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ΣΥΝΟΨΗ 

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 και να 

εμπλουτιςτεί θ προςφερόμενθ εμπειρία. Αρχικά, πραγματοποιείται ανάλυςθ για τθν εξζλιξθ 

του πακζτου all–inclusive ςτθ διεκνι αγορά και για τισ τάςεισ που επικρατοφν ςιμερα. Στθ 

ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςε εκτιμιςεισ και ςτοιχεία που αφοροφν τον τουριςμό πακζτου και 

του All–Inclusive ςτθν ελλθνικι τουριςτικι αγορά. Τζλοσ παρουςιάηονται επιτυχθμζνα 

παραδείγματα και προτείνονται δράςεισ για τθν ανάπτυξθ ενόσ «ελλθνικοφ» μοντζλου All–

Inclusive. 
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Μελζτθ ανάπτυξθσ ελλθνικοφ μοντζλου All-Inclusive ςε τοπικό επίπεδο  

(Local All-Inclusive) 

1 Ειςαγωγι – Σκοπόσ μελζτθσ 

Είναι γεγονόσ ότι ο τουριςμόσ αποτελεί ζνα κλάδο τθσ ελλθνικισ οικονομίασ που επζδειξε 

ιδιαίτερθ ανκεκτικότθτα ςτθν οικονομικι κρίςθ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι 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.  

Θ 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 αναφζρονται είτε ςε ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ είτε ςε 

εμπλουτιςμζνεσ εμπειρίεσ μαηικοφ τουριςμοφ. Ωσ 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. 

Το παραπάνω πλαίςιο υπογραμμίηει τθν αναγκαιότθτα επανεξζταςθσ του πακζτου All-

Inclusive με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ οικονομικισ ςυμβολισ του ςτθν κοινωνία του τόπου 

υποδοχισ. Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να καταγράψει τισ δυνατότθτεσ που 

υφίςτανται προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ και να διατυπϊςει προτάςεισ και δράςεισ που να 

βαςίηονται ςτουσ εξισ δφο άξονεσ:  

• ςτον εμπλουτιςμό τθσ προςφερόμενθσ τουριςτικισ εμπειρίασ 

• ςτθ διάχυςθ τθσ τουριςτικισ δαπάνθσ που προκαλείται από τα πακζτα All–Inclusive 

ςτθν τοπικι κοινωνία. 

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–
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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. Θ υλοποίθςθ αυτϊν 

ζχει ωσ απϊτερο ςτόχο τθν ανάπτυξθ ενόσ «ελλθνικοφ» μοντζλου All–Inclusive, 

προςαρμοςμζνου ςτθν ελλθνικι αγορά και ςτουσ άξονεσ που προαναφζρκθκαν. 
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2 To πακζτο All–Inclusive – Η Διεκνισ Εμπειρία 

2.1 Ρεριγραφι του πακζτου 

Ρροκειμζνου 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.  

Το ςφςτθμα All-Inclusive είναι ουςιαςτικά θ εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ marketing και 

τιμολόγθςθσ ςτο οποίο όλεσ οι υπθρεςίεσ και τα προϊόντα (πρωινό, μεςθμεριανό, δείπνο, 

υπθρεςίεσ δωματίου, τοπικά και ειςαγόμενα ποτά, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ κ.α.) 

εντάςςονται ςε ζνα πακζτο ςτακερισ, προκακοριςμζνθσ τιμισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο όροσ 

«inclusive tours» περιλαμβάνει τυποποιθμζνα, ποιοτικά ελεγχόμενα προϊόντα/ υπθρεςίεσ 

μετακίνθςθσ, φιλοξενίασ, διατροφισ, πόλουσ ζλξθσ προοριςμοφ και άλλεσ υπθρεςίεσ και 

εγκαταςτάςεισ όπωσ π.χ. είναι θ ταξιδιωτικι αςφάλεια (Middleton ςτo Bowen, 2001 & Çiftçi 

κ.α.. 2007). 

Τα περιεχόμενα ενόσ πακζτου ξενοδοχείου All-Inclusive μπορεί να διαφζρουν ςθμαντικά 

ανάλογα με τον προοριςμό αλλά και ανάλογα με τον πάροχο του πακζτου. Οι εν δυνάμει 

εμπεριεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςυνικωσ είναι οι ακόλουκεσ (Μκκοσ 2014): 

 Διαμονι  

 Ρλιρθ Γεφματα (πρωινό, μεςθμεριανό και βραδινό) 

 Επιλεγμζνα αλκοολοφχα ποτά, αναψυκτικά και χυμοφσ 

 Θμεριςιο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων 

 Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ/Επιβλεπόμενεσ παιδικζσ εγκαταςτάςεισ 

 Απογευματινι διαςκζδαςθ 
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Από τισ παραπάνω υπθρεςίεσ, θ διαμονι, τα γεφματα και τα κάκε μορφισ ποτά είναι 

απαραίτθτα ςυςτατικά ενόσ πακζτου All-Inclusive, ενϊ το μίγμα προςφερόμενων υπθρεςιϊν 

από τισ άλλεσ 3 κατθγορίεσ διαφζρει ανάλογα με το πακζτο και τισ διακζςιμεσ εγκαταςτάςεισ 

του καταλφματοσ. Συνεπϊσ,  

 οι υπθρεςίεσ All-Inclusive αφοροφν ςτο πακετάριςμα “event” υπθρεςιϊν διαμονισ 

και εςτίαςθσ και όχι ςε “Csapo” υποδομζσ. Ωσ εκ τοφτου, θ δυνατότθτα δθμιουργίασ 

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

 το All-Inclusive μπορεί και ςυχνά ςυνυπάρχει ςτο ίδιο ξενοδοχείο με άλλα πακζτα 

όπωσ Μόνο Ρρωινό, Θμιδιατροφι ι Ρλιρθσ Διατροφι. 

 το All-Inclusive μπορεί να προςφερκεί ςε διάφορα επίπεδα πολυτζλειασ ανάλογα με 

τθ κζςθ ςτθν αγορά του εκάςτοτε ξενοδοχείου που το προςφζρει (Μκκοσ, 2014). 

2.2 Ιςτορικι αναδρομι τθσ ανάπτυξισ του All-Inclusive 

Οι πρϊτοι διεκνείσ προοριςμοί ςτουσ οποίουσ αναπτφχκθκε (μετά τθ δεκαετία του 1990) 

δυναμικά το ςφςτθμα All-Inclusive είναι θ Καραϊβικι, ο Λνδικόσ Ωκεανόσ και το Μεξικό και 

αυτό εξαιτίασ τθσ ανάπτυξθσ μεγάλων απομονωμζνων resorts ςε απομονωμζνεσ περιοχζσ των 

προοριςμϊν αυτϊν. Θ παροχι, λοιπόν, ςυνολικϊν και εμπλουτιςμζνων υπθρεςιϊν εντόσ των 

resorts αποτελοφςε τον μόνο τρόπο για να γίνουν ελκυςτικά λόγω τθσ κζςθσ τουσ (Μκκοσ  2014, 

Çiftçi κ.α., 2007). Ραράλλθλα, το ςφςτθμα κατζςτθ πολφ δθμοφιλζσ ςε προοριςμοφσ 

αναπτυςςόμενων χωρϊν ωσ ζνασ εφκολοσ τρόποσ να αυξιςουν τον όγκο των τουριςτικϊν τουσ 

δραςτθριοτιτων (Çiftçi κ.α. 2007).   

Μάλιςτα ιδθ από τθν δεκαετία του 1950 τα πρϊτα All-Inclusive πακζτα επεκτείνονται πζρα 

από παραδοςιακά παρακαλάςςια κζρετρα και ςυνδζονται με ορεινοφσ χειμερινοφσ 

προοριςμοφσ ι ακόμα και διάφορεσ καινοτόμεσ για τθν εποχι ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ και 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ (Skift Team & Club Med, 2015). 

Ακολοφκθςε θ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ ςτθν Τουρκία (Antalya) και ςτθν Αίγυπτο (RedSea), 

εν μζρει για τον ίδιο λόγο που αναφζρκθκε παραπάνω και εν μζρει ωσ ζνα νζο προϊόν ultra 

All-Inclusive που περιλαμβάνει εκλεκτά ποτά, spa κλπ. 
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Θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ ειδικά μετά το 2008, οδιγθςε ςε περιοριςμζνουσ 

προχπολογιςμοφσ των ταξιδιωτϊν (ακόμα και αυτοφσ οι οποίοι ςτο παρελκόν προτιμοφςαν 

ταξίδια πολυτελείασ) και αφξθςε κατακόρυφα τθ ηιτθςθ των All-Inclusive πακζτων. Ωσ 

αποτζλεςμα αυτισ τθσ αφξθςθσ ηιτθςθσ, αυξικθκε ςθμαντικά και θ προςφορά ξενοδοχείων 

που λειτουργοφν με το ςφςτθμα All-Inclusive και ςε παραδοςιακοφσ παρακεριςτικοφσ 

προοριςμοφσ ςε Λςπανία, Ρορτογαλία και Ελλάδα. Θ εξζλιξθ αυτι αποτελεί κατά κάποιο τρόπο 

και «επιςτροφι ςτισ ρίηεσ» αφοφ τα πρϊτθσ μορφισ πακζτα All-Inclusive αναπτφχκθκαν ςτθν 

Βρετανία τθ δεκαετία του 1930 για προςιτζσ οικογενειακζσ διακοπζσ ςε holiday camps (Μκκοσ  

2014). Ακολοφκθςε θ ζναρξθ τθσ εδραίωςισ τουσ ιδθ από τθ δεκαετία του 1960 (Çiftçi κ.α.., 

2007). Ανάμεςα ςτουσ ειδικοφσ και πρωτοπόρουσ του ςυςτιματοσ αυτοφ, αναδεικνφεται - 

μετά τον Β’ Ραγκόςμιο πόλεμο - το γαλλικό ClubMed.  

Από το τζλοσ κυρίωσ τθσ δεκαετίασ του ’90, θ επζκταςθ του All-Inclusive ςε πολλζσ 

τουριςτικζσ περιοχζσ ζρχεται να δϊςει μια νζα διάςταςθ ςε αυτι τθν τάςθ, με μια ουςιϊδθ 

διαφορά: θ ςχετικι αυτονομία ςτισ επιλογζσ των τουριςτϊν ςτα πλαίςια και των οργανωμζνων 

ταξιδιϊν θ οποία αυξικθκε ςτθν περίοδο 1985-1995 (λόγω και τθσ χριςθσ του Internet), δίνει 

τθ κζςθ τθσ ςτον ουςιαςτικό «αυτοπεριοριςμό» ςτο κατάλυμα προσ όφελοσ τθσ τιμισ για ζνα 

ςθμαντικό ποςοςτό όςων επιλζγουν διακοπζσ με οργανωμζνο πακζτο (Τςάρτασ, 2010). 

Αρχικά, το ςφςτθμα All-Inclusive απευκφνκθκε ςτουσ τουρίςτεσ εκείνουσ για τουσ οποίουσ θ 

ςχεδόν απόλυτθ και προκαταβολικι γνϊςθ του ακριβοφ κόςτουσ ταξιδίου, αποτελοφςε 

κυρίαρχο κριτιριο επιλογισ οργάνωςθσ του ταξιδιοφ ςε αςφαλζσ και ελεγχόμενο περιβάλλον. 

Αυτι θ ςυμπεριφορά είτε ςυνδεόταν με περιοριςμζνο διακζςιμο ειςόδθμα είτε με τθν ανάγκθ 

για οργάνωςθ των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων εκ των προτζρων (Skift Team & Club Med, 

2015). Στισ αρχζσ του 2000 τα ξενοδοχεία All-Inclusive ακόμα απευκφνονταν ςε χαμθλοφ 

προχπολογιςμοφ τουρίςτεσ (budget travelers) από τθν Ευρϊπθ, τον Καναδά και τθν Λατινικι 

Αμερικι. Μάλιςτα, οι Αμερικανοί τουρίςτεσ προτιμοφςαν μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ/ δωμάτια, 

χαλάρωςθ και προγράμματα δραςτθριοτιτων ςτον χϊρο τθσ πιςίνασ, ενϊ Ευρωπαίοι και 

Λατινοαμερικάνοι προτιμοφςαν τθ κάλαςςα και τθν παραλία.  Κατ’ επζκταςθ, οι 

ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ ανά τον κόςμο που ςυμμετείχαν ςε προγράμματα All-Inclusive 

επζνδυςαν ςε ογκϊδεισ/ πλθκωρικζσ καταςκευζσ, εκτεταμζνα δωμάτια και πολλαπλά 

ςυςτιματα πιςινϊν. Ραράλλθλα, ενςωμάτωςαν αμερικανικά προϊόντα ςτα μενοφ τουσ, τθν 
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τθλεόραςθ και τισ διάφορεσ άλλεσ υπθρεςίεσ τουσ προκειμζνου να γίνουν πιο οικείοι και 

ελκυςτικοί. Θ αμερικανικι αγορά αποτελοφςε τθν κφρια πθγι τουριςτϊν All-Inclusive.  

Από το 2010, θ αγορά του τουριςμοφ All-Inclusive μεταςχθματίηεται αργά αλλά ςτακερά 

αναηθτϊντασ πάντα ςτοιχεία διαφοροποίθςθσ και εμπλουτιςμοφ τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ. 

Ζτςι, αναδεικνφονται θ προςφορά υπθρεςιϊν προςωποποιθμζνθσ πολυτζλειασ, μουςικϊν και 

γενικότερων πολιτιςτικϊν δρϊμενων (π.χ. για τουσ millennials), θ αναηιτθςθ ανϊτερθσ 

ποιότθτασ διατροφισ και ευγενϊν ποτϊν και θ τάςθ για ενςωμάτωςθ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ 

μζςα από απλι παρατιρθςθ ι και εκελοντικι δράςθ (Skift Team & Club Med, 2015). 

Επιςτρζφοντασ λοιπόν ςτο ςιμερα και ςτο πολφπλοκο περιβάλλον τθσ παγκόςμιασ 

οικονομικισ και πολιτικισ κρίςθσ που αλλθλεπιδρά με τθν τουριςτικι αγορά, αρχίηει και 

γίνεται αναγνωρίςιμθ μια νζα ομάδα ταξιδιωτϊν (high-end consumers). Οι ταξιδιϊτεσ αυτοί 

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 (Skift Team & Club Med, 2015). 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. 

Είναι αξιοςθμείωτο ότι θ αφξθςθ των διακοπϊν All-Inclusive, προζρχεται τόςο από 

ταξιδιωτικοφσ πράκτορεσ όςο και από on-line καταναλωτζσ ςτο Internet. Συνεπϊσ, θ ανάπτυξθ 

αυτοφ του τφπου διακοπϊν προζρχεται ανεξάρτθτα από το κανάλι διανομισ με το οποίο το 

«προϊόν» φτάνει ςτον τελικό καταναλωτι. 

Σε κάκε περίπτωςθ, το ςφςτθμα του All-Inclusive - αν και ξεκίνθςε ωσ προϊόν που αφοροφςε 

ταξιδιϊτεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ (budget travelers) – ςιμερα εξελίςςεται και ζχει τθ δυναμικι 

να μεταμορφωκεί ςε μια εκλεπτυςμζνθ τουριςτικι εμπειρία θ οποία μπορεί να περιλαμβάνει 

ζνα ευρφτατο πλζγμα υπθρεςιϊν ξενοδοχείων/resorts με (Skift Team & ClubMed, 2015).  

Θ πρόκλθςθ λοιπόν – όπωσ αυτι προδιαγράφεται – για τθν παγκόςμια αλλά και τθν εγχϊρια 

τουριςτικι αγορά του ςυςτιματοσ All-Inclusive ςυνδζεται άμεςα τθν εκκετικι άνοδο τθσ 

ηιτθςθσ για αυκεντικά τοπικά προϊόντα και αυκεντικζσ τοπικζσ ταξιδιωτικζσ εμπειρίεσ οι 
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οποίεσ αρχίηουν και επεκτείνονται και ζξω από τα ςτενά όρια των εγκαταςτάςεων μιασ 

επιχείρθςθσ φιλοξενίασ (Skift Team & Club Med, 2015). 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. 
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3 To πακζτο All-Inclusive ςτο ελλθνικό τουριςτικό προϊόν 

Στθν παροφςα ενότθτα ακολουκεί μια παρουςίαςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 

ελλθνικισ τουριςτικισ αγοράσ αναφορικά με τα οργανωμζνα ταξίδια και τθν προςφορά ςε 

ξενοδοχεία. Ζπειτα παρουςιάηονται εκτιμιςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί αναφορικά με τθ 

ςυμβολι των All – Inclusive πακζτων ςτον ελλθνικό τουριςμό.  

3.1 Βαςικά χαρακτθριςτικά 

Σε όλεσ τισ φάςεισ ανάπτυξισ του, το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν βαςίςτθκε πάνω ςτο 

μοντζλο του μαηικοφ τουριςμοφ και του τουριςμοφ διακοπϊν. Τα χαρακτθριςτικά τθσ 

ελλθνικισ τουριςτικισ αγοράσ ςυνζβαλαν ςτθν προςζλκυςθ τουριςτϊν με ςυγκεκριμζνο 

προφίλ που ενδιαφζρεται ςε μεγάλο ποςοςτό για πακζτα διακοπϊν. Σε αρκετοφσ 

προοριςμοφσ άλλωςτε υπάρχουν ςυνεργαςίεσ με μεγάλουσ  tour operators που προωκοφν 

αυτι τθ μορφι ταξιδιϊν. Τα δεδομζνα αυτά διαφοροποιοφνται με τθν πάροδο του χρόνου 

κακϊσ όλο και περιςςότερο αυξάνεται το μερίδιο τθσ ηιτθςθσ  των ειδικϊν και εναλλακτικϊν 

μορφϊν τουριςμοφ. Ραρόλα αυτά ο τουριςμόσ «πακζτου» εξακολουκεί να αποτελεί 

ςθμαντικό μζροσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ μασ.   

Στο Γράφθμα 1 απεικονίηονται οι αφίξεισ μθ κατοίκων ςτθν Ελλάδα ανά κατθγορία τουρίςτα. 

Ππωσ απεικονίηεται, το μερίδιο των οργανωμζνων ταξιδιϊν επί του ςυνόλου παρουςιάηει 

αφξθςθ από το 2010 (26,7%) ςτο 2013 (34%) και ζπειτα μειϊνεται αιςκθτά φτάνοντασ το 

28,1% για το 2014. Στθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο παρουςιάςτθκε ςυνολικι αφξθςθ του 

ποςοςτοφ των οργανωμζνων ταξιδιϊν επί του ςυνόλου κατά 5%, ενϊ θ μζςθ ετιςια 

ποςοςτιαία μεταβολι κυμάνκθκε ςτο 1,29%.  



Ακθναϊκι Αναπτυξιακι Α.Ε. - Μελζτθ ανάπτυξθσ ελλθνικοφ μοντζλου All–Inclusive ςε τοπικό 
επίπεδο (Local All-Inclusive) 

12 

 

Γράφθμα 1: Ειςερχόμενθ ταξιδιωτικι κίνθςθ (μθ κατοίκων ςτθν Ελλάδα) μεμονωμζνων 
ταξιδιωτϊν και οργανωμζνων ταξιδιϊν1 2010 – 20152 (ςε χιλ. ταξιδιϊτεσ) 

 

Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

 

Ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα ςτοιχεία αναφορικά με τισ διανυκτερεφςεισ των 

οργανωμζνων ταξιδιϊν που απεικονίηονται ςτο Γράφθμα 2. Θ εξζλιξθ του αρικμοφ των 

διανυκτερεφςεων ακολοφκθςε όμοια πορεία με τθν αντίςτοιχθ των αφίξεων. Τα ποςοςτά 

όμωσ των οργανωμζνων ταξιδιϊν επί του ςυνόλου των διανυκτερεφςεων είναι χαμθλότερα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, κυμάνκθκαν από 26,1 % το 2010 ζφταςαν ςτο 28,2% το 2013 και 

μειϊκθκαν ςε 22,1% το 2014. Θ ςυνολικι ποςοςτιαία μείωςθ που παρουςιάςτθκε ζφταςε το 

15% ενϊ θ μζςθ ποςοςτιαία ετιςια μεταβολι κυμάνκθκε ςτο -4,07%.  

                                                        

1
«Από τον Ιανουάριο του 2010 τα οργανωμζνα ταξίδια περιλαμβάνει οποιονδιποτε ςυνδυαςμό των ταξιδιωτικών 

υπθρεςιών  για ειςιτιρια, διαμονι και λοιπζσ υπθρεςίεσ, που αγοράηονται μζςω ταξιδιωτικών πρακτορείων. 
Περιλαμβάνει επίςθσ και τα πακζτα κρουαηιζρασ.» 
2
 Για το 2015 τα ςτοιχεία αφοροφν ςτα δφο πρϊτα τρίμθνα (Q1 και Q2) 
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Γράφθμα 2: Διανυκτερεφςεισ Μθ κατοίκων ςτθν Ελλάδα - Μεμονωμζνοι ταξιδιϊτεσ και 
οργανωμζνα ταξίδια 2010 – 20153 (ςε χιλ. διανυκτερεφςεισ) 

 

Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

 

Ο Ρίνακασ 1 παρουςιάηει ςυγκριτικά τισ διανυκτερεφςεισ των μεμονωμζνων ταξιδιωτϊν ςε 

ςχζςθ με αυτζσ των οργανωμζνων ταξιδιϊν από το 2010 ζωσ ςιμερα ςε τριμθνιαία βάςθ. Από 

τα ςτοιχεία, αποτυπϊνεται θ ζντονθ εποχικότθτα που παρουςιάηεται πρωτίςτωσ ςτο 3ο 

τρίμθνο και ζπειτα ςτο 2ο. Επιπλζον, ενδιαφζρον παρουςιάηουν και τα ςτοιχεία που αφοροφν 

τισ τουριςτικζσ ειςπράξεισ από τα οργανωμζνα ταξίδια ςτθ χϊρα μασ (Γράφθμα 3).  

                                                        

3 Για το 2015 τα ςτοιχεία αφοροφν ςτα δφο πρϊτα τρίμθνα (Q1 και Q2) 
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Γράφθμα 3: Ειςπράξεισ από μεμονωμζνουσ ταξιδιϊτεσ και οργανωμζνα ταξίδια   
2010 – 20154 (ςε εκατ. ευρϊ) 

 

 
Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

Ρίνακασ 1: Διανυκτερεφςεισ Μεμονωμζνων ταξιδιωτϊν και οργανωμζνων ταξιδιϊν (2010 – 
2015) 

  Μεμονωμζνοι Ταξιδιϊτεσ Οργανωμζνα Ταξίδια 

2010 Q1 7.294,1 408,6 

Q2 26.685,5 9.325,1 

Q3 56.677,4 23.500,4 

Q4 12.968,4 3.316,3 

    

2011 Q1 7.070,8 358,8 

Q2 26.303,9 10.872,6 

Q3 63.351,2 25.415,7 

Q4 14.135,8 3.469,4 

    

2012 Q1 6.557,4 267,7 

Q2 24.614,3 10.164,4 

Q3 61.341,8 24.893,2 

Q4 11.564,7 3.013,4 

    

2013 Q1 6.400,6 301,5 

                                                        

4 Για το 2015 τα ςτοιχεία αφοροφν ςτα δφο πρϊτα τρίμθνα (Q1 και Q2) 
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Q2 28.368,6 12.737,1 

Q3 68.214,6 29.087,8 

Q4 13.941,2 3.866,7 

    

2014 Q1 7.339,1 423,7 

Q2 32.041,6 13.284,4 

Q3 83.254,7 29.888,7 

Q4 17.438,4 3.256,9 

    

20155 Q1 8.850,9 411,7 

Q2 35.262,2 12.113,9 

Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

Ππωσ είναι προφανζσ, μζροσ των οργανωμζνων ταξιδιϊν αποτελοφν και τα πακζτα all – 

inclusive που διατίκενται από τθν ελλθνικι τουριςτικι αγορά. Αναφορικά με τθν ανάπτυξθ του 

πακζτου All – Inclusive ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχουν αρκετζσ καταγραφζσ ςχετικά με το μζγεκοσ 

των κετικϊν ι αρνθτικϊν επιπτϊςεων που προκαλοφνται ςτθν ελλθνικι αγορά.  Ραρόλα αυτά 

το Λνςτιτοφτο του Συνδζςμου Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΛΝΣΕΤΕ) ζχει 

πραγματοποιιςει εκτιμιςεισ αναφορικά με το ςφνολο των All – inclusive ςε όρουσ μονάδων 

καταλυμάτων και ςε αρικμό δωματίων. Στθ ςυγκεκριμζνθ εκτίμθςθ, που αξιοποιικθκαν 

ςτοιχεία από το 2014, καταγράφθκαν 172 μονάδεσ που προςφζρουν πακζτα All – Inclusive εκ 

των οποίων 44 ιταν ξενοδοχεία 5 αςτζρων και 128 ξενοδοχεία 4 αςτζρων (Ρίνακασ 2). Τα 

ξενοδοχεία αυτά αντιςτοιχοφν ςε 13.901 και 35.372 δωμάτια αντιςτοίχωσ τα οποία 

προςφζρουν αποκλειςτικά All – Inclusive πακζτα. Στουσ παραπάνω αρικμοφσ προςτίκενται και 

οι αντίςτοιχοι αρικμοί των μονάδων και των δωματίων (35 ξενοδοχεία 5 αςτζρων που 

αντιςτοιχοφν ςε 5.267 δωμάτια και 40  ξενοδοχεία 4 αςτζρων που αντιςτοιχοφν ςε 5.596 

δωμάτια) που προςφζρουν μικτό ςφςτθμα, δθλαδι προςφζρουν κατά το ιμιςυ πακζτα all- 

inclusive και κατά το ιμιςυ πακζτα άλλου τφπου.  Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία για τισ 

ςυνολικζσ μονάδεσ και τα δωμάτια που προςφζρονται ςτθ χϊρα μασ, το ΛΝΣΕΤΕ καταλιγει 

ςτθν εκτίμθςθ ότι μόλισ το 2,2% των ξενοδοχειακϊν μονάδων προςφζρει all – inclusive 

πακζτα, το οποίο αντιςτοιχεί ςτο 13,6% του ςυνόλου των δωματίων. Επίςθσ, ζχει 

                                                        

5
 Τελευταία Διακζςιμα ςτοιχεία.  
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πραγματοποιθκεί εκτίμθςθ αναφορικά με τισ διανυκτερεφςεισ ςε all – inclusive πακζτα που 

εκτιμάται ότι αντιπροςωπεφουν το 10,2% με 11,8% των ςυνολικϊν (Μκκοσ, 2014:8).  

Ρίνακασ 2: Εκτίμθςθ αρικμοφ μονάδων και δωματίων που προςφζρουν All – inclusive 
πακζτα διακοπϊν 

 Μόνο All – Inclusive Μικτό Σφςτθμα ΣφνολοAll-Inclusive 

Κατθγορία Μονάδεσ  Δωμάτια Μονάδεσ Δωμάτια Μονάδεσ Δωμάτια 

5* 44 13.901 35 5.267 61,5 16.535 

4* 128 35.372 40 5.596 148 38.170 

3* - - - - - - 

1* και 2* - - - - - - 

Σφνολο 172 49.273   209,5 54.705 

% επί του 

ςυνόλου 

    2,2% 13,6% 

Ρθγι: ‘Λκκοσ, 2014: 9 

 

Ρζρα από τον αρικμό των εκτιμϊμενων δωματίων που προςφζρουν All – Inclusive πακζτα 

κρίνεται χριςιμο να γίνει αναφορά και ςτισ εκτιμιςεισ για τθν δαπάνθ των τουριςτϊν τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ. Σε ζρευνα που πραγματοποιικθκε από το Λνςτιτοφτο Εμπορίου και 

Υπθρεςιϊν (ΛΝΕΜΥ) τθσ ΕΣΕΕ ςτθν Κριτθ (INEMY, 2014), καταγράφθκε θ δαπάνθ των 

τουριςτϊν All – Inclusive ςε ςφγκριςθ με τουρίςτεσ άλλων κατθγοριϊν (εκτόσ του 

ςυγκεκριμζνου πακζτου). Το Γράφθμα 4 και το Γράφθμα 5 παρουςιάηουν τα ςχετικά ςτοιχεία 

εκ των οποίων προκφπτει ότι οι τουρίςτεσ All – inclusive δαπανοφν ςχεδόν τα ίδια χριματα για 

αγορζσ ςε εμπορικά καταςτιματα ςε ςχζςθ με άλλεσ κατθγορίεσ τουριςτϊν. Ωςτόςο, μεγάλθ 

διαφορά υφίςταται ςτθν κατθγορία των δαπανϊν για εςτίαςθ. Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ - και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι 1 ςτουσ 4 επιςκζπτεσ τθσ Κριτθσ επζλεξε 

το all – inclusive πακζτο – ο τηίροσ των επιχειριςεων εςτίαςθσ κα μποροφςε να αυξθκεί κατά 

12,5% εάν δεν είχε επιλεχκεί το πακζτο all – inclusive (INEMY, 2014:74). Αξίηει να αναφερκεί, 

ότι καταγράφθκε πωσ οι τουρίςτεσ που διζμειναν ςε all – inclusive κατάλυμα είναι λιγότερο 

πικανό να ζχουν ξαναζρκει και λιγότερο πικανό να επιςκεφκοφν ξανά τθν Κριτθ (INEMY, 

2014:53).   
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Γράφθμα 4: Δαπάνεσ κατά τφπο καταλφματοσ ςε ευρϊ (Κριτθ) 

 

Ρθγι: INEMY, 2014:74 

Γράφθμα 5: Δαπάνεσ κατά τφπο καταλφματοσ ςε ευρϊ (Κριτθ) 

 

Ρθγι: INEMY (2014: 75) 

Από τθν ανάλυςθ που προθγικθκε προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι το μζγεκοσ του all – 

inclusive ςτθν Ελλάδα ςιμερα δεν είναι εφικτό να αγνοθκεί κακϊσ αντιπροςωπεφει ζνα 

αξιοςθμείωτο μζροσ του ειςερχόμενου τουριςμοφ. Πμωσ, αυτό που κρίνεται ςκόπιμο είναι να 

διερευνθκεί θ δυνατότθτα αξιοποίθςισ του περαιτζρω ϊςτε να διαχυκεί θ δαπάνθ των 

επιςκεπτϊν ςτο ςφνολο τθσ κοινωνίασ ενιςχφοντασ τισ πολλαπλαςιαςτικζσ επιδράςεισ αυτισ 

και ελαχιςτοποιϊντασ τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ αυτοφ του ςυςτιματοσ (Bladh & Holm, 2012). 
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4 Ρροτάςεισ για ζνα νζο «ελλθνικό» μοντζλο Local - All-Inclusive 

Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται επιτυχθμζνα παραδείγματα από τθ διεκνι εμπειρία 

που εφαρμόηουν πρακτικζσ για τθν βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των All – inclusive πακζτων  προσ 

όφελοσ των τοπικϊν κοινωνιϊν. Στθ ςυνζχεια, θ ενότθτα καταλιγει με προτάςεισ και δράςεισ 

για τθν ελλθνικι τουριςτικι αγορά.  

4.1 4.1 Επιτυχθμζνα παραδείγματα 

4.1.1 Η περίπτωςη του Holiday Village (Τουρκία) 

Ενδιαφζρουςα περίπτωςθ επιτυχθμζνθσ εφαρμογισ δράςεων με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ 

των οφελϊν από τα all – inclusive πακζτα, αποτελεί θ περίπτωςθ του Holiday Village Resort, 

που βρίςκεται ςτα νοτιοδυτικά παράλια τθσ Τουρκίασ. Το ςυγκεκριμζνο ξενοδοχείο επιλζχκθκε 

ωσ αντικείμενο ζρευνασ που πραγματοποιικθκε από το ινςτιτοφτο “Overseas Development 

Institute”6 με ςκοπό να αναδειχκοφν βζλτιςτεσ πρακτικζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αφξθςθσ 

των ςυνδζςεων των καταλυμάτων all- inclusive με τθν τοπικι αγορά (ODI, 2011). Το ξενοδοχείο 

μεγζκουσ 1000 δωματίων και 2652 κλινϊν αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα καταλφματοσ 

που υλοποιεί το ςυγκεκριμζνο τφπο πακζτου. Θ περίοδοσ λειτουργίασ του κυμαίνεται από το 

Μάιο ζωσ και το Σεπτζμβριο με μζςο όρο διαμονισ των τουριςτϊν 9,8 θμζρεσ (Ρίνακασ 3).  

Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ που πραγματοποιικθκαν, οι επιπρόςκετεσ δαπάνεσ (που δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι του all – inclusive πακζτου) των τουριςτϊν του ςυγκεκριμζνου 

κερζτρου, κυμαίνονται ςτα 119 ευρϊ ανά πελάτθ ανά διαμονι το οποίο μεταφράηεται ςε 12 

ευρϊ θμερθςίωσ και 5,7 εκατ. ευρϊ επιπρόςκετων δαπανϊν ςυνολικά ανά τουριςτικι 

περίοδο. Το μεγαλφτερο ποςοςτό  τθσ επιπρόςκετθσ δαπάνθσ των τουριςτϊν δαπανικθκε ςε 

αγορζσ εντόσ (36%) και εκτόσ (37%) ξενοδοχείου(ODI, 2011). 

Μετά από ενδελεχι ανάλυςθ των ςυνδζςεων τθσ τοπικισ κοινωνίασ με τισ δαπάνεσ των 

τουριςτϊν του ςυγκεκριμζνου ξενοδοχείου αλλά και με τα κόςτθ του εκτιμικθκε ότι θ 

ςυγκεκριμζνθ περιφζρεια ωφελικθκε ςυνολικά με 5.4 εκατ. ευρϊ, εκ των οποίων τα 3 εκατ. 

προιλκαν από τισ επιπρόςκετεσ δαπάνεσ των τουριςτϊν. Επίςθσ, εκτιμικθκε ότι ςτθ γφρω 

                                                        

6
ςυςτικθκε από τθν Travel Foundation (www.travelfoundation.com) ςε ςυνεργαςία με τθν TUI 
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περιοχι το αντίςτοιχο όφελοσ κυμάνκθκε ςτο 1 εκατ. ευρϊ. Ωςτόςο, κρίκθκε ςκόπιμο να 

υλοποιθκοφν περαιτζρω ενζργειεσ ϊςτε να διπλαςιαςτεί (2 εκατ.) το όφελοσ για τθν περιοχι 

Sarigerme μζςω τθσ ενίςχυςθσ των ςυνδζςεων με τθν τοπικι κοινωνία. Ακολουκεί θ ςυνοπτικι 

παρουςίαςθ των ενεργειϊν αυτϊν κακϊσ και θ αξιολόγθςι τουσ ςτο τζλοσ του 2010, όπου 

καταγράφθκαν οριςμζνεσ κετικζσ επιπτϊςεισ από τθν εφαρμογι τουσ.   

Ρίνακασ 3: Holiday Village:Στατιςτικά ςτοιχεία (2009) 

Ζτοσ ίδρυςθσ 2005 Ρερίοδοσ λειτουργίασ Μάιοσ – Σεπτζμβριοσ 

Δωμάτια 1.000 Αρικμόσ επιςκεπτϊν 49.239 

Κλίνεσ 2.652 Τιμι πακζτου 450 – 1300 ευρϊ 

  Μζςθ διάρκεια παραμονισ 9,8 θμζρεσ 

 

Αρχικά, ζγιναν προςπάκειεσ για να αυξθκεί το προςωπικό που προζρχεται από τθν περιοχι, 

όπου αυτό ιταν δυνατό. Είκοςι δφο Τοφρκοι εντάχκθκαν ςτο προςωπικό του ξενοδοχείου ωσ 

“animators” το 2010 ενϊ καταγράφθκε και αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν από τθν 

εξζλιξθ αυτι. Μια άλλθ χριςιμθ πρακτικι ιταν να προςφερκεί διαμονι ςτο εκπατριςμζνο 

προςωπικό μόνο ςε χϊρουσ τοπικϊν ιδιοκτθτϊν.  

Επιπροςκζτωσ, ζγιναν προςπάκειεσ ενκάρρυνςθσ των τουριςτϊν για δραςτθριότθτεσ εκτόσ 

του ξενοδοχείου και ςυγκεκριμζνα για τθν περιοχι Sarigerme. Ριο ςυγκεκριμζνα, δόκθκε 

προωκθτικό υλικό ςτουσ επιςκζπτεσ, ενϊ αναπτφχκθκαν ςυνζργειεσ μεταξφ του HolidayVillage 

και των εμπόρων τθσ γφρω περιοχισ. Οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυνζβαλλαν ϊςτε να 

παρουςιαςτεί πρόοδοσ ςτισ ςχζςεισ με τθ γφρω περιοχι ενϊ ακολοφκθςε και ο ςχεδιαςμόσ 

περιπατθτικισ διαδρομισ ςτο διπλανό χωριό7.   

Επιπλζον, εξετάςτθκε θ δυνατότθτα να αυξθκοφν οι προμικειεσ του ξενοδοχείου που 

προζρχονται από τθν τοπικι αγορά. Ρράγματι, διαπιςτϊκθκε ότι αυτι θ δυνατότθτα υπιρχε. 

Ωσ αποτζλεςμα, πλζον, μεγάλο μζροσ των πρϊτων υλϊν για τθ ςίτιςθ προζρχεται από τθν 

τοπικι αγορά, άλλεσ κατθγορίεσ εμπορευμάτων προζρχονται από τθν γφρω περιφζρεια και 

                                                        

7 Με ςκοπό να εφαρμοςτεί από το 2011.  
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χρθςιμοποιικθκαν κοντινζσ εγκαταςτάςεισ πλυντθρίου. Πλεσ οι προαναφερκείςεσ ενζργειεσ 

εκτιμάται ότι ενίςχυςαν τθν γφρω περιοχι με 0,8 εκατ. ευρϊ ανά ζτοσ.  

Τζλοσ, άλλεσ ενζργειεσ – που δεν αφοροφν άμεςα τθν τοπικι κοινωνία – ιταν θ διάχυςθ των 

βζλτιςτων πρακτικϊν μζςω των ςυνεργαηόμενων οργανιςμϊν ςε άλλα all – inclusive 

καταλφματα και θ διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων δεικτϊν αειφορίασ για τα καταλφματα που 

ςυνεργάηονται με τθν TUI(ODI, 2011).  

4.1.2 Η περίπτωςη ςυνεργαςίασ του προοριςμοφ του Karakorum- Πακιςτάν με τον Tour 

Operator Travel Walji8 

Ο μεγαλφτεροσ Tour Operator ειςερχόμενου τουριςμοφ ςτο Ρακιςτάν Walji ζχει αναπτφξει 

ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων προκειμζνου να ςτθρίξει τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα, 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθν αυτάρκεια των τοπικϊν κοινωνιϊν και οικονομιϊν, τθν 

προςταςία και ανάδειξθ/ προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων και παραδόςεων (αγροτικϊν και 

πολιτιςτικϊν). 

 Διαχρονικά, ανζπτυξε ζνα δίκτυο καταςκευισ ξενοδοχείων μζςω τθσ παροχισ 

άτοκων δανείων ςε τοπικοφσ επιχειρθματίεσ οι οποίοι είχαν τθν υποχρζωςθ να 

ςυνεργάηονται με τον Tour Operator Travel Walji εξυπθρετϊντασ τισ ειςερχόμενεσ 

τουριςτικζσ ροζσ.  

 Ραράλλθλα, εδραιϊκθκε ζνα ςθμαντικό πρόγραμμα επιςκζψεων των τουριςτϊν 

ςτον οργανιςμό ανάπτυξθσ και ςτιριξθσ τθσ τοπικισ χειροτεχνίασ και των προϊόντων 

τα οποία παράγονται μζςω αυτοφ (Handicraft Development Project). Μζςω του 

οργανιςμοφ αυτοφ δθμιουργικθκε πλθκϊρα κζςεων εργαςίασ για τουσ ντόπιουσ θ 

οποία είχε ωσ ςυνζπεια τθ διαςφάλιςθ επιπλζον ειςοδιματοσ για τουσ ντόπιουσ. 

 Εκπαιδεφτθκαν οδθγοί τουριςτικϊν group, managers κ.α. ειδικότθτεσ ςε ςυνεργαςία 

με τοπικοφσ φορείσ προκειμζνου να αναπτυχκεί ςε ντόπιουσ και τουρίςτεσ θ 

περιβαλλοντικι και πολιτιςτικι ςυνείδθςθ, θ ςυνείδθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 

τθσ καινοτομίασ. 

                                                        

8
www.toinitiative.org 

http://www.toinitiative.org/
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 Ο  Tour Operator ςυνεργάςτθκε με ντόπιουσ ειδικοφσ και επιχειρθματίεσ 

προκειμζνου να ικανοποιιςει τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ για τοπικζσ πολιτιςτικζσ και 

παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ  

Αποτζλεςμα των ςυντονιςμζνων αυτϊν ενεργειϊν μζςα από τισ ςυνζργειεσ τοπικϊν 

επιχειρθματιϊν με tour operators ιταν: 

 Θ δθμιουργία 27 καταςτθμάτων, τα οποία πωλοφν τοπικά αγακά και χειροτεχνίεσ, 

κοςμιματα, ροφχα και άλλεσ υπθρεςίεσ τοπικοφ χαρακτιρα. 

 78 γυναίκεσ κατάφεραν να ενταχκοφν ςτον εργαςιακό ςτίβο, 1.500 νοικοκυριά 

απζκτθςαν επιπλζον ειςόδθμα και δθμιουργικθκε και κζντρο αποκατάςταςθσ 

αναπιρων. 

 Αναβίωςαν παλιζσ πρακτικζσ και τεχνικζσ παραγωγισ προϊόντων. 

 Αναπτφχκθκαν φορείσ διαχείριςθσ απορριμμάτων, πόςιμου νεροφ ςτθν περιοχι και 

προςφοράσ πλθκϊρασ άλλων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν.  

 Εφαρμόςτθκαν τεχνικζσ ολοκλθρωμζνθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςε ευαίςκθτεσ 

περιοχζσ διαςφαλίηοντασ τθ βιωςιμότθτά τουσ.  

 Ρεριςςότερα από 70 ξενοδοχεία – οικογενειακζσ επιχειριςεισ εξυπθρετοφν τθν 

τουριςτικι ηιτθςθ τθσ περιοχισ. 
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4.2 Ρροτάςεισ 

Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται οι δράςεισ που προτείνονται για τθν ανάπτυξθ ενόσ 

All – Inclusive πακζτου με τοπικό χαρακτιρα. Πλεσ 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). Αρκετζσ μελζτεσ καταγράφουν αυτι τθ δυναμικι προςκζτοντασ φυςικά και 

άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία, όπωσ θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των επιχειριςεων και θ 

μοναδικότθτα των εμπειριϊν (Euromonitor International 2014). Σε κάκε περίπτωςθ, θ 

τοπικότθτα αποτελοφςε και αποτελεί βαςικό ςυςτατικό επιτυχίασ για τουσ προοριςμοφσ ςτο 

ιδιαιτζρωσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον του τουριςμοφ και είναι αυτι που κα προςδϊςει 

προςτικζμενθ αξία ςτο υφιςτάμενο τουριςτικό προϊόν. 

Θ 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 

Ελλάδοσ 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. 

Θ τοπικότθτα είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν ζννοια τθσ «ταυτότθτασ» των προοριςμϊν, 

που αποτελεί ηθτοφμενο και ςτόχο για αρκετοφσ προοριςμοφσ ςε τοπικό/περιφερειακό, εκνικό 

και διεκνζσ επίπεδο. Θ προςπάκεια αρκετϊν προοριςμϊν να προωκιςουν τοπικζσ 

παραδόςεισ και εορτζσ ωσ μζροσ του τουριςτικοφ τουσ προϊόντοσ υπογραμμίηει τθν τάςθ που 

καταγράφεται προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι (Κοκκϊςθσ κ.α. 2011). 
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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 ανάπτυξθ των ειδικϊν και 

εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ που καλοφνται, επίςθσ, να αξιοποιιςουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά κάκε τόπου. Ριο ςυγκεκριμζνα, παράγοντεσ όπωσ θ ικανοποίθςθ των αναγκϊν 

μζςω τθσ αναηιτθςθσ νζων εμπειριϊν, θ ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα προςταςίασ και 

ανάδειξθσ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ κάκε τόπου (WWF Hellas, 2010), ςυνζβαλαν 

ιδιαιτζρωσ ςτθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. Είναι κατανοθτό 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.    

Αναφορικά όμωσ με τον τουριςμό πακζτου – που αποτελεί το βαςικό μοντζλο τουριςμοφ 

που προςφζρει θ χϊρα μασ -  βαςικόσ ςτόχοσ κα πρζπει να είναι θ ενίςχυςθ τθσ τοπικότθτασ 

ςτα υφιςτάμενα τουριςτικά πακζτα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο βακμόσ ςφνδεςθσ των 

προςφερόμενων εμπειριϊν με τον τοπικό πολιτιςμό επθρεάηει το βακμό ικανοποίθςθσ των 

τουριςτϊν. Σε μελζτθ που καταγράφει τισ εκτιμϊμενεσ νζεσ κατθγορίεσ τουριςτϊν παγκοςμίωσ 

μζχρι το 2030, ο τοπικόσ πολιτιςμόσ και θ τοπικότθτα εν γζνει ζχουν εξζχοντα ρόλο. Ριο 

ςυγκεκριμζνα εκτιμάται ότι ςθμαντικό μζροσ των τουριςτϊν ενδιαφζρεται όλο και 

περιςςότερο για εμπειρίεσ που ςυνδζονται άμεςα με τον τρόπο ηωισ των ντόπιων (Future 

Foundation 2015).   

Οι προτάςεισ που ακολουκοφν αφοροφν ςτθν αναμόρφωςθ και εξζλιξθ του ελλθνικοφ 

πακζτου All-Inclusive από ζνα απλό, εςωςτρεφζσ πακζτο τουριςτικϊν προϊόντων ςε ζνα 

εξωςτρεφζσ πακζτο ταξιδιωτικϊν εμπειριϊν βαςιςμζνο ςε αρχζσ βιϊςιμθσ τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ που προςανατολίηονται α) ςτο να ςυμβάλλουν ςτον εμπλουτιςμό τθσ 

προςφερόμενθσ τουριςτικισ εμπειρίασ (με ζμφαςθ ςτθν τοπικότθτα) και β) να κατευκφνουν 

μζροσ τθσ τουριςτικισ δαπάνθσ ςτθν τοπικι κοινωνία αυξάνοντασ τα κοινωνικά οφζλθ από 
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αυτι τθ μορφι τουριςμοφ, κζτοντασ τισ προχποκζςεισ για τθν αειφόρα προοπτικι τθσ 

τουριςτικισ ανάπτυξθσ των ελλθνικϊν προοριςμϊν.  

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 αυτι τθν 

κατεφκυνςθ: Σφνδεςθ / ζνταξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ και πρωτοβουλίασ ςτθν 

παροφςα τουριςτικι εφοδιαςτικι αλυςίδα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ 

δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ. Φυςικά κάποιεσ απλζσ επιχειρθματικζσ ςυμφωνίεσ δεν 

μποροφν να είναι αρκετζσ ι βιϊςιμεσ χωρίσ τθν αντίςτοιχθ ζνταξθ των ντόπιων ςε ομάδεσ/ 

όργανα λιψθσ αποφάςεων ϊςτε να τεκοφν οι ςωςτζσ βάςεισ για ανάπτυξθ ςυνεργειϊν. 

Ακολουκεί κατάλογοσ των δράςεων που απαιτοφνται ςφμφωνα με το προαναφερκζν πλαίςιο, 

οι οποίεσ βαςίηονται ςε τρείσ βαςικοφσ άξονεσ:  

1. Τοπικι επιχειρθματικότθτα και τοπικοί παραγωγοί 

2. Τοπικζσ οργανϊςεισ 

3. Ριςτοποίθςθ 
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Εικόνα 1: Άξονεσ προτάςεων 

 

4.2.1 Τοπική 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. Ριο 

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 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. Θ τιμι του ςυνολικοφ πακζτου δεν κα μεταβάλλεται από τθν επιλογι του 

επιςκζπτθ (για ςίτιςθ εντόσ ι εκτόσ του καταλφματοσ) εκτόσ των περιπτϊςεων όπου 

Συνεργαςίεσ

Τοπικι 
επιχειρθματικότθτα 

και τοπικοί 
παραγωγοί

Τοπικζσ 
οργανϊςεισ 

Ριςτοποίθςθ
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χρειάηεται, ϊςτε να υπάρξουν αμοιβαία οφζλθ για όλεσ τισ πλευρζσ (κατάλυμα – χϊροσ 

εςτίαςθσ). Επιπροςκζτωσ, κα ιταν δυνατό ςτο αρχικό προςφερόμενο πακζτο να προτείνονται 

(με μικρι επιβάρυνςθ ςτθν ςυνολικι τιμι) γαςτρονομικζσ διαδρομζσ ςε επιλεγμζνα, 

ςυνεργαηόμενα εςτιατόρια τθσ γφρω περιοχισ.  Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ παρουςιάηεται ζνα 

αποτζλεςμα win – win κακϊσ αφενόσ ενκαρρφνεται θ γνωριμία του τουρίςτα με τθ γφρω 

περιοχι αφετζρου το εκάςτοτε κατάλυμα είναι ςε κζςθ να μειϊςει οριςμζνα λειτουργικά 

ζξοδα κακϊσ μζροσ τθσ κατανάλωςθσ κα πραγματοποιείται εκτόσ αυτοφ.  

Με τθν ίδια λογικι προτείνονται ςυνεργαςίεσ των καταλυμάτων με χϊρουσ ψυχαγωγίασ. 

Στο αρχικό πακζτο “Local all – 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. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ςτο ςθμείο αυτό ότι ςτισ περιπτϊςεισ όπου εφαρμόςτθκε θ δράςθ αυτι, 

τα επίπεδα ικανοποίθςθσ που καταγράφθκαν από τθ πλευρά των τουριςτϊν ιταν ιδιαιτζρωσ 

υψθλά9.    

Οι ςφγχρονοι πολυκινθτρικοί τουρίςτεσ πραγματοποιοφν όχι απλά ζνα ταξίδι αναψυχισ 

αλλά μζςα από αυτό αναηθτοφν μια τουριςτικι εμπειρία. Αυτό είναι προφανζσ- ανάμεςα ςτα 

άλλα- και μζςα από τα ευριματα τθσ μελζτθσ του Eurobarometer (TNS Political & Social & 

EuropeanUnion, 2015:7) θ οποία αναφζρεται ςτθν τουριςτικι ςυμπεριφορά των Ευρωπαίων 

τουριςτϊν. Σε αυτι είναι ξεκάκαρο πωσ αναηθτοφν δραςτθριότθτεσ πζραν τθσ απλισ 

αναψυχισ και ςυγκεκριμζνα δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ φφςθ και το περιβάλλον 

(κατά 31%), τον πολιτιςμό, τθ κρθςκεία, τθ γαςτρονομία, τισ τζχνεσ, τθν αρχαιολογία κ.α. 

(κατά 27%), τθν ευεξία (κατά 13%), τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ (κατά 12%) και τα events 

διαφόρων κατθγοριϊν (κατά 8%). Συνεπϊσ το ευρφ φάςμα του ελλθνικοφ τουριςτικοφ 

προϊόντοσ ανά περιοχζσ μπορεί με ευχζρεια να καλφψει τισ ανάγκεσ ομάδων -ςτόχων 

                                                        

9 Βλ. Μελζτθ περίπτωςθσ Holiday Village Resort (Τουρκία) 
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τουριςτϊν και αγορϊν (βλ. Greektourism 202010), δίνοντασ αντίςτοιχα ϊκθςθ ςτθν τοπικι 

επιχειρθματικότθτα μζςα από εξατομικευμζνα ι προκακοριςμζνα πακζτα all-inclusive με 

ζντονο εκνικό και τοπικό χαρακτιρα. 

Ενδεικτικά αναφζρουμε τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ των καταλυμάτων με τθν τοπικι 

επιχειρθματικότθτα ςε επίπεδο ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν/προϊόντων και εμπλουτιςμοφ 

του προςφερόμενου προϊόντοσ, μζςα από τθν ανάπτυξθ οινοτουριςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

Συγκεκριμζνα, θ περίπτωςθ τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου οινικϊν διαδρομϊν11ςε διάφορεσ 

περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ (Πλυμποσ, Ιπειροσ, Νάουςα, Ρζλλα- Γουμζνιςςα, Λίμνεσ, Κεςςαλονίκθ, 

Διόνυςοσ, Χαλκιδικι) κα μποροφςε να ενταχκεί ςε μια λογικι πακζτου local all-inclusive. Ιδθ, 

από τθν πλευρά τθσ εταιρείασ «Ζνωςθ Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα τθσ Βορείου Ελλάδοσ» 

ζχουν γίνει ςοβαρζσ προςπάκειεσ δικτφωςθσ με τθν τοπικι αγορά ςτο πλαίςιο των οποίων οι 

ενδιαφερόμενοι τουρίςτεσ μποροφν να διαμορφϊςουν ζνα εξατομικευμζνο πακζτο προϊόντων 

και δραςτθριοτιτων επιλζγοντασ μζςα από ζνα ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν (κατάλυμα, 

εςτιατόριο, προτάςεισ για πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, εναλλακτικοφ τουριςμοφ, 

κρθςκευτικοφ τουριςμοφ κ.α.), διαδρομϊν και προϊόντων12, όπωσ επιλογι καταλφματοσ μζςα 

από μια λίςτα ςυνεργαηόμενων επιςκζψιμων οινοποιείων και καταλυμάτων (π.χ. Κατϊγι 

Αβζρωφ13). Θ ςυνεργαςία ζγκειται ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ επιμικυνςθσ τθσ διάρκειασ 

παραμονισ των επιςκεπτϊν με αντίςτοιχθ ενκάρρυνςθ τθσ τουριςτικισ δαπάνθσ. Το γεγονόσ 

ότι οι διανυκτερεφςεισ χωρίηονται ςε περιςςότερα καταλφματα μόνο προςτικζμενθ αξία 

μπορεί να επιφζρει μακροχρόνια κακϊσ διαςφαλίηεται θ ςυγκράτθςθ των τουριςτϊν και τθσ 

δαπάνθσ τουσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι με αντίςτοιχθ επιμικυνςθ τθσ διάρκειασ παραμονισ- 

ςτοιχεία τα οποία μποροφν να αποτελζςουν βάςεισ για τθ διάχυςθ των κερδϊν ςτθν τοπικι 

κοινωνία.  

                                                        

10http://www.slideshare.net/setegreece/greek-tourism2020-ppt-6528562 

11http://www.wineroads.gr/index.php 

12
http://www.wineroads.gr/googlemapdin.php 

13http://www.wineroads.gr/index.php# 

http://www.slideshare.net/setegreece/greek-tourism2020-ppt-6528562
http://www.wineroads.gr/index.php
http://www.wineroads.gr/googlemapdin.php
http://www.wineroads.gr/index.php
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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 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. Στισ περιπτϊςεισ όπου 

χρθςιμοποιοφνται τοπικά προϊόντα για τθ ςίτιςθ των πελατϊν των καταλυμάτων 

ενκαρρφνεται, επίςθσ, θ αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τον τοπικό παραγωγό από όπου οι 

πελάτεσ μποροφν να προμθκευτοφν τα ςυγκεκριμζνα εδζςματα.  Επιπλζον, θ ίδια πολιτικι κα 

μποροφςε να εφαρμοςτεί και ςε άλλα είδθ όπωσ τα αλκοολοφχα ποτά. Δθλαδι, να δίνονται 

επακριβείσ πλθροφορίεσ για τοπικά οινοποιεία, τοπικοφσ παραγωγοφσ μπφρασ κ.ο.κ. Οι 

κατθγορίεσ των προϊόντων δεν κα πρζπει να περιορίηονται ςτθ γαςτρονομία αλλά κα ιταν 

ςκόπιμο να περιλαμβάνουν ζργα καλλιτεχνϊν, καταςκευζσ κ.α. 

Σε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ κα μποροφςε να υπάρχει θ δυνατότθτα αγοράσ των 

προϊόντων εντόσ του εκάςτοτε καταλφματοσ (με μικρι προμικεια για το κατάλυμα), όμωσ 

ενκαρρφνεται θ ϊκθςθ των επιςκεπτϊν προσ τθν πραγματοποίθςθ δαπανϊν εκτόσ αυτοφ 

ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ πραγματοποίθςθ επιπλζον δαπάνθσ ςτουσ τοπικοφσ επιχειρθματίεσ 

και παραγωγοφσ.     

Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν ζνταξθ προϊόντων μαςτίχασ ςε καταλφματα αλλά και ςθμεία 

πϊλθςθσ εκτόσ αυτϊν με ταυτόχρονθ επίςκεψθ ςτα ςθμεία παραγωγισ τουσ. Για παράδειγμα, 

μποροφν να προςδιοριςτοφν πακζτα δραςτθριοτιτων ΕΕΜΤ ςτα Μαςτιχοχϊρια14 και το 

όφελοσ από αυτζσ τισ ςυνζργειεσ μπορεί να προςδιορίηεται ςε οικονομικοφσ όρουσ (μζςω 

κάποιασ προμικειασ επί των πωλιςεων) αλλά ςε όρουσ διαφιμιςθσ (word of mouth κτλ.). 

Ραράλλθλα, διαςφαλίηεται θ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ για τουσ ντόπιουσ (οδθγοί, ξεναγοί, 

                                                        

14http://www.gummastic.gr/el/mastixoxoria/mastixoxoria 

http://www.gummastic.gr/el/mastixoxoria/mastixoxoria
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animators κ.α.) διαςφαλίηοντασ τθν διάχυςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν τοπικι κοινωνία με 

αντίςτοιχθ παραγωγι πραγματικοφ προϊόντοσ και υπθρεςίασ.  

Χαρακτθριςτικό επιτυχθμζνο παράδειγμα διαςφνδεςθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ με 

καταλφματα είναι θ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ Citrus15 ςτθ Χίο όπου πραγματοποιοφνται 

ξεναγιςεισ ςε παραδοςιακζσ εγκαταςτάςεισ και ςτο ςχετικό Μουςείο ιςτορίασ τθσ 

ςυςτθματικισ καλλιζργειασ εςπεριδοειδϊν και μαςτίχασ και εμπορίου. Θ επιχείρθςθ 

καλλιεργεί δφο κτιματα με ποικιλίεσ εςπεριδοειδϊν, αλλά και μοναδικά μανταρίνια Χίου, 

μεταποιεί, παράγοντασ χειροποίθτεσ γεφςεισ γλυκϊν και άλλων προϊόντων,  προβάλει τθν 

ιςτορία των εςπεριδοειδϊν ςε ζνα μοναδικό πολυχϊρο, ζνα εκτεταμζνο αγροπεριβαλλοντικό 

τοπίο υψθλισ πολιτιςτικισ αξίασ.  

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. Θ 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).  

Θ γεωγραφία, θ ιςτορία και ο πολιτιςμόσ τθσ Ελλάδασ διαςφαλίηει ςχεδόν ωσ δεδομζνθ μια 

πλθκϊρα ςε είδθ και επιλογζσ πόρων εν δυνάμει τουριςτικϊν και αξιοποιιςιμων. Αποτελεί 

ιδανικι ευκαιρία θ διαςφνδεςθ των παραδοςιακϊν επιχειριςεων (ξενοδοχείων, τουριςτικϊν 

                                                        

15http://www.citrus-chios.gr/ 

http://www.citrus-chios.gr/
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γραφείων κτλ.) με επιχειριςεισ οι οποίεσ κα μποροφν να εξειδικεφονται ςε δραςτθριότθτεσ 

ΕΕΜΤ (τουριςμό περιπζτειασ, οικοτουριςμό, τουριςμό ευεξίασ, αγροτουριςμό, καλάςςιο 

τουριςμό, εκπαιδευτικό τουριςμό κ.α.)(Κοκκϊςθσ, et al., 2011)(Λαγόσ, 2005). Θ προχπόκεςθ- 

κλειδί ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι θ ςτιριξθ και αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ 

επιχειρθματικότθτασ, ιδιαίτερα αυτισ των νζων, ντόπιων και ικανά εκπαιδευμζνων ατόμων. 

Τα διάφορα κοινοτικά κονδφλια (π.χ. ΕΣΡΑ κτλ.) μποροφν να αποτελζςουν μια αναγκαία καλι 

αρχι ςτιριξθσ όμωσ δεν αποτελοφν από μόνα τουσ πια μια ικανι ςυνκικθ για τθν 

μακροβιότθτα ςχετικϊν πρωτοβουλιϊν.  Θ 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. 

Ιδθ, τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ παρατθρείται ςτροφι ςτθν ςφνδεςθ τθσ τουριςτικισ 

εμπειρίασ με τθν εμπειρία τθσ διάδραςθσ με το φυςικό περιβάλλον. Οι τουριςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ τείνουν να ενςωματϊνονται ςτο φυςικό περιβάλλον, μθ περιοριηόμενεσ ςε 

“βαριζσ” ι “δεςμευτικζσ” τουριςτικζσ/ ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ (βλ. δραςτθριότθτεσ 

ευεξίασ, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, οικοτουριςμοφ κ.α.). Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο μπορεί 

ζνα All-Inclusive πακζτο να διευρφνει τα όριά του αξιοποιϊντασ τθν ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ 

ντόπιων και ειδικϊν ςε ΕΕΜΤ και αναπτφςςοντασ ςυνεργαςίεσ με ντόπιουσ οδθγοφσ και 

άλλουσ επαγγελματίεσ και εραςιτζχνεσ. 

Μάλιςτα προτείνεται θ αξιοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ τάςθσ που παρατθρείται για παροχι 

των επιμζρουσ ςυμφωνθκζντων τμθμάτων ενόσ All-Inclusive πακζτου (π.χ. του προγράμματοσ 

των θμεριςιων δραςτθριοτιτων, διαςκζδαςθσ κτλ.) εκτόσ των κλαςικϊν τουριςτικϊν 

εγκαταςτάςεων, ςε ςχετικζσ εγκαταςτάςεισ που μπορεί να διαςφαλίςει ο προοριςμόσ 

αναδεικνφοντασ τον τοπικό και ιδιαίτερο χαρακτιρα του μζςω ςυγκεκριμζνων ΕΕΜΤ. Με 

αυτόν τον τρόπο ενιςχφεται ο τοπικόσ χαρακτιρασ του πακζτου (local All-Inclusive) αλλά και 

εμπλουτίηεται κακοριςτικά με τθν ενςωμάτωςθ δραςτθριοτιτων ΕΕΜΤ (special interest local 

All-Inclusive). 

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 
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τακτικζσ, εκτόσ και αν επιδιωχκεί θ επικοινωνία των όποιων πρωτοβουλιϊν με τθ διεκνι 

αγορά και πζρα από τα παραδοςιακά κανάλια διανομισ του τουριςτικοφ πακζτου. Ενδεικτικά 

αναφζρονται οι προτάςεισ για ςυνεργαςία με μικρότερουσ tour operators του εξωτερικοφ ι με 

tour operators οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται και ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ Tour 

Operator’s Initiative16 (TOI ) και ςτθρίηουν τθν βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ όχι μόνο ςε μικρι 

κλίμακα αλλά και ςε διευρυμζνεσ προςπάκειεσ. Ραραδείγματοσ χάριν, προτείνονται 

ςυντονιςμζνεσ προτάςεισ All-Inclusive πακζτων ΕΕΜΤ οι οποίεσ μποροφν να είναι 

διαχειρίςιμεσ μζςω του διαδικτφου (δθμιουργία ιςτοςελίδασ όπου κα είναι δυνατι θ 

ςυλλογικι παρουςίαςθ, προβολι και προϊκθςθ του προοριςμοφ, θ πραγματοποίθςθ 

κρατιςεων, θ εξατομικευμζνθ διαμόρφωςθ ενόσ All-Inclusive πακζτου κ.α), να περιλαμβάνουν 

ναυλωμζνεσ πτιςεισ (Charter flights) και γενικότερα να ενκαρρφνεται ζνασ προςανατολιςμόσ 

ςε κακετοποίθςθ τθσ παραγωγισ ενόσ πακζτου All-Inclusive με ενεργι εμπλοκι όλων των 

ενδιαφερόμενων μερϊν και όχι απλά ενόσ κεντρικοφ tour operator.  

Τζλοσ, ουςιαςτικι ςτροφι κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ςτθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ ενόσ 

ενεργοφ ρόλου των τουριςτϊν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ πακζτου All-Inclusive. Ο ςφγχρονοσ 

τουρίςτασ, πολυκινθτρικόσ, εκπαιδευμζνοσ και πολφ καλά πλθροφορθμζνοσ, είναι ςε κζςθ να 

κατανοιςει τον κακοριςτικό ρόλο που μπορεί να παίξει ςτθ διαμόρφωςθ του τουριςτικοφ 

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. 

Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ουςιαςτικό ρόλο μποροφν να παίξουν τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ (twitter, facebook, κ.α.) αλλά και ιςτοςελίδεσ όπωσ tripadvisor.com, booking.com, 

lonelyplanet.com. κ.α. ςτα οποία είναι ευκολότερο και χωρίσ μεγάλο κόςτοσ  να διαδοκεί μια 

πρωτοβουλία που κα ςυνζδεε τθ μεγάλθ επιχειρθματικότθτα με τισ ανάγκεσ και τισ προοπτικζσ 

των τοπικϊν κοινωνιϊν.  

                                                        

16http://toinitiative.org/ 

http://toinitiative.org/
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Τθν αναηιτθςθ διαςφνδεςθσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων με τθν τοπικι 

επιχειρθματικότθτα ςε επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν / προϊόντοσ εμπλουτιςμοφ και ποιοτικισ 

αναβάκμιςθσ του ιδθ προςφερόμενου πακζτου, δείχνει να ενιςχφει και θ τάςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των τουριςτϊν θ οποία ςχετίηεται με τουσ τρόπουσ οργάνωςθσ του ταξιδιοφ. 

Κυριαρχεί θ αναηιτθςθ ςτο internet (66%) και θ παρακίνθςθ μζςω κάποιου γνωςτοφ  (word of 

mouth) (21%) [Eurobarometer(TNSPolitical&Social&EuropeanUnion, 2015:19)] ωσ μζςα 

πλθροφόρθςθσ και οργάνωςθσ ταξιδιοφ ςε ζνα προοριςμό. Θ πλθροφορία αυτι είναι 

πολφτιμθ κακϊσ τεκμθριϊνει τθν απιχθςθ τθν οποία μπορεί να ζχει μια τοπικι 

επιχειρθματικι πρωτοβουλία μακριά από μεςάηοντεσ και με πολφ χαμθλό κόςτοσ (είτε με τθ 

μορφι ςυνδυαςμζνθσ προβολισ μζςω ιςτοςελίδασ είτε μζςω αξιοποίθςθσ των μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ). 

Αναφορικά με τθν διαςφνδεςθ των καταλυμάτων με επιχειριςεισ ΕΕΜΤ για τον 

εμπλουτιςμό και τθ διαφοροποίθςθ ενόσ all-inclusive πακζτου ενδεικτικά παραδείγματα 

αποτελοφν οι οινικζσ διαδρομζσ οι οποίεσ προαναφζρκθκαν ςε προθγοφμενθ ενότθτα και οι 

Δρόμοι τθσ Ελιάσ17. Ο οργανιςμόσ «Δρόμοι τθσ Ελιάσ» αποτελεί μια πρωτοβουλία 

ελαιοπαραγωγϊν ςτθν Ελλάδα και τθ Μεςόγειο θ οποία προςπακεί να ςυνδυάςει τισ 

παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ με διάφορεσ τουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε τοπικό (π.χ. 

Ρελοπόννθςοσ, ) και μεςογειακό επίπεδο. Θ φιλοςοφία και θ δράςθ του ςυμπυκνϊνεται… 

 Στθν Αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ τθσ ελιάσ προσ όφελοσ των τοπικϊν οικονομιϊν. 

Δθμιουργία «ςυνεργιϊν» μεταξφ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ ελιάσ, τουριςμοφ και 

αειφόρου ανάπτυξθσ. 

 Στθν Καταγραφι τθσ κλθρονομιάσ τθσ ελιάσ ςε όλεσ τισ ελαιοπαραγωγικζσ περιοχζσ, 

ανάδειξθ και αξιοποίθςθ μζςα από πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

 Στθν Δθμιουργία μιασ «γζφυρασ» ανάμεςα ςτισ μεςογειακζσ χϊρεσ, ανάμεςα ςτισ χϊρεσ 

όλου του κόςμου, χάρθ ςτθν ελιά, ςφμβολο ειρινθσ, φιλίασ και ευθμερίασ. 

 Στθν Ενκάρρυνςθ του διαπολιτιςμικοφ διάλογου, των επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν κακϊσ 

και τθσ ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ. 

                                                        

17http://olivetreeroute.gr/ 

http://olivetreeroute.gr/
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Αυτι θ δυναμικι κα μποροφςε να επεκτακεί και ςε πακζτα ςυνεργαςίασ με καταλφματα ςτα 

πρότυπα τθσ πρωτοβουλίασ Δρόμων του Κραςιοφ.  

Επιπλζον, θ πρωτοβουλία καταγραφισ των δραςτθριοτιτων και των επιχειρθματικϊν 

δράςεων ςτον τομζα των ΕΕΜΤ Alternative Greece18 αποτελεί ςθμαντικι βάςθ δεδομζνων θ 

οποία μπορεί να αξιοποιθκεί ανά περιοχι για τθν αναηιτθςθ επιχειριςεων και 

δραςτθριοτιτων ΕΕΜΤ οι οποίεσ μποροφν να αναπτφξουν ςυνζργειεσ για τθν ανάπτυξθ 

ςχετικϊν ςφνκετων τουριςτικϊν πακζτων local all-inclusive.  

Τζλοσ, ιδιαίτερθ αξία ζχει θ ανάπτυξθ πακζτων local all-inclusive ςε ευρφτερεσ περιοχζσ που 

ςυνδζονται με παραδοςιακζσ λουτροπόλεισ ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ Λαματικοφ Τουριςμοφ και 

Τουριςμοφ Ευεξίασ. Θ Ελλάδα ζχει μια μακρά ιςτορία ςτισ παραδοςιακζσ λουτροπόλεισ 

(Αιδθψόσ, Λουτράκι, Καμμζνα Βοφρλα, Καϊάφασ, Ρόηαρ, Νιγριτα, Σμόκοβο κ.α.) οι οποίεσ 

ςυνκζτουν ζνα προϊόν με ιδιαίτερθ δυναμικι το οποίο όμωσ ζχει παραμελθκεί από τον 

κεντρικό αλλά και ιδιωτικό ςχεδιαςμό. Τα τελευταία χρόνια πρωτοβουλίεσ κεντρικισ- 

περιφερειακισ διοίκθςθσ19 αλλά και ιδιωτικοφ τομζα20 ζχουν αναπτφξει ζνα δίκτυο 

εγκαταςτάςεων και δραςτθριοτιτων οι οποίεσ μποροφν επικουρικά και ςυμπλθρωματικά να 

ςτθρίξουν το προϊόν τθσ ελλθνικισ ξενοδοχείασ με πακζτα που κα απευκφνονται ςε όλα τα 

target groups των τουριςτϊν- εγχϊριων και διεκνϊν (υπθρεςίεσ πολυτελείασ ι περιςςότερο 

προςιτζσ, με χριςθ τοπικϊν προϊόντων ςτισ ςχετικζσ κεραπείεσ- π.χ. κραςί, ελαιόλαδο, 

μαςτίχα, προϊόντα με βάςθ τα ιαματικά νερά τθσ περιοχισ κτλ.). 

4.2.2 Τοπικέσ Οργανώςεισ 

Ρροσ 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 

                                                        

18http://www.alternativegreece.gr/ 

19
http://www.loutrakispa.gr/ 

20http://www.thermaesylla.gr/el/ 

http://www.alternativegreece.gr/
http://www.loutrakispa.gr/
http://www.thermaesylla.gr/el/
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γυναικϊν κτλ.). Στόχοσ των προτάςεων είναι θ ςφνδεςθ τοπικϊν, παραδοςιακϊν, μοναδικϊν, 

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

πακζτο.  

Διαςφνδεςθ All–Inclusive πακζτων 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 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. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο εμπλουτίηεται το τουριςτικό πακζτο και διαφοροποιείται 

ποιοτικά αλλά αξιοποιείται μια δευτερεφουςα τοπικι παραγωγι (είτε ςε αυτόνομα ςθμεία 

παραγωγισ και πϊλθςθσ αυτισ είτε ςε ειδικζσ προκικεσ ςε ξενοδοχεία και τουριςτικά 

γραφεία), δθμιουργοφνται κζςεισ εργαςίασ και εντείνονται οι πολλαπλαςιαςτικζσ επιδράςεισ 

του τουριςτικοφ ειςοδιματοσ με ταυτόχρονθ διάχυςι τουσ ςτθν τοπικι κοινωνία.  

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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Ενδεικτικά αναφζρεται θ ςυνεργαςία τοπικϊν περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων με 

μεγαλφτερεσ περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ π.χ. WWF Hellas ςε ευαίςκθτουσ προοριςμοφσ , θ 

οποία απζδωςε ςε όρουσ περιβαλλοντικισ και οικονομικισ διαχείριςθσ αυτϊν αλλά κυρίωσ 

διαςφάλιςε τθν ανάπτυξθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον αλλά και 

εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ21. Ραράλλθλα αυτι θ ςυνεργαςία επικουρικά μπορεί 

να ςτθρίξει πακζτα τουριςτικά ςε επίπεδο εκπαίδευςθσ τουριςτϊν, ντόπιων και 

επιχειρθματιϊν (με ςχετικοφσ οδθγοφσ22 και διαδραςτικά ςεμινάρια). 

4.2.3 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.  

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

ουςιαςτικι πλευρά τθσ πιςτοποίθςθσ με πρακτικζσ προεκτάςεισ και παραμζτρουσ που λφνουν 

πρακτικά ηθτιματα. Θ 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. 

                                                        

21 π.χ. θ περίπτωςθ του Δάςουσ Σουφλίου-Δαδιάσ  
http://www.wwf.gr/images/pdfs/CatsadorakisThehistory%20.pdf 

22http://www.wwf.gr/images/pdfs/OdigosPerivallonkaiTourismos_2010.pdf 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/CatsadorakisThehistory%20.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/OdigosPerivallonkaiTourismos_2010.pdf
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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 από τθ μια πλευρά διαςφαλίηονται τα εξισ: 

•ζνα ελάχιςτο επίπεδο ποιότθτασ προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν οι οποίεσ ωσ 

ομάδα εντάςςονται ςε ζνα local All-Inclusive πακζτο και  brand (π.χ. πιςτοποιθτικά 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που προςτατεφουν τθν τοπικι παραγωγι, πιςτοποιθτικά 

αναγνωριςμζνθσ ταυτότθτασ προϊόντων και υπθρεςιϊν – ΡΟΡ, μεςογειακι διατροφι, 

ελλθνικό πρωινό, κρθτικό πρωινό κτλ.-  πιςτοποιθτικά άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ κ.α.) 

•ζνα ελάχιςτο επίπεδο ορκισ διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ και γενικότερα των 

περιβαλλοντικϊν και άλλων τουριςτικϊν πόρων, με ςεβαςμό ςτα όρια τθσ φζρουςασ 

ικανότθτασ και τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ του προοριςμοφ (ISO 14000, EMAS κ.α.) 

•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 θ οποία ζχει ταυτότθτα (brand) και αποτελεί ενεργθτικι 

προςζγγιςθ ςτθν τουριςτικι εμπειρία.  

Θ 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.  

Σε κάκε περίπτωςθ, θ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφει οποιαδιποτε πρωτοβουλία, κακϊσ με το ελάχιςτο δυνατό 

κόςτοσ διαςφαλίηει κανάλια επικοινωνίασ-marketing, ενςωμάτωςθσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ 

αλλά και πρωτοπόρα κανάλια διανομισ του ιδιαίτερου αυτοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ.  

Ενδεικτικά παρουςιάηονται δφο πρωτοβουλίεσ εδραίωςθσ πιςτοποιθτικϊν ςτθν ελλθνικι 

τουριςτικι αγορά οι οποίεσ δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον τοπικό χαρακτιρα του ελλθνικοφ 

τουριςτικοφ προϊόντοσ εν γζνει ι επί  μζρουσ ςτα προϊόντα που το ςυνκζτουν.  
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Συγκεκριμζνα το πρϊτο πιςτοποιθτικό το οποίο μπορεί να βοθκιςει αποφαςιςτικά ςτθν 

ςφνκεςθ ενόσ τουριςτικοφ προϊόντοσ με local all-inclusive χαρακτιρα είναι το πρόγραμμα 

«Ελλθνικό Ρρωινό»23. Αποτελεί μια πρωτοποριακι πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακοφ 

Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, που ςυνδζει και αξιοποιεί τον πολιτιςμικό- γαςτρονομικό πλοφτο τθσ 

χϊρασ με τθν ελλθνικι ξενοδοχεία. Στόχοσ του προγράμματοσ “Ελλθνικό πρωινό” είναι να 

δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ των ελλθνικϊν ξενοδοχείων να γνωρίςουν τον άφκονο 

γαςτρονομικό πλοφτο τθσ Ελλάδασ και να γευτοφν ςτο πρωινό τουσ, τα αναρίκμθτα ελλθνικά 

προϊόντα και εδζςματα που βρίςκονται ςτθν καρδιά τθσ Μεςογειακισ Διατροφισ θ οποία δεν 

είναι απλϊσ μια μοντζρνα διατροφικι τάςθ, αλλά αποτελεί ςφμφωνα με τθν UNESCO “άυλθ 

πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ ανκρωπότθτασ”. Ραράλλθλα το κάκε κατάλυμα μπορεί να 

προςαρμόςει το πρωινό ςτα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα που ςτθρίηουν τθν τοπικι οικονομία, 

δθμιουργϊντασ ζνα ανταγωνιςτικό πακζτο ιδιαίτερα για τουρίςτεσ οι οποίοι κεωροφν 

προτεραιότθτά τουσ τθ γαςτρονομικι διάςταςθ του ταξιδιοφ [Eurobarometer (TNS Political & 

Social & European Union, 2015:7)]. 

Αντίςτοιχο ςιμα αποτελεί το ςιμα τθσ Μεςογειακισ Διατροφισ24 το οποίο αφορά ςε 

εςτιατόρια τα οποία δομοφν το μενοφ τουσ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ μεςογειακισ διατροφισ, 

αυςτθρζσ προδιαγραφζσ και εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ/ επιμόρφωςθ. Τα καταλφματα των 

περιοχϊν μποροφν να αναπτφςςουν ουςιαςτικζσ ςυνζργειεσ με τα ςχετικά εςτιατόρια ςτο 

πλαίςιο εμπλουτιςμζνων τουριςτικϊν πακζτων με ζμφαςθ και ςτιριξθ ςτθν τοπικι παραγωγι 

και οικονομία.  

Δφο άλλα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τα οποία 

μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν 

διείςδυςθ ςε τουριςτικζσ αγορζσ οι οποίεσ ζχουν ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςε κζματα 

οικολογικισ/περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ [ςτο Eurobarometer (TNS Political & Social & 

                                                        

23http://www.greekbreakfast.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1 

http://www.greekbreakfast.gr/docs/egxeiridio-ksenodoxon.pdf  

24
http://griechenland.ahk.de/uploads/media/Pres-Mesogeiaki-Diatrofi-gr.pdf 

http://www.tharrosnews.gr/  

http://www.greekbreakfast.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://www.greekbreakfast.gr/docs/egxeiridio-ksenodoxon.pdf
http://griechenland.ahk.de/uploads/media/Pres-Mesogeiaki-Diatrofi-gr.pdf
http://www.tharrosnews.gr/news/content/%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82-10-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-meddiet-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1
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European Union, 2015:7) οι τουρίςτεσ που δθλϊνουν περιβαλλοντικά ευαίςκθτοι αγγίηουν το 

31%] είναι τα EMAS25 και ISO 1400126. Εκτόσ από πρακτικά ηθτιματα τα οποία διαχειρίηονται 

ςε ςχζςθ με τθ περιβαλλοντικι διαχείριςθ τα ςυςτιματα αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

προκειμζνου να ςτθρίξουν πράξεισ και πρωτοβουλίασ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ των 

καταλυμάτων οι οποίεσ μποροφν να αποτελζςουν ςτοιχεία προςζλκυςθσ τουριςτικϊν ροϊν οι 

οποίεσ με τθ ςειρά τουσ εμπράκτωσ ςτθρίηουν τθν τοπικι οικονομία, παραγωγι και τουσ 

περιβαλλοντικοφσ πόρουσ.  

Ραρά το γεγονόσ ότι θ Ελλάδα εξακολουκεί να βρίςκεται ςτο μζςο τθσ δίνθσ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ, καταφζρνει να ςυγκαταλζγεται ςτουσ 8 πρϊτουσ προοριςμοφσ που 

επιλζγονται για διακοπζσ από τουσ Ευρωπαίουσ τουρίςτεσ Eurobarometer (TNS Political & 

Social & European Union, 2015:37), ενϊ παράλλθλα εμφανίηει αφξθςθ των αφίξεων27 των 

τουριςτϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί ςε αυτό το ςθμείο ότι κα πρζπει να πραγματοποιείται μια 

διαφορετικι προςζγγιςθ των προτάςεων ανά περίπτωςθ προοριςμοφ ι επιχείρθςθσ κακϊσ 

παρουςιάηονται διαφοροποιιςεισ ςτθν τουριςτικι ςυμπεριφορά των τουριςτϊν. Το 

παρακάτω γράφθμα (Γράφθμα 6) παρουςιάηει τθ δαπάνθ ανά διανυκτζρευςθ ανά εκνικότθτα. 

Αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά και τισ προτιμιςεισ τθσ κάκε εκνικότθτασ 

ενκαρρφνεται θ μελζτθ και καταγραφι του προφίλ των τουριςτϊν και των προτιμιςεϊν τουσ. 

Σθμειϊνεται ότι δεν δφναται να προτακεί μια ενιαία πολιτικι για τθν δθμιουργία πακζτων με 

ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά διότι παρουςιάηονται διαφοροποιιςεισ από προοριςμό ςε 

προοριςμό. Ωσ αποτζλεςμα ο τελικόσ ςχεδιαςμόσ κα πρζπει να είναι προςαρμοςμζνοσ ςτα 

τοπικά χαρακτθριςτικά αλλά και ςτα χαρακτθριςτικά των τουριςτϊν ςτουσ οποίουσ εςτιάηει θ 

κάκε περιοχι. Σε κάκε περίπτωςθ, κοινό παρανομαςτι κα πρζπει να αποτελεί θ γνϊςθ των 

αναγκϊν και των ιδιαίτερων προτιμιςεων των τουριςτϊν. Το Λνςτιτοφτο του ΣΕΤΕ ςε μελζτθ 

του ζχει καταγράψει οριςμζνα βαςικά χαρακτθριςτικά ανά εκνικότθτα τουριςτϊν και ανά 

                                                        

25http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/TourismBEMP.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm 

26
http://dqs-tourism.gr/environmental-iso-14001/ 

27Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΣΕΤΕ (http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/) 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/TourismBEMP.pdf
http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm
http://dqs-tourism.gr/environmental-iso-14001/
http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/
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κατθγορία προςφερόμενου προϊόντοσ (ιλιοσ & κάλαςςα, city break και πολιτιςμόσ – 

κρθςκεία) (Μκκοσ & Κουτςόσ, 2015).  

Γράφθμα 6: Δαπάνθ ανά διανυκτζρευςθ (ςε ευρϊ) από επιλεγμζνεσ χϊρεσ (2008-2013) 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθ μελζτθ αναφζρεται ότι πζρα από τισ κλαςικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ 

αναψυχισ (χαλάρωςθ, θλιοκεραπεία και κολφμβθςθ) ςθμαντικζσ είναι και θ απόλαυςθ του 

φαγθτοφ κακϊσ και θ εξερεφνθςθ του τοπίου ςτο μοντζλο ιλιοσ & κάλαςςα ςε ποςοςτά 56% 

και 47% αντιςτοίχωσ. Τα ποςοςτά αυτά παρουςιάηουν διαφοροποιιςεισ ανά χϊρα γεγονόσ 

που κακιςτά αναγκαία τθν αξιοποίθςι τουσ ςτο ςχεδιαςμό των πακζτων με βάςθ τισ 

προτιμιςεισ των εκάςτοτε τουριςτϊν. Ραραδείγματοσ χάριν, ςτθ γαςτρονομία παρουςιάηεται 

υψθλό ενδιαφζρον από τθν Τοφρκικθ (78%), τθ Βρετανικι (75%), τθ Βελγικι (74%), τθ 

Σκανδιναβικι (69%) κακϊσ και τθ Γερμανικι αγορά (66%).Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία καμία αγορά δεν παρουςιάηει ποςοςτό μικρότερο του 45%. Είναι 

προφανζσ ότι το ενδιαφζρον για τθ γαςτρονομία από τισ προαναφερκείςεσ αγορζσ – μερικζσ 

από τισ οποίεσ αποτελοφν παραδοςιακζσ αγορζσ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ – 

δφναται να ςυμβάλλει ιδιαιτζρωσ ςτθν ενίςχυςθ των τοπικϊν παραγωγϊν και ςτθν προϊκθςθ 

των τοπικϊν προϊόντων.  

 Επιπροςκζτωσ, θ επίςκεψθ ςε αξιοκζατα παρουςιάηει αξιοςθμείωτα ποςοςτά ςε οριςμζνεσ 

αγορζσ. Σφμφωνα με τθν μελζτθ του ΛΝΣΕΤΕ, οι αγορζσ που παρουςιάηουν υψθλά ποςοςτά ςε 

αυτιν τθν κατθγορία – και αντιςτοιχοφν ςτο μοντζλο ιλιοσ & κάλαςςα - είναι οι εξισ: θ 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Γερμανία Αγγλία ωςία Γαλλία Ιταλία Τουρκία Κίνα

2008 2009 2010 2011 2012 2013



Ακθναϊκι Αναπτυξιακι Α.Ε. - Μελζτθ ανάπτυξθσ ελλθνικοφ μοντζλου All–Inclusive ςε τοπικό 
επίπεδο (Local All-Inclusive) 

40 

 

ωςικι αγορά (66%), θ Γαλλικι (65%), θ Τοφρκικθ (63%), θ Λταλικι (62%) και θ Γερμανικι 

(50%). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ αγορά των Βρετανϊν και των Σκανδιναβϊν παρουςιάηει 

χαμθλά ποςοςτά (28% και 27% αντιςτοίχωσ). Θ προϊκθςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ ςτισ 

κατάλλθλεσ αγορζσ κα ςυνζβαλλε ςτθν ενίςχυςθ τθσ κατανάλωςθσ εκτόσ του καταλφματοσ ι 

τουλάχιςτον ςτθν προϊκθςθ τθσ γφρω περιοχισ του εκάςτοτε καταλφματοσ. Επίςθσ, θ 

εξερεφνθςθ του τοπίου και τθσ φφςθσ (όπου παρουςιάηει υψθλό ποςοςτό θ Βελγικι αγορά 

(81%)) κα μποροφςε, επίςθσ, να ωκιςει τουσ επιςκζπτεσ για δραςτθριότθτεσ εκτόσ 

καταλφματοσ. Θ κατθγορία που παρουςιάηει το μεγαλφτερο ενδιαφζρον αναφορικά με τθν 

ενίςχυςθ τθσ κατανάλωςθ εκτόσ καταλφματοσ, είναι φυςικά θ κατθγορία «Ψϊνια», θ οποία 

όμωσ δεν παρουςιάηει ιδιαίτερα μεγάλο ποςοςτό ςτο ςφνολο των τουριςτϊν του μοντζλου 

«Ιλιοσ και κάλαςςα» (28%). Οι αγορζσ που παρουςιάηουν τα υψθλότερα ποςοςτά  ςε αυτιν 

τθ δραςτθριότθτα είναι οι εξισ: θ Τοφρκικθ αγορά (73%), θ Γερμανικι (37%), θ Σερβικι (36%), 

θ Γαλλικι (35%), θ ωςικι (34%) και θ Βελγικι (33%).   

Εκτόσ από τισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ, δφο 

επιπρόςκετα ςτοιχεία αξίηει να αναφερκοφν. Το πρϊτο αφορά τθν επιλογι του προοριςμοφ 

από τθ μεριά των τουριςτϊν ανά αγορά. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ του προϊόντοσ «Ιλιοσ 

και Κάλαςςα», για παράδειγμα, θ Κριτθ φαίνεται να προςελκφει τισ εξισ αγορζσ: Γαλλία 

(50%), Σκανδιναβία (41%), Γερμανία (39%) και ωςία (38%)28. Το δεφτερο επιπρόςκετο 

ςτοιχείο αφορά το επίπεδο του ειςοδιματοσ των αγορϊν που επιλζγουν το ςυγκεκριμζνο 

τουριςτικό προϊόν. Σφμφωνα με τθν ίδια μελζτθ, το 85% των ειςερχόμενων τουριςτϊν που 

επιλζγουν το μοντζλο «Ιλιοσ και Κάλαςςα» παρουςιάηουν ειςόδθμα ανϊτερο από το μζςο 

ειςόδθμα τθσ χϊρασ από τθν οποία προζρχονται. Είναι χαρακτθριςτικό, ότι οι αγορζσ τθσ 

Γερμανίασ, του Θνωμζνου Βαςιλείου τθσ ωςίασ και τθσ Γαλλίασ – που αποτελοφν βαςικοφσ 

τροφοδότεσ τθσ ελλθνικισ τουριςτικισ αγοράσ – παρουςιάηουν υψθλά ποςοςτά ςτθν 

κατθγορία ανϊτερο ειςόδθμα (58%, 62%, 62% και 71% αντιςτοίχωσ). Το ςτοιχείο αυτό είναι 

ενδεικτικό τθσ δυναμικισ που υφίςταται αναφορικά με τθν αγοραςτικι δφναμθ των τουριςτϊν 

που φτάνουν ςτθ χϊρα μασ. Στον Ρίνακα 4 παρουςιάηονται αναλυτικά τα ςτοιχεία για τισ 

                                                        

28
 Σθμειϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αφοροφν τον προοριςμό ζχουν δοκεί «με επιφφλαξθ» όπωσ αναφζρεται ςτθ 

μελζτθ του Λνςτιτοφτου του ΣΕΤΕ. 
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κφριεσ δραςτθριότθτεσ των ειςερχόμενων τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα που αφοροφν το μοντζλο 

Ιλιοσ & κάλαςςα.    

Σθμειϊνεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ παρουςιάηει ενδιαφζροντα ςτοιχεία και το προϊόν 

«Ρολιτιςμόσ & Κρθςκεία» αλλά το μικρό δείγμα από το οποίο εξιχκθςαν τα ςυμπεράςματα 

δεν προςφζρουν το απαραίτθτο υπόβακρο για να αξιοποιθκοφν ςτθ διατφπωςθ προτάςεων. 

Αξίηει πάντωσ να αναφερκεί ότι αναφορικά με τισ δραςτθριότθτεσ που επιλζγονται από τουσ 

τουρίςτεσ του ςυγκεκριμζνου μοντζλου, θ επίςκεψθ ςε αξιοκζατα παρουςιάηεται ςτθν πρϊτθ 

κζςθ με ποςοςτό 72% ενϊ θ απόλαυςθ φαγθτοφ παρουςιάηει ποςοςτό 37%.  

Στα παραπάνω ςτοιχεία κα ιταν καλό να γίνει αναφορά ςε ςτοιχεία που προζκυψαν από τθ 

μελζτθ του Λνςτιτοφτου Εμπορίου και Υπθρεςιϊν τθσ ΕΣΕΕ ςτθ όδο (ΛΝΕΜΥ, 2013). Στθ 

ςυγκεκριμζνθ μελζτθ καταγράφεται ότι τα «Δϊρα – Ενκφμια- διακοςμθτικά και είδθ τζχνθσ» 

κατζχουν το υψθλότερο ποςοςτό (78,5%) ςτισ αγορζσ που πραγματοποιοφνται και ακολουκεί 

θ κατθγορία «Τοπικά- Ραραδοςιακά προϊόντα – τρόφιμα» (64,8%). Άλλεσ κατθγορίεσ που 

καταγράφθκαν ιταν τα «Είδθ – Ζνδυςθσ- υπόδθςθσ», τα «Αξεςουάρ- Τςάντεσ» και τα 

«Εποχικά είδθ – Ραιχνίδια» με πολφ μικρότερα, όμωσ, ποςοςτά (35,4%, 36,2% και 15,5% 

αντιςτοίχωσ). Επιπλζον, ςτθν ίδια μελζτθ καταγράφθκαν και τα ποςοςτά ςτισ παραπάνω 

κατθγορίεσ ανά χϊρα προζλευςθσ τουριςτϊν.  
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Ρίνακασ 4: Κφριεσ Δραςτθριότθτεσ ανά εκνικότθτα ειςερχόμενων τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα (προϊόν Ήλιοσ και κάλαςςα) 

Δραςτθριότθτεσ Σφνολο Γερμανία Ηνωμζνο 

Βαςίλειο 

ωςία Σκανδιναβία Γαλλία Ολλανδία Ιταλία Σερβία Βζλγιο Ρολωνία Τουρκία 

Χαλάρωςθ 82% 86% 90% 67% 87% 80% 89% 85% 86% 85% 83% 85% 

Ηλιοκεραπεία 76% 79% 80% 67% 73% 66% 91% 83% 96% 61% 89% 60% 

Κολφμπι 74% 81% 64% 87% 55% 33% 69% 80% 98% 61% 97% 82% 

Απόλαυςθ φαγθτοφ και 

ποτοφ 

56% 66% 75% 48% 69% 46% 57% 61% 45% 74% 53% 78% 

Εξερεφνθςθ τοπίου και 

φφςθσ 

47% 44% 43% 52% 36% 70% 55% 79% 31% 81% 51% 76% 

Επίςκεψθ ςε 

Αξιοκζατα/ εκδρομζσ 

44% 50% 28% 66% 27% 65% 40% 62% 24% 44% 56% 63% 

Ψϊνια 28% 37% 14% 34% 22% 35% 26% 19% 36% 33% 11% 73% 

Ορειβαςία, Ρεηοπορία 26% 15% 23% 38% 19% 25% 21% 48% 25% 26% 45% 17% 

Εμπειρία Φιλοξενίασ 22% 32% 23% 2% 15% 19% 40% 46% 23% 35% 15% 0% 

Social life, parties 19% 21% 13% 14% 13% 27% 13% 36% 32% 38% 22% 33% 

Επίςκεψθ ςε παρκζνα 

φυςικά τοπία 

16% 16% 16% 29% 5% 9% 22% 35% 1% 41% 28% 31% 

Νυχτερινι ηωι, 

clubbing 

6% 4% 11% 9% 5% 5% 5% 11% 6% 0% 1% 7% 

Body Fitness 4% 5% 1% 1% 3% 5% 0% 9% 3% 0% 6% 0% 

Άλλα ακλιματα & 

δραςτθριότθτεσ 

3% 6% 1% 3% 1% 3% 6% 5% 1% 0% 5% 6% 

Golf 1% 1% 0% 0% 0% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Άλλο 1% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 1% 0% 0% 7% 0% 

Ρθγι: Μκκοσ & Κουτςόσ 2015: 16 
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Τα Γραφιματα 7 και 8 παρουςιάηουν τα ποςοςτά αναφορικά με τισ δφο πιο ςθμαντικζσ 

κατθγορίεσ («Δϊρα –Ενκφμια κτλ.» και «Τοπικά παραδοςιακά προϊόντα – τρόφιμα»). Οι ϊςοι 

και οι Φιλανδοί τουρίςτεσ φαίνεται ότι ξοδεφουν αρκετά χριματα ςε αγορζσ ενϊ και οι 

παραδοςιακζσ αγορζσ τθσ Γερμανίασ και τθσ Γαλλίασ παρουςιάηουν υψθλά ποςοςτά τάςεων 

αγοράσ και ςτισ δφο κατθγορίεσ προϊόντων. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ζνα επιπρόςκετο 

ςτοιχείο που προζκυψε από τθ μελζτθ και αναφζρεται ςτθν προζλευςθ των προϊόντων ανά 

κατθγορία. Ριο ςυγκεκριμζνα, καταγράφθκε ότι ςτθν κατθγορία «Είδθ διατροφισ/ 

ςυςκευαςμζνα τρόφιμα» το 80,6% των τουριςτϊν επζλεξε προϊόντα ελλθνικισ προζλευςθσ 

και ωσ εκ τοφτου αποκτά μεγαλφτερο νόθμα θ προςπάκεια προϊκθςισ τουσ μζςα από τα 

πακζτα All – Inclusive. Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν κατθγορία «Δϊρα – αξεςουάρ», όπου το 

ποςοςτό των τουριςτϊν που επζλεξε ελλθνικισ παραγωγισ προϊόντα κυμάνκθκε ςτο 87%.  

Γράφθμα 7: Ροςοςτό πραγματοποίθςθσ αγοράσ ςτθν κατθγορία «Δϊρα- ενκφμια – 
διακοςμθτικά – είδθ τζχνθσ» ανά χϊρα προζλευςθσ (όδοσ, 2013)29 

 

Ρθγι: ΛΝΕΜΥ, 2013 

                                                        

29
 ΛΝΕΜΥ, 2013 
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Γράφθμα 8: Ροςοςτό πραγματοποίθςθσ αγοράσ ςτθν κατθγορία «Δϊρα- ενκφμια – 
διακοςμθτικά – είδθ τζχνθσ» ανά χϊρα προζλευςθσ (όδοσ, 2013) 

 

Ρθγι: ΛΝΕΜΥ, 2013 
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ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των πελατϊν κάκε καταλφματοσ και προοριςμοφ. Για 

παράδειγμα, θ περίπτωςθ των ϊςων τουριςτϊν φαίνεται να παρουςιάηει εξαιρετικό 

ενδιαφζρον αφενόσ για το ενδιαφζρον τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ για τοπικά προϊόντα αλλά 

και τθσ τάςθσ που παρουςιάηουν για υψθλότερθ δαπάνθ ςε ςχζςθ με άλλεσ αγορζσ (Βαγιονισ 

& Σκοφλτςοσ 2015).  

Ωσ εκ τοφτου οι δράςεισ που προαναφζρκθκαν για τθν προϊκθςθ του Local All – Inclusive 

πακζτου ενδζχεται να παρουςιάηουν διαφορετικά αποτελζςματα ςε διαφορετικζσ αγορζσ και 

ςε διαφορετικοφσ προοριςμοφσ κακϊσ τα ςτοιχεία που αναλφκθκαν προθγουμζνωσ 

αποτελοφν ενδείξεισ. Ξεκάκαρθ εικόνα κα ιταν δυνατό να δθμιουργθκεί μετά τθν υλοποίθςθ 

των δράςεων, οι οποίεσ κα πρζπει να προςαρμόηονται ςτα δυναμικά χαρακτθριςτικά των 

εκάςτοτε αγορϊν όπου απευκφνονται.  
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5 Επίλογοσ – Συμπεράςματα 

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 

παίξουν 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 

 

Για τθν κεμελίωςθ και τθν αποτελεςματικι 

διαχείριςθ των προαναφερκζντων τριϊν αξόνων 

πολιτικισ είναι απαραίτθτα τα εξισ:  

 Ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με τοπικά παραδοςιακά 

εςτιατόρια για ςίτιςθ εκτόσ καταλφματοσ με 

προςυμφωνθμζνεσ διαδικαςίεσ για κατανομι του 

οφζλουσ ειδικά ςε περιόδουσ χαμθλισ τουριςτικισ 

κίνθςθσ. Ρόλοι ζλξθσ μποροφν να γίνουν είτε 

παραδοςιακά τοπικά προϊόντα- τοπικι κουηίνα, 

είτε ιςτορικζσ εγκαταςτάςεισ  τθσ περιοχισ κάποιασ 

πολιτιςτικισ ι άλλθ ςθμαςίασ.  

 Ανάπτυξθ ςυνεργειϊν με τοπικά τουριςτικά 

γραφεία, πολιτιςτικοφσ και λαογραφικοφσ 

ςυλλόγουσ, ςυνεταιριςμοφσ και ςυλλόγουσ τοπικϊν 

παραγωγϊν και γενικότερα γραφεία διαχείριςθσ 

και οργάνωςθσ εκδθλϊςεων ειδικοφ και 

εναλλακτικοφ τουριςμοφ προκειμζνου να 

εμπλουτιςτεί θ τουριςτικι εμπειρία με ςυμφωνίεσ 

ςυνεργαςίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.  

 Ενςωμάτωςθ τθσ τοπικισ παραγωγισ (αγροτικισ, 

κτθνοτροφικισ, πολιτιςτικϊν/ λαογραφικϊν 

αντικειμζνων κ.α.) ςε ειδικζσ εκκζςεισ μζςα ςτουσ 

χϊρουσ των καταλυμάτων με παράλλθλθ ζνταξι 

τουσ ςτο μενοφ και το πρόγραμμα δραςτθριοτιτων. 

Επιπλζον κρίνεται απαραίτθτθ θ ζνταξθ ςτο 

τουριςτικό πακζτο επιςκζψεων ςε ςθμεία 

παραγωγισ τοπικϊν προϊόντων για τθν ενίςχυςθ 

τθσ αυκεντικότθτασ τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ αλλά 

και των τοπικϊν πωλιςεων για διάχυςθ του 

τουριςτικοφ ειςοδιματοσ - τακτικι θ οποία και 

αποτελεί κφρια προχπόκεςθ για τθν εδραίωςθ τθσ 

βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ για ζναν 

προοριςμό. 
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χριματοσ ςτθν τοπικι αγορά, τθν 

ορκολογικι ςτιριξθ και 

διαχείριςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και των 

κατά περίπτωςθ τουριςτικϊν 

πόρων.  

Συνοπτικά, θ ςτροφι ςτθ 

δθμιουργία ενόσ Local- All-

inclusive ελλθνικοφ τουριςτικοφ 

προϊόντοσ μπορεί να αποτελζςει 

μια ςθμαντικι βάςθ για ζναν 

περαιτζρω προςανατολιςμό ςε 

αρχζσ βιϊςιμθσ και αειφόρου 

τουριςτικισ ανάπτυξθσ θ οποία 

κα ςτθριχκεί ςε αρχζσ και 

προςεγγίςεισ οι οποίεσ 

αναλφκθκαν νωρίτερα και 

ακολουκοφν πρακτικζσ 

επιτυχθμζνων πρωτοβουλιϊν 

(π.χ. (UNEP & Tour Operators 

Initiative, 2005)) όπωσ:  

 αναδιάρκρωςθ προςζγγιςθσ 

εςωτερικοφ management τθσ 

επιχείρθςθσ,  

 ανάπτυξθ και διαχείριςθ 

προϊόντοσ,  

 αναδιάρκρωςθ τθσ 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 

προμθκευτϊν,  

 Ανάπτυξθ κεματικϊν διαδρομϊν (π.χ. δρόμοι κραςιοφ, 

ελαιολάδου, μουςικισ, ιςτορίασ κ.α.) οι οποίεσ κα 

ςυνενϊνουν ςθμεία ενδιαφζροντοσ και δραςτθριοτιτων 

ωσ τμιμα ευρφτερου τουριςτικοφ πακζτου.  

 Ανάπτυξθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ με τθν τοπικι 

κοινότθτα, τόςο ςε επίπεδο ςυμπλθρωματικισ 

ανάπτυξθσ επιχειρθματικϊν δράςεων όςο και ςε επίπεδο 

διαχείριςθσ και εφαρμογισ πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν 

ανάπτυξθσ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων ι και 

ςυνδιαχειριηόμενων εγκαταςτάςεων.  

 Υιοκζτθςθ ι και δθμιουργία νζων προτφπων 

πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ ι μοναδικότθτασ διαφόρων 

χαρακτθριςτικϊν/ προϊόντων κ.α. που διακζτουν οι 

τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ και θ ευρφτερθ περιοχι. Τα 

πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει κατά περίπτωςθ να 

ςτθρίηονται τόςο ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ 

πιςτοποίθςθσ όςο και ςε τοπικοφσ φορείσ (τεχνικά 

γραφεία, ακαδθμαϊκά ιδρφματα κλπ.) οι οποίοι κα 

αναδεικνφουν τθ μοναδικότθτα του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ και τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ ςτθν περιοχι.  

 Δθμιουργία μζςων αξιοποίθςθσ και διάχυςθσ τθσ 

ςχετικισ πλθροφόρθςθσ περί εμπλουτιςμζνου 

τουριςτικοφ πακζτου με μοναδικό τοπικό χαρακτιρα 

μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν. Ο 

τουρίςτασ κα πρζπει άμεςα κατά τθν άφιξι του ι ακόμα 

και κατά τθν προετοιμαςία του ταξιδιοφ να ζχει 

πρόςβαςθ ςε πραγματικό χρόνο ςε πλθροφορία ςχετικι 

με τα διάφορα υποπροϊόντα του πακζτου (ανάπτυξθ 

εφαρμογϊν για ζξυπνα κινθτά- tablets - υπολογιςτζσ, 

ιςτοςελίδα, ςφςτθμα κρατιςεων ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ/ 

δραςτθριότθτεσ με κωδικό που κα λαμβάνει από τθν 

κράτθςθ κιόλασ τουσ ςχετικοφ τουριςτικοφ πακζτου, 

κ.α.). 
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 ουςιαςτικότερθ ςχζςθ με τουσ τουρίςτεσ/ πελάτεσ και  

 ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ και stakeholders των προοριςμϊν.  

Σε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί το μοντζλο του μαηικοφ τουριςμοφ και θ ζννοια του All-

Inclusive (Τςάρτασ, 2010) να αντικαταςτακεί πλιρωσ από άλλα μοντζλα τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ- μια τζτοια προοπτικι δεν διαφαίνεται ςτον ορίηοντα. Αυτό που μπορεί να γίνει 

όμωσ, είναι να διευρυνκοφν τα όρια τθσ δράςθσ του με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτραπεί ςε 

άλλεσ μορφζσ οργάνωςθσ τθσ τουριςτικισ προςφοράσ να διαςφαλίςουν τθν αειφόρο 

ανάπτυξθ των προοριςμϊν με ςεβαςμό ςτθν τοπικι οικονομία, επιχειρθματικότθτα, τθν 

κοινωνία, το περιβάλλον και όλουσ τουσ ςυνδεόμενουσ εν δυνάμει αξιοποιιςιμουσ πόρουσ.  

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. 
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