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«Μελζτη ανάπτυξησ ελληνικοφ μοντζλου All–Inclusive ςε τοπικό 
επίπεδο (Local All-Inclusive)» - EXECUTIVE SUMMARY 

Στόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ – εμπειρογνωμοςφνθσ είναι θ διατφπωςθ προτάςεων 

αναφορικά με τθν ανάπτυξθ ενόσ ελλθνικοφ μοντζλου All-inclusive με ςκοπό να 

αντιμετωπιςτεί ο περιοριςμόσ τθσ δαπάνθσ εντόσ των ςυγκεκριμζνων καταλυμάτων 

με παράλλθλθ διάχυςθ τθσ τουριςτικισ δαπάνθσ που προκαλείται από τα πακζτα 

All–Inclusive ςτθν τοπικι κοινωνία, και να εμπλουτιςτεί θ προςφερόμενθ τουριςτικι 

εμπειρία. 

Αρχικά, παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ εξζλιξθ του ςυγκεκριμζνου είδουσ πακζτου 

διεκνϊσ και καταγράφονται οι τάςεισ που επικρατοφν ςτθν τουριςτικι αγορά. Στθ 

ςυνζχεια παρουςιάηονται εκτιμιςεισ και ςτοιχεία που αφοροφν τον τουριςμό 

πακζτου και του All–Inclusive ςτθν ελλθνικι τουριςτικι αγορά. Ζπειτα, 

παρουςιάηεται θ διεκνισ εμπειρία και επιτυχθμζνα παραδείγματα εξ αυτισ βάςει 

των οποίων διατυπϊνονται προτάςεισ και δράςεισ προςαρμοςμζνεσ ςτθν ελλθνικι 

τουριςτικι αγορά και πραγματικότθτα. Η υλοποίθςθ αυτϊν ζχει ωσ απϊτερο ςτόχο 

τθν ανάπτυξθ ενόσ «ελλθνικοφ» μοντζλου All–Inclusive, προςαρμοςμζνου ςτθν 

ελλθνικι αγορά και ςε επιλεγμζνουσ άξονεσ. 

Είναι γεγονόσ ότι ο τουριςμόσ αποτελεί ζναν κλάδο τθσ ελλθνικισ οικονομίασ που 

επζδειξε ιδιαίτερθ ανκεκτικότθτα ςτθν οικονομικι κρίςθ. Παράλλθλα, κατά τθ 

διάρκεια των τελευταίων ετϊν παρουςιάςτθκε αφξθςθ αφίξεων ειςερχόμενων 

τουριςτϊν ςτθ χϊρα μασ και κατά ςυνζπεια αφξθςθ του ειςερχόμενου 

ειςοδιματοσ, γεγονόσ που υπογραμμίηει τθ ςθμαςία του τουριςμοφ για τθν πορεία 

τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ.  

Η πλειονότθτα των ειςερχόμενων τουριςτϊν, επιςκζπτεται τθ χϊρα μασ ςτο πλαίςιο 

τουριςμοφ «πακζτου». Στο ςυγκεκριμζνο μοντζλο τουριςμοφ εντάςςονται και τα 

πακζτα «All-Inclusive», τα οποία αποτελοφν αναμφίβολα παγκόςμια τάςθ για μια 

ςθμαντικι μερίδα τουριςτϊν. Επιπροςκζτωσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςφγχρονθ 

τουριςτικι ηιτθςθ ςτρζφεται ςε ςφνκετα τουριςτικά προϊόντα που αφοροφν είτε ςε 

ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ είτε ςε εμπλουτιςμζνεσ εμπειρίεσ μαηικοφ τουριςμοφ. Ωσ 
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εκ τοφτου, προκφπτει θ ανάγκθ αξιοποίθςθσ ςτο ζπακρο των ωφελειϊν όλων των 

μοντζλων τουριςμοφ που προςφζρει θ χϊρα μασ, ϊςτε να διατθρθκεί και να 

ενιςχυκεί θ ανταγωνιςτικότθτά τθσ ςτον παγκόςμιο τουριςτικό χάρτθ.  

Προκειμζνου να επιτευχκεί ζνασ κοινόσ τόποσ αντίλθψθσ αναφορικά με τθν ζννοια 

και το εφροσ του τουριςτικοφ πακζτου All-Inclusive, είναι απαραίτθτθ θ 

αποςαφινιςθ του όρου- ο οποίοσ τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ ζχει εδραιωκεί 

δυναμικά ςτθ δομι τθσ παγκόςμιασ τουριςτικισ βιομθχανίασ ςε κεωρθτικό και 

πραγματιςτικό επίπεδο. Το κφριο χαρακτθριςτικό του είναι πωσ θ τιμι του είναι 

προκακοριςμζνθ και γενικά περιλαμβάνει τθ φιλοξενία, εςτίαςθ/ ποτά και άλλεσ 

υπθρεςίεσ, οι οποίεσ ςτθν κυρίαρχθ πλειοψθφία τουσ καταναλϊνονται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ξενοδοχείου/ καταλφματοσ.  

Τα περιεχόμενα ενόσ πακζτου ξενοδοχείου All-Inclusive μπορεί να διαφζρουν 

ςθμαντικά ανάλογα με τον προοριςμό αλλά και ανάλογα με τον πάροχο του 

πακζτου. Οι υπθρεςίεσ All-Inclusive αφοροφν ςτο πακετάριςμα “soft” υπθρεςιϊν 

διαμονισ και εςτίαςθσ και όχι ςε “hard” υποδομζσ. Ωσ εκ τοφτου, θ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ πακζτων / υπθρεςιϊν All-Inclusive υπάρχει για όλα τα ξενοδοχεία. 

Στο πολφπλοκο περιβάλλον τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ και πολιτικισ κρίςθσ που 

αλλθλεπιδρά με τθν τουριςτικι αγορά αναδφεται μια νζα ομάδα ταξιδιωτϊν (high-

end consumers), οι οποίοι επικυμοφν από τθ μια να εμπλουτίςουν και να 

αναβακμίςουν το All-Inclusive πακζτο τουσ και από τθν άλλθ ταξιδεφουν ςυνικωσ 

ωσ οικογζνειεσ με ετερόκλθτα μζλθ αλλά και ωσ ηευγάρια όλων των θλικιϊν. Αν και 

είναι δφςκολο να προβλεφκεί θ ακριβισ πορεία τθσ αγοράσ All-Inclusive ςτο μζλλον, 

θ εκτίμθςθ είναι ότι ο αρικμόσ των τουριςτϊν All-Inclusive κα αυξθκεί και ότι οι 

προςδοκίεσ τουσ κα ευκυγραμμιςτοφν με τισ εξελίξεισ ςτθν παγκόςμια τουριςτικι 

αγορά- μάλιςτα διαφαίνεται θ δυναμικι του να μεταμορφωκεί ςε μια 

εκλεπτυςμζνθ τουριςτικι εμπειρία, θ οποία μπορεί να περιλαμβάνει ζνα ευρφτατο 

πλζγμα υπθρεςιϊν ξενοδοχείων/resorts. 

Η πρόκλθςθ λοιπόν για τθν παγκόςμια αλλά και τθν εγχϊρια τουριςτικι αγορά του 

ςυςτιματοσ All-Inclusive ςυνδζεται άμεςα με τθν εκκετικι άνοδο τθσ ηιτθςθσ για 



5 

 

αυκεντικά τοπικά προϊόντα και αυκεντικζσ τοπικζσ ταξιδιωτικζσ εμπειρίεσ, οι οποίεσ 

αρχίηουν και επεκτείνονται και ζξω από τα ςτενά όρια των εγκαταςτάςεων μιασ 

επιχείρθςθσ φιλοξενίασ. Και όλα αυτά ςε ζνα πλαίςιο περιςςότερο οικογενειακϊν 

διακοπϊν με ζντονα ςτοιχεία δραςτθριοτιτων ευεξίασ, ακλθτιςμοφ και 

πολυτζλειασ. Συνεπϊσ, όςο και αν φαίνεται παράδοξο, οι παγκόςμιεσ τάςεισ ςτον 

τομζα του All-Inclusive ςυντείνουν ςτθν δθμιουργία πακζτων, τα οποία κα 

ςυνδυάηουν χαρακτθριςτικά τυποποιθμζνων δραςτθριοτιτων ενταγμζνα ςε 

δραςτθριότθτεσ με εξατομικευμζνο χαρακτιρα, προςαρμοςμζνο ςτισ απαιτιςεισ 

των τουριςτϊν. 

Οι προτάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα μελζτθ περιλαμβάνουν δράςεισ 

που προτείνονται για τθν ανάπτυξθ ενόσ All–Inclusive πακζτου με τοπικό 

χαρακτιρα. Όλεσ οι προτάςεισ είναι βαςιςμζνεσ ςτθ δυναμικι που καταγράφεται 

για τθν αναγκαιότθτα προςφοράσ εμπειριϊν που παρουςιάηουν ζντονο τοπικό 

χαρακτιρα. Ο τοπικόσ χαρακτιρασ αποτελεί ιςχυρό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για 

προοριςμοφσ και επιχειριςεισ κακϊσ είναι αυξανόμενο το ενδιαφζρον των 

ςφγχρονων τουριςτϊν για εμπειρίεσ που δεν περιορίηονται αποκλειςτικά ςτισ 

δραςτθριότθτεσ αναψυχισ αλλά περιλαμβάνουν ωσ ζνα βακμό και τθ γνωριμία με 

τον τοπικό πολιτιςμό (ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ του).  

Η αναγκαιότθτα για τθν προςφορά εμπλουτιςμζνων εμπειριϊν και πακζτων (όχι 

μόνο all–inclusive)  για τθ χϊρα μασ, προκφπτει από το γεγονόσ ότι το μοντζλο 

«ιλιοσ και κάλαςςα» - που αποτελεί το κφριο ςυςτατικό των προςφερόμενων 

τουριςτικϊν πακζτων - δεν παρουςιάηει κάποιο ιδιαίτερο ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα. Οι κφριοι ανταγωνιςτζσ τθσ Ελλάδασ ςτο ςυγκεκριμζνο μοντζλο 

προςφζρουν αντίςτοιχεσ εμπειρίεσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα ςε ιδιαιτζρωσ 

ανταγωνιςτικζσ τιμζσ και με καλφτερεσ υποδομζσ. Ωσ εκ τοφτου είναι αναγκαίο τα 

υφιςτάμενα τουριςτικά πακζτα να εμπλουτιςτοφν και να ανανεϊςουν τον πυρινα 

των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ϊςτε να διατθριςουν τθν ελκυςτικότθτά τουσ. 

Είναι ευνόθτο ότι μια τζτοια προςπάκεια δεν μπορεί να ευοδωκεί χωρίσ να υπάρξει 

ςχεδιαςμόσ ςε τοπικό επίπεδο και λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά κάκε προοριςμοφ. Άλλωςτε ςε αυτι τθ βάςθ ζχει ςτθριχκεί και θ 



6 

 

ανάπτυξθ των ειδικϊν και εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ που καλοφνται, επίςθσ, 

να αξιοποιιςουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά κάκε τόπου.  

Είναι προφανζσ ότι θ τάςθ αυτι δεν επθρεάηει αποκλειςτικά ζνα μζροσ τθσ 

τουριςτικισ ηιτθςθσ. Αντικζτωσ αποτελεί μια πραγματικότθτα που επθρεάηει το 

ςφνολο τθσ τουριςτικισ αγοράσ και επιφζρει αλλαγζσ ςτισ προτιμιςεισ των 

τουριςτϊν, ςτθν τουριςτικι ςυμπεριφορά, κακϊσ και ςτα επίπεδα ικανοποίθςισ 

τουσ ανεξάρτθτα από τον τρόπο διεξαγωγισ του ταξιδιοφ. Συνεπϊσ το ςφνολο τθσ 

τουριςτικισ αγοράσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ τθν αναγκαιότθτα τθσ 

προϊκθςθσ τθσ τοπικότθτασ.    

Οι προτάςεισ ςτθ βάςθ τουσ ςτοχεφουν ςτο να κεμελιωκεί θ ανάπτυξθ 

ςυνεργαςιϊν και ςυνεργειϊν ανάμεςα ςτουσ περιςςοτζρουσ τομείσ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και ςτο ςφνολο τθσ τουριςτικισ αγοράσ. Αυτό εκτιμάται ότι κα γίνει 

εφικτό μόνο μζςα από ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ για τον εμπλουτιςμό, τθ 

διαφοροποίθςθ και τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ πακζτου 

ζναντι των ανταγωνιςτϊν. Το μζςο προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ: Σφνδεςθ / ζνταξθ 

τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ και πρωτοβουλίασ ςτθν παροφςα τουριςτικι 

εφοδιαςτικι αλυςίδα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ δθμιουργία 

οικονομιϊν κλίμακασ.  

Ο κατάλογοσ των δράςεων που απαιτοφνται ςφμφωνα με το προαναφερκζν 

πλαίςιο, βαςίηονται ςε τρείσ βαςικοφσ άξονεσ:  

i. Σοπική επιχειρηματικότητα και τοπικοί παραγωγοί 

Διαςφνδεςθ των καταλυμάτων με τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα ςε επίπεδο 

ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν/προϊόντων 

Με ςτόχο τθ διάχυςθ του ειςερχόμενου ειςοδιματοσ ςτθν τοπικι αγορά 

προτείνεται θ ςυνεργαςία των καταλυμάτων με τοπικοφσ χϊρουσ εςτίαςθσ και 

ψυχαγωγίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα προτείνεται να δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ  ςτο 

προςφερόμενο πακζτο για μζροσ τθσ ςίτιςθσ εκτόσ καταλφματοσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι προτείνεται θ ςυνεργαςία με ςυγκεκριμζνα εςτιατόρια του τόπου υποδοχισ 
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τα οποία κα προςφζρουν προκακοριςμζνεσ επιλογζσ μενοφ (ςε τιμζσ ανά 

επιςκζπτθ). Στθν περίπτωςθ αυτι, ενκαρρφνεται θ προςφορά μενοφ με κεματικζσ 

από τθν τοπικι κουηίνα με τθν χρθςιμοποίθςθ παραδοςιακϊν τοπικϊν προϊόντων 

τθσ περιοχισ ςε ςυνεργαςία με τα τουριςτικά γραφεία και τα καταλφματα που 

προςφζρουν τθ διαμονι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ςε μεγάλο βακμό θ ικανοποίθςθ 

των επιςκεπτϊν.  

Στθν ίδια λογικι προτείνονται ςυνεργαςίεσ των καταλυμάτων με χϊρουσ 

ψυχαγωγίασ. Στο αρχικό πακζτο “Localall – inclusive” ενκαρρφνεται θ δυνατότθτα 

επιλογισ (με μικρι επιβάρυνςθ ςτθ ςυνολικι τιμι του πακζτου) ςυμμετοχισ ςε 

εκδθλϊςεισ ψυχαγωγίασ εκτόσ του καταλφματοσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει 

να προβλζπεται προμικεια που κα αποδίδεται ςτο κατάλυμα ϊςτε να υπάρξει 

διπλό όφελοσ για το κατάλυμα και τον χϊρο ψυχαγωγίασ. Επιπροςκζτωσ, ςτον 

τομζα τθσ ψυχαγωγίασ προτείνεται θ ςυμμετοχι καλλιτεχνϊν από τον τόπο 

υποδοχισ (entertainers) εφόςον υφίςταται θ ανάλογθ δυνατότθτα.  

Οι ςφγχρονοι πολυκινθτρικοί τουρίςτεσ πραγματοποιοφν όχι απλά ζνα ταξίδι 

αναψυχισ αλλά μζςα από αυτό αναηθτοφν μια τουριςτικι εμπειρία. Είναι ξεκάκαρο 

πωσ αναηθτοφν δραςτθριότθτεσ πζραν τθσ απλισ αναψυχισ και ςυγκεκριμζνα 

δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ φφςθ και το περιβάλλον, τον πολιτιςμό, τθ 

κρθςκεία, τθ γαςτρονομία, τισ τζχνεσ, τθν αρχαιολογία κ.α., τθν ευεξία, τισ 

ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και τα events διαφόρων κατθγοριϊν. Συνεπϊσ το ευρφ 

φάςμα του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ ανά περιοχζσ μπορεί με ευχζρεια να 

καλφψει τισ ανάγκεσ ομάδων -ςτόχων τουριςτϊν και αγορϊν δίνοντασ αντίςτοιχα 

ϊκθςθ ςτθν τοπικι επιχειρθματικότθτα μζςα από εξατομικευμζνα ι 

προκακοριςμζνα πακζτα all-inclusive με ζντονο εκνικό και τοπικό χαρακτιρα. 

Συνεργαςία των τουριςτικϊν επιχειριςεων με όςουσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

τοπικι κοινωνία για προϊκθςθ/ πϊλθςθ των προϊόντων τουσ είτε μζςα ςτο 

κατάλυμα είτε ζξω από αυτό ςτον τόπο παραγωγισ τουσ. 

Για τθν ενίςχυςθ των αγορϊν εκτόσ καταλυμάτων ενκαρρφνεται θ παραχϊρθςθ 

οριςμζνων χϊρων εντόσ των καταλυμάτων με ςκοπό τθν ζκκεςθ προϊόντων από τθν 
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τοπικι κοινωνία ωσ μζςο προβολισ τουσ. Σε όλεσ τισ κατθγορίεσ προϊόντων κα 

πρζπει να περιλαμβάνονται αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τουσ τοπικοφσ 

παραγωγοφσ που τα παράγουν και προτείνεται θ χρθςιμοποίθςθ προςφορϊν για 

τθν ενκάρρυνςθ των αγορϊν. Επιπλζον, θ ίδια πολιτικι κα μποροφςε να 

εφαρμοςτεί και ςε άλλα είδθ όπωσ τα αλκοολοφχα ποτά. Οι κατθγορίεσ των 

προϊόντων δεν κα πρζπει να περιορίηονται ςτθ γαςτρονομία αλλά κα ιταν ςκόπιμο 

να περιλαμβάνουν ζργα καλλιτεχνϊν, καταςκευζσ κ.α. 

Διαςφνδεςθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων με τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα ςε 

επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν / προϊόντοσ εμπλουτιςμοφ και ποιοτικισ αναβάκμιςθσ 

του ιδθ προςφερόμενου πακζτου  

Μια από τισ παραμζτρουσ που καλείται να επαναπροςδιορίςει το ελλθνικό All-

Inclusive τουριςτικό πακζτο είναι αυτι τθσ εςωςτρζφειασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

αυξθμζνθ εξάρτθςθ από τουσ διεκνείσ tour operators. Η εναλλακτικι προςζγγιςθ ςε 

αυτι, θ οποία κα διαςφαλίςει για τουσ ξενοδόχουσ και άλλουσ (τοπικοφσ) 

επιχειρθματίεσ - ςε μεγαλφτερο βακμό- αυτονομία κινιςεων είναι θ επιδίωξθ τθσ 

διαςφνδεςθσ των επιχειριςεϊν τουσ με τθν υπόλοιπθ τοπικι επιχειρθματικότθτα.  

Ανάμεςα ςτισ υπόλοιπεσ εκφάνςεισ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ με δυναμικζσ 

προοπτικζσ βρίςκεται και θ αγορά προϊόντων και υπθρεςιϊν, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνδεκοφν με δομθμζνεσ εμπειρίεσ τουριςμοφ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και 

εναλλακτικοφ τουριςμοφ (Ειδικζσ και Εναλλακτικζσ Μορφζσ Τουριςμοφ- ΕΕΜΤ).  

Η προχπόκεςθ- κλειδί για τθν ανάπτυξι τουσ είναι θ ςτιριξθ και αξιοποίθςθ τθσ 

τοπικισ επιχειρθματικότθτασ, ιδιαίτερα αυτισ των νζων, ντόπιων και ικανά 

εκπαιδευμζνων ατόμων. Τα διάφορα κοινοτικά κονδφλια (π.χ. ΕΣΠΑ κτλ.) μποροφν 

να αποτελζςουν μια αναγκαία καλι αρχι ςτιριξθσ όμωσ δεν αποτελοφν από μόνα 

τουσ πια μια ικανι ςυνκικθ για τθν μακροβιότθτα ςχετικϊν πρωτοβουλιϊν.  Η 

ουςιαςτικι διαςφάλιςθ του μζλλοντοσ αυτϊν των πρωτοβουλιϊν μπορεί να 

προζλκει μόνο μζςα από τθν ενεργι ςφνδεςι τουσ με τουσ κυρίαρχουσ παίκτεσ τθσ 

αγοράσ (ξενοδόχουσ, τουριςτικοφσ πράκτορεσ κ.α.), οι οποίοι διαχειρίηονται και 

κατευκφνουν τουσ κφριουσ όγκουσ των τουριςτϊν. 
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Προτείνεται θ αξιοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ τάςθσ που παρατθρείται για παροχι των 

επιμζρουσ ςυμφωνθκζντων τμθμάτων ενόσ All-Inclusive πακζτου εκτόσ των 

κλαςικϊν τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων, ςε ςχετικζσ εγκαταςτάςεισ που μπορεί να 

διαςφαλίςει ο προοριςμόσ αναδεικνφοντασ τον τοπικό και ιδιαίτερο χαρακτιρα του 

μζςω ςυγκεκριμζνων ΕΕΜΤ.  

Σε τοπικό επίπεδο είναι ςαφζσ ότι προτεραιότθτα κα πρζπει να ζχουν οι 

ςυνεργαςίεσ με τθν τοπικι ςχετικι επιχειρθματικότθτα. Αυτό όμωσ κα αποτελζςει 

ξανά αφορμι για εςωςτρεφείσ τακτικζσ, εκτόσ και αν επιδιωχκεί θ επικοινωνία των 

όποιων πρωτοβουλιϊν με τθ διεκνι αγορά και πζρα από τα παραδοςιακά κανάλια 

διανομισ του τουριςτικοφ πακζτου.  

Τζλοσ, ουςιαςτικι ςτροφι κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ςτθν ανάπτυξθ και 

εξζλιξθ ενόσ ενεργοφ ρόλου των τουριςτϊν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ πακζτου All-

Inclusive. Ειδικά μζςω διαςκεδαςτικϊν ςεμιναρίων ςτουσ τόπουσ προςζλευςθσ των 

τουριςτϊν αλλά και ςτουσ ίδιουσ τουσ προοριςμοφσ, οι τουρίςτεσ μποροφν να ζχουν 

πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία, θ οποία προβάλλει τθν αξία ενόσ εμπλουτιςμζνου 

τουριςτικοφ πακζτου, το οποίο κα ςτθρίηει παράλλθλα τόςο τουσ κλαςικοφσ 

επιχειρθματίεσ όςο και τθν τοπικι πρωτοβουλία για επιχειρθματικότθτα και 

βιωςιμότθτα τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ.  

ii. Σοπικζσ οργανώςεισ 

Προσ ενίςχυςθ του προθγοφμενου άξονα προτάςεων που αφοροφςε ςτθ 

διαςφνδεςθ του πακζτου All-Inclusive με τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα και τουσ 

τοπικοφσ παραγωγοφσ ακολουκεί και θ ςυγκεκριμζνθ κεματικι προτάςεων, οι 

οποίεσ ςτθρίηουν τθν διαςφνδεςθ αυτοφ με τοπικζσ οργανϊςεισ (π.χ. 

ςυνεταιριςμοφσ, πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ, ςυλλόγουσ γυναικϊν κτλ.). Στόχοσ των 

προτάςεων είναι θ ςφνδεςθ τοπικϊν, παραδοςιακϊν, μοναδικϊν, μοντζρνων 

προϊόντων/ events/ περιθγιςεων, τεχνοτροπιϊν, καλλιεργειϊν με το αρχικό 

πακζτο.  
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Διαςφνδεςθ All–Inclusiveπακζτων με τοπικζσ οργανϊςεισ  

Οι τοπικζσ οργανϊςεισ ςυχνά αποτελοφν τθν πιο γνιςια ζκφραςθ τθσ τοπικισ 

δραςτθριότθτασ και επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ ςτθν πλειοψθφία τουσ απαντοφν 

ςε διαχρονικζσ ανάγκεσ τθσ περιοχισ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ, οι οποίεσ 

αλλθλεπιδροφν με τθν τοπικι ιςτορία, τον πολιτιςμό και το φυςικό τοπίο/ 

περιβάλλον. Συνεπϊσ, θ ςυλλογικι γνϊςθ και διαχείριςθ αυτϊν των αναγκϊν 

μπορεί να ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν δθμιουργία ενόσ πακζτου All-Inclusive, το 

οποίο όμωσ κα απομακρφνεται από τα τετριμμζνα ςτερεότυπα τθσ 

ομογενοποιθμζνθσ παγκόςμιασ τουριςτικισ αγοράσ και κα ενςωματϊνει ςτοιχεία, 

τα οποία ςτθρίηουν τθν αυκεντικότθτα τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ.  

Οι τοπικζσ οργανϊςεισ, λοιπόν, μποροφν αποφαςιςτικά να ςτθρίξουν ζνα local- All-

Inclusive πακζτο, τόςο με τα μοναδικά ίςωσ και εξατομικευμζνα προϊόντα τουσ, όςο 

και μζςω ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων ςε μικρι ι μεγαλφτερθ κλίμακα, οι οποίεσ ςε 

κάκε περίπτωςθ μποροφν να διαςφαλίςουν τθ μοναδικότθτα και 

ανταγωνιςτικότθτα του πακζτου αναφορικά με τοπικά προϊόντα/ events/ 

περιθγιςεισ, τεχνοτροπίεσ, ςεμινάρια για τοπικζσ καλλιζργειεσ  κ.α.  

Και πάλι, θ αναηιτθςθ ςυνεργαςιϊν με εξειδικευμζνουσ tour operators -  με 

πρωτοβουλίεσ pro-poor tourism, αδελφοποίθςθ προοριςμϊν και θ αξιοποίθςθ του 

διαδικτφου και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ - παρουςιάηεται επιτακτικι για 

τθν εδραίωςθ ςχετικϊν ςυγκριτικϊν και ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων. Σε κάκε 

περίπτωςθ θ δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ διαχρονικά μπορεί να εξαςφαλίςει 

ςε βάκοσ χρόνου τθν καλφτερθ δυνατι ιςορροπία τιμϊν τόςο για τουσ ξενοδόχουσ/ 

πράκτορεσ όςο και για τουσ ντόπιουσ ςυλλόγουσ / οργανϊςεισ/ άλλουσ 

επιχειρθματίεσ. 
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iii. Πιςτοποίηςη 

Συνεργαςίεσ για τθν υιοκζτθςθ πιςτοποίθςθσ/ςιματοσ ποιότθτασ των επιχειριςεων 

που δραςτθριοποιοφνται ςτον τουριςτικό τομζα 

Τθν τελευταία δεκαετία παρατθρείται μια ςυνειδθτι ςτροφι ςτθν υιοκζτθςθ 

πιςτοποιθτικϊν ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και από τισ τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ ςε όλο τον κόςμο. Οι παράμετροι των χαρακτθριςτικϊν που 

πιςτοποιοφνται ποικίλουν ςε ςθμαντικό βακμό, ανάλογα πάντα με το 

προςφερόμενο προϊόν, τον βακμό επικράτθςθσ του μοντζλου μαηικοφ τουριςμοφ 

All-Inclusive και φυςικά τθ διακεςιμότθτα  και τθ φζρουςα ικανότθτα τουριςτικϊν 

πόρων μιασ περιοχισ.  

Η φιλοςοφία τθσ πιςτοποίθςθσ ςτθρίηεται ςε δφο προςεγγίςεισ. Η μια αφορά ςτθν 

ουςιαςτικι πλευρά τθσ πιςτοποίθςθσ με πρακτικζσ προεκτάςεισ και παραμζτρουσ 

που λφνουν πρακτικά ηθτιματα. Η άλλθ, ίςωσ εξίςου ςθμαντικι, ςυνδζεται με τθν 

πραγμάτωςθ τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ που βαραίνει τθν πλευρά τθσ 

τουριςτικισ προςφοράσ ςε ζναν προοριςμό και θ οποία μπορεί – ανάμεςα ςτα 

άλλα – να ςτθρίξει ςε κακοριςτικό βακμό μια πολιτικι marketing για λόγουσ 

αποτελεςματικισ προβολισ και προϊκθςθσ τθσ ίδιασ τθσ πιςτοποίθςθσ ωσ 

επικοινωνιακό εργαλείο προςζλκυςθσ ςυγκεκριμζνων τυπολογιϊν και ομάδων 

τουριςτϊν. 

Συνεπϊσ, προτείνεται θ αναηιτθςθ πιςτοποίθςθσ ςε τοπικό, διαπεριφερειακό, 

εκνικό και γιατί όχι διεκνζσ επίπεδο προκειμζνου να αποκτιςουν ταυτότθτα και 

πρότυπα ποιοτικισ διαχείριςθσ των πόρων οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτον τουριςμό ςε ζναν προοριςμό. Με αυτόν τον τρόπο διαςφαλίηονται τα εξισ: 

• ζνα ελάχιςτο επίπεδο ποιότθτασ προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν, 

οι οποίεσ ωσ ομάδα εντάςςονται ςε ζνα local All-Inclusive πακζτο και  brand  

• ζνα ελάχιςτο επίπεδο ορκισ διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ και γενικότερα 

των περιβαλλοντικϊν και άλλων τουριςτικϊν πόρων,  
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• ζνα εργαλείο marketing με ιδιαίτερθ απιχθςθ ιδιαίτερα ςε ομάδεσ 

τουριςτϊν αλλά και ενδιαφερόμενουσ επενδυτζσ, οι οποίοι ςτοχεφουν ςτθν 

αναηιτθςθ και προβολι μιασ μοναδικισ τουριςτικισ εμπειρίασ, που ζχει ταυτότθτα 

(brand) και αποτελεί ενεργθτικι προςζγγιςθ ςτθν τουριςτικι εμπειρία.  

 

Η πιςτοποίθςθ αυτι μπορεί να εμπλζξει ςθμαντικό αρικμό και διάφορα είδθ 

φορζων και οργανιςμϊν και ντόπιων επιςτθμόνων, οι οποίοι μζςα από ουςιαςτικζσ 

ςυνζργειεσ κα είναι ςε κζςθ να αναπτφξουν ζνα πλαίςιο δραςτθριοτιτων και 

κοινϊν ςτρατθγικϊν για τθν δόμθςθ ενόσ πιςτοποιθμζνου πια πακζτου Greek local 

All-Inclusive.  

Οι προτάςεισ που προαναφζρκθκαν δεν κα αποτελζςουν απλά τθ βάςθ για τον 

εμπλουτιςμό, τθ διαφοροποίθςθ και τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του ελλθνικοφ 

τουριςτικοφ πακζτου ζναντι των ανταγωνιςτϊν. Κατά περίπτωςθ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλείο για τθν προςζλκυςθ ευρφτερων ομάδων τουριςτϊν, 

οι οποίοι δφνανται να αυξιςουν τθν τουριςτικι τουσ δαπάνθ προκειμζνου να 

απολαφςουν ζνα πιο ςφνκετο, πρωτότυπο τουριςτικό προϊόν- εμπειρία, 

αναγνωρίηοντασ τον κυρίαρχο ρόλο που μποροφν να διαδραματίςουν και οι ίδιοι 

ςτθν επίτευξθ του βιϊςιμου χαρακτιρα τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ενόσ 

προοριςμοφ. Και αυτό κυρίωσ, γιατί οι παραπάνω προτάςεισ μποροφν να 

διαςφαλίςουν τθν μείωςθ ςτο ελάχιςτο των διαρροϊν των τουριςτικϊν 

ειςοδθμάτων/ ειςροϊν ζξω από τον προοριςμό με αντίςτοιχθ ενίςχυςθ των 

πολλαπλαςιαςτικϊν επιδράςεϊν τουσ μζςω τθσ κυκλοφορίασ του χριματοσ ςτθν 

τοπικι αγορά, τθν ορκολογικι ςτιριξθ και διαχείριςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 

των κατά περίπτωςθ τουριςτικϊν πόρων.  

Το ηθτοφμενο τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα κα πρζπει να είναι θ 

μακροχρόνια και βιϊςιμθ προοπτικι τθσ μζςα από τθν ςτιριξθ τθσ τοπικισ 

επιχειρθματικότθτασ και τθσ εμπλοκισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςτο τουριςτικό 

προϊόν, προκειμζνου ο κλάδοσ του τουριςμοφ να αναπτφςςει και να εδραιϊνει 

αντιςτάςεισ ενάντια ςτο δεινό και αςτακζσ περιβάλλον τθσ οικονομικισ και 

πολιτικισ κρίςθσ. 


