyy))::  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ττωωνν  

ααννττααγγωωννιισσττώώνν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσοουυνν  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  ππόόρροουυςς  κκααιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  γγιιαα  νναα  

μμιιμμηηθθοούύνν  ττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  αακκόόμμηη  κκιι  αανν  μμιιαα  

εεππιιχχεείίρρηησσηη  ππρροοσσλλάάββεειι  δδιιοοιικκηηττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  ααππόό  έένναανν  ααννττααγγωωννιισσττήή  ττηηςς,,  ααυυττόό  δδεενν  

σσηημμααίίννεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  όόττιι  ααυυττοομμάάττωωςς  θθαα  ααπποοκκττήήσσεειι  ττηηνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη  ήή  

ττηηνν  κκοουυλλττοούύρραα  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσττήή  ττηηςς..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  οο  μμηηχχααννοολλοογγιικκόόςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  ήή  οοιι  

ππρρώώττεεςς  ύύλλεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  ααπποοκκττηηθθοούύνν  κκααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  χχωωρρίίςς  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  

δδυυσσκκοολλίίεεςς..  ΕΕκκττόόςς  όόμμωωςς  ααππόό  τταα  δδύύοο  ααυυττάά  άάκκρραα,,  υυππάάρρχχοουυνν  κκααιι  οορριισσμμέέννεεςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  

πποουυ  εεννώώ,,  εεκκ  ππρρώώττηηςς  όόψψεεωωςς,,  φφααίίννοοννττααιι  εεύύκκοολλαα  ααννττιιγγρράάψψιιμμεεςς,,  ττεελλιικκάά  όόμμωωςς  

ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  όόττιι  ααννττιιγγρράάφφοοννττααιι  πποολλύύ  δδύύσσκκοολλαα..  ((HHiitttt,,    HHoosskkiissssoonn,,  22000011))..  

  

      

33..33  ΔΔιιααττηηρρήήσσιιμμοο  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόό  ΠΠλλεεοοννέέκκττηημμαα  κκααιι  οοιι  ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  ΔΔηημμιιοουυρργγίίααςς    

      ΕΕάάνν  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  έένναα  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  έέννααννττιι  ττωωνν  ααννττααγγωωννιισσττώώνν  ττηηςς,,  ττοο  

οοπποοίίοο  δδεενν  ααννττιιγγρράάφφεεττααιι  οούύττεε  ααννττιικκρροούύεεττααιι,,  ηη  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμηη  κκεερρδδοοφφοορρίίαα  ττηηςς  εείίννααιι  

ααμμφφίίββοολληη..  ΗΗ  σσττρρααττηηγγιικκήή  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  σσττηηνν  οουυσσίίαα  μμιιαα  πποοιικκιιλλίίαα  

σσττρρααττηηγγιικκώώνν  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχώώνν,,  όόππωωςς::  σσττρρααττηηγγιικκήή  δδιιααννοομμήήςς,,  

σσττρρααττηηγγιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς,,  σσττρρααττηηγγιικκήή  ττιιμμοολλόόγγηησσηηςς,,  ππααγγκκόόσσμμιιεεςς  σσττρρααττηηγγιικκέέςς  κκ..λλ..ππ..  

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ααππααννττήήσσεειιςς  σσεε  εερρωωττήήμμαατταα  όόππωωςς::  σσεε  πποοιιάά    ββάάσσηη,,  πποούύ  κκααιι  εεννααννττίίοονν  πποοιιώώνν  

ααννττααγγωωννίίζζεεττααιι  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  ααπποοττεελλοούύνν  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  ττηηςς  

εεππιιππρρόόσσθθεεττοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  ––  κκλλεειιδδιιάά,,  πποουυ  οοδδηηγγοούύνν  σσττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  μμέέσσωω  ττηηςς  

δδηημμιιοουυρργγίίααςς  εεννόόςς  δδιιααττηηρρήήσσιιμμοουυ  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς..  

http://www.uop.gr/
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      ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  οο  ττρρόόπποοςς  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααννττααγγωωννίίζζεεττααιι  ((wwaayy  ooff  

ccoommppeettiinngg))  εείίννααιι  οο  ππααρράάγγοοννττααςς  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  σσττρρααττηηγγιικκέέςς..  ΗΗ  

ββάάσσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  ((bbaassiiss  ooff  ccoommppeettiittiioonn)),,  ωωςς  άάλλλλοοςς    ππααρράάγγοοννττααςς,,  ααννααφφέέρρεεττααιι  

σστταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ττιιςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΤΤοο  πποουυ  ααννττααγγωωννίίζζεεττααιι    

ααννααφφέέρρεεττααιι  οουυσσιιαασσττιικκάά  σσττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν  --  ααγγοορρώώνν,,  όόπποουυ  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  

σσκκοοππεεύύεειι  νναα  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιηηθθεείί  ήή  ήήδδηη  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι..  ΤΤέέλλοοςς,,  αακκόόμμηη  έέννααςς  

σσηημμααννττιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  εεππιιττυυχχίίααςς  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  δδιιααττηηρρήήσσιιμμοουυ  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  

ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς,,  εείίννααιι  ηη  ααππόόφφαασσηη  εεννααννττίίοονν  πποοιιώώνν  ααννττααγγωωννίίζζεεττααιι,,  δδηηλλααδδήή  ηη  εεππιιλλοογγήή  

ττωωνν  ααννττααγγωωννιισσττώώνν  ττηηςς..  ΓΓεεννιικκάά,,  τταα  δδιιααττηηρρήήσσιιμμαα  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααρρκκεεττάά  σσηημμααννττιικκάά  ((ssuubbssttaannttiiaall)),,  ώώσσττεε  νναα  κκάάννοουυνν  κκάάπποοιιαα  δδιιααφφοορράά..    

ΕΕννννοοεείίττααιι  εεππίίσσηηςς  όόττιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  δδιιααττηηρρήήσσιιμμαα  ((ssuussttaaiinnaabbllee)),,  ώώσσττεε  νναα  

ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααιι  μμεε  εεππιιττυυχχίίαα  οοιι  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  κκααιι  οοιι  εεννέέρργγεειιεεςς  ττωωνν  

ααννττααγγωωννιισσττώώνν  ((ΓΓεεωωρργγόόπποουυλλοοςς  22000066,,  σσεελλ..  223333))..  

  

  

33..44  ΤΤαα  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσττιικκοούύ  ΠΠρροοϊϊόόννττοοςς  

      ΑΑξξιιοολλοογγώώννττααςς  όόλλαα  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  ππρροοκκύύππττεειι  ττοο  σσυυμμππέέρραασσμμαα  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  

σσττααδδιιαακκήή  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς,,  

ααυυξξααννόόμμεεννηη  εεξξάάρρττηησσηη  ααππόό  ττοονν  μμααζζιικκόό  ττοουυρριισσμμόό,,  ααππώώλλεειιαα  υυψψηηλλοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  

εειισσοοδδήήμμααττοοςς,,  έέλλλλεειιψψηη  δδυυννααττόόττηηττααςς  χχρροοννιικκήήςς  κκααττααννοομμήήςς  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς,,  εεύύκκοολληη  

υυπποοκκααττάάσστταασσηη  ααππόό  άάλλλλεεςς  μμεεσσοογγεειιαακκέέςς  χχώώρρεεςς,,  άάννιισσηη  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς,,  

ιισσχχυυρρέέςς  ππιιέέσσεειιςς  γγιιαα  χχααμμηηλλέέςς  ττιιμμέέςς,,  ααδδυυννααμμίίαα  δδιιααππρρααγγμμάάττεευυσσηηςς  μμεε  ττοουυςς  ιισσχχυυρροούύςς  

ttoouurr--ooppeerraattoorrss,,  έέλλλλεειιψψηη  κκιιννήήττρρωωνν  ααννααββάάθθμμιισσηηςς,,  ππααρράάννοομμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααττααλλυυμμάάττωωνν,,  

ππρροοββλλήήμμαατταα  ββιιωωσσιιμμόόττηηττααςς  κκααιι  δδυυσσκκοολλίίαα  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  σστταα  ννέέαα  ττεεχχννοολλοογγιικκάά  

δδεεδδοομμέένναα..  

  

      ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  ηη  μμεελλέέττηη  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  δδεείίχχννεειι  όόττιι  ηη  

ιικκααννοοπποοίίηησσηη  πποουυ  ααπποορρρρέέεειι  ααππόό  ττηηνν  κκααττααννάάλλωωσσηη  ττωωνν  εεππιιμμέέρροουυςς  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ,,  

δδηηλλααδδήή  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  ααγγααθθώώνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν  μμεειιώώννεεττααιι  δδιιααχχρροοννιικκάά..  ΤΤοο  

ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  ααπποοττεελλοούύμμεεννοο,,  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό,,  ααππόό  έένναα  μμεεγγάάλλοο  ααρριιθθμμόό  

κκοοιιννόόττυυππωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  ααδδυυννααττεείί  δδιιααχχρροοννιικκάά  νναα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσεε  μμιιαα  μμεεγγιισσττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  
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ββααθθμμοούύ  ιικκααννοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  --  κκααττααννααλλωωττώώνν..  ΑΑυυττόό  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  κκρρίίσσηη  

ττοουυ  υυφφιισσττάάμμεεννοουυ  ππρροοττύύπποουυ  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  πποουυ  σσττηηρρίίζζεεττααιι  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά,,  ττοο  οοπποοίίοο  ωωθθήήθθηηκκεε  σστταα  όόρριιάά  ττοουυ  κκααιι  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  σσττηηνν  

υυππεερρππρροοσσφφοορράά  ττοουυρριισσττιικκώώνν  κκααττααλλυυμμάάττωωνν..  ΗΗ  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  

κκααττααλλυυμμάάττωωνν  σσττηηνν  ππααρράάκκττιιαα  ζζώώννηη,,  ββαασσιιζζόότταανν  σσττηη  ββαασσιικκήή  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  δδιιααττήήρρηησσηηςς  

κκααιι  μμεεγγέέθθυυννσσηηςς  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ζζήήττηησσηηςς..  ΩΩσσττόόσσοο,,  ααυυττήή  ηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  δδεενν  

εεππααλληηθθεεύύττηηκκεε  κκααιι  ααπποοττέέλλεεσσεε  ττηηνν  ααππααρρχχήή  μμεείίωωσσηηςς  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς,,  ωωςς  ααππόόρρρροοιιαα  

μμιιααςς  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκοούύ  ττύύπποουυ  κκρρίίσσηηςς  ((σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκάά  ττοουυρριισσττιικκάά  κκααττααλλύύμμαατταα,,  

ππααρρααθθεερριισσττιικκέέςς  κκααττοοιικκίίεεςς  κκ..αα..,,  τταα  οοπποοίίαα  εείίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα  κκααττααγγρρααφφοούύνν  σσττααττιισσττιικκάά))..  

  

      ΤΤοο  ννέέοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν,,  ττοο  οοπποοίίοο  ααννττιιππρροοττεείίννεεττααιι  σσττηηρρίίζζεεττααιι  σσ΄́  έένναα  ννέέοο  

δδιιααφφοορροοπποοιιηημμέέννοο  ππρρόόττυυπποο  μμεε  ννέέαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  πποουυ  

σσυυγγκκρροοττεείί  μμιιαα  ττοουυρριισσττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννηη  σσεε  εεθθννιικκόό  κκααιι  ππεερριιφφεερρεειιαακκόό  

εεππίίππεεδδοο..  ΕΕίίννααιι  έένναα  ππρρόόττυυπποο  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  πποουυ  δδιιααθθέέττεειι  ««ττυυπποοπποοιιηημμέένναα»»  

σσττοοιιχχεείίαα,,  εείίννααιι  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό,,  εείίννααιι  πποοιιοοττιικκόό,,  αακκοολλοουυθθεείί  ττιιςς  εεππιιττααγγέέςς  //  εεππιιθθυυμμίίεεςς  ττηηςς  

ππεελλααττεείίααςς,,  εείίννααιι  δδιιααφφοορροοπποοιιηημμέέννοο  κκααιι  μμπποορρεείί  νναα  κκάάννεειι  χχρρήήσσηη  ττωωνν  εερργγααλλεείίωωνν  κκααιι  

ττωωνν  εεξξεελλίίξξεεωωνν  ττηηςς  ππλληηρροοφφοορριικκήήςς..    

  

      ΌΌππωωςς  εείίννααιι  γγννωωσσττόό  ττοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  εείίννααιι  έένναα  σσύύννθθεεττοο  ππρροοϊϊόόνν,,  πποουυ  

σσυυννττίίθθεεττααιι  ααππόό  μμεείίγγμμαα  υυλλιικκώώνν  ααγγααθθώώνν  ((ππ..χχ..  φφααγγηηττάά,,  πποοττάά)),,  άάυυλλωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ((ππ..χχ..  

δδιιααμμοοννήή  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο,,  ψψυυχχααγγωωγγίίαα  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν,,  μμεεττααφφοορράά  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν)),,  ααλλλλάά  

κκααιι  φφυυσσιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ((ήήλλιιοοςς,,  θθάάλλαασσσσαα,,  κκλλιιμμααττοολλοογγιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς,,  θθέέλλγγηηττρραα  κκ..λλ..ππ..)),,  

πποουυ  κκααττααννααλλώώννοοννττααιι  ήή  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  πποοιικκίίλλοουυςς  ββααθθμμοούύςς  ααππόό  ττοουυςς  

ττοουυρρίίσσττεεςς..((ΛΛααγγόόςς  22000055,,  σσεελλ..  8822))..  ΤΤοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  εείίννααιι  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς  

ππααρρααγγωωγγιικκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  κκααιι  ττοο  ζζηηττοούύμμεεννοο  ππρροοςς  κκααττααννάάλλωωσσηη  ααππόό  ττοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς..  

ΗΗ  ππααρρααγγωωγγήή  ττοουυ  σσυυννττεελλεείίττααιι  ααππόό  ««ππααρρααγγωωγγοούύςς»»  κκααιι  ααππααιιττεείί  ττοονν  σσυυννδδυυαασσμμόό  ττωωνν  

δδιιααφφόόρρωωνν  σσυυννττεελλεεσσττώώνν  ππααρρααγγωωγγήήςς::  κκεεφφάάλλααιιοο,,  εερργγαασσίίαα  κκααιι  ττοουυρριισσττιικκοοίί  ππόόρροοιι,,  

όόππωωςς  σσυυμμββααίίννεειι  μμεε  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  κκάάθθεε  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ((BBuullll  22000022,,  σσεελλ..  2233--2255))..  

  

      ΤΤαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς,,  τταα  οοπποοίίαα  κκααθθοορρίίζζοουυνν  κκααιι  

ττοο  εεππίίππεεδδοο  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  εείίννααιι::  

http://www.uop.gr/
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••  ΤΤοο  ββαασσιικκόό  κκίίννηηττρροο  ττοουυ  ττααξξιιδδιιοούύ  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  πποουυ  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  

««οο  ήήλλιιοοςς  κκααιι  ηη  θθάάλλαασσσσαα»»  ((ssuunnlluusstt))..  ΑΑυυττόό  σσηημμααίίννεειι,,  όόττιι  ττοο  εελλλληηννιικκόό  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  

ππααρρααμμέέννεειι  ττυυππιικκάά  ««μμεεσσοογγεειιαακκόό»»  κκααιι  δδεενν  έέχχεειι  εεππιιττύύχχεειι  αακκόόμμηη  νναα  δδιιααφφοορροοπποοιιηηθθεείί,,  

ώώσσττεε  νναα  ααμμββλλύύννεειι  ττηηνν  εεξξάάρρττηησσήή  ττοουυ  ααππόό  ττοονν  οορργγααννωωμμέέννοο  ππααρρααθθεερριισσττιικκόό  ττοουυρριισσμμόό  

κκααιι  νναα  εεππιιμμηηκκύύννεειι  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ζζήήττηησσήήςς  ττοουυ..  

••  ΗΗ  εεξξάάρρττηησσηη  ααππόό  ττοονν  οορργγααννωωμμέέννοο  ππααρρααθθεερριισσττιικκόό  ττοουυρριισσμμόό,,  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  

ααππόό  χχααμμηηλλήή  ττιιμμήή  ππαακκέέττοουυ  κκααιι  χχααμμηηλλήή  σσυυννααλλλλααγγμμααττιικκήή  ααππόόδδοοσσηη  γγιιαα  ττηη  χχώώρραα  --  

ππρροοοορριισσμμόό,,  κκααιι  κκααθθοορριισσττιικκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς  σσττοο  χχρρόόννοο  ((υυψψηηλλήή  

εεπποοχχιικκόόττηητταα))  κκααιι  σσττοο  χχώώρροο  ((ππρροοοορριισσμμοοίί  κκααθθίίσσττααννττααιι  μμόόννοο  οοιι  ππεερριιοοχχέέςς  πποουυ  δδέέχχοοννττααιι  

ννααυυλλωωμμέέννεεςς  ππττήήσσεειιςς))..  

••  ΟΟιι  εελλλλεείίψψεειιςς  σσττηη  γγεεννιικκήή  υυπποοδδοομμήή  κκααιι  ττιιςς  μμεεττααφφοορρέέςς  ((κκυυρρίίωωςς  ππεερριιφφεερρεειιαακκάά  

ααεερροοδδρρόόμμιιαα,,  ααλλλλάά  κκααιι  οοδδιικκόό  δδίίκκττυυοο,,  λλιιμμάάννιιαα,,  κκααττάάσστταασσηη  σσιιδδηηρροοδδρρόόμμωωνν,,  

αακκττοοππλλοοΐΐααςς,,  ααννυυππααρρξξίίαα  ααεερροομμεεττααφφοορρέέαα  γγιιαα  ννααυυλλωωμμέέννεεςς  ππττήήσσεειιςς  κκ..λλππ..))..  

  

      ΣΣττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  δδεεκκααεεττιιώώνν,,  οο  εελλλληηννιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς  σσηημμεείίωωσσεε  

ααξξιιοοσσηημμεείίωωττηη  μμεεγγέέθθυυννσσηη,,  σσυυννδδεεόόμμεεννοοςς  άάμμεεσσαα  μμεε  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκοοοοιικκοοννοομμιικκήή  

ααννααππττυυξξιιαακκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  κκααθθώώςς  σσυυμμββάάλλλλεειι  σσηημμααννττιικκάά  σσττηηνν  άάννοοδδοο  ττοουυ  εεππιιππέέδδοουυ  

δδιιααββίίωωσσηηςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκάά  ααννεεππττυυγγμμέέννωωνν  ππεερριιοοχχώώνν  κκααιι,,  σσυυνναακκόόλλοουυθθαα,,  σσττηηνν  

εευυηημμεερρίίαα  ττωωνν  πποολλιιττώώνν..  ΤΤαα  κκυυρριιόόττεερραα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ,,  

εείίννααιι::  

  ΤΤοο  μμοοννααδδιικκόό  φφυυσσιικκόό  κκάάλλοοςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  

  ΗΗ  εεξξααιιρρεεττιικκήή  πποολλιιττιισσττιικκήή  κκλληηρροοννοομμιιάά  κκααιι  ππααρράάδδοοσσηη  

  ΟΟιι  ιιδδιιααίίττεερρεεςς  κκλλιιμμααττοολλοογγιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  εεππιικκρρααττοούύνν  σσττοο  ΜΜεεσσοογγεειιαακκόό  

χχώώρροο  

  ΗΗ  ππλληηθθώώρραα,,  πποοιικκίίλλωωνν  εεδδααφφιικκώώνν  ιιδδιιααιιττεερροοττήήττωωνν  

  ΤΤοο  ααννεεππττυυγγμμέέννοο    ααίίσσθθηημμαα  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννίίααςς..  

  

      ΣΣττοονν  ααννττίίπποοδδαα,,  τταα  κκυυρριιόόττεερραα  μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  

ππααρροοχχήή  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  εείίννααιι::  

  ΗΗ  οουυσσιιαασσττιικκήή  υυσσττέέρρηησσηη  σσεε  θθέέμμαατταα  δδοομμώώνν  όόππωωςς::  οοδδιικκοοίί  άάξξοοννεεςς,,  μμααρρίίννεεςς  κκ..αα..  

  ΟΟιι  υυψψηηλλέέςς  ττιιμμέέςς  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  σσεε  

σσχχέέσσηη  μμεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  ααννττααγγωωννίίσσττρριιεεςς  δδυυννάάμμεειιςς  

http://www.uop.gr/
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  ΟΟ  υυψψηηλλόόςς  ββααθθμμόόςς  εεπποοχχιικκόόττηηττααςς  

  ΤΤαα  χχααμμηηλλάά  εεππίίππεεδδαα  ααννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  εεγγχχώώρριιοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  

  ΟΟ  ππεερριιοορριισσμμέέννοοςς  ββααθθμμόόςς  δδιιαασσπποορράάςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν..  ΕΕίίννααιι  σσυυννεεχχήήςς  οο  

ββααθθμμόόςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  σσεε  ππααρρααδδοοσσιιαακκοούύςς  ππρροοοορριισσμμοούύςς  

  ΤΤαα  δδιιααρρκκήή  ππρροοββλλήήμμαατταα  κκααιι  ηη  έέλλλλεειιψψηη  εεθθννιικκήήςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  σσεε  θθέέμμαατταα  πποουυ  

άάππττοοννττααιι  ττοουυ  εεθθννιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ..    

  

      ΣΣτταα  ππρροοββλλήήμμαατταα  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  σσυυγγκκααττααλλέέγγοοννττααιι  εεππίίσσηηςς::  ηη  άάννααρρχχηη  εεξξάάππλλωωσσηη  

μμιικκρρώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ππααρροοχχήήςς  κκααττααλλύύμμααττοοςς  κκααιι  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  ττηηςς  ππααρράάννοομμηηςς  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  μμέέρροουυςς  ααυυττώώνν  πποουυ  δδυυσσφφηημμεείί  ττοο  εελλλληηννιικκόό  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν,,  ττοο  υυψψηηλλόό  

κκόόσσττοοςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  εεκκττόόςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ  κκααιι  οοιι  ααννεεππααρρκκεείίςς  υυπποοδδοομμέέςς  εεκκττόόςς  

ττωωνν  δδηημμοοφφιιλλώώνν  ππρροοοορριισσμμώώνν    

  

  

33..55  ΟΟιι  άάλλλλεεςς  ΑΑννττααγγωωννίίσσττρριιεεςς  ΔΔυυννάάμμεειιςς  

      ΣΣττοουυςς  ππίίνναακκεεςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  οορριισσμμέένναα  σσττοοιιχχεείίαα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  

κκύύρριιεεςς  ααννττααγγωωννίίσσττρριιεεςς  μμεεσσοογγεειιαακκέέςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  δδυυννάάμμεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΑΑρρχχιικκάά  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  δδοοθθεείί  έέμμφφαασσηη  σσττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ααππόό  ττιιςς  χχώώρρεεςς  πποουυ  ππααρρααττίίθθεεννττααιι  σσττηη  

σσυυννέέχχεειιαα,,  ωωςς  άάμμεεσσαα  ααννττααγγωωννιισσττέέςς  μμααςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  θθεεωωρρήήσσοουυμμεε  ττηηνν  ΙΙσσππααννίίαα  κκααιι  

ττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα..  ΟΟιι  υυππόόλλοοιιππεεςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΜΜεεσσοογγεειιαακκήήςς  λλεεκκάάννηηςς,,    μμπποορροούύνν  

νναα  θθεεωωρρηηθθοούύνν  μμόόννοο  ωωςς  εενν  δδυυννάάμμεειι  ααννττααγγωωννιισσττέέςς..    

  

      ΕΕίίννααιι  σσηημμααννττιικκόό  ττοο  σσττοοιιχχεείίοο  ττηηςς  ααύύξξηησσηηςς  ττωωνν  ααφφίίξξεεωωνν  γγιιαα  ττηη  χχώώρραα  μμααςς  κκααιι  γγιιαα  τταα  

δδύύοο  ππρροοηηγγοούύμμεενναα  έέττηη,,  χχωωρρίίςς  ββέέββααιιαα  νναα  σσττεερρεείί  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  μμεεγγέέθθηη  ααππόό  ττιιςς  κκύύρριιεεςς  

ααννττααγγωωννίίσσττρριιεεςς  δδυυννάάμμεειιςς..  ΑΑνν  κκααιι  τταα  έέσσοοδδαα  γγιιαα  ττηη  χχώώρραα  μμααςς  ττοο  22001122,,  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  

μμεειιωωμμέένναα  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  χχρροοννιιάά,,  εεννττοούύττοοιιςς  ττηη  χχρροοννιιάά  πποουυ  δδιιααννύύοουυμμεε  τταα  

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  εείίννααιι  όόννττωωςς  άάννεευυ  ππρροοηηγγοουυμμέέννοουυ..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ιισσχχύύεειι  κκααιι  

σσ΄́  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  όόππωωςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς,,  μμεε  ττιιςς  ααφφίίξξεειιςς  

ττοουυρριισσττώώνν,,  γγιιαα  ττιιςς  ααννττααγγωωννίίσσττρριιεεςς  χχώώρρεεςς..  ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  ββέέββααιιαα,,  μμεεττααββοολλήήςς  ττωωνν  

εεσσόόδδωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  δδύύοο  χχρροοννιιέέςς  εείίννααιι  εεξξααιιρρεεττιικκόό  κκααιι  αασσφφααλλώώςς  

κκααττααττάάσσσσεειι  ττοονν  χχώώρροο  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  ωωςς  ττηηνν  κκοορρυυφφααίίαα  εεθθννιικκήή  οοιικκοοννοομμιικκήή  ππηηγγήή..  ΟΟιι  

εεξξααιιρρεεττιικκάά  χχααμμηηλλέέςς  ττιιμμέέςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν    ππρροοσσφφεερρόόμμεεννωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  

http://www.uop.gr/
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σσχχεεττιικκήή  ππάάνντταα  κκοοιιννωωννιικκήή  ηηρρεεμμίίαα,,  ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  υυππόόββααθθρροο  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξήή  ττοουυ  κκααιι  

ττηηνν  αανναακκήήρρυυξξηη  ττηηςς  ΤΤοουυρρκκίίααςς  ωωςς  κκοορρυυφφααίίοουυ  ππααγγκκόόσσμμιιοουυ  ππρροοοορριισσμμοούύ..    

  

  
Πίνακας 10::  ΕΕππιιδδόόσσεειιςς  ΜΜεεσσοογγεειιαακκώώνν  ΧΧωωρρώώνν  σσττοονν  ΤΤοουυρριισσμμόό  --22001111  

Επιδόσεις 2011 

Ελλάδα - Ανταγωνιστές 

ΔΔεείίκκττεεςς  ΑΑππόόδδοοσσηηςς  22001111  ΕΕλλλλάάδδαα  ΙΙσσππααννίίαα  ΚΚύύππρροοςς  ΤΤοουυρρκκίίαα  ΑΑίίγγυυππττοοςς  ΚΚρροοααττίίαα  

ΚΚααττάάττααξξηη  --  ΔΔιιεεθθννεείίςς  ΑΑφφίίξξεειιςς  1177ηη  44ηη  
κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  

5500ηη  
66ηη  2266ηη  2244ηη  

ΚΚααττάάττααξξηη  --  ΈΈσσοοδδαα  1199ηη  22ηη  
κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  

5500ηη  
1122ηη  3333ηη  3322ηη  

ΔΔιιεεθθννεείίςς  ΑΑφφίίξξεειιςς  22001111  ((εεκκααττ..))  1166,,44  5566,,77  22,,44  2299,,33  99,,55  99,,99  

%%  ΜΜεεττααββοολλήή  ΑΑφφίίξξεεωωνν  22000000  ––  22001111  3322,,33%%  2222,,22%%  --1111,,11%%  220055,,22%%  8866,,33%%  8866,,88%%  

ΈΈσσοοδδαα  --  22001111  δδιιςς  UUSSDD  1144,,66  5599,,99  22,,55  2233,,00  88,,77  99,,22  

%%  ΜΜεεττααββοολλήή  ΕΕσσόόδδωωνν  22000000--22001111  5588,,77%%  9999,,77%%  3311,,66%%  220022,,66%%  110022,,33%%  222288,,66%%  

ΜΜέέσσηη  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  ΔΔααππάάννηη  ααννάά  

ΤΤααξξίίδδιι  σσεε  UUSSDD  
889900  11..005566  11..004422  778855  991166  992299  

ΜΜεερρίίδδιιοο  ΑΑγγοορράάςς  ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  σσεε  

ΑΑφφίίξξεειιςς  
11,,77%%  55,,88%%  00,,22%%  33,,00%%  11,,00%%  11,,00%%  

ΜΜεερρίίδδιιοο  ΑΑγγοορράάςς  ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  σσεε  

ΈΈσσοοδδαα  
11,,44%%  55,,88%%  00,,22%%  22,,22%%  00,,88%%  00,,99%%  

ΠΠηηγγήή::  ΣΣΕΕΤΤΕΕ,,  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίαα  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  ΕΕΛΛ..ΣΣΤΤΑΑΤΤ..,,  UUNNWWTTOO,,  WWEEFF  

 
 
 

      ΗΗ  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  δδααππάάννηηςς  γγιιαα  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ππρροοααννααφφεερρθθέέννττωωνν  χχωωρρώώνν  

θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  εερρμμηηννεευυττεείί  ωωςς  ττοο  άάμμεεσσοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  

κκρρίίσσηηςς  κκααιι  μμεε  πποοσσοοσσττιιααίίαα  μμεεττααββοολλήή  ππεερρίίπποουυ  σσττοονν  ίίδδιιοο  ββααθθμμόό  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  

ππρρωωττααγγωωννίίσσττρριιεεςς  χχώώρρεεςς..  

  

  

http://www.uop.gr/
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Πίνακας 11: ΕΕππιιδδόόσσεειιςς  ΜΜεεσσοογγεειιαακκώώνν  ΧΧωωρρώώνν  σσττοονν  ΤΤοουυρριισσμμόό  --22001122 

ΕΕππιιδδόόσσεειιςς  22001122  

ΕΕλλλλάάδδαα  --  ΑΑννττααγγωωννιισσττέέςς  

ΔΔεείίκκττεεςς  ΑΑππόόδδοοσσηηςς  22001122  ΕΕλλλλάάδδαα  ΙΙσσππααννίίαα  ΚΚύύππρροοςς  ΤΤοουυρρκκίίαα  ΑΑίίγγυυππττοοςς  ΚΚρροοααττίίαα  

ΚΚααττάάττααξξηη  --  ΔΔιιεεθθννεείίςς  ΑΑφφίίξξεειιςς  1177ηη  44ηη  
κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  

5500ηη  
66ηη  2222ηη  2266ηη  

ΚΚααττάάττααξξηη  --  ΈΈσσοοδδαα  2233ηη  22ηη  
κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  

5500ηη  
1122ηη  3322ηη  3333ηη  

ΔΔιιεεθθννεείίςς  ΑΑφφίίξξεειιςς  22001122  ((εεκκααττ..))  1155,,55  5577,,77  22,,55  3355,,77  1111,,22  1100,,44  

%%  ΜΜεεττααββοολλήή  ΑΑφφίίξξεεωωνν  22000000  ––  22001122  2255,,00%%  2244,,44%%  --77,,44%%  227711,,99%%  111199,,66%%  9966,,22%%  

ΈΈσσοοδδαα  --  22001122  δδιιςς  UUSSDD  1122,,99  5555,,99  22,,66  2255,,77  99,,99  88,,88  

%%  ΜΜεεττααββοολλήή  ΕΕσσόόδδωωνν  22000000--22001122  4400,,22%%  8866,,33%%  3366,,88%%  223388,,22%%  113300,,22%%  221144,,33%%  

ΜΜέέσσηη  κκααττάά  κκεεφφααλλήή  ΔΔααππάάννηη  ααννάά  ΤΤααξξίίδδιι  

σσεε  UUSSDD  
883322  996699  11..004400  772200  888844  884466  

ΜΜεερρίίδδιιοο  ΑΑγγοορράάςς  ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  σσεε  ΑΑφφίίξξεειιςς  11,,55%%  55,,66%%  00,,22%%  33,,44%%  11,,11%%  11,,00%%  

ΜΜεερρίίδδιιοο  ΑΑγγοορράάςς  ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  σσεε  ΈΈσσοοδδαα  11,,22%%  55,,22%%  00,,22%%  22,,44%%  00,,99%%  00,,88%%  

ΠΠηηγγήή::  ΣΣΕΕΤΤΕΕ,,  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  σσττοοιιχχεείίωωνν  ΕΕΛΛ..ΣΣΤΤΑΑΤΤ..,,  UUNNWWTTOO,,  WWEEFF  

  

  

      ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοο  22001133  γγιιαα  ττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα,,  φφααίίννεεττααιι  ππωωςς  ηη  μμεεγγάάλληη  ααύύξξηησσηη  

ττωωνν  ααφφίίξξεεωωνν  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι..  ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  2222,,55%%  γγιιαα  ττοο  ππρρώώττοο  ττρρίίμμηηννοο  

ττοουυ  έέττοουυςς,,  ξξεεππεερρννώώννττααςς  τταα  44,,22  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  ααππόό  33,,44  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  ττοο  ίίδδιιοο  δδιιάάσσττηημμαα  

ττοουυ  22001122,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  κκααιι  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  ττηηςς  

γγεειιττοοννιικκήήςς  χχώώρρααςς..  ΠΠάάννττωωςς,,  ηη  εενν  λλόόγγωω  ααύύξξηησσηη  μμόόννοο  ττυυχχααίίαα  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εεκκλληηφφθθεείί,,  

κκααθθώώςς  σσττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα  υυλλοοπποοιιεείίττααιι  εεδδώώ  κκααιι  χχρρόόννιιαα  σσττρρααττηηγγιικκόό  σσχχέέδδιιοο  ααννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  

ττοουυρριισσττιικκοούύ  ττοομμέέαα,,  ττόόσσοο  σσεε  εεππίίππεεδδοο  ππρροοββοολλήήςς,,  όόσσοο  κκααιι  σσεε  εεππίίππεεδδοο  ππρροοσσέέλλκκυυσσηηςς  

εεππεεννδδύύσσεεωωνν..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη  ππλλεευυρράά,,  ηη  πποολλιιττιικκήή  αασσττάάθθεειιαα  πποουυ  εεππιικκρράάττηησσεε  σσττηη  

γγεείίττοονναα  ττοο  ββ΄́  εεξξάάμμηηννοο  ττοουυ  έέττοουυςς,,  εεξξααιιττίίααςς  ττωωνν  ππααρρααττεεττααμμέέννωωνν  δδιιααδδηηλλώώσσεεωωνν,,  ίίσσωωςς  

ππρροοκκααλλέέσσεειι  ττρροοχχοοππέέδδηη,,  έέσσττωω  κκααιι  ππρρόόσσκκααιιρρηη,,  σσττοο  ρρυυθθμμόό  ααύύξξηησσηηςς  ττωωνν  ααφφίίξξεεωωνν..  ΤΤαα  

ννέέαα  εείίννααιι  εεππίίσσηηςς  εευυχχάάρριισστταα  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  άάλλλληη  ααννττααγγωωννίίσσττρριιαα  δδύύννααμμηη,,  ττηηςς  ΙΙσσππααννίίαα..  

ΑΑύύξξηησσηη  κκααττάά  22,,33%%  ππααρροουυσσίίαασσαανν  οοιι  ααφφίίξξεειιςς  ξξέέννωωνν  εεππιισσκκεεππττώώνν,,  γγιιαα  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  

ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  --  ΜΜααρρττίίοουυ,,  ξξεεππεερρννώώννττααςς  τταα  99,,44  εεκκααττοομμμμύύρριιαα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  

ΙΙσσππααννιικκοούύ  ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ  ΣΣττααττιισσττιικκώώνν  γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό  ΙΙΕΕΤΤ..  ΟΟιι  ααφφίίξξεειιςς  ααππόό  ττηη  

ΓΓεερρμμααννίίαα  ααυυξξήήθθηηκκαανν  κκααττάά  33,,77%%,,  ααππόό  ττηη  ΓΓααλλλλίίαα  κκααττάά  1111,,44%%  κκααιι  ααππόό  ττηη  ΡΡωωσσίίαα  κκααττάά  

1166,,66%%..  ΑΑππόό  ττηηνν  ΑΑγγγγλλίίαα  μμεειιώώθθηηκκαανν  κκααττάά  00,,77%%..  ΤΤοονν  ΜΜάάρρττιιοο  οοιι  ααφφίίξξεειιςς  ααυυξξήήθθηηκκαανν  

κκααττάά  77,,99%%  ααγγγγίίζζοοννττααςς  τταα  33,,99  εεκκααττοομμμμύύρριιαα..  ΟΟιι  ττααξξιιδδιιωωττιικκέέςς  εειισσππρράάξξεειιςς  σσττηηνν  ΙΙσσππααννίίαα  

γγιιαα  ττοο  ττρρίίμμηηννοο  ααυυξξήήθθηηκκαανν  κκααττάά  88,,44%%  φφθθάάννοοννττααςς  σσεε  99,,33  δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιαα..  

(hhttttpp::////wwwwww..iinnkkeeffaalloonniiaa..ggrr//eenniimmeerroossii//kkooiinnoonniiaa//iitteemm//1122223311--ttaa--pprroottaa--ssttaattiissttiikkaa--ssttooiixxeeiiaa--ggiiaa--ttiinn--ttoouurriissttiikkii--

kkiinniissii--ttoo--22001133..hhttmmll))..  
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      ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  όόππωωςς  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ((ππίίνναακκααςς  1122)),,  ττοο  22001122  ήήτταανν  μμόόννοο  

ηη  χχώώρραα  μμααςς  πποουυ  δδεενν  κκααττόόρρθθωωσσεε  νναα  δδιιααττηηρρήήσσεειι  σστταα  ίίδδιιαα  εεππίίππεεδδαα  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  

ααφφίίξξεεώώνν  ττηηςς,,  σσηημμεειιώώννοοννττααςς  μμάάλλιισστταα  κκααιι  δδρρααμμααττιικκήή  ππττώώσσηη  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττοουυ  55,,55%%..  ΑΑππόό  

ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΜΜεεσσοογγεείίοουυ,,  ηη  ΤΤοουυρρκκίίαα,,  ππέέττυυχχεε  ττηη  χχααμμηηλλόόττεερρηη  εεππίίδδοοσσηη,,  

δδιιααττηηρρώώννττααςς  τταα  ίίδδιιαα  εεππίίππεεδδαα  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  ττηηςς..  ΌΌλλεεςς  οοιι  υυππόόλλοοιιππεεςς  χχώώρρεεςς  

σσηημμεείίωωσσαανν  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκάά  εεππίίππεεδδαα  ααύύξξηησσηηςς  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  ττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  ττοουυςς..  

ΣΣττηηνν  ππρρώώττηη  θθέέσσηη,,  σσεε  πποοσσοοσσττιιααίίαα  μμεεττααββοολλήή,,  ββρρίίσσκκεεττααιι  ηη  ΚΚρροοααττίίαα..  ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  ττηηςς  

ααύύξξηησσηηςς  φφθθάάννεειι  ττοο  44,,55%%  κκααιι  φφααννεερρώώννεειι  ττοο  δδυυννααμμιισσμμόό  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  κκιιννεείίττααιι  ωωςς  ννέέοοςς  

ππααίίκκττηηςς  σσττηη  σσκκαακκιιέέρραα  ττηηςς  εευυρρωωππααϊϊκκήήςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααγγοορράάςς..  ΑΑκκοολλοουυθθεείί  ηη  ΚΚύύππρροοςς,,  ηη  

οοπποοίίαα  ππρριινν  ττηηνν  άάφφιιξξηη  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς,,  φφααίίννεεττααιι  νναα  σσττηηρρίίζζεειι  πποολλλλάά  σσττοουυςς  22,,55  

εεκκααττοομμμμύύρριιαα  ττοουυρρίίσσττεεςς  πποουυ  έέφφθθαασσαανν  σσττοο  ννηησσίί  ττηηςς  ΑΑφφρροοδδίίττηηςς..  ΚΚυυρρίίααρρχχηη  σσττιιςς  

ττοουυρριισσττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  ΙΙσσππααννίίαα,,  μμεε  δδιιααδδοοχχιικκήή  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  

πποοσσοοσσττοούύ  ττωωνν  ααφφιιχχθθέέννττωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  χχρροοννιιάά  κκααιι  μμεε  

ττοονν  εεννττυυππωωσσιιαακκόό  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  5588  εεκκααττοομμμμυυρρίίωωνν  ττοουυρριισσττώώνν  ππεερρίίπποουυ..    

  

  

ΠΠίίνναακκααςς  1122::  ΜΜεεττααββοολλήή  ΤΤοουυρριισσττιικκώώνν  ΑΑφφίίξξεεωωνν  σσττηη  ΜΜεεσσόόγγεειιοο  22001111--22001122..    

ΠΠηηγγήή::ΣΣΕΕΤΤΕΕ  22001133  

  

      ΣΣττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα  ((1133))  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  τταα  κκυυρριιόόττεερραα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  κκααιι  

μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα  ττωωνν  κκυυρριιόόττεερρωωνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  ππρροοοορριισσμμώώνν,,  τταα  οοπποοίίαα  

ααπποοττεελλοούύνν  ττηη  ββάάσσηη  σσύύγγκκρριισσηηςς  μμεε  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  ππίίνναακκαα  

δδιιααππιισσττώώννεεττααιι  όόττιι::  ηη  ΒΒοουυλλγγααρρίίαα,,  ηη  ΤΤυυννηησσίίαα  κκααιι  ηη  ΑΑίίγγυυππττοοςς  εείίννααιι  εελλκκυυσσττιικκοοίί  

ππρροοοορριισσμμοοίί  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττιιςς  ττιιμμέέςς..  ΗΗ  ΙΙσσππααννίίαα  εείίννααιι  λλιιγγόόττεερροο  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόςς  

ππρροοοορριισσμμόόςς  σσεε  οοιικκοοννοομμιικκόό  εεππίίππεεδδοο,,  όόμμωωςς  δδιιααθθέέττεειι  υυψψηηλλήή  πποοιιόόττηητταα  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  

http://www.uop.gr/
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ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ::  22001133  ––  22001144  //  ΧΧαασσττάάςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς::  mmaappmm  1122000033    
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υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  κκααλλήή  υυπποοδδοομμήή  κκααιι  αασσφφάάλλεειιαα..  ΤΤοο  ΜΜααρρόόκκοο  εείίννααιι  ννέέοοςς  ττοουυρριισσττιικκόόςς  

ππρροοοορριισσμμόόςς  ττοουυ  ππρροοττύύπποουυ  ««ήήλλιιοοςς  κκααιι  θθάάλλαασσσσαα»»,,  μμεε  εεξξωωττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα..  ΗΗ  ΤΤοουυρρκκίίαα  

ααπποοττεελλεείί  ττοονν  κκααλλύύττεερροο  ππρροοοορριισσμμόό  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  ττιιςς  ττιιμμέέςς..  

ΣΣυυγγκκρρίίννοοννττααςς  ττοουυςς  ππααρρααππάάννωω  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύςς  ππρροοοορριισσμμοούύςς  μμεε  τταα  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  

κκααιι  μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  δδιιααππιισσττώώννεεττααιι  όόττιι  υυσσττεερροούύμμεε  σσττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  

ππρροοσσφφεερρόόμμεεννοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  μμααςς  ππρροοϊϊόόννττοοςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττιιςς  ααννττααγγωωννίίσσττρριιεεςς  χχώώρρεεςς..  

ΑΑυυττόό,,  κκυυρρίίωωςς  οοφφεείίλλεεττααιι  σστταα  χχρρόόννιιαα  δδιιααρρθθρρωωττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  

ττοουυρριισσμμοούύ,,  τταα  οοπποοίίαα  σσττααδδιιαακκάά  ααπποοδδυυννααμμώώννοουυνν  ττιιςς  όόπποοιιεεςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  

εεμμππλλοουυττιισσμμοούύ  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππρροοσσφφοορράάςς  κκααιι  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  

ππρροοϊϊόόννττοοςς..  

  

ΠΠίίνναακκααςς  1133::  ΤΤοουυρριισσττιικκάά  ΑΑννττααγγωωννίίσσττρριιεεςς  ΧΧώώρρεεςς  
ΧΧώώρραα  ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμαατταα  

ΙΙσσππααννίίαα  ΠΠοοιιόόττηητταα  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  

εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  

ΣΣυυμμππλληηρρωωμμααττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ((γγκκοολλφφ,,  

σσυυννέέδδρριιαα))  

ΑΑκκρριιββόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς  

ΥΥππεερρββοολλιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  

ττηη  ζζήήττηησσηη  

ΜΜααρρόόκκοο  ΕΕξξωωττιικκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς  

ΠΠοοιικκιιλλίίαα  ππρροοσσφφοορράάςς  

  

ΈΈλλλλεειιψψηη  αασσφφάάλλεειιααςς  σσεε  οορριισσμμέέννεεςς  

ππεερριιοοχχέέςς  

ΕΕλλλλεείίψψεειιςς  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  

κκααιι  υυπποοδδοομμώώνν  

ΤΤυυννηησσίίαα  ΟΟιικκοοννοομμιικκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς  ττοουυ  ττύύπποουυ::  ««ήήλλιιοουυ  

κκααιι  θθάάλλαασσσσααςς»»  
ΕΕλλλλιιππήήςς  ππρροοσσφφοορράά  εειιδδιικκώώνν  μμοορρφφώώνν  

ττοουυρριισσμμοούύ  

ΚΚρροοααττίίαα  ΦΦυυσσιικκέέςς  οομμοορρφφιιέέςς  κκααιι  εελλκκυυσσττιικκέέςς  αακκττέέςς    

ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσεε  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  

  

ΕΕπποοχχιικκόόττηητταα  

ΕΕλλλλιιππήήςς  ππρροοσσφφοορράά  εειιδδιικκώώνν  μμοορρφφώώνν  

ττοουυρριισσμμοούύ  

  

ΑΑίίγγυυππττοοςς  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννοοςς  ττοουυρριισσττιικκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς  

ΧΧααμμηηλλόό  κκόόσσττοοςς  

ΕΕννδδιιααφφέέρροονν  ττωωνν  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΤΤοουυρριισσττιικκώώνν  

ΠΠρραακκττόόρρωωνν  

ΠΠρροοββλλήήμμαατταα  αασσφφάάλλεειιααςς  

ΧΧααμμηηλλήή  κκααττάάρρττιισσηη  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  

ΑΑννεεππααρρκκήήςς  υυπποοδδοομμήή  

ΒΒοουυλλγγααρρίίαα  ΟΟιικκοοννοομμιικκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς    

ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσεε  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  
ΕΕπποοχχιικκόόττηητταα  

ΈΈλλλλεειιψψηη  δδηημμόόσσιιωωνν  υυπποοδδοομμώώνν  

ΤΤοουυρρκκίίαα  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς  λλόόγγωω  ττιιμμώώνν  ΠΠρροοββλλήήμμαατταα  αασσφφάάλλεειιααςς  
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44::  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  κκααιι  ΑΑννθθρρώώππιιννοοςς  ΠΠααρράάγγοοννττααςς  

  

44..11  ΗΗ  σσηημμαασσίίαα  ττοουυ  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ    

      ΗΗ  ππρρααγγμμααττιικκήή  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττααςς  ππηηγγάάζζεειι  ααππόό  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  οομμάάδδωωνν  

ααννθθρρώώππωωνν  πποουυ  εείίννααιι  εεννθθοουυσσιιώώδδεειιςς,,  ααφφοοσσιιωωμμέέννοοιι  ααλλλλάά  κκααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  ααμμεειιββόόμμεεννοοιι..    

ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  ιικκααννόόττηητταα  ππρροοσσέέλλκκυυσσηηςς,,  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  δδιιααττήήρρηησσηηςς  σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  

ιικκααννώώνν  ααννθθρρώώππωωνν,,  εείίννααιι  ππααρράάγγοοννττααςς  πποουυ  έέχχεειι  μμεεγγάάλληη  σσηημμαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίδδοοσσηη  

ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  ΗΗ  σσχχέέσσηη  εεπποομμέέννωωςς  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  

((ΔΔΑΑΔΔ))  κκααιι    ττηηςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς,,  φφααίίννεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  

ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ττηηςς  ΔΔΑΑΔΔ,,  όόπποουυ  ηη  ππρροοσσέέλλκκυυσσηη,,  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  δδιιααττήήρρηησσηη  

ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσεε  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  ααπποοττεελλοούύνν  οορριισσμμέέννεεςς  ααππόό  ττιιςς  ββαασσιικκέέςς  

λλεειιττοουυρργγίίεεςς  ττηηςς..  ΟΟιι  ππααρρααππάάννωω  λλεειιττοουυρργγίίεεςς  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκέέςς  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιδδόόσσεειιςς  ττηηςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  κκάάττιι  πποουυ  δδεείίχχννεειι  κκααιι  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττάάςς  ττηηςς..  

  

      ΤΤοο  ττμμήήμμαα  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  ββοοηηθθάάεειι  σσηημμααννττιικκάά  σσεε  όόλλαα  τταα  σσττάάδδιιαα  ττοουυ  

σσττρρααττηηγγιικκοούύ  σσχχεεδδιιαασσμμοούύ  ((ΞΞηηρροοττύύρρηη,,  22000011,,  σσεελλ..  2299))..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  σσυυμμββάάλλλλεειι::  

  ΣΣττοο  σσττάάδδιιοο  ττοουυ  ππρροοσσδδιιοορριισσμμοούύ  ττηηςς  ααπποοσσττοολλήήςς,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  

κκααττααγγρρααφφεείί  κκααιι  νναα  εεκκφφρραασσθθεείί  οουυσσιιαασσττιικκάά,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  εεμμππννεεύύσσεειι  ττοουυςς  

εερργγααζζόόμμεεννοουυςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  νναα  μμπποορρέέσσεειι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί..  

  ΣΣττοο  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  δδιιεερρεεύύννηησσηηςς  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  κκααιι  εεσσωωττεερριικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  

όόπποουυ  ττοο  ττμμήήμμαα  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  σσηημμααννττιικκέέςς  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  όόππωωςς  γγιιαα  ττιιςς  ααμμοοιιββέέςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς,,  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττωωνν  εειιδδιικκοοττήήττωωνν  

κκααιι  ττηηςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς,,  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  εερργγαασσίίααςς,,  ττηηνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  

κκααττάάρρττιισσηη,,  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  γγιιαα  ττοουυςς  όόρροουυςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς,,  ττοο  ηηθθιικκόό  ττωωνν  

εερργγααζζόόμμεεννωωνν  κκααιι  ττοο  ββααθθμμόό  ααφφοοσσίίωωσσήήςς  ττοουυςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  

γγννώώσσεεωωνν  ττωωνν  εερργγααζζόόμμεεννωωνν  κκααιι  ττιιςς  ππρροοθθέέσσεειιςς  ττωωνν  εερργγααττιικκώώνν  σσωωμμααττεείίωωνν..  

  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  πποουυ  σσττηηρρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  κκααιιννοοττόόμμωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  

ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  ββαασσίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  ιικκααννόόττηηττεεςς  κκααιι  ττηηνν  ααππόόδδοοσσηη  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  

πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύνν,,  ώώσσττεε  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  ήή  νναα  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  ττοο  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  

ππλλεεοοννέέκκττηημμαα..  ΕΕππίίσσηηςς  σσηημμεειιώώννεεττααιι,,  όόττιι  ηη  εεξξεεύύρρεεσσηη  κκααττάάλλλληηλλωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  
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μμεε  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  γγννώώσσεειιςς  ααλλλλάά  κκααιι  σσττάάσσεειιςς  κκααιι  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  δδεενν  εείίννααιι  

κκααθθόόλλοουυ  εεύύκκοολληη  ((ΞΞηηρροοττύύρρηη,,  22000011,,  σσεελλ..  2299))..  ΑΑνν  κκααιι  ηη  εεμμππλλοοκκήή  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  σσττοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό  ττηηςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  δδεενν  

εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  ααππόό  μμόόννηη  ττηηςς  ττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  ααπποοττεελλεείί  σσηημμααννττιικκόό  

ππααρράάγγοονντταα..  

  

      ΤΤέέλλοοςς,,  σσήήμμεερραα  εεππεειιδδήή  οο  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  εείίννααιι  ββαασσιικκόόςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  

ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς..  ΟΟιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  γγιιαα  ττοο  

σσττρρααττηηγγιικκόό  μμάάννααττζζμμεεννττ  ττωωνν  ααννθθρρώώππιιννωωνν  ππόόρρωωνν  ((ΤΤεερρζζίίδδηηςς--ΤΤζζωωρρττζζάάκκηηςς,,  22000044,,  σσεελλ..  3366))..    

ΕΕννδδιιααφφέέρροοννττααιι  μμεε  άάλλλλαα  λλόόγγιιαα,,  γγιιαα  ττηη  ««σσύύννδδεεσσηη  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ααννθθρρώώππιιννοουυ  

δδυυννααμμιικκοούύ  μμεε  σσττρρααττηηγγιικκοούύςς  σσττόόχχοουυςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  ααυυξξηηθθεείί  ηη  ααππόόδδοοσσηη  ττηηςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  νναα  ααννααππττυυχχθθεείί  ηη  κκοουυλλττοούύρραα  πποουυ  εευυννοοεείί  ττηηνν  κκααιιννοοττοομμίίαα  κκααιι  ττηηνν  

εευυεελλιιξξίίαα»»..  ΤΤοο  σσττρρααττηηγγιικκόό  μμάάννααττζζμμεεννττ  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  εείίννααιι  οο  

ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππιιννωωνν  ππόόρρωωνν  κκααιι  ττωωνν  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  ωωςς  σσκκοοππόό  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..    

ΟΟιι  ααννθθρρώώππιιννοοιι  ππόόρροοιι,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  πποολλλλάά  σσττεελλέέχχηη  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ααπποοττεελλοούύνν  

ιισσόόττιιμμοο  εεττααίίρροο  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  σσττρρααττηηγγιικκοούύ  σσχχεεδδιιαασσμμοούύ..  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  

ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  δδεενν  εείίννααιι  μμόόννοο  ηη  δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηη  κκααθθηημμεερριιννώώνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν,,  

όόππωωςς  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  έέγγκκααιιρρηηςς  κκααττααββοολλήήςς  ττωωνν  ααμμοοιιββώώνν..  ΟΟ  

ρρόόλλοοςς  ττηηςς  εείίννααιι  νναα  μμεεττααττρρέέψψεειι  ττοο  εερργγααττιικκόό  δδυυννααμμιικκόό  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσεε  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα..  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππιιννωωνν  ππόόρρωωνν  εείίννααιι,,  ωωςς  ιισσόόττιιμμοοιι  

εεττααίίρροοιι  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  εεννεερργγάά  σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  κκααιι  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  σσττρρααττηηγγιικκοούύ  

σσχχεεδδιιαασσμμοούύ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ((ΤΤεερρζζίίδδηηςς  ––  ΤΤζζωωρρττζζάάκκηηςς,,  22000044,,  σσεελλ..  3388))..            

  

  

44..22  ΗΗ  σσυυμμββοολλήή  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  ((ΔΔΑΑΔΔ))  σσττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα    

  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς  

      ΕΕίίννααιι  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσήήμμεερραα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  σσ΄́  έένναα  άάκκρρωωςς  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..  ΗΗ  σσττααδδιιαακκάά  μμεειιοούύμμεεννηη  κκααττααννααλλωωττιικκήή  ζζήήττηησσηη,,  ηη  

δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ααγγοορρώώνν  εερργγαασσίίααςς,,  οοιι  πποολλιιττιικκέέςς  αανναακκααττααττάάξξεειιςς,,  ηη  

ππααγγκκοοσσμμιιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  κκααιι  ττωωνν  πποολλυυεεθθννιικκώώνν  σσυυμμμμααχχιιώώνν  πποουυ  

ααννααππττύύσσσσοοννττααιι,,  ααππααιιττοούύνν  μμιιαα  σσυυννεεχχόόμμεεννηη  ααλλλλααγγήή  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήήςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  κκααιι  
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ρριιζζιικκήή  ααννααθθεεώώρρηησσηη  ττωωνν  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  ττρρόόππωωνν  δδιιοοίίκκηησσήήςς  ττοουυςς..  ΓΓιιαα  νναα  

δδιιααφφοορροοπποοιιηηθθεείί  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ππρρέέππεειι  νναα  δδρραα  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  κκααιι  ππρρωωττοοπποορριιαακκάά  σσεε  

σσχχέέσσηη  μμεε  ττιιςς  άάλλλλεεςς..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  οοιι  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππρρέέππεειι  νναα  

χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ««ππρρωωττοοπποορριιαακκόό  ππννεεύύμμαα»»,,  ώώσσττεε  νναα  ιικκααννοοπποοιιοούύνν  ττιιςς  

ππρροοσσδδοοκκίίεεςς  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  ––  ττοουυρριισσττώώνν..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  τταα  σσττεελλέέχχηη  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  

οοφφεείίλλοουυνν  νναα  ααννααθθεεωωρροούύνν  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ττοουυςς  κκααιι  νναα  σσκκέέφφττοοννττααιι  μμεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ττρρόόπποο,,  

όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοονν  ααννττααγγωωννιισσμμόό,,  ττηηνν  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήή  σσττρρααττηηγγιικκήή  κκααιι  ττοονν  ττρρόόπποο  

οορργγάάννωωσσηηςς..  

  

      ΣΣττηη  ννέέαα  ααυυττήή  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα,,  ττοο  ααννθθρρώώππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ααπποοκκττάά  

ιιδδιιααίίττεερρηη  σσηημμαασσίίαα..  ΤΤαα  άάττοομμαα  εείίννααιι  εεκκεείίνναα  πποουυ  ααπποοφφαασσίίζζοουυνν  κκααιι  υυλλοοπποοιιοούύνν,,  φφέέρροουυνν  

ττηηνν  εευυθθύύννηη  κκααιι  οοδδηηγγοούύνν  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσεε  κκέέρρδδηη  ήή  ζζηημμίίεεςς..  ΟΟιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  δδεε,,  

δδιιεευυθθύύννοοννττααιι  ααππόό  δδυυννάάμμεειιςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς..  ΣΣεε  ππεερριιόόδδοουυςς  κκρρίίσσηηςς  ήή  εευυηημμεερρίίααςς  εείίννααιι  

εευυθθύύννηη  ττωωνν  ααννθθρρώώππιιννωωνν  ππόόρρωωνν,,  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν,,  νναα  εεππιιλλέέγγοουυνν  

ττηηνν  κκααττάάλλλληηλληη  σσττρρααττηηγγιικκήή,,  ώώσσττεε  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  νναα  ααννθθεείί..  ΓΓεεννιικκόόττεερραα  υυπποοσσττηηρρίίζζεεττααιι,,  

όόττιι  κκύύρριιοο  ααίίττιιοο  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  εείίννααιι  οο  ααννθθρρώώππιιννοοςς  

ππααρράάγγοοννττααςς,,  εεννώώ  ηη  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττωωνν  ΑΑννθθρρωωππίίννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  ππρροοσσδδίίδδεειι  

σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα,,  λλόόγγωω  ττοουυ  όόττιι  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  

ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  νναα  ππρροοββλλέέπποουυνν,,  νναα  εεκκττιιμμοούύνν,,  νναα  οορργγααννώώννοουυνν  

κκααιι  νναα  υυλλοοπποοιιοούύνν  σσττρρααττηηγγιικκέέςς,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  τταα  δδεεδδοομμέένναα  ττηηςς  κκάάθθεε  εεπποοχχήήςς..    

ΣΣυυννεεππώώςς,,  ηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  έέχχεειι  ττηηνν  ίίδδιιαα,,  αανν  όόχχιι  

ππεερριισσσσόόττεερρηη,,  λλόόγγωω  ττηηςς  φφύύσσηηςς  ττηηςς,,  ααξξίίαα  μμεε  ττιιςς  άάλλλλεεςς  λλεειιττοουυρργγίίεεςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ηη  

άάσσκκηησσήή  ττηηςς  ααππααιιττεείί  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  εειιδδιικκώώνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν..  ΕΕιιδδιικκάά  σσεε  ππεερριιόόδδοουυςς  κκρρίίσσηηςς  

ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  ηη  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  δδύύννααμμηηςς  ττοουυ  εερργγααττιικκοούύ  δδυυννααμμιικκοούύ..  ΣΣ΄́  ααυυττέέςς  ττιιςς  

ππεερριιόόδδοουυςς  φφααίίννεεττααιι  ηη  ααννάάγγκκηη  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  εεννεερργγηηττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ττωωνν  

ιικκααννοοττήήττωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν..  ΓΓιιαα  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  ααυυττόό,,  ππρρέέππεειι  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  νναα  

εεννττοοππίίζζεειι  κκααιι  νναα  ππρροοββάάλλλλεειι  ττοο  κκοοιιννόό  σσηημμεείίοο  πποουυ  εεννώώννεειι  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  μμεε  ττηηνν  

εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς  πποουυ  αασσκκοούύνν  κκοοιιννήή  γγοοηηττεείίαα  σσεε  όόλλοουυςς  κκααιι  

ππάάννωω  σσ΄́  ααυυττέέςς  ττιιςς  ππεεπποοιιθθήήσσεειιςς  νναα  οορργγααννώώσσεειι  ττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττέέςς  ττοουυ..  

  

      ΣΣττοο  ππααρρεελλθθόόνν  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  σσττηη  ββάάσσηη  ττηηςς  ιιεερρααρρχχίίααςς  ααπποοττεελλοούύσσαανν  ττοο  σσύύννηηθθεεςς  

ααννττιικκεείίμμεεννοο  εεκκττόόννωωσσηηςς  ααπποοττυυχχιιώώνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΄́ΟΟτταανν  κκάάττιι  δδεενν  ππήήγγααιιννεε  κκααλλάά,,  ηη  
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εευυθθύύννηη  ββάάρρααιιννεε  ααυυττοούύςς..  ΑΑκκόόμμηη  κκααιι  σσήήμμεερραα  εεκκδδηηλλώώννοοννττααιι  ππααρράάπποονναα  οορριισσμμέέννωωνν  

δδιιεευυθθυυννττώώνν  γγιιαα  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυςς,,  τταα  οοπποοίίαα  όόμμωωςς  εεκκφφρράάζζοουυνν  ττηη  δδιικκήή  ττοουυςς  έέλλλλεειιψψηη  

ιικκααννοοττήήττωωνν..  ΔΔιιόόττιι  έέρργγοο  ττοουυ  δδιιεευυθθυυννττήή  εείίννααιι  νναα  εεππιιλλέέγγεειι  ττοουυςς  κκααλλύύττεερροουυςς,,  νναα  ττοουυςς  

εεκκππααιιδδεεύύσσεειι  σσωωσσττάά  κκααιι  νναα  οορργγααννώώσσεειι  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  

ααπποοδδίίδδοουυνν  τταα  μμέέγγιισστταα..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα  ττεεκκμμήήρριιοο  ααννααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηηττααςς  ααπποοττεελλεείί  οο  

μμηη  ιικκααννόόςς  δδιιεευυθθυυννττήήςς  κκααιι  όόχχιι  ττοο  μμηη  ιικκααννόό  ππρροοσσωωππιικκόό..  ΑΑπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόςς  δδιιεευυθθυυννττήήςς  

εείίννααιι  ααυυττόόςς  πποουυ  δδεείίχχννεειι  ππρροοσσωωππιικκόό  εεννδδιιααφφέέρροονν  γγιιαα  κκάάθθεε  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  

ττοουυ..  ΤΤοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ααυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εειιλλιικκρριιννέέςς,,  δδιιόόττιι  σσεε  ααννττίίθθεεττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  

δδηημμιιοουυρργγεείί  εεππιιφφυυλλαακκττιικκόόττηητταα  κκααιι  ππιικκρρίίαα  σσττοονν  εερργγααζζόόμμεεννοο,,  πποουυ  όόχχιι  μμόόννοο  δδεενν  ττοονν  

ππεείίθθοουυνν  γγιιαα  ττιιςς  κκααλλέέςς  ππρροοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  ααννώώττεερροούύ  ττοουυ,,  ααλλλλάά  ττοονν  οοδδηηγγοούύνν  κκααιι  σσεε  

ααρρννηηττιικκήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά..  

  

      ΣΣήήμμεερραα  πποολλλλέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  έέχχοουυνν  σσττρρέέψψεειι  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  ττοουυςς  σστταα  σσττεελλέέχχηη..    

ΘΘεεωωρροούύνν  όόττιι  μμεεττααββιιββάάζζοοννττααςς  ττηηνν  εευυθθύύννηη  γγιιαα  ττηηνν  υυψψηηλλήή  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηητταα  σσττοο  

σσττέέλλεεχχοοςς,,  ααυυττόό  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ββρρίίσσκκεειι  ττρρόόπποουυςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσήή  ττηηςς..  ΕΕίίννααιι  

γγεεγγοοννόόςς  όόμμωωςς,,  όόττιι  δδεενν  ααρρκκεείί  μμόόννοο  ττοο  ππρρααγγμμααττιικκόό  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττοουυ  σσττεελλέέχχοουυςς  

ααππέέννααννττιι  σσττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  ααννθθρρώώππιιννηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  

δδιιοοίίκκηησσηηςς  ααππέέννααννττιι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ββααθθμμίίδδεεςς  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  όότταανν  οοιι  

εερργγααζζόόμμεεννοοιι  ττωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν  πποουυ  έέρρχχοοννττααιι  σσεε  εεππααφφήή  μμεε  ττοονν  ππεελλάάττηη  ααιισσθθάάννοοννττααιι  

ππααρρααμμεελληημμέέννοοιι  ααππόό  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη,,  ττοο  σσττέέλλεεχχοοςς  δδυυσσκκοολλεεύύεεττααιι  νναα  ττοουυςς  ππεείίσσεειι  όόττιι  ττοο  

δδιικκόό  ττοουυ  κκααιι  μμόόννοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ααρρκκεείί..  ΄́ΕΕττσσιι,,  ττοο  μμόόννοο  πποουυ  κκααττααφφέέρρννεειι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  

ττεελλιικκάά  εείίννααιι  ηη  έέννττοοννηη  ααδδιιααφφοορρίίαα  κκααιι  εεχχθθρρόόττηητταα  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  κκααιι  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττάάςς  ττοουυ..    

  

      ΤΤαα  γγννωωσσττάά  γγιιαα  ττηηνν  πποοιιόόττηηττάά  ττοουυςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  ππρροοσσεελλκκύύοουυνν  ιιδδιιααίίττεερραα  ιικκααννοούύςς  

εερργγααζζοομμέέννοουυςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι  γγιιαα  πποοιιοοττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  ΣΣυυχχννάά  ααμμεείίββοουυνν  

μμεε  δδιιάάφφοορροουυςς  ττρρόόπποουυςς  ττηηνν  άάρριισσττηη  ααππόόδδοοσσηη  ττωωνν  σσττεελλεεχχώώνν,,  εεννώώ  εερρεευυννοούύνν  μμεε  

ππρροοσσοοχχήή  σσεε  πποοιιόό  ββααθθμμόό  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ββααθθμμίίδδεεςς  εείίννααιι  ιικκααννοοπποοιιηημμέέννοοιι  

ααππόό  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  ττοουυςς..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σστταα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  πποουυ  δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  

γγιιαα  ττοουυςς  ιισσχχυυρροούύςς  δδεεσσμμοούύςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυςς  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ππααρρααγγωωγγιικκέέςς..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  

ααυυττέέςς  ααμμεείίββοουυνν  ττηηνν  ααπποοδδοοττιικκόόττηητταα  μμεε  κκοοιιννωωννιικκάά  κκρριιττήήρριιαα  κκααιι  ηη  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά  εερργγααζζόόμμεεννωωνν  ππρροοέέρρχχεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  ττηηνν  εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  
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σσυυννααδδέέλλφφωωνν  ττοουυςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  εερργγααζζόόμμεεννωωνν  σσττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  ττωωνν  

σσττόόχχωωνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  ττοουυςς  κκάάννεειι  νναα  ααιισσθθάάννοοννττααιι  εεννεερργγάά  μμέέλληη  ττηηςς  ηηγγεεττιικκήήςς  

οομμάάδδααςς  ττηηςς  κκααιι  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  ττηηνν  υυιιοοθθέέττηησσηη  ττηηςς  φφιιλλοοσσοοφφίίααςς  κκααιι  ττηηςς  κκοουυλλττοούύρρααςς  ττηηςς..    

ΤΤααυυττόόχχρροονναα  όόμμωωςς  έέχχεειι  ααπποοδδεειιχχθθεείί  όόττιι  ααυυξξάάννεειι  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττάά  ττοουυςς,,  ττηηνν  

εεξξοομμοοίίωωσσηη  ττωωνν  ααττοομμιικκώώνν  κκααιι  οομμααδδιικκώώνν  σσττόόχχωωνν,,  ττηηνν  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ααππόό  ττηηνν  εερργγαασσίίαα,,  

εεννώώ  ααννττίίθθεετταα  μμεειιώώννεειι  ττιιςς  ππιιθθααννόόττηηττεεςς  ααπποουυσσιιώώνν  κκααιι  ααπποοχχωωρρήήσσεεωωνν..  

    

          ΕΕπποομμέέννωωςς,,  όόλλοοιι  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  έέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  μμιιααςς  ααξξιιοοππρρεεπποούύςς  

μμεεττααχχεείίρριισσηηςς  σσ΄́  έένναανν  εερργγαασσιιαακκόό  χχώώρροο,,  όόπποουυ  σσχχεεδδιιάάζζοουυνν  ττηηνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ττοουυςς  

κκααρριιέέρραα  κκααιι  ιικκααννοοπποοιιοούύνν  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  μμεε  ττέέττοοιιοο  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  

αακκοολλοουυθθεείίττααιι  μμιιαα  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  σσττρρααττηηγγιικκήή  πποουυ  θθαα  ααπποοφφέέρρεειι  κκέέρρδδηη..  

((ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ,,  ΤΤζζεεκκίίννηηςς,,  11999922,,  σσεελλ..  3322))..  

  

  

  

44..33  ΗΗ  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  ((ΔΔΑΑΔΔ))  ωωςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  

ππλλεεοοννέέκκττηημμαα          

      ΟΟιι  σσηημμεερριιννέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  γγιιαα  νναα  δδιιααττηηρρηηθθοούύνν  ήή  νναα  μμεεττααττρρααπποούύνν  σσεε  

ααννττααγγωωννιισσττιικκέέςς,,  αασσχχοολλοούύννττααιι  ππρρωωττααρρχχιικκάά  μμεε  ττηηνν  αανναακκάάλλυυψψηη  ««κκεεννώώνν  σσηημμεείίωωνν»»  σσττηη  

δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  ττοουυςς..  ΤΤοο  ππααρρααππάάννωω  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  μμεε  ττοουυςς  

κκάάττωωθθιι  ττρρεειιςς  ττρρόόπποουυςς::  

  

««ΧΧττίίζζοοννττααςς»»  ττοο  ααννθθρρώώππιιννοο  κκεεφφάάλλααιιοο::  μμιιαα  υυγγιιήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  

ααννααγγννωωρρίίσσεειι  ττηηνν  ααξξίίαα  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  εείίννααιι  ααυυττήή  πποουυ  μμεε  ττιιςς  κκααττάάλλλληηλλεεςς  

σσττρρααττηηγγιικκέέςς  κκααιι  πποολλιιττιικκέέςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  ππααρράάγγοονντταα  κκααττααφφέέρρννεειι  νναα  

εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  εερργγααττιικκόό  δδυυννααμμιικκόό  μμεε  ααννώώττεερρεεςς  γγννώώσσεειιςς  κκααιι  δδεεξξιιόόττηηττεεςς..  ΑΑυυττόό  σσηημμααίίννεειι  

όόττιι  εεππααννδδρρώώννεειι  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  μμεε  τταα  κκααλλύύττεερραα  ττααλλέένντταα,,  εεννδδυυννααμμώώννοοννττααςς  ττιιςς  

δδεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααιι  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς  ττοουυςς  μμεε  εεκκππααιιδδεευυττιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα,,  ππρροοσσφφέέρροοννττάάςς  ττοουυςς  

ππαακκέέτταα  ααπποοδδοοχχώώνν  κκααιι  ααμμοοιιββώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυςς  σσττοονν  οορργγααννιισσμμόό,,  

δδεεσσμμεεύύοοννττάάςς  τταα  κκααττ΄́  ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο  μμεε  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοονν  οορργγααννιισσμμόό..  

ΑΑννττααγγωωννιισσμμόόςς  σσεε  ππααγγκκόόσσμμιιοο  εεππίίππεεδδοο::  ηη  δδιιεεθθννήήςς  ααρρέένναα  εεππιιττάάσσσσεειι  ττηη  δδιιααρρκκώώςς  

ααυυξξααννόόμμεεννηη  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  ιικκααννοούύςς  ηηγγέέττεεςς  ––  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  όόχχιι  μμόόννοο  θθαα  
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κκααττέέχχοουυνν  ηηγγεεττιικκέέςς  ιικκααννόόττηηττεεςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ππέέρραα  ααππόό  

γγεεωωγγρρααφφιικκάά  κκααιι  πποολλιιττιισσμμιικκάά  όόρριιαα..  ΟΟρργγααννιισσμμοοίί  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οο  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμοοςς  

ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς  ττοουυςς  ααπποοββλλέέππεειι  σσττηη  μμεεττααττρροοππήή  ττοουυςς  σσεε  οορργγααννιισσμμοούύςς  δδιιεεθθννοούύςς  

εεμμββέέλλεειιααςς,,  ππρροοεεττοοιιμμάάζζοουυνν  τταα  ηηγγεεττιικκάά  ττοουυςς  σσττεελλέέχχηη  εεγγκκααίίρρωωςς,,  ώώσσττεε  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  

θθέέσσηη  νναα  αασσκκοούύνν  δδιιοοίίκκηησσηη  εεκκττόόςς  γγεεωωγγρρααφφιικκώώνν,,  ττεεχχννοολλοογγιικκώώνν  κκααιι  πποολλιιττιισσμμιικκώώνν  

σσυυννόόρρωωνν..  

ΠΠλληηρροοφφοορριιαακκόό  σσύύσσττηημμαα  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ::  έένναα  ππλληηρροοφφοορριιαακκόό  σσύύσσττηημμαα  

ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  εείίννααιι  έένναα  εεσσωωττεερριικκόό  υυπποολλοογγιισσττιικκόό  σσύύσσττηημμαα  ττοο  οοπποοίίοο  

σσχχεεδδιιάάσσττηηκκεε  γγιιαα  νναα  ππααρρέέχχεειι  δδεεδδοομμέένναα  κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  σσττοονν  

ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ..  ΑΑυυττάά  τταα  ππλληηρροοφφοορριιαακκάά  σσυυσσττήήμμαατταα  

εεππιιττρρέέπποουυνν  οουυσσιιαασσττιικκάά  σσττοονν  οορργγααννιισσμμόό  ττηηνν  ααυυττοομμααττοοπποοίίηησσηη  μμεεγγάάλλοουυ  μμέέρροουυςς  ααππόό  

ττιιςς  λλεειιττοουυρργγίίεεςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ,,  ττιιςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  κκααιι  ττιιςς  

μμεεττααθθέέσσεειιςς,,  ττοονν  ππρροοσσααννααττοολλιισσμμόό  κκααιι  ττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  έέωωςς  κκααιι  ττιιςς  μμιισσθθοοδδοοττιικκέέςς  

κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  εεππιιττρρέέπποοννττααςς  έέττσσιι  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  πποουυ  αασσχχοολλεείίττααιι  μμεε  θθέέμμαατταα  

ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  νναα  ααππααλλλλάάσσσσεεττααιι  ααππόό  γγρρααφφεειιοοκκρρααττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  κκααιι  νναα  

εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι  σσεε  μμεεγγααλλύύττεερρηηςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  σσηημμαασσίίααςς  θθέέμμαατταα  όόππωωςς  οο  

μμαακκρροοχχρρόόννιιοοςς  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  ((DDaafftt,,  22000044))..  

    ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  σσυυμμππεερρααίίννεεττααιι  όόττιι  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  

εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  όότταανν  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσυυννδδυυάάσσεειι  ττοουυςς  ππααρρααγγωωγγιικκοούύςς  ττηηςς  ππόόρροουυςς  μμεε  

ττέέττοοιιοο  ττρρόόπποο  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  ααννττιιγγρρααφφοούύνν  ααππόό  ττοουυςς  

ααννττααγγωωννιισσττέέςς  ττηηςς..  ΓΓιιαα  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  ααυυττόό  ππρρέέππεειι  οοιι  ααννθθρρώώππιιννοοιι  ππόόρροοιι  νναα  

δδιιοοιικκηηθθοούύνν  μμεε  ττέέττοοιιοο  ττρρόόπποο,,  ώώσσττεε  νναα  υυπποοββοοηηθθάάττααιι  ηη  ααφφοοσσίίωωσσήή  ττοουυςς  σσεε  μμιιαα  

εεππιιχχεείίρρηησσηη  κκααιι  ηη  ππααρρααμμοοννήή  ττοουυςς  σσ΄́  ααυυττήή,,  εεφφόόσσοονν  ττοο  ααξξίίζζοουυνν  κκααιι  όόχχιι  ηη  ππρρόόσσκκααιιρρηη  

ααππαασσχχόόλληησσήή  ττοουυςς..  ΟΟ  ααννθθρρώώππιιννοοςς  ππααρράάγγοοννττααςς  εείίννααιι  οο  μμόόννοοςς  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  

δδιιααττηηρρήήσσιιμμοο  κκααιι  οουυσσιιαασσττιικκόό  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  γγιιαα  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη  γγιιααττίί::    

11..  ΕΕππιιττρρέέππεειι  ττηη  γγρρήήγγοορρηη  ααννττααππόόκκρριισσηη  σσεε  ααππεειιλλέέςς  κκααιι  εευυκκααιιρρίίεεςς  ττοουυ  

ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  

22..  ΕΕίίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  κκααιι  χχρροοννοοββόόρροο  νναα  ααννααππττυυχχθθεείί  

33..  ΕΕίίννααιι  δδύύσσκκοολλοο  νναα  ααννττιιγγρρααφφεείί..  

  

««ΤΤοο  ααννττααγγωωννιισσττιικκόό  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττηηρρίίζζεεττααιι  ππλλέέοονν  σσττηηνν  

ππρροοσσέέλλκκυυσσηη,,  εεππιιλλοογγήή,,  ττοοπποοθθέέττηησσηη  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττααλλέέννττωωνν»»..  
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44..44  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν    

      ΕΕίίννααιι  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  οο  σσττρρααττηηγγιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  ττηηςς  κκάάθθεε  ττοουυρριισσττιικκήήςς  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττηηςς  

κκάάθθεε  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ηη  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππεελλάάττηη..    ΜΜεε  

άάλλλλαα  λλόόγγιιαα,,  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  σσττιιςς  δδύύοο  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττηηςς,,  

δδηηλλααδδήή,,  ττόόσσοο  σσττηηνν  ττεεχχννιικκήή,,  όόσσοο  κκααιι  σσττηη  λλεειιττοουυρργγιικκήή..  ΄́ΟΟσσοονν  ααφφοορράά  σσττηηνν  ττεεχχννιικκήή  

δδιιάάσστταασσηη,,  ααυυττήή  θθεεωωρρεείίττααιι  δδεεδδοομμέέννηη  ααππόό  ττοονν  ππεελλάάττηη  ––  ττοουυρρίίσστταα,,  ααφφοούύ  δδεε  ννοοεείίττααιι  μμιιαα  

ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκήή  μμοοννάάδδαα  νναα  υυσσττεερρεείί  ππ..χχ..  σσεε  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς,,  εεξξοοππλλιισσμμόό,,  κκ..λλ..ππ..  ΗΗ  κκάάθθεε  

εεππιιχχεείίρρηησσηη  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννήήκκεειι  κκααιι  ττοο  ππρροοφφίίλλ  ττωωνν  

ππεελλααττώώνν  πποουυ  εεξξυυππηηρρεεττεείί,,  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττοο  ααππααιιττοούύμμεεννοο  υυψψηηλλόό  

εεππίίππεεδδοο  σσττηηνν  ττεεχχννιικκήή  δδιιάάσστταασσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  πποουυ  ππρροοσσφφέέρρεειι..  

  

      ΗΗ  δδιιάάσστταασσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ττηη  δδιιααφφοορράά  κκααιι  κκάάννεειι  ττοονν  ππεελλάάττηη  νναα  

ννιιώώθθεειι  εευυχχάάρριισστταα  εείίννααιι  ηη  λλεειιττοουυρργγιικκήή,,  ααφφοούύ  ααυυττήή  κκααθθοορρίίζζεειι  ττηηνν  ππααρροοχχήή  πποοιιοοττιικκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ..  ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  

σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ((ΧΧυυττήήρρηηςς,,  22000099))::  

  ΤΤηη  φφιιλλιικκόόττηητταα,,  ττηηνν  εευυγγέέννεειιαα  κκααιι  ττοουυςς  ττρρόόπποουυςς  ττοουυ  

  ΤΤηηνν  άάμμεεσσηη  ααννττααππόόκκρριισσηη  κκααιι  ττηηνν  ππρροοθθυυμμίίαα  ττοουυ  

  ΤΤηη  φφρροοννττίίδδαα  κκααιι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  πποουυ  δδεείίχχννεειι  γγιιαα  ττοονν  ππεελλάάττηη..  

  ΤΤηηνν  εεμμφφάάννιισσήή  ττοουυ  

  ΤΤηηνν  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ,,  γγιιαα  νναα  εεξξυυππηηρρεεττήήσσεειι  ττοονν  ««αασσυυννήήθθιισσττοο»»  ήή  ττοονν  

««δδύύσσκκοολλοο»»  ππεελλάάττηη,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  ιικκααννόόττηητταα  κκααιι  δδιιάάθθεεσσήή  ττοουυ  νναα  λλύύσσεειι  τταα  

ππρροοββλλήήμμαατταα  ττοουυ  ππεελλάάττηη..  

  

      ΕΕπποομμέέννωωςς,,  ηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  ββεελλττίίωωσσηη  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  μμιιααςς  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκήήςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  εεσσττιιάάσσεειι  σσττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  κκααιι  σσττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς  

εερργγαασσιιαακκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  όόπποουυ  ααυυττοοίί  θθαα  μμπποορροούύνν  κκααιι  θθαα  θθέέλλοουυνν  νναα  ππααρράάγγοουυνν  

πποοιιοοττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  ΑΑυυττόό  εείίννααιι  πποολλύύ  σσηημμααννττιικκόό  αανν  ααννααλλοογγιισσττεείί  κκααννεείίςς  όόττιι  

υυππάάρρχχοουυνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  μμεε  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  πποουυ  εεφφααρρμμόόζζοουυνν  δδεενν  εεππιιττρρέέπποουυνν  

σσττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  ττηη  μμέέγγιισσττηη  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  σσττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττοουυςς..  ΩΩςς  

ππααρράάδδεειιγγμμαα  μμπποορρεείί  νναα  ααννααφφεερρθθεείί  ηη  ππεερρίίππττωωσσηη  εεννόόςς  ππεελλάάττηη  πποουυ  φφθθάάννεειι  σσττοο  

ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  σσττηη  μμίίαα  ((0011::0000  ππ..μμ..))  μμεεττάά  τταα  μμεεσσάάννυυχχτταα,,  μμεεττάά  ααππόό  μμιιαα  κκοουυρραασσττιικκήή  ηημμέέρραα  

http://www.uop.gr/


 
ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  --  

ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ      

ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ::  22001133  ––  22001144  //  ΧΧαασσττάάςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς::  mmaappmm  1122000033    

««ΗΗ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ηη  ΣΣηημμαασσίίαα  ττωωνν    ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  σσττηη  ΔΔιιααττήήρρηησσήή  ττηηςς  σσττοο  

ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν»»  

  

 88 

κκααιι  εεππιιθθυυμμεείί  νναα  δδεειιππννήήσσεειι  σσττοο  δδωωμμάάττιιόό  ττοουυ..  ΗΗ  υυππεεύύθθυυννηη  υυππάάλλλληηλλοοςς  γγννωωρρίίζζεειι  όόττιι  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς    εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ττοο  γγεεύύμμαα  σσττοο  δδωωμμάάττιιοο  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμοο  

ααππόό  ττιιςς  εεππττάά  ((1199::0000  μμ..μμ..))  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  έέωωςς  τταα  μμεεσσάάννυυχχτταα  ((0000::0000)),,  όόμμωωςς  ππααρράάλλλληηλλαα  

ξξέέρρεειι  πποολλύύ  κκααλλάά  όόττιι  ηη  κκοουυζζίίνναα  εείίννααιι  αακκόόμμηη  ααννοοιιχχττήή  κκααιι  όόττιι  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  εείίννααιι  σσττιιςς  

θθέέσσεειιςς  ττοουυςς..  ΗΗ  υυππάάλλλληηλλοοςς  λλοοιιππόόνν  έέρρχχεεττααιι  ααννττιιμμέέττωωππηη  μμεε  ττοο  εεξξήήςς  δδίίλληημμμμαα::  νναα  

ππααρρααββεείί  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ  κκααιι  νναα  εεξξυυππηηρρεεττήήσσεειι  ττοονν  ππεελλάάττηη,,  ήή  νναα  μμηηνν  

ππααρρεεκκκκλλίίννεειι  κκααθθόόλλοουυ  ααππόό  ττοο  ππρρόόττυυπποο  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  πποουυ  έέχχεειι  κκααθθοορριισσττεείί  ααππόό  ττηη  

δδιιοοίίκκηησσηη  ((SShhiimmkkoo,,  11999944,,  σσεελλ..  1188))..  ΗΗ  ααππάάννττηησσηη  εείίννααιι  όόττιι  γγιιαα  νναα  υυππάάρρξξεειι  ππλλήήρρηηςς  

ιικκααννοοπποοίίηησσηη  σσεε  κκάάθθεε  ααννάάγγκκηη  ττωωνν  ππεελλααττώώνν,,  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααππττυυχχθθοούύνν  ««εευυέέλλιικκττεεςς»»  

πποολλιιττιικκέέςς..  ΗΗ  ππρροοττυυπποοπποοίίηησσηη  λλεειιττοουυρργγεείί  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά  ωωςς  μμέέσσοο  εελλέέγγχχοουυ  ττοουυ  

κκόόσσττοουυςς  ττωωνν  ππααρρεεχχόόμμεεννωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ααλλλλάά  έέχχεειι  ττοο  μμεειιοοννέέκκττηημμαα  όόττιι  όόλλοοιι  οοιι  

ππεελλάάττεεςς  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααιι  ττοο  ίίδδιιοο..  ΕΕίίννααιι  λλοοιιππόόνν  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα  δδίίννεεττααιι  ππεερριισσσσόόττεερρηη  

εελλεευυθθεερρίίαα  σσττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς,,  ώώσσττεε  νναα  κκααθθοορρίίζζοουυνν  κκάάθθεε  φφοορράά  οοιι  ίίδδιιοοιι  ττηη  σσχχέέσσηη  

εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  μμεε  ττοονν  κκάάθθεε  ππεελλάάττηη  ((ΧΧυυττήήρρηηςς,,  22000099))..  ΄́ΑΑρραα  λλοοιιππόόνν  σσττοο  ππααρράάδδεειιγγμμαα  πποουυ  

εεξξεεττάάζζοουυμμεε,,  ηη  σσωωσσττήή  ααννττίίδδρραασσηη  ττηηςς  υυππεεύύθθυυννηηςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  εείίννααιι  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  

μμεε  ττοονν  σσεεφφ,,  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι,,  εεκκ  ττωωνν  ππρροοττέέρρωωνν,,  σσυυζζηηττήήσσεειι  ττηηνν  ππιιθθααννόόττηητταα  νναα  

σσυυμμββεείί  έένναα  ττέέττοοιιοο  ππεερριισσττααττιικκόό,,  κκααιι  νναα  ττοονν  εεννηημμεερρώώσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααγγγγεελλίίαα..  ΄́ΕΕππεειιτταα  

νναα  δδιιααββεεββααιιώώσσεειι  ττοονν  ππεελλάάττηη  όόττιι  θθαα  μμπποορρέέσσεειι  νναα  δδεειιππννήήσσεειι  σσττοο  δδωωμμάάττιιόό  ττοουυ,,  κκααιι  νναα  

ττοουυ  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιππλλέέοονν  χχρρέέωωσσηη  πποουυ  θθαα  έέχχεειι,,  λλόόγγωω  ττηηςς  ώώρρααςς,,  ααφφοούύ  οο  

σσεεφφ  κκααννοοννιικκάά  δδεενν  εερργγααζζόότταανν..  ΟΟ  ππεελλάάττηηςς  θθαα  δδεείίξξεειι  κκααττααννόόηησσηη  κκααιι  θθαα  αανναακκοουυφφιισσττεείί  

σσττηηνν  ιιδδέέαα  όόττιι  δδεε  θθαα  χχρρεειιαασσττεείί  θθαα  ββγγεειι  ααππόό  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  κκααιι  κκάάττωω  ααππόό  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  

ααυυττέέςς  ηη  εεππιιππλλέέοονν  χχρρέέωωσσηη  θθαα  ττοουυ  φφααννεείί  λλοογγιικκήή  ((SShhiimmkkoo,,  11999944,,  σσεελλ..  2222))..  

  

      ΒΒέέββααιιαα  ααυυττόό  δδεε  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππρρέέππεειι  νναα  ιικκααννοοπποοιιοούύνν  ττοονν  ππεελλάάττηη  μμεε  

κκάάθθεε  κκόόσσττοοςς,,  ααλλλλάά  ααππλλώώςς  όόττιι  δδεενν  εείίννααιι  εεππιιθθυυμμηηττήή  ηη  ««ττυυφφλλήή  υυππαακκοοήή»»  σσττοουυςς  

κκααννόόννεεςς,,  ααφφοούύ  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμαα  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  ααπποοδδεειιχχθθεείί  κκαατταασσττρροοφφιικκόό  

γγιιαα  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ((PPaarraassuurraammaann,,  11998877,,  σσεελλ..  4433))..  ΕΕίίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  λλοοιιππόόνν  νναα  

δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  μμιιαα  κκοουυλλττοούύρραα,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εείίννααιι  ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέέννηη  σσττοονν  ππεελλάάττηη  ––  

ττοουυρρίίσστταα..  ΗΗ  κκοουυλλττοούύρραα  ααυυττήή  θθαα  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  έένναα  κκλλίίμμαα  σσττοο  οοπποοίίοο  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  θθαα  

ννιιώώθθοουυνν  άάννεετταα  μμεε  ττηη  δδοουυλλεειιάά  ττοουυςς  κκααιι  θθαα  ππρροοωωθθοούύννττααιι  οοιι  ααξξίίεεςς  ττηηςς  ππρροοθθυυμμίίααςς  γγιιαα  

εευυεελλιιξξίίαα  κκααιι  ττηηςς  δδηημμιιοουυρργγιικκόόττηηττααςς,,  ώώσσττεε  νναα  ββεελλττιιωωθθεείί  κκααιι  ηη  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν      

υυππηηρρεεσσιιώώνν  ((PPaarraassuurraammaann,,  11998877,,  σσεελλ..  4444))..  ΗΗ  ααλλλλααγγήή  ττηηςς  κκοουυλλττοούύρρααςς  μμιιααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  
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σσίίγγοουυρραα  δδεε  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκύύψψεειι  άάμμεεσσαα,,  ααλλλλάά  σσττααδδιιαακκάά..  ΤΤοο  ππρρώώττοο  ββήήμμαα  εείίννααιι  νναα  

σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιήήσσεειι  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηνν  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  εεννόόςς  ττέέττοοιιοουυ  

ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  ΄́ΕΕππεειιτταα  σσηημμααννττιικκόό  ρρόόλλοο  ππααίίζζεειι  κκααιι  ηη  εεππιιββρράάββεευυσσηη  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  

πποουυ  εεφφααρρμμόόζζοουυνν  ττιιςς  ααξξίίεεςς  ααυυττέέςς  ((PPaarraassuurraammaann,,  11998877,,  σσεελλ..  4455))..  

  

      ΄́ΕΕνναα  κκααλλόό  ππααρράάδδεειιγγμμαα  εείίννααιι  ηη  σσττάάσσηη  πποουυ  κκρράάττηησσεε  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  CCEEOO  ττηηςς  

εεττααιιρρεείίααςς  ««MMeettrrooppoolliittaann  LLiiffee  IInnssuurraannccee  CCoommppaannyy»»  JJoohhnn  GGrreeeeddoonn,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  

ππεερρίίπποουυ  3366..000000  υυππααλλλλήήλλοουυςς..  OO  GGrreeeeddoonn  έέσσττεειιλλεε  έένναα  γγρράάμμμμαα  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  

υυππααλλλλήήλλοουυςς,,  σσττοο  οοπποοίίοο  ττοουυςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  όόττιι  θθαα  δδιιααννεεμμηηθθοούύνν  χχίίλλιιαα  ββρρααββεείίαα  

πποοιιόόττηηττααςς,,  ττωωνν  χχιιλλίίωωνν  δδοολλααρρίίωωνν  ττοο  έένναα,,  σσττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  πποουυ  θθαα  κκάάννοουυνν  κκάάττιι  ττοο  

ξξεεχχωωρριισσττόό,,  δδηηλλααδδήή  πποουυ  θθαα  ππρροοσσφφέέρροουυνν  κκάάπποοιιαα  εεννττυυππωωσσιιαακκήή  εεμμππεειιρρίίαα  γγιιαα  νναα  

ππααρρέέχχοουυνν  άάρριισσττηη  πποοιιόόττηητταα  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσεε  κκάάπποοιιοονν  ππεελλάάττηη  ττοουυςς..  ΟΟ  κκάάθθεε  υυππάάλλλληηλλοοςς  

έέππρρεεππεε  νναα  κκααττααγγρράάψψεειι  ττηηνν  εεννττυυππωωσσιιαακκήή  ααυυττήή  εεμμππεειιρρίίαα  κκααιι  ππώώςς  ααυυττήή  σσυυννέέββααλλεε  

σσττηηνν  υυψψηηλλοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππεελλάάττηη,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  φφήήμμηηςς  

ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  ππααρροοχχήή  πποοιιοοττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΑΑυυττόό  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  

εεππιιββρράάββεευυσσηηςς,,  αανν  κκααιι  ααππλλόό,,  έέχχεειι  ππάάρραα  πποολλύύ  θθεεττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ωωςς  ππρροοςς  ττηη  

δδηημμιιοουυρργγίίαα  μμιιααςς  κκοουυλλττοούύρρααςς  ππρροοσσααννααττοολλιισσμμέέννηηςς  σσττοονν  ππεελλάάττηη..  ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  

((PPaarraassuurraammaann,,  11998877,,  σσεελλ..  4455))::  

  ΠΠεερρννάάεειι  ττοο  μμήήννυυμμαα  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς,,  όόττιι  ηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  εεννδδιιααφφέέρρεεττααιι  

ππρρααγγμμααττιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  

  ΗΗ  ααππλλόόττηητταα  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  φφααννεερρώώννεειι  ττηηνν  ππρροοθθυυμμίίαα  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  νναα  

εείίννααιι  εευυέέλλιικκττηη  κκααιι  νναα  εεππιιττρρέέππεειι  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ττηηνν  κκρρίίσσηη  

ττοουυ  

  ΕΕννθθααρρρρύύννεειι  κκααιι  ππρροοκκααλλεείί  ττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  νναα  γγίίννοουυνν  δδηημμιιοουυρργγιικκοοίί  

  ΜΜεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  όόλλωωνν  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  ττμμήήμμααττοοςς,,  

κκααττααρργγοούύννττααιι  τταα  ««όόρριιαα»»  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ττμμηημμάάττωωνν  κκααιι  ππρροοάάγγεεττααιι  ηη  εεννόόττηητταα  

ααυυττώώνν..  

      ΑΑνν  θθέέλλααμμεε  νν΄́  ααννααππττύύξξοουυμμεε  τταα  ββήήμμαατταα  μμιιααςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  εελλέέγγχχοουυ  κκααιι  εεξξαασσφφάάλλιισσηηςς  

ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσττηηνν  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκήή  μμοοννάάδδαα,,  ααυυττάά  θθαα  ήήτταανν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  

((ΧΧυυττήήρρηηςς,,  11999966,,  σσεελλ..  115533,,115544,,  ΧΧυυττήήρρηηςς,,  22000099))::  

http://www.uop.gr/
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11..  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττωωνν  κκααττηηγγοορριιώώνν  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααππεευυθθύύννεεττααιι  ηη  

εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  ππρροοσσδδοοκκιιώώνν,,  ααννααγγκκώώνν,,  ααππααιιττήήσσεεωωνν,,  κκ..λλ..ππ..  

ααυυττώώνν..  

22..  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  κκααιι  ττωωνν  πποολλιιττιικκώώνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  κκααιι  

ιικκααννοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  ππεελλααττώώνν..  

33..  ΚΚααθθοορριισσμμόόςς  ββαασσιικκώώνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν,,  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  κκααιι  ππρροοττύύππωωνν  

ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  ππααρροοχχήήςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ((ππ..χχ..  ππρρόόττυυππαα  ααππόόδδοοσσηηςς  

ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  ππρρόόττυυππαα  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς,,  λλεειιττοουυρργγίίααςς  μμηηχχααννηημμάάττωωνν..  

κκ..λλ..ππ..)),,  λλααμμββάάννοοννττααςς  ππάάνντταα  υυππόόψψηη  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ππρρωωττοοββοουυλλιιώώνν  ααππόό  

ττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  εεξξααττοομμιικκεευυμμέέννηηςς  σσχχέέσσηηςς  

εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  μμεε  ττοονν  ππεελλάάττηη..  

44..  ΑΑννάάππττυυξξηη  κκααιι  εεφφααρρμμοογγήή  σσυυσσττηημμάάττωωνν  κκααιι  ππρραακκττιικκώώνν  δδιιοοίίκκηησσηηςς  

ααννθθρρωωππίίννωωνν  ππόόρρωωνν  πποουυ  θθαα  δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν  κκααττάάλλλληηλλαα  ιικκααννοούύςς,,  

υυππεεύύθθυυννοουυςς  κκααιι  ιικκααννοοπποοιιηημμέέννοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  φφρροοννττίίσσοουυνν  

γγιιαα  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  δδυυννααττήή  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  κκααιι  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  ––  

ττοουυρριισσττώώνν..  ΟΟιι  ππρραακκττιικκέέςς  ααυυττέέςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  εεππιιλλοογγήή,,  ττηηνν  

ππρρόόσσλληηψψηη,,  ττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη,,  ττηηνν  ππααρραακκίίννηησσηη  κκααιι  ττηηνν  

ααννττααμμοοιιββήή  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ααννααφφέέρροοννττααιι  κκααιι  σσττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  

««κκύύκκλλωωνν  πποοιιόόττηηττααςς»»,,  δδηηλλααδδήή  οομμάάδδωωνν  πποουυ  σσυυννααννττώώννττααιι  εεθθεελλοοννττιικκάά,,  εείίττεε  

κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς,,  εείίττεε  μμεεττάά  ααππ΄́  ααυυττήή,,  ήή  κκααιι  τταα  δδύύοο,,  μμεε  

σσκκοοππόό  ττηη  λλήήψψηη  ααπποοφφάάσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  

πποοιιόόττηηττααςς  ((SScchhuulleerr,,  11998888,,  σσεελλ..  550099))..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ηη  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

κκααττάάλλλληηλληη  γγιιαα  ττοο  κκάάθθεε  ττμμήήμμαα  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  σσττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  

δδεεξξιιόόττηηττεεςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  κκυυρρίίωωςς,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  σσττιιςς  δδιιααππρροοσσωωππιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  μμεε  

ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς..  ΤΤέέλλοοςς,,  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ββαασσίίζζεεττααιι  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσεε  μμηη  

μμόόννιιμμοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ((ππ..χχ..  μμεερριικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς))  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  κκααιι  

δδιιααττήήρρηησσηη  υυψψηηλλήήςς  πποοιιόόττηηττααςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  

55..  ΑΑννάάππττυυξξηη  σσυυσσττηημμάάττωωνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  κκααιι  μμέέττρρηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοττύύππωωνν  

πποουυ  έέχχοουυνν  ττεεθθεείί,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηςς  ιικκααννοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  ππεελλααττώώνν..  ΕΕππίίσσηηςς,,  

κκρρίίννεεττααιι  σσκκόόππιιμμηη  ηη  σσύύγγκκρριισσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ττωωνν  ππρρααγγμμααττιικκάά  

ππρροοσσφφεερρόόμμεεννωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  μμεε  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  

ααννττααγγωωννιισσττώώνν..  

http://www.uop.gr/
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66..  ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  κκααιι  δδιιοορρθθωωττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς  γγιιαα  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς,,  

πποουυ  θθαα  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσεε  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππεελλααττώώνν  κκααιι  σσεε  κκεερρδδοοφφοορρίίαα  ττηηςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

  

      ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  θθαα  μμπποορροούύσσααμμεε  νναα  πποούύμμεε  όόττιι  όόλλοοιι  όόσσοοιι  εεμμππλλέέκκοοννττααιι  σσττηηνν  

ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκήή  ββιιοομμηηχχααννίίαα  ((ππεελλάάττεεςς,,  εερργγααζζόόμμεεννοοιι,,  ξξεεννοοδδόόχχοοιι))  ππρρέέππεειι  νναα  

σσυυννεειιδδηηττοοπποοιιήήσσοουυνν  όόττιι  ππλλέέοονν  οο  χχώώρροοςς  ααυυττόόςς  λλεειιττοουυρργγεείί  μμεε  ττηη  λλοογγιικκήή  ττηηςς  ααύύξξηησσηηςς  

ττωωνν  ωωφφεελλεειιώώνν  μμέέσσωω  ττηηςς  ββεελλττιιωωμμέέννηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ααφφοούύ  ττηηνν  ττιιμμήή  ττηηςς  

ββεελλττιιωωμμέέννηηςς  πποοιιοοττιικκάά  υυππηηρρεεσσίίααςς  εείίννααιι  ββέέββααιιοο  όόττιι  οο  ππεελλάάττηηςς  δδεε  θθαα  ααρρννηηθθεείί  νναα  ττηηνν  

ππλληηρρώώσσεειι,,  σσττοο  ββααθθμμόό  ββέέββααιιαα  πποουυ  ιικκααννοοπποοιιοούύννττααιι  οοιι  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς  ττοουυ  κκααιι  ηη  υυππηηρρεεσσίίαα  

πποουυ  ττοουυ  ππρροοσσφφέέρρεεττααιι  εείίννααιι  ααννάάλλοογγηη  ττωωνν  ππρροοττύύππωωνν  κκααιι  ττωωνν  εεμμππεειιρριιώώνν  ττοουυ..  ΜΜεε  ττηηνν  

εεφφααρρμμοογγήή    μμιιααςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  όόππωωςς  ααυυττήή  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφηηκκεε,,  γγίίννεεττααιι  ααννττιιλληηππττήή  ηη  

μμεεγγάάλληη  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ,,  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  

ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυ  ττρρόόπποουυ  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  οοιι  δδύύοο  ααυυττέέςς  έέννννοοιιεεςς  ααλλλληηλλεεππιιδδρροούύνν  γγιιαα  νναα  

οοδδηηγγήήσσοουυνν  μμιιαα  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκήή  μμοοννάάδδαα  σσττηηνν  κκεερρδδοοφφοορρίίαα..  
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  55::  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  ––  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  

 

55..11  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  ––  ΠΠρροοττάάσσεειιςς    

      ΗΗ  σσυυννεεχχήήςς  ββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  ππααγγκκόόσσμμιιοουυ  ββιιοοττιικκοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν  

ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ααττοομμιικκοούύ  εελλεεύύθθεερροουυ  χχρρόόννοουυ  κκααιι  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγιικκήή  εεππααννάάσστταασσηη  ττωωνν  

εεππιικκοοιιννωωννιιώώνν  δδηημμιιοούύρργγηησσαανν  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  

φφααιιννοομμέέννοουυ  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ..  ΟΟιι  εεππιιδδρράάσσεειιςς  πποουυ  ππρροοκκααλλεείί  σσεε  όόλλαα  τταα  εεππίίππεεδδαα  εείίννααιι  

εεξξααιιρρεεττιικκάά  σσηημμααννττιικκέέςς,,  εεννεερργγοοπποοιιώώννττααςς  ππλληηθθώώρραα  ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  δδυυννάάμμεεωωνν  γγιιαα  

ααννάάππττυυξξηη..  ΤΤοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν  ααπποοττεελλεείί  έένναανν  ααππόό  ττοουυςς  ββαασσιικκοούύςς  ππυυλλώώννεεςς  ττηηςς  

εελλλληηννιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς,,  κκααιι  γγιι’’  ααυυττόό  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  δδιιααττήήρρηησσηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  σσεε  

υυψψηηλλάά  εεππίίππεεδδαα  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ααπποοττεελλοούύσσεε  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  έένναανν  ααππόό  

ττοουυςς  ββαασσιικκοούύςς  σσττόόχχοουυςς  ττηηςς  ΠΠοολλιιττεείίααςς..  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  λλααμμββάάννοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  

φφοορρεείίςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι,,  ττόόσσοο  οο  εελλλληηννιικκόόςς,,  όόσσοο  κκααιι  οο  ππααγγκκόόσσμμιιοοςς  

ττοουυρριισσμμόόςς,,  ββιιώώννοουυνν  ττιιςς  δδυυσσμμεεννεείίςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  ααππόό  ττηηνν  ππααγγκκόόσσμμιιαα  κκρρίίσσηη..  ΠΠααρράά  ττοο  

γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ηη  ππααρροούύσσαα  φφάάσσηη  πποουυ  δδιιέέρρχχεεττααιι  ηη  οοιικκοοννοομμίίαα  εείίννααιι  μμιιαα  ιιδδιιααίίττεερρηη  

ππεερρίίππττωωσσηη,,  ααυυττήή  ααπποοττεελλεείί  ττηηνν  ααφφοορρμμήή  γγιιαα  ππρροοββλληημμααττιισσμμόό,,  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  

υυφφιισσττάάμμεεννηη  κκααττάάσστταασσηη,,  κκααθθώώςς  κκααιι  έένναα  ττεεσσττ  ααννττοοχχήήςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηηττααςς  ττωωνν  

πποολλιιττιικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσττηηνν  ιισσόόρρρροοππηη  κκααιι  ββιιώώσσιιμμηη  ααννάάππττυυξξηη  

ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς..  ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ααυυττόό,,  ηη  ππααρροούύσσαα  κκρρίίσσηη  μμπποορρεείί  

νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι  ππρρόόκκλληησσηη  κκααιι  εεφφααλλττήήρριιοο  γγιιαα  ττηη  ρριιζζοοσσππαασσττιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  

χχρροοννιιζζόόννττωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  κκααιι  γγιιαα  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  σσττοο  μμέέσσοο--μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμοο  μμέέλλλλοονν..  

  

      ΣΣττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ππααρράά  ττηηνν  ααδδιιααμμφφιισσββήήττηηττηη  σσυυμμββοολλήή  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  σσττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  

κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήή  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηη,,  ηη  δδιιααχχρροοννιικκήή  έέλλλλεειιψψηη  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοουυ  σσττρρααττηηγγιικκοούύ  

σσχχεεδδιιαασσμμοούύ  κκααιι  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ,,  χχωωρροοττααξξιικκοούύ  σσχχεεδδιιαασσμμοούύ,,  αασσττιικκοούύ  κκααιι  δδαασσιικκοούύ  

κκττηημμααττοολλοογγίίοουυ,,  οο  ααυυττοοσσχχεεδδιιαασσμμόόςς    κκααιι  οοιι  σσυυννεεχχεείίςς  ππααλλιιννδδρροομμήήσσεειιςς  ααπποοττέέλλεεσσαανν  τταα  

κκυυρρίίααρρχχαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς..  ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ήήτταανν  κκααττάά  

κκύύρριιοο  λλόόγγοο  ττοο  μμοοννοοδδιιάάσσττααττοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοϊϊόόνν,,  ηη  άάννιισσηη  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  

ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  υυπποοδδοομμήήςς,,  ηη  χχααμμηηλλήή  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  ππρροοσσφφεερρόόμμεεννωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ηη  

εεπποοχχιικκόόττηητταα  κκααιι  ηη  μμιικκρρήή  χχρροοννιικκήή  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  μμεε  σσοοββααρρέέςς  
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εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττοο  ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  εελλλληηννιικκόό  ττοοππίίοο,,  σσττηη  ββιιοοπποοιικκιιλλόόττηητταα  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  

υυππααίίθθρροουυ  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν..  ΤΤοο  ζζηηττοούύμμεεννοο  εείίννααιι  οο  εεππααννααππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  

ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσττηηρρίίζζεεττααιι  σσ΄́  έένναα  ππρρόόττυυπποο  

ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  πποουυ  νναα  σσέέββεεττααιι  ττοονν  άάννθθρρωωπποο,,  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  νναα  

δδιιααφφυυλλάάσσσσεειι  ττηη  φφυυσσιικκήή  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκήή  κκλληηρροοννοομμιιάά  κκααιι  νναα  εεξξυυππηηρρεεττεείί  ττοουυςς  σσττόόχχοουυςς  

ττηηςς  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ααννααφφέέρροουυμμεε  όόττιι    ηη  χχώώρραα  

μμααςς  θθεεωωρρεείίττααιι  κκυυρρίίωωςς  ττοουυρριισσττιικκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς  θθεερριιννώώνν  δδιιαακκοοππώώνν,,  αανν  κκααιι  οοιι  

εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  μμοορρφφέέςς  ττοουυρριισσμμοούύ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααπποοττεελλοούύνν  ττοονν  ττααχχύύττεερραα  

ααννααππττυυσσσσόόμμεεννοο  ττοομμέέαα  σσεε  ππααγγκκόόσσμμιιοο  εεππίίππεεδδοο,,  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυνν,,    

μμέέσσωω  ττωωνν  μμεεγγάάλλωωνν  ΤΤοουυρριισσττιικκώώνν  ΟΟρργγααννιισσμμώώνν  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ,,  ιικκααννόό  ααρριιθθμμόό  

ττοουυρριισσττώώνν,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  ηη  ττοουυρριισσττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσεε  ττοοππιικκόό  εεππίίππεεδδοο,,  νναα  

εεππιιμμηηκκυυννθθεείί  κκααθθ’’  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  έέττοουυςς..  ΤΤοο  ννέέοο  ααυυττόό  υυππόόδδεειιγγμμαα  λλέέγγεεττααιι  

ααεειιφφόόρροοςς  ττοουυρριισσττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη,,  ηη  οοπποοίίαα  μμπποορρεείί  νναα  εεκκφφρραασσττεείί  μμεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννεεςς  

μμοορρφφέέςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  πποουυ  νν΄́  ααπποοττεελλοούύνν  έένναα  σσύύννθθεεττοο  ««ππλλέέγγμμαα»»    όόλλωωνν  ττωωνν  

εεππιιμμέέρροουυςς  πποολλιιττιικκώώνν  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ  κκρράάττοουυςς  μμεε  ππεερριιφφεερρεειιαακκήή  δδιιάάσστταασσηη..    

    

      ΗΗ  οορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  μμέέσσωω  ττοουυ  χχωωρροοττααξξιικκοούύ  σσχχεεδδιιαασσμμοούύ,,  πποουυ  

ββαασσίίζζεεττααιι  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  ααεειιφφόόρροουυ  κκααιι  ιισσόόρρρροοππηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς,,  σσυυμμββάάλλλλεειι  σσττηη  

δδηημμιιοουυρργγίίαα  κκλλίίμμααττοοςς  εεμμππιισσττοοσσύύννηηςς  ττωωνν  εεππεεννδδυυττώώνν  κκααιι  ααννααδδεειικκννύύεειι  ττηη  χχώώρραα  σσεε  

ώώρριιμμοο  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοοορριισσμμόό..  ΜΜεε  ττοονν  κκααττάάλλλληηλλοο  χχωωρριικκόό  σσχχεεδδιιαασσμμόό  ηη  ττοουυρριισσττιικκήή  

ααννάάππττυυξξηη  μμπποορρεείί  νναα  εεππηηρρεεάάσσεειι  θθεεττιικκάά  έένναα  σσηημμααννττιικκόό  ττμμήήμμαα  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  

ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  κκααιι  μμιιααςς  ππεερριιοοχχήήςς..  ΗΗ  δδιιααττήήρρηησσηη  κκααιι  

ααννάάδδεειιξξηη  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκώώνν  ππόόρρωωνν  κκααιι  ττοουυ  ττοοππίίοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  

ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  κκλλιιμμααττιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  

ααπποοττεελλοούύνν  ββαασσιικκήή  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  εεννόόςς  ααεειιφφόόρροουυ  ττοουυρριισσμμοούύ,,  οο  

οοπποοίίοοςς  εεππιιδδρράά  μμεε  θθεεττιικκόό  ττρρόόπποο  σσττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη,,  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  

κκααιι  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  θθεεσσμμιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  γγιιαα  ττοονν  ττοουυρριισσμμόό,,  σσττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  

δδιιααμμόόρρφφωωσσηηςς  εεννόόςς  σσττααθθεερροούύ,,  εεππααρρκκοούύςς  κκααιι  ώώρριιμμοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοοορριισσμμοούύ,,  οο  

οοπποοίίοοςς  θθαα  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκέέςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν,,  μμεε  ββάάσσηη  ττοουυςς  

κκααννόόννεεςς  ττηηςς  εεππιισσττήήμμηηςς  κκααιι  ττιιςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  ααεειιφφόόρροουυ  ααννάάππττυυξξηηςς..  ΜΜέέσσαα  σσ΄́  ααυυττόό  ττοο  

ππλλααίίσσιιοο  ααννααφφέέρροουυμμεε  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  οορριισσμμέέννεεςς  δδρράάσσεειιςς  ––  πποολλιιττιικκέέςς  πποουυ  θθαα  

μμπποορροούύσσαανν  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  πποολλλλααππλλαασσιιαασσττιικκάά  ππρροοςς  ααυυττήή  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη::  
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11))  ΚΚααττάάρργγηησσηη  ττωωνν  υυφφιισσττάάμμεεννωωνν  ππεερριιοορριισσμμώώνν  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοονν  ααρριιθθμμόό  κκλλιιννώώνν  

σσεε  δδιιάάφφοορραα  ννηησσιιάά,,  κκααιι  ηη  ππααρροοχχήή  δδυυννααττόόττηηττααςς  χχωωρροοθθέέττηησσηηςς  ττοουυρριισσττιικκώώνν  

υυπποοδδοοχχέέωωνν  σσεε  ννηησσιιάά  μμεε  εεππιιφφάάννεειιαα  μμιικκρρόόττεερρηη  ττωωνν  9900  ττεεττρρααγγωωννιικκώώνν  

χχιιλλιιοομμέέττρρωωνν..  

22))  ΕΕιισσααγγωωγγήή  ππλλααφφόόνν  ««αασσττέέρρωωνν»»  γγιιαα  τταα  λλεεγγόόμμεενναα  ««ααννεεππττυυγγμμέένναα»»  ννηησσιιάά,,  όόππωωςς  

ηη  ΜΜήήλλοοςς,,  ηη  ΣΣααννττοορρίίννηη,,  ηη  ΖΖάάκκυυννθθοοςς,,  σστταα  οοπποοίίαα  νναα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ππλλέέοονν  μμόόννοο  ηη  

ααννέέγγεερρσσηη  ννέέωωνν  μμοοννάάδδωωνν  44  κκααιι  55  αασσττέέρρωωνν..  ΣΣτταα  λλεεγγόόμμεενναα  ««ααννααππττυυσσσσόόμμεενναα»»  

ννηησσιιάά,,  όόππωωςς  ηη  ΚΚίίμμωωλλοοςς  κκααιι  ηη  ΑΑννάάφφηη,,  νναα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααιι  ηη  κκαατταασσκκεευυήή  

μμοοννάάδδωωνν    33    αασσττέέρρωωνν..  

33))  ΟΟ  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  δδόόμμηησσηηςς  σσττοουυςς  οορργγααννωωμμέέννοουυςς  υυπποοδδοοχχεείίςς,,  όόπποουυ  θθαα  

ππααρρέέχχοοννττααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ααννααψψυυχχήήςς,,  νναα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααννάάλλοογγαα  μμεε  

ττηηνν  έέκκτταασσηη  κκααιι  όόχχιι  ττηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππεερριιοοχχήή..  ΈΈττσσιι,,  γγιιαα  έέκκτταασσηη  ααππόό  330000  έέωωςς  

22..000000  σσττρρέέμμμμαατταα,,  οο  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  δδύύννααττααιι  νναα  οορριισσττεείί  σσττοο  00,,0055,,  εεννώώ  γγιιαα  

έέκκτταασσηη  ααππόό  22..000000  έέωωςς  44..000000  σσττρρέέμμμμαατταα  σσττοο  00,,0033..  ΓΓιιαα  αακκόόμμηη  μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  

εεκκττάάσσεειιςς  σσττοο  00,,0011..  ΜΜέέσσωω  ααυυττώώνν  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  γγίίννεεττααιι  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  

ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  εειιδδιικκώώνν  μμοορρφφώώνν  ττοουυρριισσμμοούύ  πποουυ  σσυυννδδέέοοννττααιι  λλεειιττοουυρργγιικκάά  μμεε  

εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  υυπποοδδοομμέέςς  ααννάάδδεειιξξηηςς  κκααιι  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν,,  

γγεεωωλλοογγιικκώώνν,,  γγεεωωμμοορρφφοολλοογγιικκώώνν,,  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκώώνν,,  ιισσττοορριικκώώνν,,  θθρρηησσκκεευυττιικκώώνν  ήή  

πποολλιιττιισσττιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  

44))  ΠΠεερριιοορριισσμμόό  ττηηςς  δδιιάάσσππααρρττηηςς  δδόόμμηησσηηςς  ττοουυρριισσττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  σσττιιςς  

εεκκττόόςς  σσχχεεδδίίοουυ  ππεερριιοοχχέέςς,,  γγιι΄́  ααυυττόό  νναα  θθεεσσμμοοθθεεττηηθθοούύνν  ζζώώννεεςς  χχρρήήσσηηςς  γγηηςς  γγιιαα  

««ττοουυρριισσμμόό  --  ααννααψψυυχχήή»»..  

55))  ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααξξιιοοπποοιιηηθθεείί  ηη  δδηημμόόσσιιαα  ππεερριιοουυσσίίαα,,  νναα  δδοοθθεείί  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  νν΄́  

ααννααππττυυχχθθοούύνν  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  αακκόόμμηη  κκααιι  σσεε  ββρρααχχοοννηησσίίδδεεςς  ήή  

εερρηημμοοννήήσσιιαα  μμεε  έέκκτταασσηη  330000  σσττρρέέμμμμαατταα,,  έέννααννττιι  ττωωνν  550000  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  πποουυ  

ιισσχχύύεειι  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα,,  μμεε  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100  

μμίίλλιιαα  ααππόό  τταα  σσύύννοορραα  ττηηςς  χχώώρρααςς..  ΣΣττόόχχοοςς  ααπποοττεελλεείί  ηη  εεννθθάάρρρρυυννσσηη  ττηηςς  

ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηηςς  μμεεγγάάλληηςς  κκλλίίμμαακκααςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν,,  πποουυ  νναα  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττηη  

δδηημμιιοουυρργγίίαα  κκααιι  ππρροοββοολλήή  ππρρόόττυυππωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  δδρράάσσεεωωνν  

οοιικκοολλοογγιικκοούύ  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα,,  μμεε  ππααρράάλλλληηλληη  εεννσσωωμμάάττωωσσηη  

κκααιιννοοττόόμμωωνν  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν  κκααιι  σσύύννθθεεττωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  κκααττααλλυυμμάάττωωνν  ήήππιιααςς  

ααννάάππττυυξξηηςς  
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66))  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  εεππιιββααττώώνν  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  ((ppoorrttss  ooff  

ccaallll))  σσεε  λλιιμμάάννιιαα  πποουυ  έέχχοουυνν  ήήδδηη  δδυυννααττόόττηητταα,,  ήή  μμπποορροούύνν  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  ττηη  

δδυυννααττόόττηητταα  νναα  εεξξυυππηηρρεεττοούύνν  μμεεγγάάλλαα  κκρροουυααζζιιεερρόόππλλοοιιαα  κκααιι  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  

ππεερριιοοχχέέςς  ττοουυρριισσττιικκοούύ  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς..  ΟΟιι  ππεερριιοοχχέέςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ππρροοττεείίννεεττααιι  νναα  

δδοοθθεείί  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  εείίννααιι::  ΠΠεειιρρααιιάάςς,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  ΚΚααττάάκκοολλοο,,  ΡΡόόδδοοςς,,  

ΒΒόόλλοοςς,,  ΚΚααββάάλλαα,,  ΚΚωωςς,,  ΠΠάάττμμοοςς,,  ΠΠύύλλοοςς,,  ΜΜύύκκοοννοοςς,,  ΣΣααννττοορρίίννηη,,  ΚΚααλλααμμάάτταα,,  

ΚΚέέρρκκυυρραα,,  ΚΚρρήήττηη..  ΕΕιιδδιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  δδιιεερρεεύύννηησσηη  ττηηςς  

δδυυννααττόόττηηττααςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  εεππιιββααττώώνν  

κκρροουυααζζιιέέρρααςς  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά,,  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΦΦααλληηρριικκοούύ  ΌΌρρμμοουυ  

κκααιι  σσττοο  ΛΛααύύρριιοο..  

77))  ΠΠρρόόββλλεεψψηη  δδιιααχχωωρριισσμμοούύ  ττηηςς  λλιιμμεεννιικκήήςς  ζζώώννηηςς  σσεε  ζζώώννηη  γγιιαα  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  

κκρροουυααζζιιέέρρααςς  κκααιι  ζζώώννηη  εεμμπποορριικκοούύ  //  εεππιιββααττιικκοούύ  --  αακκττοοππλλοοϊϊκκοούύ  λλιιμμέένναα  κκααιι  

ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  χχρρήήσσεεωωνν  σσττηη  λλιιμμεεννιικκήή  ζζώώννηη  γγιιαα  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττοουυρριισσμμοούύ  

κκρροουυααζζιιέέρρααςς  μμεε  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  λλιιμμεεννιικκέέςς  κκααιι  χχεερρσσααίίεεςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς..  

88))  ΠΠρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ππρροοοορριισσμμοούύ  ααππόό  ττιιςς  ττααυυττόόχχρροοννεεςς  ααφφίίξξεειιςς  κκρροουυααζζιιεερρόόππλλοοιιωωνν,,  

πποουυ  εεξξααννττλλοούύνν  τταα  όόρριιαα  ττωωνν  δδιιααθθέέσσιιμμωωνν  υυπποοδδοομμώώνν..  

99))  ΑΑννάάππττυυξξηη  ττοουυρριισσμμοούύ  κκααττααδδύύσσεεωωνν,,  ααυυττόόννοομμωωνν  ήή  οορργγααννωωμμέέννωωνν,,  μμεε  σσττόόχχοο  

ττοονν  εεμμππλλοουυττιισσμμόό  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς..  ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  

θθααλλάάσσσσιιωωνν  κκααττααδδυυττιικκώώνν  ππάάρρκκωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  οορριιοοθθεεττηηθθοούύνν  σσεε  ππααρράάκκττιιεεςς  ήή  

μμηη  θθααλλάάσσσσιιεεςς  ππεερριιοοχχέέςς,,  ππρροοσσττααττεευυμμέέννεεςς  ααππόό  ττηηνν  ααλλιιεείίαα  κκααιι  ααππόό  άάλλλλεεςς  

θθααλλάάσσσσιιεεςς  κκααιι  υυπποοθθααλλάάσσσσιιεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,,  εεννττόόςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  θθαα  

ααννααππττύύσσσσοοννττααιι  κκααιι  θθαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  κκααττααδδυυττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  

ααννααψψυυχχήήςς..  ΤΤαα  θθααλλάάσσσσιιαα  κκααττααδδυυττιικκάά  ππάάρρκκαα  μμπποορροούύνν  νναα  ααννααππττυυχχθθοούύνν  σσεε  

ππεερριιοοχχέέςς  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  ττοουυςς  ααππααιιττοούύμμεεννοουυςς  ππρροοςς  ττοούύττοο  ππόόρροουυςς  

((υυπποοθθααλλάάσσσσιιοοιι  γγεεωωλλοογγιικκοοίί  σσχχηημμααττιισσμμοοίί  κκααιι  ππλλοούύσσιιαα  σσεε  ιιχχθθυυοοππααννίίδδαα  

οοιικκοοσσυυσσττήήμμαατταα  ήή  εεππιιδδεεχχόόμμεενναα  ααννααββάάθθμμιισσηηςς  σσεε  ααρριιθθμμόό  κκααιι  μμέέγγεεθθοοςς  εειιδδώώνν  μμεε  

κκααττάάλλλληηλλαα  μμέέττρραα,,  ννααυυάάγγιιαα,,  εεννάάλλιιεεςς  ααρρχχααιιόόττηηττεεςς,,  σσττοοιιχχεείίαα  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  ττεεχχννηηττήήςς  

μμοορρφφοολλοογγίίααςς  κκ..λλ..ππ..)),,  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηητταα  κκααιι  ππλληηρροούύνν  ττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  πποουυ  

κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  ιιδδίίωωςς  εεππίί  θθεεμμάάττωωνν  υυγγεείίααςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς..  

ΓΓιιαα  ττηη  χχωωρροοθθέέττηησσηη  ττωωνν  κκααττααδδυυττιικκώώνν  ππάάρρκκωωνν  κκααιι  ττωωνν  υυπποοββρρύύχχιιωωνν  

μμοουυσσεείίωωνν,,  ααππααιιττοούύννττααιι  εεππααρρκκήήςς  οοδδιικκήή  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηητταα  κκααιι  λλιιμμεεννιικκήή  

υυπποοδδοομμήή  σσεε  ααππόόσστταασσηη  μμιικκρρόόττεερρηη  ττωωνν  1100  ννααυυττιικκώώνν  μμιιλλίίωωνν..  ΕΕππίίσσηηςς,,  
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ααππααρρααίίττηηττηη  κκρρίίννεεττααιι  ηη  ααννάάππττυυξξηη  υυπποοθθααλλάάσσσσιιωωνν  μμοουυσσεείίωωνν  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  

ααννααψψυυχχήή  κκααιι  σσεε  θθααλλάάσσσσιιεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  μμεε  κκααττάάλλλληηλλοο  εεννάάλλιιοο  ααππόόθθεεμμαα,,  υυππόό  

ττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  

ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς..  

1100))    ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ωωςς  ννέέαα  εειιδδιικκήή  κκααττηηγγοορρίίαα  εειιδδιικκώώνν  μμοορρφφώώνν  ττοουυρριισσμμοούύ  ττοουυ  

ααγγρροοττοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ττοουυ  οοιιννοοττοουυρριισσμμοούύ..  

1111))    ΠΠρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  οορργγάάννωωσσηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  ππεερριιοοχχώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  σσεε  δδίίκκττυυαα  

φφυυσσιικκοούύ  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  πποουυ  θθαα  ααννααδδεειικκννύύοουυνν  κκααιι  θθαα  

ααξξιιοοπποοιιοούύνν  ττοο  φφυυσσιικκόό  ππλλοούύττοο  ττωωνν  ππεερριιοοχχώώνν,,  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  πποολλλλααππλλώώνν  

πποολλιιττιισσττιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυςς  ((ααρρχχααιιοολλοογγιικκοοίί  χχώώρροοιι,,  ιισσττοορριικκοοίί  ττόόπποοιι,,  

ππααρρααδδοοσσιιαακκοοίί  οοιικκιισσμμοοίί,,  ήήθθηη  κκααιι  έέθθιιμμαα)),,  σσεε  σσύύννδδεεσσηη  μμεε  ττηη  σσύύγγχχρροοννηη  

κκοοιιννωωννιικκήή  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  ττοοππιικκήή  οοιικκοοννοομμιικκήή  

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  μμεε  έέμμφφαασσηη  σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  πποοιιοοττιικκώώνν  ττοοππιικκώώνν  ααγγααθθώώνν..  

1122))    ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  σστταα  χχιιοοννοοδδρροομμιικκάά  κκέέννττρραα..  ΕΕππίίσσηηςς  όόσσοονν  

ααφφοορράά  ττιιςς  μμοοννάάδδεεςς  μμεε  γγήήππεεδδαα  γγκκοολλφφ,,  νναα  εεππιιττρρααππεείί  ηη  χχωωρροοθθέέττηησσήή  ττοουυςς  σσττιιςς  

ππεερριιοοχχέέςς  αασσττιικκώώνν  κκέέννττρρωωνν  ήή//κκααιι  κκύύρριιωωνν  ττοουυρριισσττιικκώώνν  ππρροοοορριισσμμώώνν,,  όόππωωςς::  ηη  

ΑΑθθήήνναα,,  ηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  οο  ΒΒόόλλοοςς,,  τταα  ΙΙωωάάννννιινναα,,  ηη  ΚΚρρήήττηη,,  ηη  ΚΚέέρρκκυυρραα,,  ηη  

ΡΡόόδδοοςς,,  ηη  ΖΖάάκκυυννθθοοςς  κκααιι  ηη  ΚΚωωςς,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  οοιι  ππεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  εεννόόττηηττεεςς::  

ΗΗλλεείίααςς,,  ΜΜεεσσσσηηννίίααςς,,  ΧΧααλλκκιιδδιικκήήςς,,  ΑΑχχααΐΐααςς,,  ΑΑρργγοολλίίδδααςς,,  ΛΛεευυκκάάδδααςς,,  

ΑΑιιττωωλλοοαακκααρρννααννίίααςς  κκααιι  ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς..  

      

      ΑΑππόό  τταα  όόσσαα  ααννααλλύύθθηηκκαανν,,  γγίίννεεττααιι  ααννττιιλληηππττήή  ηη  ζζωωττιικκήή  σσηημμαασσίίαα  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  

δδυυννααμμιικκοούύ  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς,,  ααφφοούύ  εείίννααιι  

έέννααςς  ττοομμέέααςς  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  πποουυ  δδεενν  ααννττιιγγρράάφφεεττααιι  εεύύκκοολλαα  κκααιι  μμπποορρεείί  νναα  

σσυυννττεελλέέσσεειι  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  σσττηη  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσήή  ττηηςς  ααππόό  ττιιςς  ααννττίίππααλλεεςς..  ΗΗ  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  

ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  ααπποοττεελλεείί  έένναα  ααννααππόόσσππαασσττοο  κκοομμμμάάττιι  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκααιι  μμεε  γγννώώμμοονναα  ττοονν  ααννθθρρώώππιιννοο  ππααρράάγγοονντταα  εεννααρρμμοοννίίζζεειι  μμιιαα  ππλληηθθώώρραα  

ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν..  ΕΕίίννααιι  υυππεεύύθθυυννηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή,,  ττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  

ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν,,  ττηηνν  ααννάάλλυυσσηη  κκααιι  ττηηνν  ππεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς,,  ττοονν  

ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ,,  ττηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ττωωνν  ααννοοιιχχττώώνν  γγρρααμμμμώώνν  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς,,  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  κκααιι  ττέέλλοοςς  ττηη  δδιιααρρκκήή  

οορργγααννωωσσιιαακκήή  κκααιι  δδιιοοιικκηηττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη..  ΜΜέέσσαα  ααππόό  ττιιςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  κκααιι  ττοο  ρρόόλλοο  ττηηςς  
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ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  οο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοοςς  ττοομμέέααςς  ππρρέέππεειι  

νναα  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  ττηη  σσυυννοολλιικκήή  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήή  σσττρρααττηηγγιικκήή  εεννόόςς  οορργγααννιισσμμοούύ  κκααιι  

εεπποομμέέννωωςς  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττοονν  ααννθθρρώώππιιννοο  ππααρράάγγοονντταα  νναα  

λλααμμββάάννοοννττααιι  ααπποοκκεεννττρρωωττιικκάά  κκααιι  όόχχιι  μμοοννοοδδιιάάσστταατταα  κκααιι  μμόόννοο  ααππόό  έένναα  ττμμήήμμαα  ττοουυ  

οορργγααννιισσμμοούύ..  

  

      ΣΣττοο  δδιιααρρκκώώςς  μμεεττααββααλλλλόόμμεεννοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύνν  κκααιι  ααννααππττύύσσσσοοννττααιι  οοιι  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  οολλοοέένναα  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  σσυυννττεελλοούύννττααιι  δδιιάάφφοορρεεςς  ααλλλλααγγέέςς  σσττοο  

εεξξωωττεερριικκόό  κκααιι  οορργγααννωωσσιιαακκόό  ττοουυςς  ππεερριιββάάλλλλοονν..  ΟΟιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  

εεππιιββιιώώσσοουυνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσεε  θθέέσσηη  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  δδρραασσττιικκάά  κκααιι  νναα  

ππρροοσσααρρμμοοσσττοούύνν  σσττηηνν  εεκκάάσσττοοττεε  ννέέαα  ττάάξξηη  ππρρααγγμμάάττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά  κκααιι  γγρρήήγγοορραα..    

΄́ΟΟππωωςς  εείίννααιι  φφυυσσιικκόό,,  ηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  δδεενν  θθαα  ήήτταανν  δδυυννααττόό  νναα  

ππααρρααμμεείίννεειι  ααννεεππηηρρέέαασσττηη  ααππόό  ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς  ααυυττέέςς..  ΚΚααλλεείίττααιι  λλοοιιππόόνν  νναα  δδιιαασσφφααλλίίσσεειι  όόττιι  

οοιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσττηηρρίίζζοουυνν  άάμμεεσσαα  ττοουυςς  εερργγαασσιιαακκοούύςς  σσττόόχχοουυςς..  ΗΗ  

εενν  λλόόγγωω  ππρραακκττιικκήή  εείίννααιι  δδυυννααττόό  νναα  εεννιισσχχυυθθεείί  μμέέσσωω  ττηηςς  κκααττάάλλλληηλληηςς  οορργγάάννωωσσηηςς,,  ττηηςς  

σσωωσσττήήςς  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ,,  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττωωνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν  

κκααιι  ττωωνν  ιικκααννοοττήήττωωνν  ττωωνν  εερργγααζζόόμμεεννωωνν,,  ττηηςς  εεννσσωωμμάάττωωσσηηςς  έέγγκκααιιρρηηςς  κκααιι  εεύύκκοολλαα  

ππρροοσσββάάσσιιμμηηςς  γγννώώσσηηςς  σσεε  οολλόόκκλληηρροο  ττοονν  οορργγααννιισσμμόό  κκααιι  ττέέλλοοςς  ττηηςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττηηςς  

σσχχέέσσηηςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  μμεε  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς,,  μμέέσσωω  ττηηςς  μμύύηησσήήςς  ττοουυςς  σσττηηνν  εεττααιιρριικκήή  

κκοουυλλττοούύρραα..  ΗΗ  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  εείίννααιι  εεκκεείίννηη  πποουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

σσφφυυρρηηλλααττήήσσεειι  μμιιαα  σσχχέέσσηη  εεμμππιισσττοοσσύύννηηςς  μμεε  ττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  οούύττωωςς  ώώσσττεε  μμέέσσωω  ττηηςς  

εεπποοιικκοοδδοομμηηττιικκήήςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  ττωωνν  δδύύοο  μμεερρώώνν  νναα  ωωφφεελληηθθεείί  σσττοο  μμέέγγιισσττοο  ηη  

εεππιιχχεείίρρηησσηη..  ΟΟιι  ννέέεεςς  ττάάσσεειιςς  εείίννααιι  εεππιιτταακκττιικκέέςς  κκααιι  κκααλλοούύνν  εεκκεείίννοουυςς  πποουυ  θθέέλλοουυνν  νναα  

σσυυννεεχχίίσσοουυνν  νναα  εείίννααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκοοίί,,    νναα  ττιιςς  αακκοολλοουυθθήήσσοουυνν..  ΠΠρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  

ααυυττήή  ττοο  ττμμήήμμαα  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ  κκααλλεείίττααιι  νναα  εεφφααρρμμόόσσεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  ααππααιιττοούύμμεεννεεςς  

ννέέεεςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς,,  δδοομμέέςς  κκααιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  εεξξαασσφφααλλίίζζοουυνν  ττοουυςς  

κκααττααλλλληηλλόόττεερροουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  ΕΕνν  κκαατταακκλλεείίδδιι,,  ττοο  ααννθθρρώώππιιννοο  

δδυυννααμμιικκόό  ααπποοττεελλεείί  ττηη  σσπποουυδδααιιόόττεερρηη  σσυυννιισσττώώσσαα  εεννόόςς  δδιιααττηηρρήήσσιιμμοουυ  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  

ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς  ττοουυ  ττοουυρριισσττιικκοούύ  ππρροοϊϊόόννττοοςς,,  κκααθθώώςς  οοιι  ττοουυρριισσττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  

ββαασσίίζζοοννττααιι  ππρρωωττίίσσττωωςς  σσττοονν  εεππααγγγγεελλμμααττιισσμμόό  κκααιι  σσττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά,,  

δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς,,  ππααρράάλλλληηλλαα,,  ααξξίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  κκααιι  ααπποοττρρέέπποοννττααςς  ττηηνν  ααπποομμίίμμηησσήή  

ττοουυ  ααππόό  ττοουυςς  ααννττααγγωωννιισσττέέςς..      
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      ΟΟλλοοκκλληηρρώώννοοννττααςς  θθαα  λλέέγγααμμεε  όόττιι::  ««ΤΤοουυρριισσμμόόςς  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  μμιιαα  ξξεεκκοομμμμέέννηη  κκααιι  

ααυυττόόννοομμηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ααλλλλάά  ααπποοττεελλεείί,,  μμααζζίί  μμεε  ττοουυςς  

άάλλλλοουυςς  ττοομμεείίςς,,  έένναα  εεννιιααίίοο  ππααρρααγγωωγγιικκόό  σσύύμμππλλεεγγμμαα,,  ππρρέέππεειι  νναα  ττοονν  ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυμμεε  

κκααιι  νναα  ττοονν  δδιιααχχεειιρριισσττοούύμμεε  ωωςς  ττηηνν  κκιιννηηττήήρριιαα  δδύύννααμμηη  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς..  

ΑΑπποοττεελλώώννττααςς  κκυυρρίίααρρχχηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  έέχχεειι  ααξξιιόόλλοογγεεςς  πποολλλλααππλλαασσιιαασσττιικκέέςς  

εεππιιδδρράάσσεειιςς  σσττοουυςς  άάλλλλοουυςς  ττοομμεείίςς  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  σσυυμμββάάλλλλεειι  σσττηη  σσυυννοολλιικκήή  

οοιικκοοννοομμιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς»» (Ν. Σκουλάς, 2008). 
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ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

  

ΕΕλλλληηννιικκήή  ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  

11..  ΑΑλλεεξξααννδδρράάκκηη  ––  ΚΚρριιττσσωωττάάκκηη  ΡΡοοδδάάννθθηη  ((22000000))::  ««ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΟΟιικκοοννοομμίίαα»»,,  

εεκκδδόόσσεειιςς  ΠΠααππααζζήήσσηη--ΑΑθθήήνναα,,  ((σσεελλ  1144))..  

22..  ΒΒααρρββααρρέέσσοοςς  ΣΣ..  ((22000000))::  ««ΤΤοουυρριισσμμόόςς,,  έέννννοοιιεεςς,,  μμεεγγέέθθηη,,  δδοομμέέςς..  ΗΗ  ΕΕλλλληηννιικκήή  

ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα»»,,  ΑΑθθήήνναα,,  εεκκδδόόσσεειιςς  ΠΠρροοπποομμππόόςς..  

33..  ΒΒεεννεεττσσααννοοπποούύλλοουυ  ΓΓ..ΜΜ..  ((22000066))::  ««ΗΗ  κκρρααττιικκήή  σσυυμμββοολλήή  σσττοονν  ττοουυρριισσμμόό..  

ΕΕννααλλλλαακκττιικκέέςς  μμοορρφφέέςς  ττοουυρριισσμμοούύ»»,,  ΑΑθθήήνναα,,  εεκκδδόόσσεειιςς  IInntteerrbbooookkss..    

44..  ΓΓεεωωρργγόόπποουυλλοοςς  ΝΝ..,,  ((22000066))::  ««ΣΣττρρααττηηγγιικκόό  ΜΜάάννααττζζμμεεννττ»»,,  ΓΓ..  ΜΜππέέννοουυ,,  ΑΑθθήήνναα..  

55..  ΕΕξξεελλίίξξεειιςς  σσττοονν  ΤΤοουυρριισσμμόό  κκααιι  τταα  ΒΒαασσιικκάά  ΜΜεεγγέέθθηη  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΞΞεεννοοδδοοχχίίααςς  

ττοο  22001122,,  ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΤΤοουυρριισσττιικκώώνν  ΕΕρρεευυννώώνν  &&  ΠΠρροοββλλέέψψεεωωνν  κκααιι  ΞΞεεννοοδδοοχχεειιαακκόό  

ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  ΑΑθθήήνναα  22001133..  

66..  ΖΖααχχααρράάττοοςς  ΓΓ..  ((22000000)),,  ««ΤΤοο  ααννααγγκκααίίοο  σσχχήήμμαα  κκααιι  θθεεωωρρηηττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  άάσσκκηησσηηςς  

ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  σσήήμμεερραα  σσττοο  ««ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη::  

ΠΠοολλυυεεππιισσττηημμοοννιικκέέςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς»»  ΑΑυυγγεερριιννοούύ  ––  ΚΚοολλώώννιιαα  ΣΣ..,,  ΖΖααχχααρράάττοοςς  

ΓΓεερρ..  eett..  aall..  ((εεππιιμμέέλλεειιαα  ΠΠ..ΤΤσσάάρρττααςς)),,  εεκκδδόόσσεειιςς  ΕΕξξάάννττααςς,,  σσεελλ..  3366--6677,,  ΑΑθθήήνναα..  

77..  ΚΚααρρααγγιιάάννννηηςς  ΣΣ..  ΈΈξξααρρχχοοςς  ΓΓ..  ((22000066))::  ««ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΟΟιικκοοννοομμίίαα  ΑΑννάάππττυυξξηη  

ΠΠοολλιιττιικκήή»»,,  ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  εεκκδδόόσσεειιςς  ΚΚέέννττρροο  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκήήςς  ΈΈρρεευυννααςς  ΚΚρρήήττηηςς..    

88..  ΚΚααρρααμμάάννηη  ΣΣππ..  ((22001122))::  ««ΘΘεεμμεελλίίωωσσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππλλεεοοννεεκκττήήμμααττοοςς,,  

μμέέσσωω  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  σσττοονν  ττοουυρριισσμμόό»»,,  ΜΜεεττααππττ..  ΔΔιιααττρριιββήή  

((ααδδηημμοοσσίίεευυττηη))  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  ΠΠεειιρρααιιάάςς..  

99..  ΚΚοούύρρττηηςς  ΠΠ..  ((22000044))::  ««ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  κκααιι  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  σσττοονν  ττοουυρριισσμμόό  σσττοο  

ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ππεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς»»  ΔΔιιδδ..  ΔΔιιααττρριιββήή  ((ααδδηημμοοσσίίεευυττηη)),,  

ΧΧααρροοκκόόππεειιοο  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο,,  ΑΑθθήήνναα..  

1100..  ΛΛααγγόόςς  ΔΔ..  ((22000055))::  ««ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή»»,,  εεκκδδόόσσεειιςς  ΚΚρριιττιικκήή,,  ΑΑθθήήνναα..  

1111..  ΜΜπποουυρρααννττάάςς  ΔΔ..  ––  ΠΠααππααλλεεξξααννδδρρήή  ΝΝ..  ((22000022))::  ««ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  

ΠΠόόρρωωνν»»,,  εεκκδδόόσσεειιςς  ΜΜππέέννοουυ,,  ΑΑθθήήνναα..  

1122..  ΞΞηηρροοττύύρρηη  ––  ΚΚοουυφφίίδδοουυ  ΣΣ..,,  ((22000011))::  ««ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  ––  ΗΗ  

ππρρόόκκλληησσηη  ττοουυ  2211οουυ  ααιιώώνναα  σσττοο  εερργγαασσιιαακκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν»»,,  33ηη  έέκκδδοοσσηη,,  εεκκδδόόσσεειιςς  

ΑΑννίίκκοουυλλαα,,  ΑΑθθήήνναα..  
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1133..  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ((22001133))::  ««ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  ΧΧρροοννιικκάά  

ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  ––  ΟΟκκττώώββρριιοοςς  22001133::  ΟΟιι  εεππιιδδρράάσσεειιςς  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  σσττοονν  

εελλλληηννιικκόό  ττοουυρριισσμμόό,,  σσεελλ..  2266--3311»»,,  ΑΑθθήήνναα..    

1144..  ΠΠααππααδδάάκκηηςς  ΒΒ..,,  ((22000022))::  ««ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ττωωνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν::  ΕΕλλλληηννιικκήή  κκααιι  

ΔΔιιεεθθννήήςς  εεμμππεειιρρίίαα»»,,  44ηη  έέκκδδοοσσηη,,  εεκκδδόόσσεειιςς  ΜΜππέέννοουυ,,  ΑΑθθήήνναα..    

1155..  ΠΠααττσσοουυρράάττηηςς  ΒΒ..  ((22000022))::  ««ΗΗ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσττιικκοούύ  

ΤΤοομμέέαα»»,,  ΙΙΤΤΕΕΠΠ,,  ΑΑθθήήνναα..  

1166..  ΤΤεερρζζίίδδηηςς  ΚΚ..,,  ΤΤζζωωρρττζζάάκκηηςς  ΚΚ..,,  ((22000044))::  ««ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  

((ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ))»»,,  εεκκδδόόσσεειιςς  RRoossiillii,,  ΑΑθθήήνναα..  

1177..  ΤΤρράάππεεζζαα  ΕΕλλλλάάδδααςς  ((22001111))::  ««ΟΟιι  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκέέςς,,  ΟΟιικκοοννοομμιικκέέςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκέέςς  

εεππιιππττώώσσεειιςς  ττηηςς  ΚΚλλιιμμααττιικκήήςς  ΑΑλλλλααγγήήςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα»»,,  ΑΑθθήήνναα..  

1188..  ΤΤσσάάρρττααςς  ΠΠ..  ((22001100))::  ««ΕΕλλλληηννιικκήή  ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη»»,,  εεκκδδόόσσεειιςς  ΚΚρριιττιικκήή,,  

ΑΑθθήήνναα..  

1199..  ΤΤσσάάρρττααςς  ΠΠ..,,  ΛΛααγγόόςς  ΔΔ..  ((22000066))::  ««ΗΗ  πποολλιιττιικκήή  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  ττοουυρριισσμμοούύ  μμέέσσαα  

ααππόό  τταα  ααννααππττυυξξιιαακκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα»»..  ΣΣυυλλλλοογγιικκόόςς  ττόόμμοοςς  ««ΜΜεελλέέττεεςς  ππρροοςς  ττιιμμήή  

ττοουυ  κκααθθηηγγηηττήή  ΣΣττέέρργγιιοουυ  ΜΜππααμμππααννάάσσηη::  ««ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  σσυυσσττήήμμαατταα,,  

ααννααππττυυξξιιαακκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  κκααιι  σσττρρααττηηγγιικκέέςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττηηνν  εεπποοχχήή  ττηηςς  

ππααγγκκοοσσμμιιοοπποοίίηησσηηςς»»,,  σσεελλ..  773333--776611..  ΕΕππιιμμέέλλεειιαα  έέκκδδοοσσηηςς::  ΒΒ..  ΑΑγγγγεελλήήςς  ––  ΛΛ..  

ΜΜααρροούύδδααςς,,  εεκκδδόόσσεειιςς  ΠΠααππααζζήήσσηη  ––  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΑΑιιγγααίίοουυ,,  ΤΤμμήήμμαα  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ΑΑθθήήνναα..  

2200..  ΧΧυυττήήρρηηςς  ΛΛ..,,  ((11999966))::  ««ΤΤοο  μμάάννααττζζμμεεννττ  ττωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν»»,,  

εεκκδδόόσσεειιςς  IInntteerrbbooookkss,,  ΑΑθθήήνναα..  

  

  

ΔΔιιεεθθννήήςς  ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  

11..  BBaarrnneeyy,,  JJ..BB..,,  ((11999911))::  ««FFiirrmm  rreessoouurrcceess  aanndd  ssuussttaaiinneedd  ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggee,,  

JJoouurrnnaall  ooff  mmaannaaggeemmeenntt»»..    

22..  BBaauumm  TT..,,  ((11999955))::  ««HHuummaann  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  ttoouurriissmm  aanndd  

hhoossppiittaalliittyy  iinndduussttrryy::  AAnn  iinnttrroodduuccttiioonn»»,,  LLoonnddoonn,,  CChhaappmmaann  &&  HHaallll..  

33..  CCaarrllzzoonn  TT..,,  ((11998877))::  ««MMoommeennttss  ooff  ttrruutthh»»,,  BBoolllliinnggeerr,,  pppp..5522..  

44..  GGaarrttnneerr  CC..WW..  ((22000011))::  ««ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη..  ΑΑρρχχέέςς,,  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  &&  

πποολλιιττιικκέέςς»»,,  ΑΑθθήήνναα,,  εεκκδδόόσσεειιςς::  ΕΕλλλληηνν..  
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ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  --  

ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ      

ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΕΕΤΤΟΟΣΣ::  22001133  ––  22001144  //  ΧΧαασσττάάςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς::  mmaappmm  1122000033    

««ΗΗ  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ηη  ΣΣηημμαασσίίαα  ττωωνν    ΑΑννθθρρώώππιιννωωνν  ΠΠόόρρωωνν  σσττηη  ΔΔιιααττήήρρηησσήή  ττηηςς  σσττοο  

ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν»»  
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55..  MMuulllliinnss  LL..  JJ..,,  ((11999955))::  ««HHoossppiittaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt  ––  AA  HHuummaann  RReessoouurrcceess  

AApppprrooaacchh»»,,  22nndd  eeddiittiioonn,,  LLoonnggmmaann..  

66..  NNaaiilloonn  PP..,,  ((11998822))::  ««TThheeoorryy  iinn  hhoossppiittaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt»»,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  

ooff  HHoossppiittaalliittyy  MMaannaaggeemmeenntt»»,,  VVooll..11,,  NNoo  33,,  pppp..113333--114433..  

77..  PPaannaassuurraammaann  AA..,,  ((11998877))::  ««CCuussttoommeerr  ––  oorriieenntteedd  ccoorrppoorraattee  ccuullttuurreess  aarree  

ccrruucciiaall  ttoo  sseerrvviiccee  mmaarrkkeettiinngg  ssuucccceessss»»..    

88..  SShhiimmkkoo  BB..AA..,,  ((11999944))::  ««BBrreeaakkiinngg  tthhee  rruulleess  ffoorr  bbeetttteerr  sseerrvviiccee»»,,  TThhee  CCoorrnneellll  

HH..RR..AA..  QQuuaatteerrllyy,,  VVooll..3355,,  NNoo  44,,  pppp..1188--2222..  

99..  SScchhuulleerr  RR..SS..  YYoouunngg  bblloooodd,,  SS..AA..  aanndd  HHuubbeerr  VV..LL..  ((11999988))::  ««PPeerrssoonnnneell  aanndd  

HHuummaann  RReessoouurrccee  MMaannaaggeemmeenntt»»,,  33rrdd  eeddiittiioonn,,  WWeesstt  PPuubblliisshhiinngg  CCoommppaannyy,,  

UU..SS..AA..  

1100..  WWEEFF,,  ((22001111))::  ««TThhee  ttrraavveell  aanndd  TToouurriisstt  CCoommppeettiivveenneessss  RReeppppoorrtt  22001111»»,,  

JJeennnniiffeerr  BBllaannkkee  ––  WWoorrlldd  EEccoonnoommiicc  FFoorruumm,,  TThheeaa  CChhiieessaa  ––  WWoorrlldd  EEccoonnoommiicc  

FFoorruumm..  

1111..  UUNNWWTTOO  &&  EETTCC  ((22001100)),,  ««DDeemmooggrraapprrhhiicc  CChhaannggee  aanndd  TToouurriissmm»»,,  MMaaddrriidd,,  

SSppaaiinn..  

1122..  UUNNWWTTOO  ((22002200)),,  ««TToouurriissmm  VViissiioonn  22002200»»,,  VVooll..  11--66,,  MMaaddrriidd,,  SSppaaiinn..  

1133..  WWTTTTCC,,  ((22000066))::  ««GGrreeeeccee,,  TTrraavveell  aanndd  TToouurriissmm,,  CClliimmbbiinngg  ttoo  nneeww  hheeiigghhttss»»,,  

ccoouunnttrryy  rreeppoorrtt..        

  

  

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ΠΠηηγγέέςς  

11..  hhttttpp:://wwwwww..nnbbgg..ggrr//αανναακκοοιιννώώσσεειιςς--εεκκδδόόσσεειιςς//δδηημμοοσσιιεεύύμμαατταα--εεκκδδόόσσεειιςς//κκλλααδδιικκέέςς  

μμεελλέέττεεςς..  
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