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1. Εισαγωγή



Εισαγωγή: Γενικά

Το παρόν αποτελεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την εκπόνηση Προγράμματος Δράσης (οδικού χάρτη) για την άμβλυνση της 
εποχικότητας του τουρισμού στην Ρόδο ως συνέχεια της διαγνωστικής ανάλυσης του τουριστικού κλάδου του νησιού που 
προηγήθηκε. Το παρόν υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «SETE INTELLIGENCE – Μηχανισμός διάγνωσης βασικών 
χαρακτηριστικών ταξιδιωτικής συμπεριφοράς εισερχόμενου & εξερχόμενου τουρισμού & διάχυση προς αξιοποίησή τους από τις 
επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα» της Πράξης  «Ενίσχυση Θεσμικής & Επιχειρησιακής Ικανότητας ΣΕΤΕ».

Η πρώτη ενότητα του παρόντος («ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ») περιλαμβάνει την ανάλυση των παραμέτρων προσφοράς και 
ζήτησης ανά τουριστικό προϊόν του νησιού, και καταλήγει σε προτεραιοποίηση των προϊόντων για την τελική επιλογή του 
επικρατέστερου προϊοντικού μίγματος. Παράλληλα, περιλαμβάνει την αξιολόγηση και ιεράρχηση των αγορών (χώρες προέλευσης 
τουριστών) και καταλήγει στην επιλογή αγοράς στόχου. 

Η δεύτερη ενότητα του παρόντος «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ» περιλαμβάνει σύνοψη της στρατηγικής όπου αποτυπώνονται οι 
στρατηγικοί στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος, οι οποίοι ποσοτικοποιούνται ενώ παρατίθενται και οι δείκτες 
παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς 
υλοποίησης της στρατηγικής και γίνεται ανάλυση των βασικών αξόνων που εξειδικεύθηκαν στις επιμέρους δράσεις του 
Προγράμματος.  Επιπλέον, περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των κύριων παραγόντων που αναλύθηκαν για τη διαμόρφωση των 
τελικών δράσεων και μια συγκεντρωτική εικόνα των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για τις προτεινόμενες δράσεις. 

Το παρόν συνοδεύεται από παράρτημα όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η αξιολόγηση και η βαθμολογία που προέκυψε για την 
ιεράρχηση και επιλογή των αγορών – στόχος.

Η στρατηγική που παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες, είναι αποτέλεσμα ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης («Διαγνωστική 
ανάλυση»), συναντήσεων και συνεντεύξεων με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του νησιού, συνεντεύξεων με tour operators, 
συναντήσεων με εμπειρογνώμονες του κλάδου του τουρισμού, και αναλύσεων δεδομένων και αναπαραγωγής αποτελεσμάτων 
άλλων πρωτογενών και δευτερογενών ερευνών.
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Γενικά



Πηγές: 1Το πρόγραμμα εξήγγειλε ο τότε υπουργός Οικονομίας της Τουρκίας Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί (Αυγ 2015), με δηλώσεις του στο κανάλι Habertürk, 2ΤτΕ, 3 capital.gr
4 http://www.rodiaki.gr/article/322308/xee-1-5-dis-eyrw-o-tziros-twn-paranomwn-katalymatwn-sthn-ellada

Εισαγωγή: Τα βασικά προβλήματα του Τουριστικού κλάδου

Ta σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει στις μέρες μας ο κλάδος του Τουρισμού παρουσιάζονται  συνοπτικά παρακάτω:

1. Φορολογία: Το 2016 ο τουρισμός θα υποστεί την πίεση του αυξημένου συντελεστή στις υπηρεσίες διαμονής και στην εστίαση. Οι Έλληνες ξενοδόχοι έχοντας 
σχεδόν διπλάσια επιβάρυνση σε σχέση με τον ΦΠΑ που υφίσταται στα πακέτα ανταγωνιστριών χωρών θα διαθέτουν μηδαμινά περιθώρια τιμολογιακών 
ελιγμών για την ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης. Στον αντίποδα, η Τουρκία δηλώνει ότι θα δημιουργήσει ακριβώς απέναντι από κάθε νησί 
«Αφορολόγητες Τουριστικές Ζώνες», όπου μαρίνες, ξενοδοχεία, χώροι διασκέδασης, εμπορικά, εστιατόρια και άλλα καταστήματα θα έχουν μηδενική 
φορολογία, με στόχο την προσέλκυση ακόμα περισσότερων τουριστών.1

2. Αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη οι αφίξεις με αυτά που ξοδεύουν οι τουρίστες: Η αύξηση της Μέσης Κατά Κεφαλήν Δαπάνης (ΜΚΔ) στα επίπεδα των 800 
ευρώ υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα-στόχους του νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού μέχρι το 2021. Ενώ, όμως, οι 
αφίξεις από το εξωτερικό προηγούνται κατά σχεδόν μια τριετία έναντι των στόχων και παρά τις επενδύσεις σε ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων, η 
μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη μειώνεται σημαντικά αντί να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ)2 για την περίοδο Ιαν-Οκτ, η 
ΜΚΔ υποχώρησε 9% το 2014 έναντι του 2013 πέφτοντας στα 604 ευρώ. Ακόμα και σε χρονιές καθοδικής πορείας όπως το 2012 (πριν αρχίσει η άνοδος ) η 
αντίστοιχη επίδοση ήταν 656,5 ευρώ. Επισημαίνεται ότι κάτι τέτοιο οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του product mix με αύξηση του City Break αλλά και στην 
αύξηση εισερχόμενου τουρισμού από Βαλκάνια και Αν. Ευρώπη, χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα.

5

Η εποχικότητα αποτελεί βασικό πρόβλημα για τον ελληνικό τουρισμό

3. Εποχικότητα: Το φαινόμενο της εποχικότητας αναγνωρίζεται σε όλες τις 
μελέτες ως το πιο εμφανές χαρακτηριστικό του τουριστικού κλάδου, ενώ 
αποτελεί ταυτόχρονα και το σημαντικότερο πρόβλημα που ο 
κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat, 
το 2012 το 63,72% των αφίξεων σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Ιούνιου- Σεπτεμβρίου. Στο τρίμηνο 
Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013 το ποσοστό των αλλοδαπών τουριστών 
αντιστοιχούσε στο 56,5% του συνολικού τουρισμού του έτους, όταν το 2008 
το ποσοστό αυτό ήταν 51%. Το πρόβλημα αποτυπώνεται καλύτερα στις 
σελίδες 11 και 12 του παρόντος, όπου παρουσιάζεται η εποχικότητα στις 
ανταγωνίστριες χώρες.3 Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, ότι η εποχικότητα 
είναι διεθνές φαινόμενο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και οφείλεται στο ότι οι 
διακοπές Η&Θ είναι το σημαντικότερο προσφερόμενο προϊόν.

4. Παράνομα καταλύματα 4 : Παρά την αύξηση των διανυκτερεύσεων , η μέση 
πληρότητα των ελληνικών ξενοδοχείων αυξήθηκε το 2014 κατά πολύ 
χαμηλότερα ποσοστά, γεγονός που επισημάνει το πρόβλημα των 
«παράνομων καταλυμάτων» και της φοροδιαφυγής που αυτό συνεπάγεται. 
Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος της χαμηλότερης αύξησης της 
πληρότητας μπορεί να οφείλεται και στην αυξημένη προσφορά 
καταλυμάτων άλλης μορφής (πλην ξενοδοχείων).



Πηγή: 1ΥΠΑ, στοιχεία αεροδρομίου, 2 Eurostat (από διαγνωστική μελέτη Ρόδο-Κω, ΙΝΣΕΤΕ) 

Εισαγωγή: Προβλήματα Τουριστικού Κλάδου Ρόδου

Η Ρόδος παρουσιάζει, πέρα από τα γενικά προβλήματα του 
Τουρισμού που παρουσιάστηκαν παραπάνω, και πιο 
συγκεκριμένα είναι:

• Αύξηση των αφίξεων με μείωση της μέσης διάρκειας 
διαμονής (βλ. γραφήματα) και της μέσης ημερήσιας 
τουριστικής δαπάνης. 

• Εποχικότητα του τουρισμού με το 77,4% των διεθνών 
αεροπορικών αφίξεων στο νησί να πραγματοποιείται από 
τον Ιούνιο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το αντίστοιχο νούμερο για τα αεροδρόμια της Κρήτης 
(Ηράκλειο και Χανιά) είναι στο 71,7%, δείχνοντας 
χαμηλότερη εποχικότητα

… και τα παρακάτω:

• Προβλήματα ποιότητας στις υπηρεσίες και τις υποδομές

• Προβλήματα ανταγωνιστικότητάς του νησιού έναντι άλλων 
μεσογειακών προορισμών

• Εξάρτηση από τους tour operators και μονόπλευρο 
προσανατολισμό προς αυτούς

• Ελλιπή συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων - Έλλειψη 
δικτύωσης επιχειρήσεων (χαμηλός βαθμός ανάπτυξης 
συνεργασιών σε ενδοτομεακό και διατομεακό επίπεδο).

• Μεγάλη εξάρτηση από τον μαζικό τουρισμό (επιπτώσεις στις 
τιμές των πακέτων και την μέση ημερήσια δαπάνη)

• Απουσία συντονισμένων προσπαθειών και κοινής δέσμευσης 
για επέκταση της τουριστικής περιόδου – Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας: Από συναντήσεις με τοπικούς φορείς του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προκύπτει ότι το βασικό 
πρόβλημα του νησιού είναι ο συντονισμό των προσπαθειών 
και η δέσμευση των επιχειρήσεων του τουρισμού σε μια 
συλλογική προσπάθεια. Υπάρχει η ζήτηση και η προσφορά, 
απαιτείται όμως καλύτερη συνεργασία και προβολή όλης 
αυτής της συντονισμένης προσπάθειας προς τα έξω.
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Ρόδος: Ελλιπής συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων – άμεση ανάγκη ύπαρξης DMO
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Πηγή: Συνεντεύξεις με τοπικούς παράγοντες του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα

Εισαγωγή: Προβλήματα Τουριστικού Κλάδου Ρόδου
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Ρόδος: Προβλήματα που αναφέρθηκαν κατά τις συνεντεύξεις

«Παλιά το νησί στην περίοδο 
τον σχολικών εκδρομών των 
τελειόφοιτων υποδεχόταν 
20.000 μαθητές, πέρσι μόνο 
1.500 μαθητές επισκέφτηκαν 
τη Ρόδο»

«Το τουριστικό προϊόν της 
Ρόδου απαιτεί rebranding 
– δεν είναι μόνο ούζο, 
θάλασσα, συρτάκι»

«Κάποτε η τουριστική 
περίοδος άρχιζε τον 
Φεβρουάριο με Σκανδιναβούς 
και Βρετανούς και κρατούσε 
μέχρι τον Νοέμβριο»

«Έρχονται κρουαζιερόπλοια 
τις Δευτέρες και πολλοί 
αρχαιολογικοί χώροι και τα 
μουσεία είναι κλειστά»

«Μας ανέφεραν οι ειδικοί 
πως το τουριστικό μας 
προϊόν δεν έχει ταυτότητα. 
Οι τουρίστες δηλαδή δεν 
γνωρίζουν αν έρχονται 
στην Κορσική ή στη 
Ρόδο. Στην Κρήτη το έχουν 
λύσει το πρόβλημα αυτό»

«Το λιμάνι υστερεί σε 
υποδομές για να 
υποδεχθεί επισκέπτες και 
κρουαζερόπλοια off 
season»



Πηγή: Μελέτη ΞΕΕ/ΙΤΕΠ

Εισαγωγή: Το πρόβλημα της εποχικότητας στη Ρόδο

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί της 
Ρόδου είναι η εποχικότητα του τουρισμού. 
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Το Νότιο Αιγαίο μαζί με τα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες 
εποχικότητας

Μελέτη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, δείχνει ότι οι 
περιφέρειες με υψηλότερη εποχικότητα από το σύνολο της 
επικράτειας είναι τα νησιά του Ιονίου, η Κρήτη και το Νότιο 
Αιγαίο. Αντίθετα οι περιφέρειες Αττικής και Ηπείρου εμφανίζουν 
σημαντικά χαμηλότερη εποχικότητα σε σχέση με την 
επικράτεια.

Η προώθηση της Ρόδου ως 

κέντρο τουριστικών 

δραστηριοτήτων φθινοπωρινής 

περιόδου- διεθνούς επιπέδου -με 

κύριο τουριστικό προϊόν το Ήλιος 

και Θάλασσά και προωθώντας το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 

κλίματος και της φυσικής και 

πολιτιστικής πολυμορφίας που 

διαθέτει.

Η βελτίωση των διαδικασιών 

οργάνωσης και διαχείρισης των 

υφιστάμενων υποδομών καθώς και η 

εισαγωγή νέων τουριστικών 

δράσεων και μίγματος τουριστικών 

προϊόντων υψηλής 

ανταγωνιστικότητας με απώτερο 

σκοπό την επιμήκυνση της 

τουριστικής περιόδου και τη μείωση 

της εποχικότητας της ζήτησης. 

Η προσεκτική αξιοποίηση τόσο του 

φυσικού και του πολιτιστικού 

πλούτου που διαθέτει η Ρόδος, όσο 

και της τουριστικής και ευρύτερης 

υποδομής για την προσέλκυση 

τουριστών με διαφορετικές 

απαιτήσεις και χαρακτηριστικά, 

από παραδοσιακές αγορές -

στόχους οι οποίοι ταξιδεύουν εκτός 

περιόδου αιχμής. 

Η βελτίωση της συνεισφοράς 

του τουριστικού κλάδου του 

νησιού τόσο στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν, με την 

αύξηση των συσσωρευμένων 

εσόδων από τον τουρισμό, 

όσο και στη βιωσιμότητα των 

τουριστικών επιχειρήσεων 

της Ρόδου. 

Ειδικότερα, το παρόν έργο αφορά την ανάπτυξη και εξειδίκευση 

ενός στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου καταπολέμησης της 

εποχικότητας του τουρισμού στην Ρόδο μέσω της εξειδίκευσης 

των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε αυτά να 

ανταποκρίνονται στα βασικά χαρακτηριστικά της υπάρχουσας και 

δυνητικής ζήτησης σε διεθνές επίπεδο, με τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνεται η άμβλυνση της εποχικότητας δια της προσέλκυσης 

ζήτησης εκτός των μηνών τουριστικής αιχμής.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου επιδιώκονται τα εξής:



Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1294648/toyrismos-ta-13-metopa-poy-tha-krinoyn-th-fetinh.html

Εισαγωγή: Το πρόβλημα της εποχικότητας στη Ρόδο

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί της Ρόδου είναι η εποχικότητα του τουρισμού. 

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στις ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου (Β. Αφρική και Μ.Ανατολή), και το πλήγμα που 
έχει υποστεί ο τουρισμός σε αυτές τις αγορές, καθιστά την χρονική αυτή περίοδο ιδανική για την υλοποίηση ενός στρατηγικού και
επιχειρησιακού σχεδίου με στόχο την άμβλυνση της εποχικότητας στη Ρόδο. 

Οι tour operators αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς για να καλύψουν τις απώλειες που υπέστησαν από τις χώρες της Β. 
Αφρικής. Υπάρχουν αεροσκάφη που παραμένουν στο έδαφος και αναζητούν νέους προορισμούς.
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Σωστή χρονική στιγμή (timing) για την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την άμβλυνση της 
εποχικότητας του τουρισμού στη Ρόδο

Επιπρόσθετα, η παρατεταμένη βουτιά των διεθνών τιμών πετρελαίου ευνοεί βασικούς κρίκους της τουριστικής αλυσίδας όπως 
αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά και τους πανίσχυρους ομίλους κρουαζιερόπλοιων. Το όφελος που προκύπτει για τις 
εταιρείες είναι προφανές αν συνυπολογίσει κανείς πως στις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές το κόστος καυσίμων αντιπροσωπεύει 
το 50%-65% των λειτουργικών δαπανών τους.

Τα νέα δεδομένα μειώνουν σημαντικά το ρίσκο για το άνοιγμα νέων γραμμών (αεροπορικών και ακτοπλοϊκών) ενώ δίνουν τη 
δυνατότητα στις εταιρείες να προσφέρουν χαμηλότερους ναύλους, προσελκύοντας περισσότερους επιβάτες με φθηνότερα πακέτα 
διακοπών.

Το άνοιγμα νέων αεροπορικών γραμμών, για παράδειγμα, απαιτεί συστηματικό σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ ελληνικών 
αεροδρομίων και τουριστικών επιχειρήσεων ο οποίος, πρακτικά, είναι ανύπαρκτος. Αναπόφευκτα, οι όποιες νέες αεροπορικές ή 
ακτοπλοϊκές συνδέσεις συνδέονται ελάχιστα με τον εθνικό τουριστικό σχεδιασμό και εξαρτώνται, σχεδόν αποκλειστικά, από τους 
σχεδιασμούς των ισχυρών ξένων tour operators και αεροπορικών εταιρειών (με την προσθήκη της Aegean Airlines) και των 
ελληνικών ακτοπλοϊκών.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Παραδοσιακά η Αίγυπτος προσελκύει μεγάλο αριθμό Γερμανών, Βρετανών, Ιταλών αλλά και Ρώσων τουριστών. Τα εσωτερικά 
προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια οδήγησαν πολλούς ξένους να επιλέξουν άλλους προορισμούς όπως η Ελλάδα. 
Παράγοντες της αγοράς, μάλιστα, εκτιμούν πως το 2014 η Ελλάδα απέσπασε περί τους 300-400.000 επισκέπτες οι οποίοι επρόκειτο 
να κατευθυνθούν στην Αίγυπτο. 



Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομίων

• Οι αφίξεις αλλοδαπών στο αεροδρόμιο της Ρόδου παρουσιάζουν μία σταθερά 
ανοδική πορεία από το 2009 έως το 2014 (με εξαίρεση το 2012), για να 
φτάσουν το 2014 τις 1,93 εκατ. Συνολικά, καταγράφεται σωρευτική αύξηση 
της τάξης του 46,4%, με μέση ετήσια αύξηση 8,3% περίπου.
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Διεθνείς αφίξεις ανά έτος - Εποχικότητα
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Σύνολο διεθνών 
αφίξεων

Δείκτης εποχικότητας 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009-2014

CR4 76,7% 77,7% 75,9% 77,4% 78,3% 77,3% 77,2%

CR6 96,4% 96,9% 95,3% 95,7% 97,0% 96,8% 96,3%

Gini 56,0% 56,6% 55,1% 56,2% 56,7% 56,6% 56,2%

Εισαγωγή: Το πρόβλημα της εποχικότητας στη Ρόδο

• Η εποχικότητα των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Ρόδου παρουσιάζει διακυμάνσεις από το 2009 και παραμένει σε σταθερά σε 
υψηλά επίπεδα σε όλους τους σχετικούς δείκτες.

Η αυξητική τάση των διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Ρόδου δεν φαίνεται να 
βελτιώνει τα υψηλά επίπεδα εποχικότητας που αντιμετωπίζει το νησί



Πηγή: ΙΤΕΠ (2013) – ΕΣΛΤΑΤ (2012), Eurostat – TurkStat – Instituto de Estudios Turísticos (2013)

Εισαγωγή: Το πρόβλημα της εποχικότητας στη Ρόδο
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Εποχικότητα (αφίξεις)

Τα Δωδεκάνησα δείχνουν υψηλότερους δείκτες εποχικότητας συγκριτικά με την υπόλοιπη 
Ελλάδα και ακόμα υψηλότερους συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Οι δείκτες εποχικότητας για τα Δωδεκάνησα, βάσει αφίξεων, είναι στο 76,7% και 94,4% (CR4 & CR6 αντίστοιχα), 
ενώ ο δείκτης GINI είναι στα 54,6%

Η Ελλάδα κυμαίνεται στο 39,3% GINI, ενώ οι ανταγωνίστριες χώρες παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερους 
δείκτες, π.χ. Μάλτα 15,4% και η Ισπανία 20,1%

Χαμηλοί δείκτες σε μια περιοχή, δείχνουν χαμηλή εποχικότητα



Πηγή: ΙΤΕΠ (2013) – ΕΣΛΤΑΤ (2012), Eurostat

Εισαγωγή: Το πρόβλημα της εποχικότητας στη Ρόδο 
Τα υψηλά μεγέθη μέσης διάρκειας διανυκτερεύσεων στη Ρόδο και την Κω συγκριτικά με την 
υπόλοιπη Ελλάδα κατά τους θερινούς μήνες, αυξάνουν ακόμα περισσότερο τους δείκτες 
εποχικότητας με βάση τον αριθμό διανυκτερεύσεων (1/2)
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Εποχικότητα (διανυκτερεύσεις)

• Μόνο τα Ιόνια νησιά παρουσιάζουν 
υψηλότερα ποσοστά εποχικότητας 
από τα Δωδεκάνησα

• Τα μεγέθη είναι ιδιαίτερα υψηλά στο
CR6, δείκτης που δείχνει τη 
διακύμανση στους μήνες Μάιο με 
Οκτώβριο, με τον Οκτώβριο να 
φαίνεται χαμηλότερος από την 
υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως την 
Κρήτη

• Η μέση διανυκτέρευση στα καταλύματα 
ξενοδοχειακού τύπου στην ΠΝΑ είναι 
μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα πανελλαδικά 
μεγέθη

• Συγκεκριμένα κινείται σταθερά τα τελευταία 
χρόνια σε πάνω από 6,5 ημέρες για τους 
αλλοδαπούς τουρίστες

• Η θερινή περίοδος παρουσιάζει ακόμα 
μεγαλύτερα μεγέθη ΜΔΔ με αποτέλεσμα τα 
αυξημένα νούμερα εποχικότητας συγκριτικά 
με την εποχικότητα βάσει αφίξεων

Δείκτες
Εποχικό
-τητας

Βάσει αφίξεων (%) Βάσει 
διανυκτερεύσεων (%)

CR4 76,7 80 ↑

CR6 94,4% 97,1 ↑

Gini 54,6 57,8 ↑

Πηγή: Eurostat



Εισαγωγή: Σταδιακή Λύση

• H στρατηγική θα βασιστεί στην επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου προς τους 
shoulder months του φθινοπώρου και σε 
δεύτερο χρόνο θα φτάσει μέχρι και τα 
Χριστούγεννα

• Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, 
προτείνεται να γίνει σε 4 στάδια:

4 στάδια ανάπτυξης της Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της εποχικότητας στη Ρόδο
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Διεθνείς αφίξεις ανά μήνα (2014)

Περίοδος Αιχμής H & Θ 
(high season Sun & Beach)

Χαμηλή 
Περίοδος 
H & Θ 
(low
season
Sun &
Beach)

ΣΤΑΔΙΟ 1

ΣΤΑΔΙΟ 2

ΣΤΑΔΙΟ 3

ΣΤΑΔΙΟ 4

30 Οκτωβρίου

15 Νοεμβρίου

30 Νοεμβρίου

10 Ιανουαρίου

01 02 03 04

• Το παρόν θα αναλύσει τα πρώτα δύο 
στάδιο καθώς το 3ο και το 4ο αποτελούν 
μακροπρόθεσμους στόχους. Τα 4 στάδια 
παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην 
επόμενη σελίδα

• Το άνοιγμα νέων αεροπορικών γραμμών 
τον Νοέμβριο ή/και διατήρηση 
αεροπορικών γραμμών θα έχει ως 
σημαντική συνέπεια την αύξηση των 
αφίξεων τον Οκτώβριο
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Εισαγωγή: Σταδιακή Λύση
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Τα 2 πρώτα στάδια θα αποτελέσουν το εύρος του παρόντος έργου



Πηγές: 1 Αφίξεις διεθνών πτήσεων ΥΠΑ, από άρθρο http://www.dimokratiki.gr/?p=184501 2ΙPK international, ΣΕΤΕ: «Who is our client», 3 ΙΤΕΠ - Εξελίξεις 
στον Τουρισμό και στα βασικά μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχείας για το 2012 (2013)

Εισαγωγή: Η βάση της στρατηγικής προσέγγισης
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Η αύξηση των αφίξεων θα αποτελέσει πρωταρχικό στόχο για την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου
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αντίκτυπο

(Direct
Impact)

Εγχώρια συνεισφορά

(Domestic contribution)

Διεθνής συνεισφορά

(Foreign Contribution)

Αφίξεις (Αριθμός 
επισκεπτών)

Μέση διάρκεια 
διαμονής (μέρες)

Μέση δαπάνη ανά 
μέρα

Έμμεσο 
αντίκτυπο

(Indirect
Impact)

A

Δυνατότητα 
Βελτίωσης

Επεξήγηση (rationale)

• Χαμηλός αριθμός αφίξεων σχετικά με ανταγωνισμό (Οκτ & 
Νοε) 

• Μείωση των αφίξεων με πτήσεις charter τον Οκτώβριο του 
2015 (3,83%) συγκριτικά με τον Οκτ 20141

• Περιορισμένες δυνατότητες βελτίωσης: Υφιστάμενη 
διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα παρόμοια ή υψηλότερη από 
άλλους Ευρωπαϊκούς προορισμούς – κυρίως για το προϊόν 
Η&Θ- Ο Μέσος Όρος διάρκειας διανυκτερεύσεων στην 
Ελλάδα για διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα» είναι κατά τι 
μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (10,7 
έναντι 10,3 διανυκτερεύσεις)2.

• Για τον Νοέμβριο μόνον όπου η μέση διάρκεια διαμονής 
είναι περίπου 3 μέρες (βλ. Διαγνωστική ανάλυση), υπάρχει 
δυνατότητα βελτίωσης.

• Η μέση διάρκεια διαμονής παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση 
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (βλ. επόμενη σελίδα)

• Δεδομένου ότι οι διακοπές Οκτ & Νοε αποτελούν 2ες και 3ες

διακοπές για τους περισσότερους επισκέπτες δεν κρίνεται 
εύκολη ούτε και άμεση προτεραιότητα η αύξηση της μέσης 
δαπάνης

• Έρευνα του ΙΤΕΠ (2013) δείχνει ότι οι 6 βασικές αγορές 
έχουν χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη κατά τους χειμερινούς  
μήνες σε σύγκριση με τους θερινούς.3

• Ο μαζικός τουρισμός που αποτελεί τη βάση του τουρισμού 
του νησιού και τα low cost all inclusive πακέτα που 
προτείνονται στο marketing mix δεν αποτελούν στρατηγικό 
«εργαλείο» αύξησης της μέσης δαπάνης

• Oι τιμές όλων των πακέτων (ΒΒ, ΗΒ, FB, Αl) αλλά και των 
δραστηριοτήτων/ εισιτηρίων θα είναι μειωμένες συγκριτικά 
με αυτά των θερινών μηνών

• H δαπάνη ανά ημέρα παρουσιάζει πτωτική τάση στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (βλ. σελ. 17)

Β

Γ

Στρατηγική άμβλυνσης Εποχικότητας – Τρεις (3) ευκαιρίες για αύξηση της συνεισφοράς του εισερχόμενου 
τουρισμού κατά την περίοδο των shoulder months

Από την έρευνα της ΙPK προκύπτει ότι ο «μέσος» τουρίστας στην Ελλάδα έχει μακρύτερη 
διαμονή και δαπανά περισσότερα χρήματα από τον «μέσο» Ευρωπαίο τουρίστα τόσο για 

το προϊόν Η&Θ όσο και για το City Break αλλά και για τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό 
τουρισμό (Π&Θ)1 γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για χαμηλή δυνατότητα βελτίωσης 

των δύο αυτών εργαλείων ως στρατηγικές μείωσης της εποχικότητας 
(1ΙPK international – Who is our client)



Πηγές: 1 Τράπεζα της Ελλάδος 2 ΙΤΕΠ - Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα βασικά μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχείας για το 2012 (2013), 3 Eurostat (από 
«Διαγνωστική Ανάλυση»

Εισαγωγή: Η βάση της στρατηγικής προσέγγισης
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Πτωτική πορεία της μέσης διάρκειας διαμονήςΒ
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• Στην Ελλάδα παρατηρείται πτωτική πορεία στη 
μέση διάρκεια διαμονής των τουριστών 

• Η ΤτΕ παρουσιάζει μείωση μεταξύ 9μηνου 2013 με 
το αντίστοιχο 9μηνο του 2014 της τάξεως του 
6,3%2. Ενώ στο διπλανό σχήμα παρουσιάζεται 
μείωση για του Ευρωπαίους τουρίστες (αγορές –
στόχος) της τάξης του 10% κατά την τελευταία 
5ετία1.

• Παρακάτω παρουσιάζεται και η μείωση στην μέση 
διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιου τύπου 
καταλύματα στο Νότιο Αιγαίο. Η μέση διαμονή 
από 7,5 ημέρες το 2009 μειώθηκε σε 6,6 το 2013 –
η οποία ισούται με μείωση 12% μέσα σε 5 χρόνια3.

• Η μείωση στη διάρκεια διαμονής έχει επίπτωση 
στη μείωση της δαπάνης ανά επίσκεψη όπως 
φαίνεται και στην επόμενη σελίδα.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Εξέλιξη μέσης διάρκειας ανά ταξίδι
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Πηγές: 1 ΤτΕ, επεξεργασία ΙΤΕΠ (2ο σχήμα)

Εισαγωγή: Η βάση της στρατηγικής προσέγγισης
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Πτωτική πορεία της κατά κεφαλήν δαπάνης των επισκεπτώνΓ
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Εξέλιξη μέσης ημερήσιας δαπάνης
• Παρατηρήθηκε πτωτική πορεία στη μέση ημερήσια δαπάνη των 

τουριστών 

• Η ΤτΕ παρουσιάζει μείωση μεταξύ 9μηνου 2013 με το αντίστοιχο 
9μηνο του 2014 της τάξεως του 3,2%. Ενώ στο διπλανό σχήμα 
παρουσιάζεται μείωση για του Ευρωπαίους τουρίστες (αγορές –
στόχος) της τάξης του 5% κατά την τελευταία 5ετία.

• Παρακάτω παρουσιάζεται και η μείωση της δαπάνης ανά 
επίσκεψη (2013-2014), με τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, 
μήνες που αφορούν το παρόν έργο, να παρουσιάζουν σημαντική 
πτώση.

• Η μείωση στη δαπάνη ανά επίσκεψη οφείλεται τόσο της μείωση 
της μέσης διάρκειας διαμονής όσο και στη μείωση της μέσης 
ημερήσιας δαπάνης.



2. Αναπτυξιακές προτεραιότητες και στρατηγική της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου



Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 2014-2020
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Ο τουρισμός στο κέντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας

Όραμα: Να αποτελέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έναν από τους κορυφαίους 
προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από την υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας 

ταυτότητας προορισμού

Έξυπνη, Ανταγωνιστική, Διαφοροποιημένη 
Περιφερειακή Οικονομία

Έξυπνη, Ανταγωνιστική, Διαφοροποιημένη 
Περιφερειακή Οικονομία

Εδραίωση της Αειφορικής Ανάπτυξης με 
την Αξιοποίηση Συγχρόνων Μεθόδων 

Διαχείρισης των Πόρων

Εδραίωση της Αειφορικής Ανάπτυξης με 
την Αξιοποίηση Συγχρόνων Μεθόδων 

Διαχείρισης των Πόρων

Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής σε 
όρους χωρικούς αλλά και 

κοινωνικοοικονομικούς με τη Διάχυση της 
Ανάπτυξης και την Άρση της Απομόνωσης

Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής σε 
όρους χωρικούς αλλά και 

κοινωνικοοικονομικούς με τη Διάχυση της 
Ανάπτυξης και την Άρση της Απομόνωσης

Ενεργός Υποστήριξη της Απασχόλησης και 
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης

Ενεργός Υποστήριξη της Απασχόλησης και 
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης

Στρατηγικές ΠροτεραιότητεςΣτρατηγικές Προτεραιότητες

Στρατηγικές Προτεραιότητες
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Τομείς Προτεραιότητας: Ο τουρισμός εμπειρίας, η αγροδιατροφή και η αλιεία-υδατοκαλλιέργειες αποτελούν διακριτούς τομείς
παρέμβασης, ενώ η αξιοποίηση των ΤΠΕ και των καθαρών τεχνολογιών διατρέχει οριζόντια τους τομείς προτεραιότητας και τις λοιπές
οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια.

 Τουρισμός: αναπτυξιακός κορμός γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθούν παραγωγικές δραστηριότητες βασισμένες στη γνώση και την
καινοτομία με μεσοπρόθεσμο στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας και τον εμπλουτισμό των αναπτυξιακών επιλογών.

 Αγροδιατροφή και Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες: η ποιοτική, υγιεινή και με τοπική ταυτότητα διατροφή αποτελούν σημαντικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον τουρισμό εμπειρίας στο Νότιο Αιγαίο. Επιπλέον η ανάπτυξή τους συμβάλει στην αύξηση της
διατροφικής αυτάρκειας της περιφέρειας. στην ικανοποίηση των αναγκών της υπόλοιπης Ελλάδας και στην ανάπτυξη εξαγωγών σε
αγορές εξειδικευμένες και υψηλών εισοδημάτων.

 Αξιοποίηση ΤΠΕ: θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στους παραπάνω
τομείς και θα μειώσει το υψηλό κόστος συναλλαγής, εξαιτίας της νησιωτικότητας.

 Καθαρές πράσινες τεχνολογίες: απαραίτητες για τον περιορισμό των επιδράσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων πάνω στη
φύση, η οποία αποτελεί το βασικό περιουσιακό στοιχείο και συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας (παράλληλα με εξοικονόμηση
ενέργειας & χρήση εναλλακτικών μορφών, καθώς και ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων για την αξιοποίηση του ενεργειακού
δυναμικού

Α. Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» και την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό

Αναπτυξιακός σχεδιασμός
σε σχέση με τον Τουρισμό

Α. Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» 
και την επιχειρηματικότητα 

Β. Παρεμβάσεις σε αναγκαίες υποδομές που 
σχετίζονται με τον Τουρισμό
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Δράσεις Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων

• Στοχευμένη ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου: επενδύσεις για ανάπτυξη ειδικών 
μορφών τουρισμού (θαλάσσιου, ιατρικού, αθλητικού, θρησκευτικού, οικοτουρισμού, κλπ), για αναβάθμιση υποδομών & 
παρεχόμενων υπηρεσιών μαρίνων & τουριστικών λιμένων, για αποκατάσταση και τουριστική αξιοποίηση παραδοσιακών 
κτισμάτων, οικισμών, επιχειρήσεων και λοιπά επενδυτικά σχέδια.

• Δράσεις συγκρότησης και λειτουργίας τουριστικών δικτύων (clustering) με στόχο τη διασύνδεση υπηρεσιών και τη δημιουργία 
ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων, με έμφαση σε ειδικές μορφές τουρισμού (θαλάσσιος, συνεδριακός, αθλητικός, υγείας 
– ευεξίας).

• Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων, για 
ενίσχυση επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού και επιχειρηματικότητας σε νέες & καινοτόμες δραστηριότητες και 
για ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας (δραστηριότητες με σαφή κοινωνικό σκοπό, όπως 
υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος, πολιτιστικής ανάπτυξης κ.α.).

• Καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης & ενίσχυσης της απασχόλησης, με ενσωματωμένες νέες μεθόδους εκμάθησης και 
απαιτούμενες δεξιότητες ανταποκρινόμενες στις υψηλές απαιτήσεις των τουριστικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στις εναλλακτικές 
μορφές. Θα απευθύνονται στις ΜΜΕ του τομέα και στους απασχολούμενους σε αυτές.

• Προγράμματα ενίσχυσης της εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τουριστικό τομέα, με αναδιοργάνωση των υφιστάμενων σχολών και ενίσχυση του 
συστήματος μαθητείας.

• Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, αλλά και δράσεις που 
αναδεικνύουν τον πολιτισμό της (εκπόνηση εκθέσεων, κλπ) με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών.

• Ενταγμένα στο ΠΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».

Δράσεις τουριστικής προβολής και ανάδειξης
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Ενίσχυσης προσπελασιμότητας

• Υποδομές λιμένων κρουαζιέρας, επενδύσεις αξιοποίησης του δικτύου τουριστικών λιμένων σε συνδυασμό με σχετικές 
υπηρεσίες, αναβάθμιση των πυλών εισόδου της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια), αναβάθμιση μεταφορικών κόμβων, παρεμβάσεις 
βελτίωσης της εικόνας μεγάλων αστικών κέντρων, περιβαλλοντική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών (με χρήση ΑΠΕ, 
ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και ροών, περιορισμό της ρύπανσης, κλπ).

• Υποδομές με στόχο την άρση των εμποδίων στις μεταφορές που προκύπτουν κυρίως από το νησιωτικό χαρακτήρα της
Περιφέρειας. Χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».

• Περιλαμβάνουν: έργα βελτίωσης πρόσβασης και συνθηκών ασφαλείας του βασικού οδικού δικτύου, βελτίωση περιφερειακών
και τοπικών οδών, προμήθειες εξοπλισμού & συστημάτων βελτίωσης των μεταφορών.

Έργα προστασίας και ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος

• Έργα υποδομών για την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού – ιστορικού – πολιτιστικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση
του αστικού περιβάλλοντος, που υλοποιούνται κυρίως μέσω του ΠΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» και του ΕΠ «Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη».

• Περιλαμβάνουν: έργα διαχείρισης απορριμμάτων, δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ, δίκτυα ύδρευσης, έργα αποκατάστασης και
ανάδειξης παραδοσιακών οικισμών, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, παρεμβάσεις προστασίας της
βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων, έργα αναβάθμισης των δημόσιων χώρων στα αστικά κέντρα
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Β. Παρεμβάσεις σε αναγκαίες υποδομές για τον Τουρισμό

• Δράσεις ενεργειακής διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων, έργα διαχείρισης αποβλήτων και υδάτινων πόρων σε 
τουριστικούς προορισμούς, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, δημιουργία τουριστικών διαδρομών εντός περιοχών 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ανάδειξη προορισμών με δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον.

• Παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού για αναβάθμιση της επισκεψιμότητας χώρων αρχαιολογικού & πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, ανάδειξη αρχαιολογικών τόπων και μνημείων δημιουργία δικτύου αρχαιολογικών χώρων, πολιτιστικά 
μονοπάτια, συνδυασμένη αξιοποίηση εγκαταστάσεων του πρωτογενούς τομέα για τουριστική χρήση.

Υποδομές αξιοποίησης και παράλληλης προστασίας των «τουριστικών» φυσικών πόρων
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• Δράσεις αναζωογόνησης & ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.

• Στοχευμένα έργα υποδομής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών, με την ανάδειξη των
σημαντικών τους στοιχείων.

• Σχεδιασμός ολοκληρωμένων πολυταμειακών δράσεων για την ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού, με τη συνεργασία Περιφέρειας,
τοπικών φορέων, ΟΤΑ, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων (συνδυασμός έργων υποδομής, κρατικών ενισχύσεων, δράσεων ΤΠΕ,
προωθητικών δράσεων, κλπ).

• Διοικητικές Ενέργειες και αξιοποίηση των ΤΠΕ (ανανέωση Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων, ψηφιοποίηση διαδικασιών
εξυπηρέτησης τουριστικών επιχειρήσεων & επενδυτών).

• Εκσυγχρονισμός διαδικασιών και προδιαγραφών πιστοποίησης των τουριστικών υπηρεσιών.

Χωρικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υποδομών και δράσεων

Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



3. Διαμόρφωση μίγματος προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων & 
υπηρεσιών για την άμβλυνση της εποχικότητας



3.1  Προτεραιοποίηση τουριστικών προϊόντων βάσει παραμέτρων 
προσφοράς και ζήτησης



Παράμετροι Προσφοράς & Ζήτησης

Αναλύθηκαν οι παράμετροι Προσφοράς και Ζήτησης ανά τουριστικό προϊόν, (κεφάλαια 3.2 και 3.3), ενώ στη συνέχεια ορίστηκαν βαθμολογίες ανά 
παράμετρο, καθώς και οι βαρύτητες για την κάθε παράμετρο. 

Στη συνέχεια αναλύθηκε η προσφορά και ζήτηση για τα δευτερεύοντα προϊόντα και τους σχετικούς καταλύτες, ώστε να αξιολογηθούν και αυτά και 
να αποτελέσουν μέρος του προτεινόμενου προϊοντικού μίγματος. 

Εδώ, παρουσιάζονται επιγραμματικά οι παράμετροι της προσφορά και ζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση για να προκύψει το 
προτεινόμενο προϊοντικό μίγμα:
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Εισαγωγή

Z1

Ζ2

Ζ3

Ζ4

Ζ1. Μέγεθος αγοράς ανά 
τουριστικό προϊόν

Προοπτικές αγοράς: 
Ρυθμός ανάπτυξης ανά 
τουριστικό προϊόν

Παγκόσμια ζήτηση ανά 
τουριστικό προϊόν (και 
τάσεις)

Τουριστική Δαπάνη ανά τουριστικό 
προϊόν

Π1

Π2

Ετοιμότητα Τουριστικού 
Προϊόντος

Ανταγωνιστικότητα 
τουριστικού προϊόντος

Π1

Π2

Στην επόμενη σελίδα αναλύονται οι παράμετροι και οι πηγές πληροφόρησης για την κάθε παράμετρο.



Παράμετροι Προσφοράς & Ζήτησης
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Επεξήγηση και πηγές πληροφόρησης

Παράμετροι Προσφοράς και 
Ζήτησης

Ζ1] Μέγεθος Αγοράς ανά τουριστικό
προϊόν (Ελλάδα & Ρόδος) 1

Ζ2] Προοπτικές αγοράς: Ρυθμός 
ανάπτυξης ανά τουριστικό προϊόν 
(Ελλάδα & Ρόδος) 1

Ζ3] Ζήτηση τουριστικού προϊόντος
(παγκόσμιο επίπεδο) και τάσεις

Ζ4] Ύψος Τουριστικής Δαπάνης

Π1] Ετοιμότητα προϊόντος ‐ Μειωμένοι  
ανασταλτικοί παράγοντες 

Π2) Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης 
ειδικής μορφής τουρισμού 

Επεξήγηση παραμέτρων αξιολόγησης σημαντικότητας 
τουριστικού προιόντος

Μερίδα τουριστών οι οποίοι προτιμούν το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν , 
πόσο δημοφιλές είναι το συγκεκριμένο προϊόν σε Ελλάδα γενικότερα (βαρύτητα 
30%) και στη Ρόδο συγκεκριμένα (βαρύτητα 70%) 

Τάσεις και προοπτικές τόσο στην εγχώρια τουριστική δραστηριότητα (βαρύτητα 
30%) και στην Ρόδο πιο συγκεκριμένα (βαρύτητα 70%)

Τάσεις και προοπτικές στη διεθνή τουριστική δραστηριότητα

Ημερήσια τουριστική δαπάνη ανά τουριστικό προϊόν – προσαρμοσμένη στην 
υφιστάμενη κατάσταση της Ελλάδας και της Ρόδου (όπου υπάρχει πληροφορία).

Ύπαρξη υφιστάμενης υποδομής/ εξοπλισμού η οποία υποστηρίζει τη 
συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού  καθώς και τεχνικά προβλήματα, 
πολιτικά ζητήματα κλπ που ενδεχομένως να δυσχεράνουν την ανάπτυξη της  
συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού  

Μοναδικά σημεία πώλησης (unique selling points) που διαθέτει ο προορισμός 
σε σχέση με το κάθε τουριστικό προϊόν και άλλα στοιχεία που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα του τουριστικό προιόντος στο νησί (ή αντίθετα στοιχεία που 
μειώνουν την ανταγωνιστικότητα)

Πηγές πληροφόρησης 

• ΙPK International, επεξεργασία ΣΕΤΕ intelligence
• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση»
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 
• CLIA, ICCA
• Τράπεζα της Ελλάδος

• ΙPK International, επεξεργασία ΣΕΤΕ intelligence
• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση»
• Εμπειρογνωμοσύνη μελετητή 
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση»
• ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (17/10/2012) εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής -ανάθεση από ΞΕΕ 

• Ετήσιος απολογισμός  CLIA 2014
• Εμπειρογνωμοσύνη μελετητή 

• Mc Kinsey & Company, 2013. Tourism Strategy Plan & Growth
Plan.

• ΙPK International, επεξεργασία ΣΕΤΕ intelligence
• Έρευνα EΣΕΕ – «Καταναλωτικά Πρότυπα Τουριστών στην 

Εμπορική Αγορά της Αθήνας και του Πειραιά»

• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση του τουριστικού κλάδου 
στη Ρόδο και Κω»

• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Εμπειρογνωμοσύνη μελετητή 
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 
• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση του τουριστικού κλάδου 

στη Ρόδο και Κω»

Π
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Σ

Φ
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Η
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Βασικά τουριστικά προϊόντα

Συμπεράσματα

• Το Ήλιος & Θάλασσα θα αποτελέσει τη βάση του προϊοντικού μίγματος που θα προωθηθεί για την επιμήκυνση της τουριστικής 
κατά το πρώτο στάδιο της στρατηγικής επιμήκυνσης.

• Η χρονική περίοδος στην οποία θα εκτείνεται κάθε στάδιο της στρατηγικής επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου θα καθορίζει 
και το προϊοντικό μίγμα και τον τρόπο που αυτό θα προωθείται (π.χ. δεν μπορεί το ήλιος και θάλασσα να αποτελεί το βασικό 
προϊόν για το στάδιο 3 (15-30 Νοεμβρίου) – μπορεί όμως οι καλές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί εκείνη την 
περίοδο (συγκριτικά πάντα με τις χώρες προέλευσης των τουριστών) – να αποτελέσουν πόλο έλξης τουριστών.

• Ο συνδυασμός Η&Θ και Πολιτισμός κρίνεται απαραίτητος για την ανάδειξη της Ρόδου ως φθινοπωρινό προορισμό.

Μέγεθος του κύκλου: Μέγεθος υφιστάμενης αγοράς (Ρόδος) για τα κύρια τουριστικά προϊόντα

• Ο συνεδριακός τουρισμός ενώ έχει αρκετά υψηλή προσφορά και υπάρχουν αρκετές υποδομές στο νησί για να τον υποστηρίξουν δεν φαίνεται να έχει 
υψηλή ζήτηση. Προτείνεται να διερευνηθεί αν μπορεί να καλύψει την περίοδο τέλη Νοεμβρίου με μέσα Δεκεμβρίου στα επόμενα στάδια της στρατηγικής.

• Ο ναυτικός τουρισμός αν και έχει προοπτική, υστερεί τόσο σε προσφορά -σημειώνεται ότι το λιμάνι υστερεί σε υποδομές (κυρίως σχετικές με τις συνθήκες 
της χειμερινής περίοδο)-, όσο και σε ζήτησης, καθώς η Ρόδος δεν αποτελεί επιλογή ως home port για τις εταιρείες κρουαζιέρας, κάτι το οποίο που θα 
πρέπει να αποτελέσει στόχο ως σημαντική πηγή εσόδων.



Πηγή: Ανάλυση ομάδας

Καταλύτες και δευτερεύοντα τουριστικά προϊόντα
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Συγκεντρωτική εικόνα αξιολόγηση προσφοράς και ζήτησης  

Σχηματική απεικόνιση της αξιολόγησης της ζήτησης των 
δευτερευόντων τουριστικών προϊόντων

Σχηματική απεικόνιση της αξιολόγησης της προσφοράς των 
δευτερευόντων τουριστικών προϊόντων

Συμπεράσματα

• Ο Γαστρονομικός Τουρισμός θα πρέπει αν αποτελέσει σημαντικό τμήμα του προτεινόμενου προϊοντικού μίγματος
• Η ένταξη του Καταδυτικού Τουρισμού στο προτεινόμενο προϊοντικό μίγμα θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω καθώς υπάρχουν θεσμικά εμπόδια 

από την πλευρά της προσφοράς
• Ο Μαθητικός τουρισμός (όπως και ο αθλητικός) θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω ως υποψήφια προϊόντα για να αποτελέσουν τη «γέφυρα» στο 

στρατηγικό στάδιο 4 (Νοέμβριος – Χριστούγεννα) (βλ. σελ. 14)



Προτεραιοποίηση τουριστικών προϊόντων βάσει προσφοράς και ζήτησης
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Συμπεριλαμβανομένων καταλυτών και δευτερευόντων προϊόντων

Καταλύτες και δευτερεύοντα προϊόντα

Κύρια τουριστικά προϊόντα
Μέγεθος του “μπλε» κύκλου: Μέγεθος υφιστάμενης αγοράς (Ρόδος) για τα κύρια τουριστικά προϊόντα
Παρατήρηση: Δεν υπάρχει πληροφορία για το μέγεθος της αγοράς των δευτερευόντων προϊόντων για αυτό παίρνουν κοινή τιμή

Συμπεράσματα

• Ο συνδυασμός Η&Θ, Πολιτισμός και Γαστρονομία θα αποτελέσουν τη βάση της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου προς 
τους χειμωνιάτικους μήνες

• Καθώς το μέγεθος της αγοράς του Η&Θ, θα μειώνεται λόγω των καιρικών συνθηκών όσο προχωράμε προς το Χειμώνα, 
προτείνεται ο Πολιτισμός να αποτελέσει τη βάσει για Νοέμβριο και αρχές Δεκέμβρη, με στοιχεία του Η&Θ (χαλάρωση, καλός 
καιρός, ηλιοθεραπεία, τραπέζια έξω κλπ.)

• Ναυτικός, Συνεδριακός και Μαθητικός πρέπει να διερευνηθούν ώστε να ενδυναμώσουν την περίοδο τέλη Νοέμβρη με μέσα 
Δεκέμβρη. (επόμενα στάδια της επιμήκυνσης)

Πηγή: Ανάλυση ομάδας



1 Για τους υπολογισμού έχει χρησιμοποιηθεί βαρύτητα 70% : 30% για το μέγεθος της αγοράς σε Ρόδο και Ελλάδα αντίστοιχα

Παράμετροι Προσφοράς και Ζήτησης ανά Τουριστικό προϊόν
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Βαθμολογία/Αξιολόγηση

Τουριστικά Προϊόντα

Παράμετροι αξιολόγησης σημαντικότητας  τουριστικών προιόντων ΗΘ ΠΤ ΠΘΤ ΣΤ ΝΤ ΙΤ Βαρύτητα

Ζ1] Μέγεθος Αγοράς ανά τουριστικό προϊόν (Ελλάδα & Ρόδος) 1 10,0 3,9 7,3 3,6 5,3 0,3 35%
Ζ2] Προοπτικές αγοράς: Ρυθμός ανάπτυξης ανά τουριστικό προϊόν (Ελλάδα & Ρόδος) 1

9,4 4,8 7,3 3,3 4,7 2,5 35%
Ζ3] Ζήτηση τουριστικού προϊόντος (παγκόσμιο επίπεδο) και τάσεις 8 8 6 5 5 9 10%
Ζ4] Ύψος Τουριστικής Δαπάνης 5 7 8 10 4 9 20%

Σύνολο ΖΗΤΗΣΗΣ (Μέσος όρος με συνυπολογισμένες βαρύτητες) 8,6 5,2 7,3 4,9 4,8 3,7

Π1] Ετοιμότητα προϊόντος ‐ Μειωμένοι  ανασταλτικοί παράγοντες 
9 5 8 7 8 6

50%

Π2) Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού 
9 6 9 7 5 5

50%

Σύνολο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Μέσος όρος με συνυπολογισμένες βαρύτητες) 9,0 5,5 8,5 7,0 6,5 5,5

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ  (Μέσος όρος) * 8,8 5,4 7,9 6,0 5,7 4,7
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Η βαρύτητα των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων είναι 50:50
Σημείωση: Στην ποιοτική αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν στοιχεία που δεν είχαν βαθμολογηθεί στην ποσοτική αξιολόγηση, για 
να αποφευχθούν τυχών περιπτώσεις διπλομετρήσεων.

Τουριστικά προϊόντα/Συντομογραφίες

1. Ήλιος και Θάλασσα (ΗΘ)
2. Τουρισμός πόλης (ΤΠ)
3. Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός τουρισμός (ΠΘΤ)
4. Συνεδριακός τουρισμός (ΣΤ)
5. Ναυτικός τουρισμός (ΝΤ)
6. Ιατρικός τουρισμός (ΙΤ)



Βασικές πηγές πληροφόρησης
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για την αξιολόγηση των παραμέτρων προσφοράς και ζήτησης

Βασικές πηγές 
πληροφόρησης 

Βέλτιστες 
πρακτικές

Συναντήσεις με 
τοπικούς παράγοντες 

του νησιού

Δημοσιεύματα,
Ομιλίες &
μελέτες

Εμπειρο-
γνώμονες

Ταξιδιωτικοί 
πράκτορες

Ανάλυση 
υφιστάμενης 
κατάστασης

Βέλτιστες πρακτικές

Επισκόπηση διεθνών πρακτικών για την 
καταπολέμηση της εποχικότητας, την 
ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και την αποτελεσματική 
προσέλκυση των ομάδων στόχων ως πηγές 
σύγκρισης ανταγωνιστικότης του προϊόντος 
(παράμετροι προσφοράς)

Εμπειρογνώμονες

Αξιοποίηση εξειδικευμένης 
γνώσης και πολυετούς εμπειρίας 
εμπειρογνωμόνων, τόσο του 
τουριστικού κλάδου γενικότερα, 
όσο και της επιμήκυνσης της 
τουριστικής περιόδου ειδικότερα

Ταξιδιωτικοί πράκτορες

Αναγνώριση και ανάλυση 
απαιτήσεων/ αναγκών 
ταξιδιωτικών πρακτόρων (tour 
operators) και εξέταση κυρίως των 
παραμέτρων της ζήτησης των 
τουριστικών προϊόντων

Συναντήσεις με τοπικούς παράγοντες 
του νησιού

Συνεντεύξεις με τοπικούς παράγοντες 
του νησιού, τόσο του ιδιωτικού όσο 
και του δημόσιου τομέα, με στόχο τη 
διερεύνηση των παραμέτρων 
προσφοράς άλλα και συγκέντρωση 
στοιχείων ζήτησης

Δημοσιεύματα/ομιλίες/μελέτες

Αξιοποίηση μελετών για το μέγεθος 
της αγοράς και τις τάσεις των 
τουριστικών προϊόντων στον ελλαδικό 
χώρο, αλλά και στην Ευρώπη 
γενικότερα.

Δημοσιεύματα και αποσπάσματα από 
ομιλίες με θέμα επιμέρους τουριστικά 
προϊόντα και τις τάσεις της αγοράς.

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Στοιχεία από τη διαγνωστική μελέτη 
της υφιστάμενης κατάστασης σε 
Ρόδο και Κω (στοιχεία προσφοράς 
και ζήτησης) καθώς και στοιχεία από 
την ανάλυση των δεδομένων της IPK 
international για Η&Θ, Π&Θ, City 
break



3.2 Παράμετροι Ζήτησης  - τεκμηρίωση βαθμολογίας



Παράμετροι Ζήτησης
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Επεξήγηση και πηγές πληροφόρησης

Παράμετροι Προσφοράς και 
Ζήτησης

Ζ1] Μέγεθος Αγοράς ανά τουριστικό
προϊόν (Ελλάδα & Ρόδος) 1

Ζ2] Προοπτικές αγοράς: Ρυθμός 
ανάπτυξης ανά τουριστικό προϊόν 
(Ελλάδα & Ρόδος) 1

Ζ3] Ζήτηση τουριστικού προϊόντος
(παγκόσμιο επίπεδο) και τάσεις

Ζ4] Ύψος Τουριστικής Δαπάνης

Π1] Ετοιμότητα προϊόντος ‐ Μειωμένοι  
ανασταλτικοί παράγοντες 

Π2) Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης 
ειδικής μορφής τουρισμού 

Επεξήγηση παραμέτρων αξιολόγησης σημαντικότητας 
τουριστικού προϊόντος

Μερίδα τουριστών οι οποίοι προτιμούν το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν , 
πόσο δημοφιλές είναι το συγκεκριμένο προϊόν σε Ελλάδα γενικότερα (βαρύτητα 
30%) και στη Ρόδο συγκεκριμένα (βαρύτητα 70%) 

Τάσεις και προοπτικές τόσο στην εγχώρια τουριστική δραστηριότητα (βαρύτητα 
30%) και στην Ρόδο πιο συγκεκριμένα (βαρύτητα 70%)

Τάσεις και προοπτικές στη διεθνή τουριστική δραστηριότητα

Ημερήσια τουριστική δαπάνη ανά τουριστικό προϊόν – προσαρμοσμένη στην 
υφιστάμενη κατάσταση της Ελλάδας και της Ρόδου (όπου υπάρχει πληροφορία).

Ύπαρξη υφιστάμενης υποδομής/ εξοπλισμού η οποία υποστηρίζει τη 
συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού  καθώς και τεχνικά προβλήματα, 
πολιτικά ζητήματα κλπ που ενδεχομένως να δυσχεράνουν την ανάπτυξη της  
συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού  

Μοναδικά σημεία πώλησης (unique selling points) που διαθέτει ο προορισμός 
σε σχέση με το κάθε τουριστικό προϊόν και άλλα στοιχεία που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα του τουριστικό προιόντος στο νησί (ή αντίθετα στοιχεία που 
μειώνουν την ανταγωνιστικότητα)

Πηγές πληροφόρησης 

• ΙPK International, επεξεργασία ΣΕΤΕ intelligence
• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση»
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 
• CLIA, ICCA
• Τράπεζα της Ελλάδος

• ΙPK International, επεξεργασία ΣΕΤΕ intelligence
• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση»
• Εμπειρογνωμοσύνη μελετητή 
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση»
• ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (17/10/2012) εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής -ανάθεση από ΞΕΕ 

• Ετήσιος απολογισμός  CLIA 2014
• Εμπειρογνωμοσύνη μελετητή 

• Mc Kinsey & Company, 2013. Tourism Strategy Plan & Growth
Plan.

• ΙPK International, επεξεργασία ΣΕΤΕ intelligence
• Έρευνα EΣΕΕ – «Καταναλωτικά Πρότυπα Τουριστών στην 

Εμπορική Αγορά της Αθήνας και του Πειραιά»

• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση του τουριστικού κλάδου 
στη Ρόδο και Κω»

• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Εμπειρογνωμοσύνη μελετητή 
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 
• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση του τουριστικού κλάδου 

στη Ρόδο και Κω»
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• Στις επόμενες σελίδες αναλύονται οι τέσσερις παράμετροι της ζήτησης, και παρατίθενται στοιχεία που τεκμηριώνουν τη βαθμολογία που δόθηκε 
σε κάθε ένα από τα τουριστικά προϊόντα, όπως αυτή παρουσιάζεται στη σελίδα 32 του παρόντος.

• Εδώ, παρουσιάζεται πίνακας με την επεξήγηση της κάθε παραμέτρου και τις κυριότερες πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν



Πηγή: 1ΙPK international, επεξεργασία SETE intelligence, 2 ICCA

Ζ1. Μέγεθος αγοράς ανά τουριστικό προϊόν

• Το 2011, το 77% του εισερχόμενου
τουρισμού επισκέφθηκε την Ελλάδα
για το βασικό τουριστικό προϊόν,
Ήλιος & Θάλασσα, το 5% για
Ναυτικό (συμπεριλαμβανομένων και
των μονοήμερων αφίξεων), το 5%
για να επισκεφτεί φίλους και
γνωστούς και το 8% για «Other
Business», αφήνοντας τα υπόλοιπα 4
βασικά τουριστικά είδη σε ποσοστό
1% το καθένα. (McKinsey analysis)

• Το 2013, βάσει των στοιχείων της ΙPK
International, οι τρεις βασικές
«προϊοντικές» αγορές του ελληνικού
τουρισμού Ήλιος και Θάλασσα
(Η&Θ), City Break (CB) και
Πολιτισμός και Θρησκεία (Π&Θ)
αποτελούν το 78% του εισερχόμενου
τουρισμού. 1

36

Ελλάδα (1/2): Τουρισμός Η&Θ, City Break και Πολιτιστικός & Θρησκευτικός

• Συνεδριακός: Η Ελλάδα το 2014 βρέθηκε στην 26η θέση στη διεθνή κατάταξη και στην 16η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, φιλοξενώντας 148
διεθνή συνέδρια, στα οποία συμμετείχαν 48.772 σύνεδροι. Κατά το διάστημα 2003-2014 φιλοξενήθηκαν σε ελληνικές πόλεις 1.647 διεθνή
συνέδρια, που αντιστοιχούν στο 2,8% των διεθνών συνεδρίων που φιλοξενήθηκαν σε ευρωπαϊκές πόλεις. 2

• Πιο αναλυτικά, το προϊόν Ήλιος και Θάλασσα (Η&Θ) καλύπτει το 60,1% του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, το τουριστικό προϊόν
Πολιτισμός και Θρησκεία (Π&Θ) καλύπτει το 13,4%, και το City Break (CB) καλύπτει το 4,7% αυτού και σε απόλυτα νούμερα:



Πηγές: 1ΙPK international, επεξεργασία SETE intelligence, 2 Τράπεζα της Ελλάδος, 3 CLIA, 4 Έρευνα Κρουαζιέρας, ΤτΕ, όπως αναφέρεται στη μελέτη του SETE 
Intelligence, «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών» (Ioύνιος 2015)

Ζ1. Μέγεθος αγοράς ανά τουριστικό προϊόν
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Ελλάδα (2/2): Συνεδριακός, Ναυτικός και Ιατρικός Τουρισμός

• Κρουαζιέρα: Η Ελλάδα αποτελεί το 2014 τον 3ο πιο δημοφιλή προορισμό στην Ευρώπη με 4,1 εκατομμύρια τουρίστες κρουαζιέρας
(14,1% των συνολικού αριθμού τουριστών κρουαζιέρας σε ευρωπαϊκούς προορισμούς) 3. (Πηγή: Cruise Lines International
Association (CLIA)), ενώ η συνεισφορά του τουρισμού κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία εκτιμάται σε 465 εκ. € για το 2014
(έναντι 445εκ. το 2013, δηλ. αύξηση 5%)4.

Παρά τις πολιτικές προβλέψεις για ανάπτυξη του κλάδου, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να επωφεληθεί από την
αύξηση των πακέτων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, υστερώντας κατά πολύ στο κομμάτι του home port. Σύμφωνα με τα στοιχεία Ιαν.-
Σεπτ. 2014 της Τράπεζας της Ελλάδας οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων παρουσίασαν δυσανάλογη μείωση σε σχέση με τη μείωση των
εισπράξεων από κρουαζιέρα (8% vs. 13,3%) Το πραγματικό στοίχημα, ωστόσο, του ελληνικού τουρισμού στο συγκεκριμένο κλάδο
αφορά στον αριθμό των κρουαζιέρων οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία για κάποιο ελληνικό λιμάνι (home porting)
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την εθνική οικονομία. Η προσπάθεια έχει χαρακτηριστεί μέχρι στιγμής από
παταγώδη αποτυχία καθώς, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το 91,7% των επιβατών κρουαζιέρας είναι διερχόμενοι από
τη χώρα μας 2. Στα μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση υπολογίσθηκαν 500 χιλ. επιβάτες κρουαζιέρας βάσει
στοιχείων του ΣΕΤΕ (IPK data).

• Η Ελλάδα δεν αποτελεί βασικό προορισμό για ιατρικό τουρισμό. Σε ετήσια βάση επισκέπτονται την Ελλάδα λίγες χιλιάδες
τουρίστες για ιατρικούς λόγους. Ο αριθμός των ταξιδιωτών που επισκέφτηκαν τη χώρα το 2014 για ιατρικούς λόγους μόλις που
ξεπέρασε τις 50 χιλ.

Συγκεντρωτικός πίνακας της αγοράς του τουρισμού στην Ελλάδα βάσει στοιχείων 2013 εμφανίζεται παρακάτω:

Z1: Μέγεθος Αγοράς ΗΘ1 ΤΠ1 ΠΘΤ1 ΣΤ ΝΤ ΙΤ

Ελλάδα (2013) 9.429.000 733.000 2.108.000 500.000 720.000 52.000

Τουριστικά προϊόντα/Συντομογραφίες

1. Ήλιος και Θάλασσα (ΗΘ)
2. Τουρισμός πόλης (ΤΠ)
3. Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός τουρισμός (ΠΘΤ)
4. Συνεδριακός τουρισμός (ΣΤ)
5. Ναυτικός τουρισμός (ΝΤ)
6. Ιατρικός τουρισμός (ΙΤ)



Πηγή: 1 ΙPK international, επεξεργασία SETE intelligence, 2 Αφίξεις ΥΠΑ

Ζ1. Μέγεθος αγοράς ανά τουριστικό προϊόν

• Βάσει του συνολικού αριθμού διεθνών αφίξεων
στη Ρόδο για το 2013, προκύπτει ότι τα 3 βασικά
ελληνικά τουριστικά προϊόντα, αποτελούν το 99%
του συνολικού τουρισμού του νησιού, αφήνοντας
τα υπόλοιπα προϊόντα να παίζουν σχεδόν
μηδενικό ρόλο στην τουριστική κίνηση του νησιού.

• Με βάσει τον πίνακα αριστερά, ο αριθμός των
ταξιδιών στην Ρόδο με πρωταρχικό κίνητρο τα 3
βασικότερα τουριστικά προϊόντα είναι 1,85 εκ 1

 Όπως προκύπτει και από την διαγνωστική
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης για τη
Ρόδο και την Κω, το νησί παρουσιάζει Ιδιαίτερα
χαμηλή προσέλκυση τουρισμού πόλης, ενώ
περιορισμένη είναι και η προσέλκυση ιατρικού
τουρισμού, όπως φαίνεται και από την ανάλυσης
των δεδομένων της IPK international.
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Περιοχή Προορισμού Η&Θ CB Π & Θ

Ελλάδα (αριθ. ταξιδιών) 9.429.000 733.000 2.108.000

Αθήνα 4% 65% 33%

Βόρεια Ελλάδα, Χαλκιδική 9% 11% 13%

Άλλα νησιά του Αιγαίου 20% 3% 13%

Κρήτη 27% 6% 12%

Πελοπόννησος 2% 5% 10%

Ρόδος 18% 1% 7%

Κέρκυρα 8% 2% 5%

Υπόλοιπη Ελλάδα 11% 7% 7%

Ρόδος  (αριθ. ταξιδιών) 1.697.220   7.330   147.560   

% τουριστικού προιόντος - Ρόδος 90,8% 0,4% 7,9%

Σύνολο ξένων επισκεπτών (αέρα & 
θάλασσα) 1.870.000

• Οι αφίξεις στο νησί από αέρα ήταν 1,79 εκ2 για το 2013 ενώ οι αποβιβάσεις στο λιμάνι της Ρόδου ήταν 302 χιλ. (από “Διαγνωστική
ανάλυση») Κάνοντας της παραδοχή ότι 80% των αφίξεων με καράβι αφορούν ημεδαπούς τουρίστες, προκύπτει ότι το 99,5% των
αφίξεων αλλοδαπών τουριστών στο νησί αφορά μόνο τα 3 βασικά τουριστικά προϊόντα. (με εξαίρεση την κρουαζιέρα, για την οποία
τα νούμερα είναι δύσκολο να υπολογισθούν καθώς συμπεριλαμβάνουν και ημερήσιες επισκέψεις).



Ρόδος: Συνεδριακός, Ναυτικός και Ιατρικός Τουρισμός

Πηγές: 1Capital.gr, 2 ICCA

Ζ1. Μέγεθος αγοράς ανά τουριστικό προϊόν
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• Ο συνεδριακός τουρισμός (ΜΙCE) έχει πτωτική τάση. Με βάση τα
στοιχεία του ICCA, η Ρόδος το 2014 βρίσκεται στην 289η θέση της
παγκόσμιας κατάταξης και στην 143η θέση στην κατάταξη των
ευρωπαϊκών πόλεων, φιλοξενώντας 7 διεθνή συνέδρια 2.

• Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προγραμματισμός ενός μεγάλου
συνεδρίου έχει χρονικό ορίζοντα 3 ετών, και τα τελευταία χρόνια η
Ελλάδα δεν αποτελούσε ασφαλή και σταθερό προορισμό για τόσο
μεγάλες διοργανώσεις

• Ο ιατρικό τουρισμός δεν αποτελεί προορισμό για το νησί της Ρόδου

Dimocratiki.gr

Χάθηκε ο συνεδριακός τουρισμός αν και υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις στη Ρόδο

Ανυπολόγιστης ζημίας είναι η απώλεια του συνεδριακού τουρισμού για τη Ρόδο, η 
οποία χρόνο με το χρόνο φιλοξενεί όλο και ολιγότερα συνέδρια στις ξενοδοχειακές της 
υποδομές. Ο φετινός Οκτώβρης [2014] βρίσκει το νησί στην κορύφωση του 
προβλήματος, καθώς ούτε ένα συνέδριο δεν θα διεξαχθεί στις πολυτελείς του 
υποδομές.

Dimocratiki.gr

Σοβαρή πτώση στις κρατήσεις συνεδρίων για τη Ρόδο το 2014

Σοβαρή πτώση παρουσιάζει ο συνεδριακός τουρισμός στο νησί της Ρόδου και για το 
τρέχον έτος [2014] τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα δείχνουν πως η χρονιά θα 
κυλήσει με τη φιλοξενία μόνο ελάχιστων, τέτοιου είδους διοργανώσεων. Είναι 
χαρακτηριστικό πως από τα 54 εθνικά και διεθνή συνέδρια που ανακοινώθηκε 
(επισήμως μέχρι σήμερα) πως θα γίνουν φέτος στην Ελλάδα, μόνο τα τρία θα γίνουν 
στη Ρόδο. Η πλειονότητα των υπολοίπων θα γίνουν στην Αθήνα και στα Χανιά.

Capital.gr

Σε φουρτουνιασμένα νερά η ελληνική 
κρουαζιέρα

Το νησί των Ιπποτών έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα στην άφιξη επιβατών 
κρουαζιέρας, καθώς την περσινή σεζόν [2013] υποδέχτηκε μόλις 314 
κρουαζιερόπλοια, όταν το 2009 αριθμούσε σχεδόν τα διπλάσια, δηλαδή 634. 
Το 2013 είχαν καταπλεύσει συνολικά στη Ρόδο 373 κρουαζιερόπλοια με 366 
χιλ. επιβάτες, ενώ φέτος [2014] οι επισκέπτες έφτασαν τους 311 χιλ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καινούργια χρονιά [2015]φαίνεται να είναι 
ακόμη πιο δυσοίωνη για τον προορισμό της Ρόδου, καθώς η εταιρεία COSTA 
Cruises, η οποία είχε προγραμματίσει για το καλοκαίρι συνολικά επτά 
κυκλικές κρουαζιέρες στο Αιγαίο με home port το λιμάνι του νησιού, άλλαξε 
το προγραμματισμό της και θα πραγματοποιήσει μόνο τις τέσσερις, ενώ για 
2016 η εταιρεία δεν έχει προγραμματίσει προσεγγίσεις στη Ρόδο.

8,5%

10,0%

15,0%

7,7%

5,1%

4,9%

2,2%
1,6%

37,0%

7,0%

Μύκονος Σαντορίνη Κέρκυρα Κατάκολο

Ρόδος Ηράκλειο Λαύριο Πάτμος

Πειραιάς Υπόλοιπα Λιμάνια

• Το 2013 είχαν καταπλεύσει συνολικά στη Ρόδο 373 κρουαζιερόπλοια με
366 χιλ. Επιβάτες, το 2014 οι επιβάτες μειώθηκαν σε 311 χιλ. και το 2015
η Costa Cruises είχε μόνο 4 εκδρομές με home porting το λιμάνι της
Ρόδου. (capital.gr) Για το 2016, δεν φαίνεται να υπάρχει το λιμάνι της
Ρόδου ως επιλογή στην συγκεκριμένη εταιρεία που αποτελεί τον παγκόσμιο
ηγέτη στην αγορά της κρουαζιέρας. (site search). Στο παρακάτω γράφημα
παρουσιάζεται το ποσοστό των εισπράξεων κρουαζιέρας για το λιμάνι της
Ρόδου, ίσο με 5,1% του συνόλου των εισόδων:



Πηγή: ΙPK international, επεξεργασία SETE intelligence, 2 Τράπεζα της Ελλάδος – από «Διαγνωστική Ανάλυση»

Z2. Προοπτικές αγοράς: Ρυθμός ανάπτυξης ανά τουριστικό προϊόν

• Το Η&Θ δείχνει να έχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση
τα τελευταία χρόνια, με τα περιθώριά του για
αύξηση να είναι μικρότερα από άλλα προϊόντα που
δείχνουν σημαντική αύξηση. Το Η&Θ αποτελεί το
Cash Cow του Ελληνικού τουρισμού.

• Το City Break δείχνει πτωτικές τάσεις στην Ελλάδα
μεταξύ 2009 και 2011 (βάσει της μελέτης McKinsey),
ενώ βάσει της νέας στρατηγικής του Τουρισμού για
τη χώρα αποτελεί προτεραιότητα η ανάδειξη της
Αθήνα και Θεσσαλονίκης ως City Break προορισμοί,
με την Περιφέρεια Αθηνών να έχει κινητοποιήσει μια
επιτυχημένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα για την προβολή και ανάπτυξη της πόλης ως
κορυφαίο προορισμό CB.

• Το υφιστάμενο μερίδιο αγοράς της Ελλάδας στον
Ευρωπαϊκό τουρισμό «City Break» (CB) είναι
ελάχιστο και ανέρχεται σε 1,2% των ταξιδιών, 1,8%
των διανυκτερεύσεων και 1,9% της δαπάνης.1

Ελλάδα: Τουρισμός Η&Θ, City Break, Ιατρικός και Πολιτιστικός & Θρησκευτικός
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• Το μερίδιο αγοράς της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό τουρισμό «Πολιτισμός και Θρησκεία» (Π&Θ) είναι χαμηλό, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του το
ιδιαίτερα υψηλό απόθεμα της χώρας σε πολιτιστικούς και θρησκευτικούς πόρους. Συγκεκριμένα το μερίδιο αγοράς μας ανέρχεται σε 3,4% των
ταξιδιών, 3,9% των διανυκτερεύσεων και 4% της δαπάνης. Προκύπτει ότι ο «μέσος» τουρίστας στην Ελλάδα έχει μακρύτερη διαμονή και δαπανά
περισσότερα χρήματα από τον «μέσο» Ευρωπαίο τουρίστα Π&Θ. 1

• Το χαμηλό μερίδιο αγοράς της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό τουρισμό CB και Π&Θ έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και θεωρούνται από τους
τομείς που θα αναπτυχθούν άμεσα τα επόμενα έτη.

• Ο ιατρικός τουρισμός δεν φαίνεται να έχει σημαντική ανάπτυξη στον ελλαδικό χώρο – το 2012 αποτελέσματα μελέτης έδειξαν ότι «To ποσό των 400
εκατ. ευρώ μπορεί να εισφέρει στην οικονομία της χώρας τα επόμενα 2-3 έτη ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού» ενώ μελέτες που περιγράφουν την
υφιστάμενη κατάσταση αναφέρουν ότι οι τουριστικές εισπράξεις από επισκέψεις για ιατρικούς λόγους στη χώρα μας ανήλθαν σε € 29,6 εκ. περίπου,
το 2014, συνεισφέροντας μόλις κατά 0,22% στις συνολικές τουριστικές εισπράξεις. Ο μέσος ετήσιος ρυθμό μεταβολής τους για την περίοδο 2003 –
2014 διαμορφώνεται σε -2,8%. (ΤτΕ – Διαγνωστική Ανάλυση)

• Μελέτη του καθηγητή Γιάννη Τούντα, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΞΕΕ (2014), κατέληξε στην εκτίμηση ότι η Ελλάδα σε
βάθος δεκαετίας δύναται να αντλήσει από τον ιατρικό τουρισμό 2 δισ. ευρώ με την προσέλευση 400.000 ασθενών.



Πηγή (γράφημα): ICCA  

Z2. Προοπτικές αγοράς: Ρυθμός ανάπτυξης ανά τουριστικό προϊόν

• Ο συνεδριακός τουρισμός σε ελλαδικό επίπεδο
βρίσκεται σε σχετικά σταθερή θέση. Mε το 2014 να
εμφανίζει μία αύξηση στον αριθμό των συνεδρίων, όχι
όμως και τον συνέδρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προγραμματισμός ενός
μεγάλου συνεδρίου έχει χρονικό ορίζοντα 3 ετών, και τα
τελευταία χρόνια η Ελλάδα δεν αποτελούσε ασφαλή
και σταθερό προορισμό για τόσο μεγάλες διοργανώσεις
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• Η κρουαζιέρα δείχνει πτωτικές τάσεις, οι εκτιμήσεις για το 2015 ήταν ότι
θα υπάρχει μείωση στις αφίξεις της τάξης των 20-25%. (ΠΗΓΗ: Capital.gr)
Η Ελλάδα φαίνεται πως έχασε σημαντικό έδαφος στον τουρισμό
κρουαζιέρας, καθώς ενώ το 2009 ήταν η Ευρωπαϊκή χώρα με το
μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων (21% του τουρισμού κρουαζιέρας σε
ευρωπαϊκούς προορισμούς), τα επόμενα έτη υποχώρησε στην τρίτη θέση
της σχετικής κατάταξης προς όφελος της Ιταλίας και της Ισπανίας (Πηγή:
CLIA). Μειωμένες φαίνονται επίσης και οι προβλέψεις για το Home
porting που αποτελεί και την κύρια πηγή εσόδων για την κρουαζιέρα.
(ΠΗΓΗ: Capital.gr)

• Η ιστιοπλοΐα και το yachting φαίνεται να ανεβαίνουν δίνοντας κάποια
ώθηση στο προϊόν του Ναυτικού τουρισμού. Τα μεγέθη όμως δεν είναι
τόσο σημαντικά για να καταγράψουν σημαντική ανοδική τάση του
συγκεκριμένου προϊόντος, με την Ελλάδα να κατέχει τον μικρότερο
συντελεστή θέσεων ελλιμενισμού με περίμετρο ακτογραμμών συγκριτικά
με τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες (πηγή: Παράρτημα)

Capital.gr

Σε φουρτουνιασμένα νερά η ελληνική 
κρουαζιέρα

Δεν κατάφεραν να «δέσουν» τελικά στα ελληνικά λιμάνια οι μεγάλες 
εταιρείες κρουαζιέρας, με τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς 
για τους τέσσερις βασικούς σταθμούς- Πειραιά, Ρόδο, Κέρκυρα και 
Ηράκλειο- να είναι αρνητικός. Οι πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα δείχνουν 
πως και φέτος θα είναι μια αρνητική χρονιά για την κρουαζιέρα και 
πως η μείωση στις αφίξεις σε όλα τα λιμάνια θα φτάσει το 20%-25%. 
[…]
Είναι πάντως γεγονός πως η Ελλάδα, παρά τις πολιτικές υποσχέσεις 
για ανάπτυξη του κλάδου, δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να 
επωφεληθεί από την αύξηση των πακέτων κρουαζιέρας στη 
Μεσόγειο, υστερώντας κατά πολύ στο κομμάτι του home port. Τα 
πράγματα όμως γίνονται πιο δύσκολα, αφού τα μεγάλα 
κρουαζιερόπλοια έχουν αρχίσει να «πλέουν» στις αγορές της Ασίας. 
Ήδη πέρσι καταγράφηκε άνοδος 31,6% στους ασιατικούς 
προορισμούς και 22% στα δρομολόγια στις θάλασσες μεταξύ Ασίας 
και Αυστραλίας. Η Καραϊβική ανέβηκε κατά 12%, κατακτώντας μερίδιο 
37,3% από 34%. Αντίθετα η Μεσόγειος από μερίδιο 21,7% όλων των 
δρομολογίων το 2013 έπεσε πέρσι στο 18,9%.



Πηγή: 1Ινστιτούτο Εμπορίου της ΕΣΕΣ – έρευνα 2012, από «Ροδιακή»: 15/7/201

Ζ2. Προοπτικές αγοράς: Ρυθμός ανάπτυξης ανά τουριστικό προϊόν

• Η κρουαζιέρα παρουσιάζει πτωτική τάση για τη Ρόδο. Στα
πλαίσια της αντιμετώπισης της εποχικότητας όμως
καλωσορίζεται η προσπάθεια μέσω της Τουρκίας , με 70.000
επισκέπτες για το διάστημα Οκτώβριος 2015 – Απρίλιος 2016.

• Έρευνα για την Αγορά της Ρόδου δείχνει χαμηλά επίπεδα
ικανοποίησης των τουριστών. Το shopping αποτελεί βασικό
στοιχείο του City Break ως τουριστικό προϊόν και κατά συνέπεια
απαιτείται προσπάθεια ώστε να ανέβει η ζήτηση για την αγορά
της πόλης της Ρόδου και κατ’ επέκταση η ζήτηση της ως City
Break προορισμός. To 70% των τουριστών δεν είναι
ενημερωμένοι για την τοπική εμπορική αγορά. Χαρακτηριστική
είναι η απουσία ενημερωτικών δράσεων.1

• Ο Η&Θ αποτελεί το βασικό τουριστικό προϊόν της Ρόδου, με
μικρά όμως περιθώρια αύξησης κυρίως για τους shoulder
months , όπου και πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές μορφές
τουρισμού για να τονώσουν την κίνηση του νησιού.

• Ο Συνεδριακός τουρισμός παρουσιάζει πτωτική πορεία στον
νησί της Ρόδου, ενώ ο 3ετης προγραμματισμός που απαιτείται
για τα μεγάλα συνέδρια, οξύνει ακόμα περισσότερο το
πρόβλημα
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Ρόδος

Capital.gr

Σε φουρτουνιασμένα νερά η ελληνική κρουαζιέρα

Το νησί των Ιπποτών έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα στην άφιξη επιβατών 
κρουαζιέρας, καθώς την περσινή σεζόν υποδέχτηκε μόλις 314 
κρουαζιερόπλοια, όταν το 2009 αριθμούσε σχεδόν τα διπλάσια, δηλαδή 634. 
Το 2013 είχαν καταπλεύσει συνολικά στη Ρόδο 373 κρουαζιερόπλοια με 366 
χιλ. επιβάτες, ενώ φέτος [2014] οι επισκέπτες έφτασαν τους 311 χιλ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καινούργια χρονιά [2015]φαίνεται να είναι 
ακόμη πιο δυσοίωνη για τον προορισμό της Ρόδου, καθώς η εταιρεία COSTA 
Cruises, η οποία είχε προγραμματίσει για το καλοκαίρι συνολικά επτά 
κυκλικές κρουαζιέρες στο Αιγαίο με home port το λιμάνι του νησιού, 
άλλαξε το προγραμματισμό της και θα πραγματοποιήσει μόνο τις τέσσερις, 
ενώ για 2016 η εταιρεία δεν έχει προγραμματίσει προσεγγίσεις στη Ρόδο.

Dimocratiki.gr

Χάθηκε ο συνεδριακός τουρισμός αν και 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις στη Ρόδο

[….] Το πρόβλημα αφορά κυρίως τη Ρόδο, διότι σε εθνικό επίπεδο ο 
συνεδριακός τουρισμός βρίσκεται σε σχετικά σταθερή θέση. [….]



Πηγή:  http://meetingsnet.com/association-meetings-resources/12-trends-international-association-meetings
Έρευνα «Union of International Associations Meetings Survey» (2013), από την Βελγική UAI βασιζόμενη σε απαντήσεις από άτομα που εκπροσωπούσαν 830 διεθνείς οργανισμούς από όλο τον κόσμο.

Z3. Ζήτηση ανά τουριστικό προϊόν και τάσεις

• Το ποσοστό των ευρωπαίων που επέλεξε τον πολιτιστικό τουρισμό το 2014 αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το
προηγούμενο έτους και διαμορφώθηκε στο 27%. (Π2) Οι τάσεις για τον πολιτιστικό τουρισμό είναι ελαφρώς ανοδικές.

• Η ΙPK international (βάσει στοιχείων του World Travel Monitor) επισημαίνει την αυξητική πορεία του Ηλιός & Θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα
χάνει σε μερίδιο αγοράς από τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα και κυρίως από τα ταξίδια σε πόλεις.

• Ο τουρισμός Πόλης (city breaks) σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία σημειώνει αύξηση 58% με συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο αγοράς.
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Παγκόσμιο επίπεδο (1/2): Ήλιος & Θάλασσα, City Break, Πολιτιστικός & Θρησκευτικός

• Σχετικά με τον Συνεδριακό Τουρισμό οι παγκόσμιες τάσεις είναι λιγότερα και μικρότερα συνέδρια/meetings, με λιγότερους συμμετέχοντες,
ενώ η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίες μειώνει ακόμα περισσότερο την ανάγκη για επαγγελματικά meetings.

• H μεγαλύτερη όμως απειλή είναι η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας: 54% των ερωτηθέντων έρευνας που έγινε από τη βελγική UAI,
αναφέρουν ότι το μεγαλύτερη ανησυχία του για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας είναι η μείωση των συμμετεχόντων, το 53%
ανέφερε προβλήματα χρηματοδότησης λόγω μειωμένου αριθμού χρηματοδοτών (sponsors) αλλά και εκθετών. Το 42% των ερωτηθέντων
ανέφερε προβλήματα ταξιδιωτικού περιεχομένου , όπως προβλήματα έκδοσης βίζας, μειώσεις σε budgets ή αυξημένο ταξιδιωτικό κόστος.



Πηγή: 1 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=702371 (10/5/2015) -2 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (17/10/2012) εκπονήθηκε από 
το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής μετά από ανάθεση από ΞΕΕ, 3 Ετήσιος απολογισμός CLIA 2014, 4 Capital.gr : http://www.capital.gr/story/2197098
(9/1/2015)

Z3. Ζήτηση ανά τουριστικό προϊόν και τάσεις

• Στον ιατρικό τουρισμό «ποντάρουν» ιατρικοί πάροχοι και ξενοδοχεία της χώρας για να διευρύνουν οφέλη και έσοδα, με τον παγκόσμιο τζίρο να
υπολογίζεται στα 130 δισ. δολάρια το 2015 και την αγορά να αναπτύσσεται 20%-30% ετησίως. Στην Ελλάδα, αν και υπάρχουν μεμονωμένες
προσπάθειες που αποδίδουν, ζητούμενο παραμένει η ανταπόκριση της Πολιτείας για την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός πλαισίου λειτουργίας και τη
διαμόρφωση εθνικού branding για τον ιατρικό τουρισμό. 1(2015)

• Στα κύρια συμπεράσματα της αναφερόμενης μελέτης καταγράφεται ότι τα έσοδα που προκύπτουν ετησίως από 5 εκατ. περίπου ασθενείς του
ιατρικού τουρισμού προσεγγίζουν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια με μέσο όρο ιατρικής δαπάνης 3.000 ως 4.000 δολάρια. Επισημαίνεται ότι το
μέγεθος αναφέρεται μόνο στον ιατρικό τουρισμό επιλογής, και μόνο στις δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών (όχι ταξίδι και διαμονή εκτός νοσοκομείων).
Όπως τονίζεται οι χώρες με τα περισσότερα έσοδα από ιατρικό τουρισμό είναι οι : Ινδία, Σιγκαπούρη, Ταϋλάνδη, Βραζιλία, Μεξικό, Κόστα Ρίκα,
Κούβα, Ουγγαρία, Τουρκία.2 (2012)

• Σύμφωνα με τη μελέτη «Ανάπτυξη Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα» οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν σχετικά λιγότερο για ιατρικούς σκοπούς, ίσως επειδή
οι ανάγκες υγείας τους καλύπτονται σε μεγαλύτερο βαθμό από δημόσια συστήματα υγείας ή ασφάλισης. Αντίθετα η μεσαία τάξη στην Ασία και στην
Αμερική τείνει να πληρώνει ιδιωτικά, και ίσως αυτό εξηγεί την μεγαλύτερη ανάπτυξη προορισμών στην Ασία και την Νότιο Αμερική. Σημειωτέον όμως
ότι η νέα Οδηγία για τη Διασυνοριακή Φροντίδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στους Ευρωπαίους να λαμβάνουν υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ
με κάλυψη από τα ασφαλιστικά τους συστήματα.2
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Παγκόσμιο επίπεδο (2/2): Συνεδριακός, Ναυτικός, Ιατρικός Τουρισμός

• ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ: Όπως προκύπτει και από άρθρο της Catpital.gr
υπάρχει τάση της κρουαζιέρας προς την Ασία. Η Μεσόγειος ως
μερίδιο στην αγορά της κρουαζιέρας έπεσε μεταξύ 2013 και 2014
κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες4, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν
μειωμένα νούμερα για τη Μεσόγεια με τις τάσεις να είναι προς νέα
ποντοπόρα κρουαζιερόπλοια, ειδικά κρουαζιερόπλοια (κρουαζιέρα
εξερεύνησης & ποταμόπλοια), την Καραϊβική να συνεχίζει να είναι η
«βασίλισσα», και την Ασία να «ανεβαίνει», με βρίσκοντας την το
2015 με 52 πλοία που προσφέρουν 1.065 κρουαζιέρες στην Ασία με
δυνατότητα χωρητικότητας 2,17 εκατ. επιβατών 3.

Capital.gr

Σε φουρτουνιασμένα νερά η ελληνική 

κρουαζιέρα4

[…] Τα πράγματα όμως γίνονται πιο δύσκολα, αφού τα μεγάλα 
κρουαζιερόπλοια έχουν αρχίσει να «πλέουν» στις αγορές της Ασίας.
Ήδη πέρσι [2014] καταγράφηκε άνοδος 31,6% στους ασιατικούς 
προορισμούς και 22% στα δρομολόγια στις θάλασσες μεταξύ Ασίας και 
Αυστραλίας. Η Καραϊβική ανέβηκε κατά 12%, κατακτώντας μερίδιο 
37,3% από 34%. Αντίθετα η Μεσόγειος από μερίδιο 21,7% όλων των 
δρομολογίων το 2013 έπεσε πέρσι στο 18,9%.

9/1/2015

Πηγή: CLIA



Πηγή: 1 IPK International - επεξεργασία ΣΕΤΕ intelligence, 2 Μελέτη ΜcKinsey (πηγές αναγράφονται στο γράφημα), 3 Έρευνα ΕΣΕΕ, πηγή: 
http://www.newsbomb.gr/oikonomia/news/story/357818/esee-oi-taxidiotes-kroyazieras-xodeyoyn-perissotero-apo-alloys#ixzz3qKUQKq1Z

Z4. Δαπάνη ανά τουριστικό προϊόν

• Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα για διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα» είναι σε ποσοστό 57% ανώτερου οικογενειακού εισοδήματος
(έναντι 51% ευρωπαϊκού Μ.Ο.) και 28% μέσου-ανώτερου (το ίδιο και ο ευρωπαϊκός Μ.Ο.), δηλαδή το 85% του εισερχόμενου τουρισμού Η&Θ
στην Ελλάδα έχει εισόδημα άνω του μέσου όρου της χώρας από την οποία προέρχεται1. H μελέτη της McKinsey δείχνει το H&Θ να έχει τη
χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη συγκριτικά με τα άλλα πέντε (5) βασικά τουριστικά προϊόντα2.

• «Η Ελλάδα ποντάρει στον ιατρικό τουρισμό, καθώς έχει πολλαπλασιαστικά έσοδα» τονίζει ο αντιπρόεδρος της Goldair και μέλος ΔΣ της ΕΛΙΤΟΥΡ
κ. Τάκης Μελέτης, σημειώνοντας ότι η δαπάνη κάθε ασθενούς είναι κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ και επιμερίζεται σε 3.000 ευρώ για ιατρικά έξοδα
και 1.000 ευρώ για διαμονή.
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Ημερήσια δαπάνη & Δαπάνη ανά ταξίδι

• Η μέση δαπάνη ανά συνεδριακό επισκέπτη εκτιμάται ότι
είναι 5-7 φορές μεγαλύτερη από το μέσο επισκέπτη.

• Παρά τις πολιτικές υποσχέσεις για ανάπτυξη του
κλάδου, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να
επωφεληθεί από την αύξηση των πακέτων κρουαζιέρας
στη Μεσόγειο, υστερώντας κατά πολύ στο κομμάτι του
home port. Η συγκριτικά υψηλότερη δαπάνη
κατανάλωσης των τουριστών στα λιμάνια βάσης, έναντι
της αντίστοιχης δαπάνης στα λιμάνια διέλευσης,
αποτυπώνει τις απώλειες που καταγράφει η ελληνική
οικονομία σε όρους δυνητικών κερδών σε σχέση με
άλλες χώρες της Ευρώπης.

• Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα
Αυγούστου- Οκτωβρίου 2013 από την ΕΣΕΕ έδειξε για
τους επιβάτες (transit) ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση
ενός τουρίστα κρουαζιέρας, με μέση παραμονή εκτός
κρουαζιερόπλοιου τις 6,5 ώρες, είναι 67,2 ευρώ. Από
αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, τα 44,3 ευρώ
δαπανώνται για αγορές σε εμπορικά καταστήματα και
μόνο 15,5 ευρώ για εστιατόρια, καφέ και μπαρ3. Η εν
λόγω κατανάλωση είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τη
δαπάνη που δείχνει η μελέτη της ΜcKinsey η οποία
αφορά overnight επισκέπτες, οι οποίοι ξοδεύουν πολύ
περισσότερο. Κατά συνέπεια η ημερήσια δαπάνη για
τους τουρίστες κρουαζιέρας στην Ελλάδα μπορεί να
θεωρηθεί η χαμηλότερη μεταξύ των 6 τουριστικών
προϊόντων.



Πηγή: ΙPK International, επεξεργασία SETE intelligence

Ζήτηση: Καταλύτες και δευτερεύοντα τουριστικά προϊόντα

• Η απόλαυση φαγητού & ποτού φαίνεται να είναι αρκετά ψηλά στις προτιμήσεις όσων έρχονται στην Ελλάδα για Η&Θ, City Break και Π&Θ

• Επίσης, εκτός από τους επισκέπτες που επιλέγουν την Ελλάδα για City Break, οι υπόλοιποι που έρχονται για Η&Θ και Π&Θ, απολαμβάνουν
την εξερεύνηση του τοπίου και της φύσης

• Χαμηλά φαίνονται να είναι στις προτιμήσεις των επισκεπτών στην Ελλάδα για Η&Θ, City Break και Π&Θ, οι αθλητικές δραστηριότητες και η
περιπέτεια.

• Ένας στους τρεις περίπου που έρχεται για Η&Θ και City Break, επιλέγει ως δραστηριότητα τα Ψώνια.
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Αξιολόγηση ζήτησης (1/2)

Δραστηριότητες Σύνολο

Επίσκεψη σε αξιοθέατα 72%

Επίσκεψη πόλεων 60%

Εξερεύνηση του τοπίου 56%

Χαλάρωση 51%

Επίσκεψη σε μουσεία, εκθέσεις 38%

Απόλαυση φαγητού & ποτού 37%

Γνωρίζοντας τον τρόπο ζωής 34%

Εξερεύνηση της φύσης 26%

Κολύμβηση/ηλιοθεραπεία 25%

Περιπετειώδης εμπειρίες 14%

Λοιπά 2%

Δραστηριότητες Σύνολο

Επίσκεψη σε αξιοθέατα 70%

Χαλάρωση, απόλαυση της ατμόσφαιρας 66%

Απόλαυση φαγητού και ποτού 52%

Eπίσκεψη σε μουσεία, εκθέσεις 48%

Ψώνια 40%

Επίσκεψη σε πάρκα 20%

Eπίσκεψη σε θέατρα, κονσέρτα 10%

Νυχτερινή ζωή, clubbing 10%

Επισκέψεις σε φίλους/συγγενείς 7%

Επίσκεψη σε αθλητικά δρώμενα 3%

Επίσκεψη σε φεστιβάλ 3%

Λοιπά 0%

Δραστηριότητες Σύνολο

Χαλάρωση 82%

Ηλιοθεραπεία 76%

Κολύμπι 74%

Απόλαυση φαγητού και ποτού 56%

Εξερεύνηση τοπίου και φύσης 47%

Επίσκεψη σε Αξιοθέατα/Εκδρομές 44%

Ψώνια 28%

Ορειβασία, Πεζοπορία 26%

Εμπειρία Φιλοξενίας 22%

Social life, parties 19%

Επίσκεψη σε παρθένα φυσικά τοπία 16%

Νυχτερινή ζωή, clubbing 6%

"Body Fitness" 4%

Άλλα αθλήματα & δραστηριόττητες 3%

Golf 1%

Άλλο 1%

Τουρίστες Ήλιος & Θάλασσα Τουρίστες City Break Τουρίστες Πολιτιστικού & Θρησκευτικού



Πηγή: 1Στοιχεία από έρευνες του 2006-2007 της Εuropean Recreational Scuba Τraining Council

Ζήτηση: Καταλύτες και δευτερεύοντα τουριστικά προϊόντα
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Αξιολόγηση ζήτησης  (2/2)

• Ο Μαθητικός τουρισμός έχει σημαντικές απώλειες τα τελευταία
χρόνια. Είναι επίσης σημαντικό ότι οι Έλληνες μαθητές δεν
αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων δεδομένου και του
χαμηλότερου εισοδήματος των γονέων τα τελευταία χρόνια. Τέλος,
επιλέγουν χώρες του εξωτερικού όπου το Υπουργείο πριμοδοτεί
επιπλέον 2 μέρες για την εκδρομή συν τα οικονομικότερα
αεροπορικά εισιτήριο που βρίσκουν προς τις χώρες αυτές.
Υπάρχουν όμως προοπτικές ανάπτυξης εφόσον κριθεί ότι θα
μπορέσει να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ τέλη Νοεμβρίου μέχρι
την περίοδο των Χριστουγέννων

• Υπάρχει ζήτηση για τον Καταδυτικό τουρισμό - ο αριθμός των
ευρωπαίων αυτοδυτών έχει αυξητική τάση κάθε χρόνο και ξεπερνά
τα 3,5 εκατ., ενώ εκτιμάται ότι το 70% επιλέγει μεσογειακούς
προορισμούς. Ταυτόχρονα η ενασχόληση με τις καταδύσεις
απευθύνεται σε εύρωστο οικονομικά κοινό, καθώς περισσότεροι
από 800.000 ευρωπαίοι αυτοδύτες πραγματοποιούν ένα ταξίδι
επτά έως δέκα διανυκτερεύσεων κάθε χρόνο στο οποίο
υπολογίζεται ότι δαπανούν περισσότερα από 400 ευρώ την
ημέρα1. Ενώ, η ευρωπαϊκή αγορά του καταδυτικού τουρισμού
υπολογίζεται στα 2 δισ. ευρώ σε ετήσια δαπάνη.

• Το γκολφ δεν αποτελεί βασικό πόλο έλξης για το νησί. Δεδομένου
ότι υπάρχουν άλλοι προορισμοί κατά τους shoulder months με
πολύ πιο οργανωμένες εγκαταστάσεις. Δεν κρίνεται ότι το γκολφ
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην άμβλυνση της εποχικότητας
δεδομένου του περιορισμένου αριθμού ατόμων που μπορούν να
εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα από περιορισμένο αριθμό γηπέδων.
Μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματική δραστηριότητα, όχι όμως
και πόλο έλξης τουριστών.

• Ο αγροτουρισμό, ο οικοτουρισμός και ο περιπατητικός τουρισμός
δεν αποτελούν πόλους έλξης του νησιού

Σχηματική απεικόνιση της αξιολόγησης της ζήτησης των 
δευτερευόντων τουριστικών προϊόντων



3.3 Παράμετροι Προσφοράς – τεκμηρίωση βαθμολογίας



Παράμετροι Προσφοράς
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Επεξήγηση και πηγές πληροφόρησης

Παράμετροι Προσφοράς

Π1] Ετοιμότητα προϊόντος ‐ Μειωμένοι  
ανασταλτικοί παράγοντες 

Π2) Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένης 
ειδικής μορφής τουρισμού 

Επεξήγηση παραμέτρων αξιολόγησης σημαντικότητας 
τουριστικού προϊόντος

Ύπαρξη υφιστάμενης υποδομής/ εξοπλισμού η οποία υποστηρίζει τη 
συγκεκριμένη ειδική μορφή τουρισμού  καθώς και τεχνικά προβλήματα, 
πολιτικά ζητήματα κλπ που ενδεχομένως να δυσχεράνουν την ανάπτυξη της  
συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού  

Μοναδικά σημεία πώλησης (unique selling points) που διαθέτει ο προορισμός 
σε σχέση με το κάθε τουριστικό προϊόν και άλλα στοιχεία που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα του τουριστικό προϊόντος στο νησί (ή αντίθετα στοιχεία που 
μειώνουν την ανταγωνιστικότητα)

Πηγές πληροφόρησης 

• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση του τουριστικού κλάδου 
στη Ρόδο και Κω»

• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 

• Εμπειρογνωμοσύνη μελετητή 
• Συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς 
• Παραδοτέο «Διαγνωστική Ανάλυση του τουριστικού κλάδου 

στη Ρόδο και Κω»

Π

Ρ

Ο

Σ

Φ

Ο

Ρ

Α

• Η ανάπτυξη των τουριστικών προϊόντων και ιδιαίτερα η προσαρμογή τους για τους shoulder months (όπου οι απαιτήσεις σε υποδομές αυξάνονται)
απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών υποδομών, τη διαχείρισή τους από εξειδικευμένα στελέχη, αλλά και τη μετατροπή τους σε δημιουργικό τουρισμό, έτσι
ώστε να εμπλέκουν ενεργά τον επισκέπτη στην παραγωγή και τη διάχυση της τουριστικής εμπειρίας. Επιχειρήσεις και τουριστικοί προορισμοί θα
πρέπει να αποβλέπουν στην ανάπτυξη συνεργιών, συνεργασιών και δικτύων με επενδυτές, ιδιώτες και εξειδικευμένους επαγγελματίες, έτσι ώστε να
αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια, πόρους και τεχνογνωσία για την υλοποίηση των παραπάνω.

• Ο τουρισμός αποτελεί όχι μόνο τη βαριά βιομηχανία στη χώρα μας αλλά και ένα αμάλγαμα υπηρεσιών και πόρων που προσφέρονται από πολλές
και διαφορετικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς. Συνεπώς, η καλλιέργεια της συλλογικότητας και της συνεργασίας μεταξύ όλων των
τουριστικών εταίρων (ιδιωτικών και δημόσιων) είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση, το μάρκετινγκ και τη συνεχή
βελτίωση και εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας.

• Εδώ, παρουσιάζεται πίνακας με την επεξήγηση της κάθε παραμέτρου και τις κυριότερες πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιήθηκαν:

• Στις επόμενες σελίδες αναλύονται οι δύο βασικοί παράμετροι της προσφοράς, και παρατίθενται στοιχεία που τεκμηριώνουν τη βαθμολογία που
δόθηκε σε κάθε ένα από τα τουριστικά προϊόντα, όπως αυτή παρουσιάζεται στη σελίδα 32 του παρόντος.



Π1. Ετοιμότητα προϊόντος

Ρόδος

• Είναι σημαντικό να μελετηθεί και να βαθμολογηθεί η ετοιμότητα με γνώμονα τους shoulder months, και κατά πόσο υπάρχουν οι υποδομές και οι 
προϋποθέσεις για να φιλοξενηθούν στον νησί τα συγκεκριμένα προϊόντα για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους 
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Π2. Ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος

Ρόδος

Morbi tincidunt mi ut
diam ultricies non,
hendrerit quis.

Morbi tincidunt mi ut
diam ultricies non,
hendrerit quis.

Morbi tincidunt mi ut
diam ultricies non,
hendrerit quis.

Morbi tincidunt mi ut
diam ultricies non,
hendrerit quis.

Morbi tincidunt mi ut
diam ultricies non,
hendrerit quis.

Morbi tincidunt mi ut
diam ultricies non,
hendrerit quis.

• Μικρός αριθμός 
εκδηλώσεων κατά τους 
shoulder months (δεν 
απευθύνεται σε ξένους)

• Μουσεία και 
αρχαιολογικοί χώροι 
μέρες κλειστά (μειωμένα 
ωράρια – κλειστά 
Δευτέρα)

• Απουσία δραστηριοτήτων  
εκτός υψηλής σεζόν

• Απουσία ψηφιοποίησης
πολιτιστικής κληρονομιάς

• Το 21,1% των συνεδριακών 
υποδομών της Ρόδου 
διαθέτει μια τουλάχιστον 
αίθουσα χωρητικότητας 
500-750 συνέδρων, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για το 
σύνολο της χώρας ανέρχεται 
μόλις σε 13,1%. 

• η Ρόδος διαθέτει μια από τις 
συνολικά 8 αίθουσες στην 
Ελλάδα που φιλοξενούν 
>2.000 συνέδρους.

• Απουσιάζουν συνεδριακές 
υποδομές για τη φιλοξενία 
πάνω από 1.000- 2.000 
συνέδρων.

• Συγκέντρωση των 
πολιτιστικών / 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
στη θερινή περίοδο, 
γεγονός που μειώνει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης του 
τουρισμού πόλης σε ετήσια 
βάση και τη διεύρυνση της 
τουριστικής περιόδου.

• Αρνητικά σχόλια για το 
Τour Bus της πόλης 

• Η Αγορά δεν έχει να 
προσφέρει κάτι 
ανταγωνιστικό (τιμές, 
εκδηλώσεις, ποικιλία σε 
συνδυασμό με ποιότητά) 

• Τιμές μη ανταγωνιστικές με 
Τουρκία, Βουλγαρία και 
άλλες αγορές 

• Δεν διαθέτει τα USPs για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία 
Υστερεί σε υποδομές ΑΜΕΑ

• Το λιμάνι μπορεί να 
φιλοξενήσει ταυτόχρονα έως 8 
κρουαζιερόπλοια με μέγιστο 
μήκος μέχρι 250 μ., κα να 
αποτελέσει προορισμό 
προσέγγισης κρουαζ/ων (ports
of call), μαζί με Σαντορίνη & 
Κατάκολο

• Εγγύτητα με γειτονικές 
Τουρκικές ακτές

• Άμεση συνδεσιμότητα με άλλα 
ελληνικά νησιά υψηλής 
ζήτησης (π.χ Σαντορίνη)

• Μεγάλα ξενοδοχεία για να 
υποστηρίξουν το home porting

• Παλιότερη ζώσα μεσαιωνική 
πόλη (UNESCO)

• Σταυροδρόμι πολιτισμών
• Ακρόπολη της Λίνδου
• Μοναδικά φρούρια & κάστρα
• Πολλά και αξιόλογα μουσεία
• 17 επίσημα χαρακτηρισμένοι 

παραδοσιακοί οικισμοί
• Πληθώρα πολιτιστικών 

διαδρομών& εκδηλώσεων
• 67 θρησκευτικά προσκυνήματα 

σε σύνολο 821 στη χώρα (2η

μετά την Αττική)

• διαθέτει σημαντικές 
συνεδριακές υποδομές & 
εγκαταστάσεις, κυρίως 
μεσαίας και χαμηλής 
χωρητικότητας.

• Μεσαιωνική πόλη και 
αγορά αυτής (UNESCO)

• Casino
• Nνυχτερινή ζωή η οποία 

φαίνεται να φθίνει προς 
τους shoulder months

• Ιαματική πηγή που 
αξιοποιήθηκε τελευταία 
από το δήμο

• Καλοί ιατροί και καλή 
εικόνα της Ελληνική 
Ιατρικής προς τα έξω

• Δεν φαίνεται όμως το νησί 
να  διαθέτει τα απαραίτητα
USPs ώστε να είναι 
ανταγωνιστική.

• Ιδανικές Κλιματολογικές 
Συνθήκες

• Ζεστές θάλασσες κατά τους 
φθινοπωρινούς Shoulder 
months

• Μεγάλα ξενοδοχεία με 
υποδομές  & άνετους 
εσωτερικούς χώρους

• 37 γαλάζιες σημαίες

• Υψηλές τιμές σε σχέση με 
ανταγωνισμό, κυρίως 
γειτονικά παράλια Τουρκίας

• Καταδύσεις – προβλήματα 
με αρχαιολογικές υπηρεσίες 
– μόνο 1 παραλία για 
καταδύσεις

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις,
δεν γίνονται κατά τους 
shoulder months

• Μη ουσιαστική λειτουργία 
πολλών εμπορικών 
καταστημάτων, εστιατορίων 
κλπ. σε τουριστικές περιοχές 
κατά τη χειμερινή περίοδο.

• Περιορισμένες υποδομές σε 
Μαρίνες 

• Maρίνες – ημερόπλοια 
• Έλλειψη ολοκληρωμένων 

υποδομών & υπηρεσιών 
υποστήριξης του τουρισμού 
κρουαζιέρας.  

• Χαμηλής ποιότητας 
υπηρεσίες στο αεροδρόμια 
και κακές υποδομές – δεν 
υποστηρίζουν το home 
porting

• Έλλειμα απευθείας 
συνδέσεων του λιμανιού της 
Ρόδου με λιμάνια του 
εξωτερικού.

Ήλιος & Θάλασσα Ναυτικός Π & Θ Συνεδριακός City Break Ιατρικός
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Προσφορά: Καταλύτες και δευτερεύοντα τουριστικά προϊόντα

Αξιολόγηση προσφοράς

• Η Ρόδος αποτελεί τη τρίτη καταλληλότερη περιοχή ανάπτυξης του
αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας μετά την Αττική και την Κρήτη,
με βάση τις εκτιμήσεις τουριστικών πρακτορείων.

• Στα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας ως προορισμού αθλητικού
τουρισμού αναφέρονται το φυσικό περιβάλλον, οι κλιματολογικές
συνθήκες, η πολιτιστική κληρονομιά και η ιστορία, η κληρονομιά των
Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και οι περιοχές της για υπαίθριες
αθλητικές δραστηριότητες.

• Ο μαθητικός τουρισμός είχε γνωρίσει μεγάλη άνθιση τα
προηγούμενα χρόνια με 22.000 μαθητές να επισκέπτονται το νησί για
το θεσμό της πενθήμερης εκδρομείς των τελειόφοιτων. Υπάρχουν τα
ξενοδοχεία που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλα groups, ενώ
υπάρχει και η πολιτιστική κληρονομιά που κάνει το νησί ιδανικό
προορισμό για αυτές τις εκδρομές.
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• Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε., εταίρος του έργου «Gastronomy
Net» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα –
Κύπρος 2007 – 2013, ολοκλήρωσε την τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης των
«Δρόμων του Κρασιού» της «Ρόδ-Οινη Οδός», η οποία διανύοντας την αγροτική
Ρόδο καταλήγει στο χωριό του Έμπωνα. Εκεί ξεκινάει η εσωτερική - περιπατητική
διαδρομή μέσα από τα σοκάκια του χωριού όπου ο επισκέπτης μπορεί να
γνωρίσει τα τοπικά οινοποιεία.

• Στους χώρους της Μελισσοκομικής Δωδεκανήσου, λίγο έξω από την πόλη της
Ρόδου, έχει ιδρυθεί και λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα, και ένα από τα
καλύτερα στο κόσμο, Μουσείο Μελισσοκομίας και Φυσικής ιστορίας της
Μέλισσας με πάνω από 10.000 επισκέψεις το χρόνο. Η μοναδική τρισδιάστατη
οροφή του Μουσείου που παρασύρει τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι στο εσωτερικό
μιας κυψέλης όπου μπορεί να βιώσει όλη τη διαδικασία παραγωγής του μελιού.

• Το Βιωματικό Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς Ν. Αιγαίου πουβρίσκεται στο χώρο
του παλιού εργοστασίου της ΚΑΙΡ στις Φάνες και το οποίο αποτελεί μια σημαντική
καινοτομία για τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα αλλά και ολόκληρο το Ν. Αιγαίο.

• Θεματικό πολιτιστικό πάρκο «Αμύθητα» - Ιδιωτική Πρωτοβουλία

• Το Πρασσονήσι, θεωρείται από τους καλύτερους προορισμούς ανά την Ελλάδα για
τους surfers.

• Υπάρχουν μονοπάτια και περιπατητικές διαδρομές

• Στην Ρόδο λειτουργεί ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών στην περιοχή της Αφάντου. Οι
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί ευνοούν τη χρήση του γηπέδου
όλο το χρόνο.

• Καταδυτικός τουρισμός: Λειτουργούν 5 σχολές ταχείας εκμάθησης για αρχάριους
καταδύτες ώστε να εξερευνήσουν το μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο του νησιού
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Για τους περισσότερο πεπειραμένους δύτες,
οι ίδιες σχολές μπορούν να οργανώσουν προγράμματα-«πακέτα» για πολλαπλές
καταδύσεις σε καταπληκτικά σημεία, σε συνθήκες και περιβάλλοντα που
ανταποκρίνονται σε όλα τα γούστα και όλα τα επίπεδα εμπειρίας.

• Τα νερά της Ρόδου έχουν χαρακτηριστεί ως τα καθαρότερα της Μεσογείου, οπότε
οι καταδύσεις στο απέραντο γαλάζιο του νησιού αυτού αποτελεί εμπειρία
ξεχωριστή. Ξεχωρίζουν τα σπήλαια του κόλπου της Καλλιθέας και της Λίνδου, οι
βουτιές κοντά στα τοιχώματα της Λίνδου και του Λαδικού, τα συντρίμμια στο
Πλημμύρι και το κυματιστό τοπίο στα Κολύμπια.
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Προσφορά: Καταλύτες και δευτερεύοντα τουριστικά προϊόντα

Αξιολόγηση προσφοράς – Αδυναμίες

53

• Σχετικά με τον αθλητικό τουρισμό, αναφέρονται τα παρακάτω
προβλήματα για τη χώρα γενικότερα: θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλο
πρόβλημα ασφάλειας (69%), ακριβός προορισμός (65%), ενώ, σε
μικρότερο βαθμό (48%), αναφέρουν προβλήματα στις μεταφορές .

 Για την Ρόδο πιο συγκεκριμένα αναφέρονται περιορισμένης έκτασης
και δυνατοτήτων αθλητικές υποδομές & εγκαταστάσεις.

 Απουσία υποδομών αγροτουριστικών μονάδων.

 Για την ανάπτυξη της Ρόδου ως προορισμό για παίκτες του γκολφ,
απαιτούνται πολλές υποδομές.

 Ανεπαρκής διασύνδεση τουρισμού με λοιπούς τομείς της οικονομίας
(πρωτογενής τομέας, μεταποίηση) με αποτέλεσμα την περιορισμένη
διείσδυση τοπικών προϊόντων στις τουριστικές επιχειρήσεις της
Περιφέρειας.

 Πιέσεις από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες περιορίζουν τις καταδύσεις
σε μία μόνο παραλία του νησιού, μειώνοντας έτσι την
ανταγωνιστικότητα του νησιού σε αυτόν τον τομέα

 Πολλά από τα προσφερόμενα δευτερεύοντα προϊόντα, υστερούν σε
ανταγωνιστικότητα συγκριτικά με άλλες ανταγωνιστικές περιοχές του
εξωτερικού, όπως φαίνεται στο πινακάκι με τις βέλτιστες πρακτικές
άλλων χωρών σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Βέλτιστες Πρακτικές άλλων χωρών

Τα άλλοτε υπεραλιευμένα νησιά Medes της Ισπανίας το 1990 μετατράπηκαν σε καταδυτικό πάρκο με επισκέπτες αυτοδύτες 20.000 ετησίως και πάνω από 60.000
καταδύσεις, επιμήκυνση τουριστικής περιόδου στους 10 μήνες και 3 εκ. ευρώ προερχόμενα έσοδα μόνο από τον καταδυτικό τουρισμό σε ετήσια βάση.

Στα τέλη του 1980, η περιοχή Antalya/Belek της Τουρκίας ήταν απλά ένας τουριστικός προορισμός, αλλά μετά το 2000 άρχισε να γίνεται και διεθνής προορισμός
για γκολφ. Το 2009 περίπου 100.000 γκόλφερς επισκέφτηκαν την περιοχή, έπαιξαν 437.000 παιχνίδια γκολφ και τα έσοδα της τοπικής οικονομίας ξεπέρασαν τα
33 εκ. ευρώ.

Άλλες περιπτώσεις: οικοτουρισμός στο Central Balkan National Park της Βουλγαρίας, ορεινή ποδηλασία τους θερινούς μήνες στο χιονοδρομικό κέντρο Pohorje της
Σλοβενίας, θαλάσσιος τουρισμός στην Ταρίφα της Ισπανίας, καταδυτικός τουρισμός στη Hurghada της Αιγύπτου & στα Κανάρια Νησιά, ιαματικός τουρισμός στη
Βουδαπέστη, λουτρόπολη Baden Baden της Γερμανίας, γαστρονομικός τουρισμός στην Ουγγαρία (Szabolcs-Szatmár-Bereg County) κ.α.



4. Ιεράρχηση και στοχοθέτηση αγορών (χώρα προέλευσης)



Ιεράρχηση και στοχοθέτηση αγορών

• Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους του έργου και την ανάγκη για άμεσα αποτελέσματα, είναι
απαραίτητο να ιεραρχηθούν οι αγορές από τις οποίες η Περιφέρεια στοχεύει να προσελκύσει τουριστικό ρεύμα για
το συγκεκριμένο Πρόγραμμα επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

• Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε στοχευμένες ενέργειες και περιορισμό των περιττών δαπανών, ενώ παράλληλα οι
ενέργειες του προγράμματος δράσης θα μπορούν να εστιαστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα
χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αγορών.

• Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί ένα δυναμικό μοντέλο, το οποίο στη βάση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων-
κριτηρίων, μπορεί να προτεραιοποιήσει τις αγορές στόχο. Ανάμεσα στις παραμέτρους αυτές, εκτός από τα κλασσικά
στατιστικά στοιχεία, περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στο «Awareness-Image-Perception» της κάθε
αγοράς για το νησί της Ρόδου και τα τουριστικά προϊόντα αυτής, στην προσβασιμότητα, στη δομή της τουριστικής
βιομηχανίας, και στα κανάλια διανομής, στις διαφορές των κλιματολογικών συνθηκών μεταξύ της Ρόδου και των
υποψήφιων χωρών, και στο “fit” που παρουσιάζει η κάθε εξεταζόμενη αγορά με το προτεινόμενο προϊόν.

• Η μεθοδολογία και τα βασικά κριτήρια παρουσιάζονται συνοπτικά στις επόμενες σελίδες.

• Αναλυτική παρουσίαση αυτών καθώς και της βαθμολογίας και αιτιολόγησης και τα αναλυτικά αποτελέσματα
παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας αναφοράς. Ενώ, στο παράρτημα αναφέρονται και όλες οι πηγές
πληροφόρησης.

• Η κατάταξη των αγορών απαιτεί επανεξέταση και επικαιροποίηση σε ετήσια βάση για την ορθή στοχοθέτηση και την
επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Εισαγωγή
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Ιεράρχηση και στοχοθέτηση αγορών

Για την ιεράρχηση των αγορών ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία:

(α) Καθορίστηκαν οι υπό εξέταση αγορές. Επελέγησαν αγορές στις οποίες η Ρόδος δραστηριοποιείται ήδη, με κάποιο τρόπο,
ή/και στις οποίες έγιναν κάποιες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από το ύψος των επενδύσεων αυτών.

(β) Οι αγορές εξετάστηκαν με βάση μια σειρά ποσοτικών κριτηρίων στα οποία δόθηκε και η ανάλογη βαρύτητα. Τα κριτήρια αυτά
αναφέρονται και αναλύονται παρακάτω.

(γ) Από την ποσοτική ανάλυση προέκυψε ότι για μερικές αγορές δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία και γι’ αυτές εγκαταλείφθηκε η
περαιτέρω ανάλυση. Για τις υπόλοιπες αγορές, έγινε αξιολόγηση και με ποιοτικά κριτήρια τα οποία επίσης περιγράφονται
παρακάτω.

(δ) Με βάση την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, διαμορφώθηκε η βαθμολογία και η ιεράρχηση των αγορών.

(ε) Αποφασίστηκαν οι βασικές και δευτερεύουσες αγορές στόχοι

Μεθοδολογία
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Καθορίστηκαν οι υπό εξέταση 
αγορές. Επελέγησαν αγορές οι 
οποίες επιλέγουν ήδη τη Ρόδο ως 
προορισμό, και στις οποίες 
έγιναν κάποιες επενδύσεις τα 
τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα 
από το ύψος των επενδύσεων 
αυτών. 

Στρατηγική

στοχοθέτηση

Εξετάστηκαν με βάση 
ποσοτικά κριτήρια

Καθορίστηκαν οι 
υπό εξέταση αγορές

Διαμόρφωση βαθμολογίας και 

προτεραιοποίηση/

στοχοθέτηση

Έγινε αξιολόγηση με 
ποιοτικά κριτήρια

Οι αγορές εξετάστηκαν με βάση 
μια σειρά ποσοτικών κριτηρίων 
στα οποία δόθηκε και η ανάλογη 
βαρύτητα. Τα κριτήρια αυτά 
αναφέρονται και αναλύονται 
παρακάτω. 

Από την ποσοτική ανάλυση 
προέκυψε ότι για μερικές αγορές 
δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία και 
για αυτές εγκαταλείφθηκε η 
περαιτέρω ανάλυση. Για τις 
υπόλοιπες αγορές, έγινε 
αξιολόγηση και με ποιοτικά 
κριτήρια τα οποία επίσης 
περιγράφονται παρακάτω. 

Με βάση την ποσοτική και 
ποιοτική ανάλυση, 
διαμορφώθηκε η βαθμολογία 
και η ιεράρχηση των αγορών. 

Αποφασίστηκαν οι βασικές και 
δευτερεύουσες αγορές στόχοι
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Κριτήρια και βαρύτητες

15

20

15

30

20

Βαρύτητα

20

25

15

25

15

50%50% 50%50%
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Ποσοτικά κριτήρια και βαρύτητες

Mέγεθος Δυνητικής Αγοράς (Κ1): Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται το μέγεθος της αγοράς της κάθε χώρας που ταξιδεύει για Η&Θ (Κ1α: Βαρύτητα 10) και
το αντίστοιχο μέγεθος της αγοράς που ταξιδεύει για Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό (Κ1β: Βαρύτητα 5)

Μέγεθος Υφιστάμενης Αγοράς (Κ2): Στο κριτήριο αυτό εξετάζονται α. η επιλογή της Ρόδου ως μέρος διακοπών μέσω των αεροπορικών αφίξεων
αλλοδαπών τουριστών στο νησί το 2014 (Κ2α: Βαρύτητα 15) και β. το μερίδιο της κάθε χώρας στο σύνολο του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα
γενικότερα (Κ2β: Βαρύτητα 5)

Μέση διάρκεια διαμονής (Κ3) & Μέση ημερήσια δαπάνη (Κ4): Στο κριτήριο αυτό συγκρίνονται τα στοιχεία για μέση διάρκεια διαμονής στα
Δωδεκάνησα (2012) για κάθε χώρα προέλευσης που εξετάστηκε (Κ3: Βαρύτητα 5), ενώ στο Κ4 συγκρίθηκαν μεγέθη ημερήσιας δαπάνης στη Ρόδο
(2011) (Κ4α: Βαρύτητα 5) και μεγέθη ημερήσιας δαπάνης για διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα» στην Ελλάδα (ΙPK international data 2013) (Κ4β:
Βαρύτητα 5)

Εποχικότητα στα ταξίδια (Κ5): Στο κριτήριο αυτό εξετάζονται 3 μεταβλητές α. Εποχικότητα στη Ρόδο συγκρίνοντας τα ποσοστά αφίξεων Ιουν-Σεπτ
2014 των χωρών (K5α: Βαρύτητα 15), β. Εποχικότητα εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης, βάσει δείκτη GINI (ITEΠ 2011)
(Κ5β: Βαρύτητα 10) και γ. Εποχικότητα σε outbound ταξίδια ανά χώρα, δηλ. ποιες χώρες παρουσιάζουν τη χαμηλότερη εποχικότητα στα ταξίδια τους
(Κ5γ: Βαρύτητα 5) βάσει στοιχείων ΕUROSTAT 2013

Κατά καφαλήν εισόδημα (GNI per capita) (Κ6): Στο κριτήριο αυτό συγκρίθηκαν τα GNI per Capita βάσει στοιχείων της World Bank 2014.
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Ποιοτικά κριτήρια και βαρύτητες

Awareness-Image and Perception: Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται κατά πόσο η Ρόδος είναι γνωστή σαν τουριστικός προορισμός, κατά πόσο έχει θετική
εικόνα στην αγορά, και τι στάση αναπτύσσουν οι καταναλωτές προς επιμέρους στοιχεία του Μίγματος Μάρκετινγκ της Ρόδου (π.χ. τιμές).

Προσβασιμότητα: Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται πόσο καλή είναι η αεροπορική σύνδεση, η συχνότητα, τα ωράρια πτήσεων, οι τιμές και η γεωγραφική
κάλυψη.

Καιρικές συνθήκες χώρας στόχου vs. Καιρικές συνθήκες Ρόδου: Στο κριτήριο αυτό συγκρίνονται οι διαφορετικές θερμοκρασίες και συνθήκες
ηλιοφάνειας που επικρατούν στις αγορές στόχο κατά τους shoulder months με αυτές της Ρόδου, καθώς μεγαλύτερες διαφορές αυξάνουν την
ελκυστικότητα του νησιού για τους μήνες αυτούς.

Fit με το προτεινόμενο προϊόν: Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται κατά πόσο το προτεινόμενο προϊόν για την άμβλυνση της εποχικότητας στην Ρόδο
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προτιμήσεις της συγκεκριμένης αγοράς (λαμβάνονται υπόψη στοιχεία του τουριστικού προϊόντος όπως η
διαμονή, οι υπηρεσίες, το περιβάλλον κλπ.)

Distribution / Structure of Industry: Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η δομή της τουριστικής βιομηχανίας (οργανωτές, ταξιδιωτικά γραφεία), ο βαθμός
δέσμευσης των οργανωτών προς τον προορισμό, η χρήση του Ίντερνετ, η παρουσία της Ρόδου σε καταλόγους, καθώς και η εξάρτηση της ζήτησής από
tour operators (υψηλή εξάρτηση συνεπάγεται υψηλότερη βαθμολογία στο συγκεκριμένο κριτήριο, καθώς οι ΤΟ και τα πακέτα κρίνεται ότι αποτελούν
τα κύρια κανάλια πώλησης και προϊόντα αντίστοιχα για τη συγκεκριμένη εποχή του έτους.
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Απεικόνιση Αποτελεσμάτων 

Μέγεθος του κύκλου: Μέγεθος υφιστάμενης αγοράς (Ρόδος) βάσει αεροπορικών αφίξεων 2014

Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία και Σουηδία αποτελούν τις βασικές αγορές στόχους. Δευτερεύουσες 
αγορές αποτελούν η Φιλανδία, η Δανία, η Ολλανδία και η Ρωσία.

Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία και Σουηδία αποτελούν τις βασικές αγορές στόχους. Δευτερεύουσες 
αγορές αποτελούν η Φιλανδία, η Δανία, η Ολλανδία και η Ρωσία.

Αγορές - στόχος
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Αποτελέσματα

ΣΤΟΧΟΙ - ΑΓΟΡΕΣ (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)
Βαρύτητα Ποιοτικών και Ποσοτικών κριτηρίων 50:50

ΧΩΡΑ

ΠΟΣΤΟΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΡΟΠ. ΑΦΙΞΕΙΣ 
2014

Γερμανία 780 930 855 276.082

Ηνωμένο Βασίλειο 655 910 782,5 318.986

Γαλλία 640 840 740 84.395

Σουηδία 610 845 727,5 136.700

Φινλανδία 575 840 707,5 60.019

Δανία 560 775 667,5 62.482

Ολλανδία 540 785 662,5 62.505

Ρωσία 480 795 637,5 240.242

Νορβηγία 540 735 637,5 89.289

Βέλγιο 500 740 620 56.379

Αυστρία 430 795 612,5 41.807

ΗΠΑ 685 530 607,5 2.000

Ισραήλ 475 740 607,5 109.094

Ελβετία 510 635 572,5 40.746

Ιταλία 390 725 557,5 99.644

Κίνα 520 410 465 2.000
Πολωνία 265 660 462,5 75.762



ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ



5.  Σύνοψη στρατηγικής



Οι βασικοί Στόχοι του Προγράμματος και οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις

Στρατηγικές Κατευθύνσεις

• ΣΚ1: Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου του κύριου τουριστικού προϊόντος «Ήλιος και Θάλασσα» με εμπλουτισμό του προϊόντος και 
προσαρμογές του στις συνθήκες των shoulder months

• ΣΚ2: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προώθηση συγκεκριμένων τουριστικών προϊόντων (μίγματος προϊόντων) με αυξημένη ζήτηση κατά τους 
shoulder months (όπως αυτά προέκυψαν από τη στρατηγική ανάλυση – ΕΝΟΤΗΤΑ Α)
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Σύνοψη Στρατηγικής

Επιμέρους στόχος 1: Ενίσχυση της γενικής εικόνας της Ρόδου ως φθινοπωρινός προορισμός Ήλιος και Θάλασσα με σημαντικό 
στοιχείο τον Πολιτισμό του νησιού. (η προβολή του νησιού ως φθινοπωρινός Η&Θ προορισμός, έμμεσα συνεισφέρει και στην 
προβολή της περιόδου αιχμής – ενώ δεν ισχύει το αντίθετο)

Επιμέρους στόχος 2: Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου μέχρι τον Νοέμβριο, με βασικό στόχο την αύξηση των αφίξεων και 
της πληρότητας του Οκτωβρίου

Επιμέρους στόχος 3: Αύξηση της πληρότητας των 4* και 5* ξενοδοχειακών μονάδων εντός και γύρω από την πόλη της Ρόδου 
ως πιλοτική εφαρμογή καθώς θεωρούνται τα πιο έτοιμα καταλύματα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επισκεπτών κατά 
τους shoulder months

Επιμέρους στόχος 4: Συστημική προσέγγιση της σύνδεσης γαστρονομίας και τουρισμού, με ένταξη της γαστρονομίας στο 
σχεδιασμό μάρκετινγκ της Ρόδου ως φθινοπωρινός προορισμός, με στόχο την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και την 
προσέλκυση τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος 

Επιμέρους στόχος 5: Αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης στον κλάδο του τουρισμού, μέσω της επιμήκυνσης της 
τουριστικής περιόδου, και των νέων τουριστικών προϊόντων που θα αναπτυχθούν

Στρατηγικός Στόχος: Μείωση της εποχικότητας με βασικά στοιχεία το δυνατότερο πλεονέκτημα της Ρόδου που είναι οι ήπιες 
κλιματολογικές συνθήκες κατά τους shoulder months και τα κύρια τουριστικά προϊόντα της - Ήλιος & Θάλασσα και Πολιτισμός



4 στάδια ανάπτυξης της Στρατηγικής άμβλυνσης της εποχικότητας στην Ρόδο
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Ο αρχικός στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέχρι τα μέσα 
Νοέμβρη (Στάδιο 1 & 2)

1 2 3 4

Εκδηλώσεις και “Vibrant” 
περιβάλλον στην Πόλη της Ρόδου με 
μαγαζιά ανοιχτά. Επιμήκυνση του 
H&Θ με εμπλουτισμό του 
τουριστικού μίγματος με πολιτιστικά 
και γαστρονομικά στοιχεία.

30 Οκτωβρίου 15 Νοέμβριου 30 Νοεμβρίου 10 Ιανουαρίου

Ξενοδοχεία ανοιχτά μέχρι 20 Νοέμβρη.
Προσαρμογή των ξενοδοχείων και λοιπών 
υποδομών στις συνθήκες των shoulder 
months. “Vibrant” περιβάλλον στην Πόλη της 
Ρόδου με μαγαζιά ανοιχτά. Εκδηλώσεις και 
μειωμένες τιμές σε πολιτιστικούς χώρους και 
μέσα μεταφοράς. Φεστιβάλ γαστρονομίας 

Ξενοδοχεία ανοιχτά μέχρι 30 Νοέμβρη.
“Vibrant” περιβάλλον στην Πόλη της 
Ρόδου με μαγαζιά ανοιχτά και ειδικές 
εκπτώσεις. Εκδηλώσεις και μειωμένες 
τιμές σε πολιτιστικούς χώρους και 
μέσα μεταφοράς . Πολιτιστικό 
Φεστιβάλ. Ειδικές προσφορές στο 
Casino

Απαιτείται γέφυρα μεταξύ τέλη 
Νοεμβρίου και περίοδο Χριστουγέννων. 
Προτείνεται Χριστουγεννιάτικο 
Φεστιβάλ και δραστηριότητες στην 
Πόλη της Ρόδου και στην αγορά αυτής. 
Η γαστρονομία θα αναβαθμίσει την 
τουριστική εμπειρία

Να διερευνηθούν τα παρακάτω ως «γέφυρα» μεταξύ 
τέλη Νοέμβρη και περιόδου Χριστουγέννων: 
• Ελληνικές Μαθητικές εκδρομές
• Τουρισμός 3η ηλικίας (παράδειγμα Αυστριακών)
• Αθλητικός τουρισμός
• Kρουαζιέρα
• Συνεδριακός τουρισμός (1-2 συνέδρια εκείνη την περίοδο)

Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου θα αρχίσει από την Πόλη της Ρόδου και 
τις γύρω περιοχές, δεν προβλέπεται η «χρήση/αξιοποίηση» απομακρυσμένων 
περιοχών

Εύρος παρόντος έργου

Ήλιος & Θάλασσα
Πολιτισμός

Γαστρονομία

Π
ρ

ο
ϊο

ντ
ικ

ή
 Π

ρ
ό

τα
σ

η

Πολιτισμός
Ήλιος & Θάλασσα

Γαστρονομία

Πολιτισμός
Γαστρονομία

Ήλιος & Θάλασσα
(City break)

Πολιτισμός
Γαστρονομία

Γέφυρα: απαιτείται περαιτέρω 
διερεύνηση
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Πηγή: 1 ΙΤΕΠ - Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα βασικά μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχείας για το 2012 (2013)

Σύνοψη προϊοντικών προτάσεων και αγοράς - στόχου, ανά προϊόν
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Εύρος παρόντος έργου

Εύρος παρόντος έργουΟ πίνακας παρουσιάζει μια 
συνοπτική εικόνα των προϊοντικών 
προτάσεων- όπως αυτά 
προκύπτουν από την ανάλυση που 
προηγήθηκε. Παρουσιάζει επίσης 
την χρονική τοποθέτηση της κάθε 
πρότασης, τις αγορές στόχο όπως 
αυτές προκύψανε από την 
αντίστοιχη ανάλυση (χώρα 
προέλευσης και λοιπά 
χαρακτηριστικά στοχευόμενης
αγοράς), καθώς και τα 
χαρακτηριστικά της διαμονής του 
δυνητικού επισκέπτη (χρονική 
διάρκεια και τύπος καταλύματος).

Τα εν λόγω στοιχεία βοηθούν στην 
συγκεκριμενοποίηση και 
ποσοτικοποίηση των στόχων του 
προγράμματος. Είναι σημαντικό να 
μετρηθούν αλλαγές στις αφίξεις 
εισερχόμενου τουρισμού κατά τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
(Οκτώβριος - Νοέμβριος), από 
συγκεκριμένες χώρες (Γερμανία, 
Βρετανία, Γαλλία, Σουηδία), και για 
συγκεκριμένες ομάδες επισκεπτών 
(π.χ. 3η ηλικία, Οικογένειες με 
παιδιά τέλη Οκτωβρίου κ.λπ.), 
καθώς κάτι τέτοιο θα δώσει 
καλύτερη εικόνα της 
αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος.

5-7 ημέρες πακέτα – παρατηρείται ότι κατά την περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου, και ειδικότερα κατά την περίοδο Ιουνίου 
– Σεπτεμβρίου, το πλήθος των διανυκτερεύσε-ων ανά επίσκεψη είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με τους 
υπόλοιπους μήνες του έτους.1 Παράλληλα, τα 7ήμερα που προτείνονται βοηθάνε στην πληρότητα των αεροπλάνων, 
ώστε να επιστρέφουν με υψηλά PLF.
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‘SMART’ στόχοι

Είναι σημαντικό να ποσοτικοποιηθούν οι
στόχοι του προγράμματος ώστε να μπορεί
εύκολα να παρακολουθηθεί η πορεία του
και να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα
του. Παρακάτω παρουσιάζεται η
ποσοτικοποίηση του βασικού στρατηγικού
στόχου:

“Μείωση της εποχικότητας με βασικά
στοιχεία το δυνατότερο πλεονέκτημα της
Ρόδου που είναι οι ήπιες κλιματολογικές
συνθήκες κατά τους shoulder months και
το κύριο τουριστικό προϊόν της - Ήλιος και
Θάλασσα”

Προτείνεται η εξειδίκευση του στόχου σε
«Αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά τους
μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο» βάσει των
ποσοτικών στοιχείων που ακολουθούν.

Σημειώνεται ότι είναι σημαντικό οι στόχοι
που θα τεθούν και θα οριστικοποιηθούν
να έχουν τα χαρακτηριστικά της ‘SMART’
στοχοθέτησης, όπως χαρακτηριστικά
φαίνεται στο σχήμα αριστερά.

S M A R T

Specific

Οι στόχοι 
πρέπει να 
είναι 
συγκεκριμένοι
, ξεκάθαροι, 
και
συνοπτικοί.

Measurable

Οι στόχοι 
πρέπει να 
είναι εύκολα 
μετρήσιμοι.

Achievable

Οι στόχοι 
πρέπει να 
αποτελούν 
πρόκληση,
αλλά να είναι 
εφικτοί και 
ρεαλιστικοί.

Relevant

Οι στόχοι 
πρέπει να 
είναι σχετικοί 
με άλλους 
μακροχρόνιου
ς στόχους και 
σχετικοί 
μεταξύ τους –
να μην 
αντικρούονται
.

Time-based

Οι στόχοι 
πρέπει να 
έχουν 
συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμ
μα ώστε να 
μπορούν να 
παρακολουθο
ύνται. 



Πηγή: 1ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων αεροδρομίων, YΠΑ, 2 Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, από άρθρο: 
http://www.dimokratiki.gr/?p=184501 68
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Ποσοτικοποίηση Στόχων προγράμματος
Μειωμένες κατά 3,28% ήταν το μήνα Οκτώβριο 2015 οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών

20152: Μειωμένες κατά 3,28% 
ήταν το μήνα Οκτώβριο 2015 οι 
αφίξεις αλλοδαπών τουριστών,
με πτήσεις τσάρτερ, στο 
αεροδρόμιο Ρόδου, σε σύγκριση 
με τον Οκτώβριο 2014, σύμφωνα 
με τα στατιστικά στοιχεία της 
Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 
στο νησί αφίχθησαν 133.241 
αλλοδαποί τουρίστες, έναντι 
137.700 του Οκτωβρίου 2014 
(μείωση εφέτος 3,28%) και 
120.616 του Οκτωβρίου 2013 
(αύξηση εφέτος 10,47%).

Στην πρώτη θέση των αφίξεων 
βρίσκονται οι Γερμανοί (35.824) 
και ακολουθούν οι Άγγλοι 
(27.681), οι Γάλλοι (9.939), οι 
Ισραηλινοί (8.983) και οι 
Σουηδοί (8.946).

Γερμανοί, Βρετανοί και Γάλλοι: Οι πρώτοι στις αφίξεις στη Ρόδο τον 
Οκτώβριο (2015)
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Ποσοτικοποίηση Στόχων προγράμματος

Στόχος Οκτωβρίου:

Ως πρώτος στόχος μπορεί να 
τεθούν οι 153.000 αφίξεις τον 
Οκτώβριο, ο οποίος αντιστοιχεί 
σε μια αύξηση της τάξης του 
15% περίπου από τις αφίξεις του 
Οκτωβρίου του 2015 (133.000).

Ο στόχος ισοδυναμεί με αύξηση 
των διεθνών αφίξεων κατά 
20.000 τουρίστες μέσα στον 
Οκτώβριο.

Ο συγκεκριμένος στόχος 
ισοδυναμεί με:
 6 επιπλέον πτήσεις (αφίξεις) 

την ημέρα
 180 επιπλέον πτήσεις 

(αφίξεις μόνο) τον Οκτώβριο

Στόχος Οκτωβρίου
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Ποσοτικοποίηση Στόχων προγράμματος

Στόχος Νοεμβρίου:

Υπολογίζεται ότι 6000 τουρίστες 
την ημέρα στο νησί, αποτελούν 
μια καλή βάση ώστε η πόλη και 
οι κοντινές παραλίες να 
φαίνονται «ζωντανές» και να 
είναι ευχάριστη η ατμόσφαιρα 
στο νησί.

6000 τουρίστες την ημέρα, 
ισοδυναμούν με 850 περίπου 
αφίξεις την ημέρα (δεδομένης 
της 7ήμερης διαμονής που 
προτείνεται από τη στρατηγική).

850 αφίξεις αναλογούν σε 6-7
αεροπλάνα την ημέρα 
(υπολογίζεται 70% PLF).

(850 x 12 ημέρες) περίπου 
10.000 νέους τουρίστες

Τον Νοέμβριο δεν φαίνεται να υπάρχουν πτήσεις στο νησί. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του 
προγράμματος αποτελεί το άνοιγμα/η διατήρηση γραμμών για το πρώτο 10ήμερο του Νοέμβρη και 
τα ανοιχτά ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

Κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση μελέτης ώστε να οριστεί η ‘κρίσιμη μάζα’ ζήτησης και προσφοράς. Να οριστεί δηλαδή το πλήθος των επισκεπτών 
(ζήτηση) που θα τεθούν ως στόχος ώστε να είναι βιώσιμη η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, και να υπάρχει αρκετή τουριστική κίνηση στις 
επισκέψιμες περιοχές , ενώ παράλληλα θα πρέπει να οριστεί ο αριθμός των επιχειρήσεων (προσφορά) που θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να 
κριθεί επιτυχές ένα τέτοιο Πρόγραμμα.

Στόχος Νοεμβρίου



6. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής της 
Περιφέρειας



PwC

Η μεθοδολογία υλοποίησης του Προγράμματος 

Δράσης συνίσταται στην οργάνωση ενός ενιαίου 

συστήματος δικτύωσης όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στο Πρόγραμμα, σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων του 

Προγράμματος. Επιπλέον, για την ενίσχυση του 

συντονισμού μεταξύ των τουριστικών  πακέτων 

(προϊοντικές προτάσεις), θα αναπτυχθούν νέα 

διοικητικά σχήματα και υποστηρικτικοί 

μηχανισμοί σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό 

επίπεδο.

Επιπροσθέτως, θα συσταθεί ειδικός 

διαχειριστικός και συντονιστικός φορέας 

διοίκησης του Προγράμματος Δράσης, με σκοπό 

την αποτελεσματική παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων

10 βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση 
της Στρατηγικής της Περιφέρειας

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

10 Βασικές 
προϋποθέσεις 
επιτυχούς 
υλοποίησης

Kαινοτομία -
Ανταγωνιστικότητα

Συνεργασίες σε 
τοπικό επίπεδο 

(Β2C & B2B) Προβολή 
της Ρόδου ως 
φθινοπωρινό 

προορισμό

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης -

Έρευνες

Εξασφάλιση 
Χρηματοδότησης

Συμμετοχή της 
τοπικής κοινωνίας 

Ρόλος ΣΕΤΕ

Ενίσχυση από Κεντρική 
Διοίκηση

Συνεργασίες με 
διαμορφωτές ζήτησης –

Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας

Αερομεταφορές –
διατήρηση των 

υπαρχουσών slots
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Να σημειωθεί πως πολλοί δημόσιοι φορείς έχουν αναγνωρίσει ότι, αναπτύσσοντας σύγχρονους τρόπους προσέγγισης και 
διαβούλευσης με το κοινό, μπορούν να προωθήσουν καινοτόμες αποφάσεις με ευρεία κοινωνική συναίνεση. Πιο συγκεκριμένα, ως 
βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης επισημαίνονται οι ακόλουθες:

• Σύσταση συντονιστικού οργάνου/ μηχανισμού για διασπορά θεματικών εκδηλώσεων πολιτιστικού- θρησκευτικού ή και 
γαστρονομικού ενδιαφέροντος, εντός και εκτός της περιόδου αιχμής γύρω από την Πόλη της Ρόδου όπου διαμένουν τουρίστες 
του  Ήλιος και Θάλασσα, χωρίς χρονικές επικαλύψεις

• Ευαισθητοποίηση και συντονισμός για ανάληψη συλλογικής προσπάθειας εκ μέρους των  ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων 
εστίασης και αναψυχής αλλά και άλλων επαγγελματιών (π.χ. τουριστικά είδη, εμπορία ρούχων, ενοικιάσεων αυτοκινήτων κλπ) 
στα αστικά κέντρα της Ρόδου για επέκταση του χρόνου λειτουργίας τους πέραν των μηνών υψηλής τουριστικής ζήτησης, με 
παράλληλη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους την περίοδο εκτός σεζόν. 

• Προσήλωση της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών επιχειρήσεων στην ποιότητα καθώς και τήρηση των υποσχέσεων τους 
προς τους Τουριστικούς πράκτορες. Είναι σημαντικό για την συγκεκριμένη προσπάθεια να μείνουν ανοιχτά και ορισμένα 
ξενοδοχεία 4* και 5* κοντά στην πόλη της Ρόδου, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.

• Ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, γαστρονομικός, κλπ), με τη συμμετοχή τοπικών δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, αλλά και μεμονωμένων επαγγελματιών με κατάλληλες δεξιότητες (αρχαιολόγους, βοτανολόγους, γεωλόγους, 
οινοποιούς, παραδοσιακούς τεχνίτες, φωτογράφους, σεφ κλπ.)

• Καλλιέργεια και προβολή της τουριστικής συνείδησης και φιλοξενίας με προβολή εικόνων και μηνυμάτων ποιοτικού τουριστικού 
προορισμού, με αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της γνήσιας και ανιδιοτελούς παροχής και τοπικής φιλοξενίας.
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1. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας

Συμμετοχή της 
τοπικής κοινωνίας 

Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό πρόγραμμα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα πρέπει να συμπεριλάβει ένα 
ευρύ φάσμα από τοπικές ομάδες και ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν και θα συμβάλλουν σύμφωνα με τις 
ικανότητες και τις αρμοδιότητες που μπορεί να διαθέτουν μέσα από τοπικούς φορείς.
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Η άμβλυνση της εποχικότητας επικεντρώνεται σε μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία εμπλέκονται όλες οι 
κοινωνικές δυνάμεις: κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές και επαγγελματικές 
ομάδες, ο ιδιωτικός τομέας και φυσικά η διοίκηση (κεντρική, περιφερειακή και τοπική). 

Για αυτό το σκοπό είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη στενή, συνεχή και 
αποτελεσματική συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του Προγράμματος.
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2. Συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο

Συνεργασίες σε 
τοπικό επίπεδο 

Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και η υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης, προϋποθέτει την ενεργοποίηση 
κατάλληλων μηχανισμών και τη δόμηση συγκεκριμένων ικανοτήτων/ ειδικοτήτων, προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης της σύνθετης αυτής προσπάθειας. Οι βασικές υποδομές που είναι απαραίτητες για τον 
αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση της Στρατηγικής της Περιφέρειας είναι οι εξής : 

• Σύσταση ενός φορέα, Destination Management Organization (DMO), με το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του, να αποτελεί 
η Ομάδα Έργου, Tourism Action Group – Rodos (TAG Rodos), η οποία θα αναλάβει το σύνολο της διαχείρισης (συντονισμό, 
οργάνωση και παρακολούθηση του έργου) και θα ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή για την πρόοδο του.

• Σύσταση και ενεργοποίηση Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος και τον 
συντονισμό της τοπικής προσπάθειας.

• Συντονισμένες προσπάθειες προβολής του τουριστικού προϊόντος. Διάθεση πόρων με βάση συγκεκριμένους στόχους, σωστό 
προγραμματισμό και προτεραιοποίηση. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η προώθηση της Ρόδου ως φθινοπωρινός, Ήλιος και 
Θάλασσα, προορισμός, έμμεσα θα προωθήσει και τη θερινή περίοδο. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να διερευνηθεί, ώστε να γίνει σωστή 
και αποτελεσματική κατανομή του προϋπολογισμού προώθησης μεταξύ προβολής του θερινού προϊόντος και του προτεινόμενου 
φθινοπωρινού μίγματος προϊόντων.

• Επικοινωνία και συνεργασίες με άλλες περιφέρειες, κρατικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς κλπ., για ένταξη π.χ. σε 
προγράμματα όπως υπήρξε το Travel Senior 55+, στο οποίο συμμετείχαν άλλες ανταγωνίστριες χώρες, συλλογικές προσπάθειες 
προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος κ.λπ.

• Ισχυρότερες και αποδοτικότερες συνεργασίες μεταξύ των φορέων του τουρισμού, για την επίκαιρη και υψηλής ποιότητας 
πληροφόρηση, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

• Ενίσχυση της δραστηριοποίησης και συσπείρωση των παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δυνάμεων της τοπικής 
τουριστικής οικονομίας.
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Η άμβλυνση της εποχικότητας επικεντρώνεται σε μια συλλογική, καλά συντονισμένη προσπάθεια, στην οποία 
εμπλέκονται όλες αρχικά όλοι οι τοπικοί τουριστικοί φορείς, επιχειρήσεις, παράγοντες  αλλά και οι διαμορφωτές της 
ζήτησης (Tour Operators). Για αυτό το σκοπό είναι σημαντικό αρχικά να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για τη στενή, συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των τοπικών δυνάμεων προκειμένου να επιτευχθεί ο 
σκοπός του Προγράμματος. 
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3. Συνεργασίες με διαμορφωτές ζήτησης - Πρωτόκολλα συνεργασίας

Συνεργασίες με 
διαμορφωτές ζήτησης –

Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας

Παράλληλα, απαιτείται η δέσμευση από και προς του Tour Operators και τις αεροπορικές εταιρείες, με σημαντικό στοιχείο την τήρηση 
των υποσχέσεων και από τις δύο πλευρές. Η σύνταξη και συν-υπογραφή πρωτόκολλων συνεργασίας για άμβλυνση της εποχικότητας 
κρίνεται απαραίτητη ώστε να τεθούν οι βάσεις της συνεργασίας και να υπάρξει δέσμευση από όλα τα μέρη.

Καθοριστική είναι η εμπλοκή των Τour Operators και η προβολή προς αυτούς της Ρόδου ως shoulder month προορισμός (B2B). Ενώ από 
την πλευρά της προσφοράς είναι πρωταρχικό μέλημα να γίνει ο προορισμός ανταγωνιστικός των άλλων φθινοπωρινών προορισμών της 
Ευρώπης – όπως είναι η Μάλτα, η Μαγιόρκα, η Τοσκάνη, η Βουργουνδία, τα παράλια της Τουρκίας,  καθώς και τα διάσημα city breaks 
της Ευρώπης.

Απαραίτητη είναι επίσης και η ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του κοινού, αλλά και η δημιουργία μηχανισμών για την 
αποτελεσματική παροχή έγκυρων  και έγκαιρων πληροφοριών στους διοργανωτές ταξιδιών που ειδικεύονται στο Ήλιος και Θάλασσα 
αλλά και σε Ταξιδιωτικούς Πράκτορες (Τour Operators) που εξειδικεύονται στον θρησκευτικό τουρισμό αλλά και στον τουρισμό 
γαστρονομικό τουρισμό.

Ειδικότερα προτείνονται τα εξής:

• Δημιουργία δικτύου μεταξύ τοπικών αγροτικών παραγωγών και ξενοδοχείων και εστιατορίων για τη χρήση ποιοτικών τοπικά 
παραγόμενων προϊόντων, δημιουργία κλειστής αγοράς βιολογικών τοπικών προϊόντων, χρήση τοπικών προϊόντων στη διακόσμηση 
των τουριστικών επιχειρήσεων και στους εξοπλισμούς κ.λπ.

• Ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης του κοινού, αλλά και δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική παροχή έγκυρων  
και έγκαιρων πληροφοριών στους επισκέπτες (αλλά και στους δυνητικούς επισκέπτες) και εξειδικευμένες πληροφορίες για τον 
Θρησκευτικό, τον πολιτιστικό και τον γαστρονομικό Τουρισμό.
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4.Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανισμών παρακολούθησης 

Κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί και η εγκατάσταση και η λειτουργία μηχανισμών 
παρακολούθησης της προόδου των δράσεων επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής και της αξιολόγησης και 
αποτίμησης των αποτελεσμάτων.

Η επιλογή σωστών δεικτών παρακολούθησης τόσο των αποτελεσμάτων όσο και της πορείας υλοποίησης των 
επιμέρους δράσεων αποτελεί επίσης κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της συγκεκριμένης προσπάθειας.

Είναι σημαντικό συστατικό επιτυχίας η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των συγκεκριμένων ομάδων στόχου σε 
συνδυασμό με τα προσφερόμενα προϊόντα. Ιδέες προτάσεις βελτίωσης, πιθανά προβλήματα και τρόποι 
αντιμετώπισης αυτών μπορούν να συλλεχθούν από στοχευμένες και οργανωμένες έρευνες ικανοποίησης  
επισκεπτών κατά το εν λόγω διάστημα της τουριστικής περιόδου.

5.Εξασφάλιση Χρηματοδότησης

Η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα κρίνεται 
απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση της Στρατηγικής. Απαιτείται σωστός προγραμματισμός της διάθεσης των 
απαιτούμενων κονδυλίων και της κατανομής αυτών μεταξύ των διαφόρων τουριστικών έργων. Η εποχικότητα 
κρίνεται ως πρόβλημα μείζουσας σημασίας και χρήζει της απαραίτητης προτεραιοποίησης και προσοχής.

6.    Αερομεταφορές – διατήρηση των υπαρχουσών slot

Είναι σημαντικό για την επίτευξη των στόχων να διατηρηθούν τα slots, κυρίως αυτά από τις κύριες αγορές στόχο 
όπως είναι η Γερμανία, η Ρωσία, η Αγγλία κλπ. Εδώ απαιτείται και συζήτηση και συντονισμός με τους tour 
operators για την καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων σε slots, ωράρια, συχνότητα κλπ.

7. Καινοτομία – ανταγωνιστικότητα

Απαιτούνται καινοτόμες ιδέες και έμφαση στην ανταγωνιστικότητα καθώς και επιχειρηματική φιλοσοφία που να 
διαθέτει προσήλωση στην ποιότητα, τήρηση υποσχέσεων, σημαντικά μειωμένες τιμές σε σχέση με τους θερινούς 
μήνες και σωστό targeting αγορών και positioning των προϊόντων στις ξένες αγορές.
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4. Μηχανισμοί παρακολούθηση / 5. Χρηματοδότηση / 6. Αερομεταφορές / 7. Καινοτομία

Εξασφάλιση 
Χρηματοδότησης

Αερομεταφορές: 
διατήρηση των 

υπαρχουσών slots

Kαινοτομία -
Ανταγωνιστικότητα

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης-

Έρευνες
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8.Προβολή και Διαφήμιση της Ρόδου (Β2C και Β2Β) ως φθινοπωρινός προορισμός  

Για την προβολή και διαφήμιση της Ρόδου ως φθινοπωρινό προορισμό προτείνεται η συνεργασία δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, κάτι που αποδείχθηκε επιτυχές και για την προβολή άλλων ελληνικών προορισμών (π.χ. Athens 
City Break). Αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας ο στρατηγικός συντονισμός των δράσεων προβολής, η 
αλληλοσυμπλήρωση των δράσεων αλλά και η αποφυγή επικαλύψεων καθώς και η συνοχή στο «μήνυμα» και την 
ανάδειξη του «brand». 

9.      Ο ρόλος του ΣΕΤΕ

Εφόσον συμφωνηθεί, ο ΣΕΤΕ / το ΙΝΣΕΤΕ θα έχει ρόλο Τεχνικού Συμβούλου της Αρχής που θα διαχειρίζεται το 
πρόγραμμα δράσης. Στα πλαίσια αυτά θα παρέχει τεχνογνωσία για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση του προγράμματος δράσης και, όπου χρειάζεται, θα κάνει εισηγήσεις προς την αρμόδια Αρχή.

10. Ενίσχυση από Κεντρική Διοίκηση

Είναι πολύ σημαντικό η όλη προσπάθεια να έχει την υποστήριξη της Κεντρικής Διοίκησης της χώρας. Μια τέτοια 
υποστήριξη μπορεί να έχει τη μορφή διασφάλισης μιας υγειούς οικονομικής και επενδυτικής κατάστασης στην 
χώρα, την διασφάλιση ενός κλίματος ασφάλειας είτε προς τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην προσπάθεια 
είτε και προς τους ίδιους τους επισκέπτες.

Παράλληλα απαιτούνται συντονισμένες κεντρικές προσπάθειες προώθησης της χώρας ως τουριστικό προορισμό 
και είναι σημαντικό να υπάρχει κεντρική διαχείριση αυτού και να μην λειτουργούν οι διάφοροι τοπικοί φορείς 
αποσπασματικά. Τέλος το Κράτος μπορεί να συμβάλει και σε δράσεις που βοηθούν στη μείωση των λειτουργικών 
εξόδων των εμπλεκομένων για το συγκεκριμένο διάστημα λειτουργίας (περίοδος επιμήκυνσης) με συγκεκριμένα 
μέτρα, φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις.

8. Προβολή και Διαφήμιση / 9. Ρόλος ΣΕΤΕ / 10. Ενίσχυση από Κεντρική Διοίκηση

(Β2C& B2B) Προβολή 
της Ρόδου ως 
φθινοπωρινό 

προορισμό

Ρόλος ΣΕΤΕ

Ενίσχυση από Κεντρική 
Διοίκηση
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5 Βασικοί Δείκτες

Δείκτες Εποχικότητας (Συντελεστής Ανισότητας GINI, δείκτες συγκέντρωσής CR4 (για μήνες Ιούνιο‐Σεπτέμβριο) & CR6 (για 
μήνες Μάιο‐Οκτώβριο)
Συντελεστής GINI: Τιμές του συντελεστή Gini κοντά στο μηδέν δείχνουν τάση για ισοκατανομή του εξεταζόμενου
μεγέθους, ενώ τιμές κοντά στη μονάδα δείχνουν έντονη ανισοκατανομή. Δείκτες CR:  
δείκτης αποτυπώνει το μερίδιο του εξεταζόμενου τουριστικού μεγέθους για έναν αριθμό μηνών προς το σύνολο του 
μεγέθους για όλο το έτος

Πληρότητα ξενοδοχείων 4* και 5* στην περιοχή της πόλης της Ρόδου
Παρακολούθηση της αναμενόμενης βελτίωσης των ποσοστών πληρότητας των 4* και 5* ξενοδοχείων που θα παραμείνουν ανοιχτά κατά 
τον Οκτώβριο και Νοέμβριο. 

Αφίξεις εισερχόμενου τουρισμού κατά τους μήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο
Παρακολούθηση αφίξεων στο αεροδρόμιο της Ρόδου κατά τους μήνες Οκτώβριο & Νοέμβριο. Είναι σημαντικό να παρακολουθείται ο εν 
λόγω δείκτης και σε επίπεδο: α. Χώρας Προέλευσης, β. Ηλικιακό επίπεδο, γ. Αριθμός ατόμων/συνοδεία στο ταξίδι (οικογένειες, ζευγάρια, 
single occupancy)

Πωλήσεις συγκεκριμένων τουριστικών πακέτων από Tour Operators στις αγορές ‐ στόχους
Καταγραφή και παρακολούθηση των πωλήσεων πακέτων βάσει των προϊοντικών προτάσεων από στοιχεία των συνεργαζόμενων Tour 
Operators

Ποσοστά ανεργίας στον κλάδο του Τουρισμού στην Περιφέρεια 
Παρακολούθηση των ποσοστών ανεργία ή/και απασχόλησης στον κλάδο, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο

Προτείνονται 5 βασικοί δείκτες αποτελεσματικότητας του προγράμματος οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τους στρατηγικούς 
και τους επιμέρους στόχους αυτού. Οι βασικοί αυτοί δείκτες υποστηρίζονται και από μια σειρά υποστηρικτικών δεικτών, η 
παρακολούθηση της εξέλιξης των οποίων κρίνεται απαραίτητη είτε για την επίτευξη μακροχρόνιων στόχων (π.χ. αύξηση δαπάνης και 
διάρκειας διαμονής) είτε ως προϋποθέσεις για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων.
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Ενδεικτικό Dashboard

2014

2016
61%

62%

60%

26,9%

22,8%

20,9%

25,3%

α'

β'

γ'

δ'

Ποσοστό Ανεργίας Ρόδου ανά τρίμηνο, 2014

2016:
+1%

Δείκτης εποχικότητας 2013 2014

CR4 78,3% 77,3%

CR6 97,0% 96,8%

Gini 56,7% 56,6%
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Υποστηρικτικοί Δείκτες

Ημερήσια Τουριστική Δαπάνη και Δαπάνη ανά επίσκεψη για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο
Παρακολούθηση της ημερήσιας τουριστικής δαπάνης και της συνολικής δαπάνης ανά επίσκεψη τόσο σε γενικό επίπεδο για τους μήνες 
Οκτώβριο και Νοέμβριο, όσο και ανά χώρα προέλευσης (αγορές – στόχους)

Πωλήσεις all inclusive πακέτων κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο
Παρακολούθηση πωλήσεων all inclusive πακέτων ανά χώρα προέλευσης επισκεπτών (αγορές – στόχους)

Αριθμός αεροπορικών slots ανά εταιρεία και χώρα προέλευσης
Καταγραφή και παρακολούθηση των αεροπορικών slots ανά εταιρεία, ανά κατηγορία (charter, προγραμματισμένη κλπ.) και ανά χώρα 
προέλευσης.

Διάρκεια διαμονής
Παρακολούθηση του δείκτη μέσης διάρκειας διαμονής των επισκεπτών κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Αποτελέσματα αυτών 
των μετρήσεων θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σχεδιασμό των προτεινόμενων πακέτων.

Μέση τιμή δωματίου και all inclusive πακέτου Οκτώβριο και Νοέμβριο (συνδυαστικός στόχος)
Είναι σημαντικό να παρακολουθείται και η μέση τιμή των πακέτων και των δωματίων ώστε να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη των αφίξεων και 
της πληρότητας των ξενοδοχείων. Σημαντικές εκπτώσεις πέρα της συμφωνημένης τιμολογιακής πολιτικής για τους συγκεκριμένους μήνες 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια απότομη αύξηση των αφίξεων, όμως κάτι τέτοιο θα αλλοίωνε την εικόνα της επιτυχίας του 
προγράμματος

€

Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (GRI: Global Review Index) πελατών ξενοδοχείων κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο
Παρακολούθηση στοιχείων ποιοτικής αξιολόγησης (Review Pro) των υπηρεσιών των ξενοδοχείων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους.

% ανοιχτών 4* και 5* ξενοδοχείων στην περιοχή της πόλης της Ρόδου κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο (συνδυαστικός στόχος)
Είναι σημαντικό να παρακολουθείται το % των ξενοδοχείων που παραμένουν ανοιχτά καθώς ο συγκεκριμένος δείκτης έχει επιπτώσεις στην 
πληρότητα των υπόλοιπων ξενοδοχείων.
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7. Επισκόπηση Προγράμματος Δράσης



7.1  Βασικοί άξονες παρέμβασης



Βασικοί συντελεστές του Προγράμματος Δράσης

Για την αποτελεσματική επίτευξη του στρατηγικού στόχου και των επιμέρους στόχων αυτού:

• Συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες Στρατηγικές Κατευθύνσεις (ΣΚ1 & ΣΚ2), οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες Προϊοντικές
Προτάσεις ανά στάδιο στρατηγικής (βλ. σελ. 66)

• Ορίστηκαν και εξειδικεύτηκαν πέντε (5) Άξονες Δράσης, όπως αυτοί παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα

• Καταρτίστηκε διετές Πρόγραμμα Δράσης που καλύπτει ενέργειες για κάθε Στρατηγική Κατεύθυνση (ΣΚ1 & ΣΚ2). Στο εν λόγω
Πρόγραμμα Δράσης, οι πέντε (5) βασικοί άξονες εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα μέτρα.

• Επισημαίνονται οι πηγές χρηματοδότησης που είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος
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02
Εμπλουτισμός Τουριστικού Προϊόντος
Αφορά στην προσαρμογή των υποδομών και 
παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών 
καταλυμάτων, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της ομάδας-στόχου κατά τη 
διάρκεια των shoulder months και να αυξηθεί το 
εύρος των προτεινόμενων τουριστικών 
προϊόντων.

04
Επικοινωνία & Προβολή
Αφορά στη δημιουργία μιας ξεκάθαρης και 
στοχευμένης στρατηγικής προβολής των 
προτεινόμενων τουριστικών προϊόντων στις 
επιλεγμένες γεωγραφικές αγορές και στα 
επιμέρους τμήματα αυτών για την ενίσχυση της 
αναγνωρισιμότητας της Ρόδου ως φθινοπωρινός 
προορισμός. Ο εν λόγω άξονας περιλαμβάνει τόσο 
B2C όσο και Β2B δράσεις.

Άμβλυνση της 
Εποχικότητας

Προσβασιμότητα
Αφορά στη βελτίωση των σχετικών δημόσιων 

υποδομών, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση των επισκεπτών τόσο προς το νησί, 
όσο και η μετακίνηση προς τα καταλύματα και 

τις επιμέρους τουριστικές περιοχές. 
Ο εν λόγω άξονας συμπεριλαμβάνει και δράσεις 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

03
Ανταγωνιστικότητα

Αφορά στην ανάπτυξη ελκυστικών τουριστικών 
πακέτων, στη δημιουργία μίας “vibrant” 

ατμόσφαιρας, καθώς και στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης 

και της καλλιέργειας της τουριστικής συνείδησης 
και κουλτούρας των επαγγελματιών του κλάδου, 

ώστε να καταστεί η Ρόδος ως ανταγωνιστικός 
φθινοπωρινός προορισμός.

01

Βασικοί Άξονες Δράσης
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Διαχείριση & Παρακολούθηση (Management & Monitoring)05



Στόχος, αποτελεί η διασφάλιση των υφιστάμενων 
αεροπορικών slots και η αύξηση του Passenger 
Load Factor (PLF) των υφιστάμενων πτήσεων και 
ειδικά αυτών από τις αγορές - στόχους, μέσω της 
διερεύνησης ενδεχομένου παροχής οικονομικών 
κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες, κατά τη διάρκεια του 
Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διασύνδεση του νησιού με 
ευρωπαϊκούς, κυρίως, προορισμούς εκείνη την 
περίοδο. Η απουσία πτήσεων τον Νοέμβριο 
αποτελεί τροχοπέδη της τουριστικής ανάπτυξης και 
απαιτείται διερεύνηση του τρόπου επίλυσης 
αυτού. Η υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας 
αποτελεί σημαντική ενέργεια αυτής της δράσης.

Άξονας 1: Προσβασιμότητα

Ως εκ τούτου, ο εν λόγω άξονας στόχο έχει τη βελτίωση των σχετικών δημόσιων υποδομών, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
επισκεπτών τόσο προς το νησί, όσο και εντός Ρόδου, προς τα καταλύματα και τις επιμέρους τουριστικές περιοχές.
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Βελτίωση των σχετικών δημόσιων υποδομών πρόσβασης και μετακίνησης

Αφορά στην ανάπτυξη δρομολογίων 
δημόσιων μέσων μεταφοράς ή/ και μίνι 
λεωφορείων (mini buses) μεταξύ του 
αεροδρομίου και των καταλυμάτων 
διαμονής. Στόχος είναι η διασφάλιση 
ύπαρξης προγραμματισμένων δρομολογίων 
λεωφορείων μεταξύ των αεροδρομίων και 
κεντρικών σημείων και αξόνων κάθε 
περιοχής όπου υπάρχουν καταλύματα 
διαμονής τουριστών.

1.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας 
στην Ρόδο

1.2 Βελτίωση υπηρεσιών μεταφοράς 
μεταξύ αεροδρομίων και καταλυμάτων 
διαμονής

1.3 Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών 
μεταφοράς σε και από δραστηριότητες και 
αξιοθέατα
Αφορά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας των 
θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων, 
αξιοθέατων και διαδρομών, καθώς και δημιουργία 
δικτύων μεταξύ αυτών για τη διαχείριση των 
επισκεπτών και την ενθάρρυνση τους για περαιτέρω 
κατανάλωση, καθώς και στη δημιουργία χώρων 
στάθμευσης κοντά στα σημεία αναχώρησης 
δημοφιλών διαδρομών, για την περαιτέρω 
διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη μετακίνησή 
τους, από και προς τις δραστηριότητες. Σε αυτό το 
πλαίσιο συμπεριλαμβάνεται και η βελτίωση του 
οδικού δικτύου και της σήμανσης για την προαγωγή 
της οδικής ασφάλειας.

Οι δημόσιες υποδομές και οι 
υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών 
(αστικών και υπεραστικών), καθώς 
και οι υπηρεσίες αερομεταφορών 
αποτελούν προϋπόθεση της 
κατανάλωσης των τουριστικών 
προϊόντων που διαθέτει η Ρόδος, 
λόγω της έκτασης του νησιού και της 
διασποράς των σημείων 
ενδιαφέροντος προς τους τουρίστες.
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Αναβάθμιση, εμπλουτισμός και προσαρμογή στις συνθήκες των «shoulder months»

Το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν εκτός περιόδου αιχμής 
πρέπει να αναβαθμιστεί, να εμπλουτιστεί και να προσαρμοστεί 
στις συνθήκες των shoulder months, ώστε να γίνει 
ανταγωνιστικό και να αυξηθεί η ζήτησή του. Είναι σημαντικό να 
εμπλουτιστεί και να τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει 
ελκυστικό στις ομάδες-στόχους (segment and market 
characteristics):

1. Άτομα τρίτης ηλικίας/ συνταξιούχοι (π.χ. διαμορφώσεις -
τροποποιήσεις για υποδοχή ατόμων τρίτης ηλικίας)

2. Οικογένειες με παιδιά (π.χ.  δραστηριότητες εσωτερικού 
χώρου για οικογένειες)

3. Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις βάσει της χώρας 
προέλευσης (π.χ. Οι Σκανδιναβοί προτιμούν ως εναλλακτική 
μορφή τουρισμού τη Γαστρονομία και τον Αγροτουρισμό)

Η κατανόηση των χαρακτηριστικών, των απαιτήσεων και των 
ιδιαιτεροτήτων της αγοράς - στόχου θα οδηγήσει στην 
δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
της συγκεκριμένης ομάδας. Ωστόσο, είναι βασικό τα 
προϊόντα να προσαρμοστούν και στις ιδιαίτερες συνθήκες 
του Οκτωβρίου - Νοεμβρίου, όπως είναι:
4. οι καιρικές συνθήκες,
5. ο μειωμένος αριθμός επισκεπτών τόσο στο ξενοδοχείο, 

όσο και στα λοιπά τουριστικά καταστήματα και την 
ευρύτερη περιοχή, γεγονός που απαιτεί δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις για να διατηρηθεί ένα ζωντανό 
περιβάλλον 

6. το γεγονός ότι οι επισκέπτες διαθέτουν χαμηλότερο 
προϋπολογισμό για ένα off-season ταξίδι, (συνήθως 
αποτελεί δεύτερο ή και τρίτο ταξίδι της χρονιάς για 
αυτούς)
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2.1 Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων

Οι ξενοδοχειακές υποδομές πρέπει να προσαρμοστούν, ούτως ώστε να ικανοποιούν 
τόσο τις προτιμήσεις των δυνητικών επισκεπτών (οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικίας, 
χαρακτηριστικά βάσει χώρας προέλευσης), όσο και στις επιπλέον ανάγκες που 
οφείλονται στις διαφορετικές καιρικές συνθήκες και διαφέρουν από αυτές της 
θερινής περιόδου (π.χ. θερμαινόμενη πισίνα, θέρμανση στα δωμάτια, εσωτερικοί 
χώροι συνάντησης).

Τα ξενοδοχεία υστερούν σε δραστηριότητες εσωτερικού χώρου, γεγονός που είναι 
πρωταρχικής σημασίας για τους φθινοπωρινούς μήνες.

Σχετικά χαμηλή είναι και η ποιότητα και η ποικιλία του φαγητού γεγονός 
απογοητευτικό για έναν ελληνικό προορισμό που φημίζεται για την τοπική 
παραδοσιακή κουζίνα του.

Στόχος του εν λόγω μέτρου, 
αποτελεί η βελτίωση και η 
προσαρμογή των 
ξενοδοχειακών και 
βοηθητικών χώρων για να 
δεχθούν επισκέπτες, οι οποίοι 
αφενός θα παραμένουν 
περισσότερες ώρες στο 
ξενοδοχείο και αφετέρου 
έχουν διαφορετικές ανάγκες 
από ότι στη θερινή περίοδο. 



-7,4%
Η μεταβολή από το 2014 

στο 2015 στις 
επισκέψεις1 τουριστών 

στην Ακρόπολη της 
Λίνδου, ενώ τα μουσεία 

δείχνουν αύξηση

Αγορά - στόχος

Πολιτιστικός 
Τουρισμός

Άξονας 2: Εμπλουτισμός Τουριστικού Προϊόντος

Οι παρεμβάσεις στις 
τουριστικές υποδομές (εκτός 
των καταλυμάτων) και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 
αφορούν σε εξειδικευμένες 
δράσεις βάσει τουριστικού 
προϊόντος:

• Θρησκευτικός Τουρισμός

• Πολιτιστικός Τουρισμός

• Γαστρονομικός Τουρισμός

Σκοπός των εν λόγω δράσεων, 
αποτελεί ο εμπλουτισμός των 
παραπάνω τουριστικών 
προϊόντων, για την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
για καθένα από αυτά.
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2.2 Βελτίωση των τουριστικών υποδομών / υπηρεσιών (εκτός καταλυμάτων)

Γαστρονομικός 
Τουρισμός

3η Ηλικία –
ιδιαίτερη 

σημασία σε 
υγειονομικές 
υπηρεσίες/
υποδομές 

 Επέκταση των ωραρίων λειτουργίας 
δημοφιλών αξιοθέατων, μνημείων και 
μουσείων

 Στέγαστρα, ενίσχυση των εσωτερικών χώρων 
των μουσείων/αξιοθεάτων με χώρους 
εστίασης, αίθουσες προβολών, 
δραστηριότητες για μικρά παιδιά, καθώς και 
υποδομές για ΑΜΕΑ (με στόχο την 3η ηλικία)

 Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων 
εντός των πολιτιστικών χώρων καθώς και 
ημερήσιων εκδρομών που να ενισχύουν την 
εμπειρία, η οποία αποτελεί βασικό άξονα 
χρηματοδότησης. (βλ. σελ. 111)

 Δημιουργία πακέτου “All inclusive from 
Rhodes”, ως προαιρετική αναβάθμιση, η 
οποία θα περιλαμβάνει (παραδοσιακά) 
γεύματα με τοπικά προϊόντα, είτε εντός του 
καταλύματος είτε σε πιστοποιημένες 
επιχειρήσεις 

 Συνεργασία μεταξύ των Τοπικών Αρχών και 
Αρχαιολογίας, για την από κοινού 
συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων και 
του περιβάλλοντος τους.

Γερμανοί

Οι υγειονομικές υποδομές και η ασφάλεια 
είναι από τα στοιχεία στα οποία δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία οι επισκέπτες 3η ηλικίας. 
Απαιτείται οργάνωση σε αυτόν τον τομέα, 
ενίσχυση της πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας 
για τους shoulder months, και προώθηση της 
ολοκληρωμένης φροντίδας προς τα έξω για την 
προσέλκυση αυτής της ομάδας επισκεπτών.

Πηγές: Richards, G. eds., 2006. Cultural Tourism: Global and Local Perspectives.

IPK International, επεξεργασία SETE Intelligence (2013). Χαρακτηριστικά Τουριστών για διακοπές Sun & Beach.

IPK International, επεξεργασία SETE Intelligence (2013). Χαρακτηριστικά Τουριστών για διακοπές Culture & Religion
2IPK International, επεξεργασία SETE Intelligence (2015), στοιχεία 2013, «Ο πελάτης μας  και οι πελάτες των άλλων».

Ενδεικτικές παρεμβάσεις 

1 στους 2 Γερμανούς 
που έρχονται στην 
Ελλάδα για Η&Θ, 
ενδιαφέρεται για 

επισκέψεις σε αξιοθέατα 
και μουσεία, για φαγητό 
και ποτό και εξερεύνηση 

τοπίου/φύσης2

Τουρισμός 
αρχαιολογικών 

χώρων

Οι επισκέπτες των αρχαιολογικών 
χώρων ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 
την παρουσίαση των εκθεμάτων και 
την παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών στον αρχαιολογικό χώρο 
(σίτιση, αγορά αναμνηστικών)

Πηγή: 1http://www.protothema.gr/travelling/article/508950/ekriktiki-auxisi-ton-episkepseon-sta-mouseia-kai-tous-arhaiologikous-horous-tis-athinas/

1 εισπράξεις
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Άξονας 2: Εμπλουτισμός Τουριστικού Προϊόντος

Για τη διαποίκιλση του τουριστικού προϊόντος, 
παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες δράσεις οι 
οποίες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με:

• Τα χαρακτηριστικά των στοχευμένων αγορών τα 
οποία έχουν ως εξής:

o Υψηλό ετήσιο εισόδημα / σύνταξη

o Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο

• Τις προτιμήσεις τους, βάσει ερευνών και μελετών, 
ή/και

• Τις πρακτικές άλλων χωρών

2.3 Διαποίκιλση του τουριστικού προϊόντος

Ενδεικτικές παρεμβάσεις 

 Παραγωγή βιβλίων στα Αγγλικά και Γερμανικά , 
με εκδηλώσεις, παραδόσεις, έθιμα, κ.λπ

 Αξιοποίηση εφαρμογών τύπου «App», για την 
προώθηση των υφιστάμενων διαδρομών μέσα 
στην πόλη της Ρόδου, με την προαιρετική 
συνοδεία ξεναγού και ανάπτυξη αντίστοιχης 
εφαρμογής για επιλεγμένες περιοχές εκτός 
πόλης

 Οργάνωση εκδηλώσεων (πολιτιστικών, 
εικαστικών κ.λπ) αξιοποιώντας το ιδανικό 
περιβάλλον που προσφέρει η Μεσαιωνική πόλη 
της Ρόδου

 Βιωματικές δράσεις αξιοποιώντας την 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου

 Ανάπτυξη δικτύου πιστοποιημένων 
επιχειρήσεων “Ροδίτικη Κουζίνα” και 
“Επισκέψιμα Οινοποιεία” για την παροχή 
υπηρεσιών “Wine & Dine”, υψηλών 
προδιαγραφών.

 Οργάνωση φεστιβάλ γαστρονομίας το πρώτο 
δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με συμμετοχή 
επώνυμων σεφ, καταξιωμένων στον ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο χώρο. Ανάπτυξη πακέτων 
διακοπών γύρω από τις ημέρες του Φεστιβάλ.

 Βιωματικές δράσεις γαστρονομίας, όπως 
Επισκέψεις σε χώρους παραγωγής (Μέλι, Οίνος 
κλπ), Μαθήματα μαγειρικής, επιδείξεις από 
διάσημους σεφ, γευσιγνωσία κλπ.

Πρακτικές άλλων χωρών

• Ο Μ.Κ.Ο. English 
Heritage, μεταξύ άλλων, 
προσφέρει πάνω από 
400 βιβλία και 20 CDs, 
ούτως ώστε να μυήσει 
τους ενδιαφερόμενους 
στην ιστορική 
κληρονομιά της Αγγλίας.

• Η περιοχή Napa Valley 
της Καλιφόρνιας, 
διαθέτει πάνω από 100 
οινοποιεία ανοιχτά για 
το κοινό και πάνω από 
85 εστιατόρια, με το 
μεγαλύτερο ποσοστό 
εστιατορίων με αστέρια 
Michelin
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Παράγοντες επιτυχίας γαστρονομικών προορισμών



(*) Η προώθηση του επαγγελματισμού μεταξύ των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, μέσω της διαρκούς αναβάθμισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων που απασχολούνται στην τουριστική βιομηχανία, θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των τουριστικών προϊόντων που έχει να προσφέρει η Ρόδος, λειτουργώντας υποστηρικτικά για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Η καλλιέργεια 
τουριστικής κουλτούρας, συνείδησης και φιλοξενίας, η οποία με τη σειρά της, θα συμβάλλει στην προβολή μιας εικόνας ποιοτικού τουριστικού 
προορισμού, επιτρέποντας την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της γνήσιας και ανιδιοτελούς παροχής τοπικής φιλοξενίας.

3.1 Βελτίωση της 
σχέσης αξίας/ τιμής 
των τουριστικών 
προϊόντων

Ανάπτυξη ελκυστικών πακέτων, με εποχική τιμολόγηση, για την 
κοινή προώθηση των προτεινόμενων τουριστικών προϊόντων, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προτιμήσεις της 
πελατειακής βάσης τους και στη χαμηλή περίοδο του Οκτωβρίου -
Νοεμβρίου

3.2 Περιορισμός/ 
Μείωση των 
λειτουργικών εξόδων

Αναθεωρήσεις τελών, ασφαλιστικών επιδοτήσεων και παροχή 
οικονομικών κινήτρων σε τουριστικά καταλύματα για τη μετατροπή 
των κατά κανόνα θερινών καταλυμάτων σε καταλύματα 9μηνης 
χρήσης/ αξιοποίησης, αλλά και οικονομικές ελαφρύνσεις σε άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. αεροπορικές εταιρείες) , κατόπιν 
ανάλυσης κόστους – οφέλους των εν λόγω μέτρων για την 
τεκμηρίωση της ανάγκης επιβολής αυτών

3.3 Ποιοτική 
αναβάθμιση 
ανθρώπινων πόρων*

Κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφορικά με την 
επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση εργαζομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από την πιστοποίηση 
δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων βάσει αναγνωρισμένων 
προτύπων

3.4 Διαμόρφωση 
ευρύτερου θεσμικού 
πλαισίου

Διαμόρφωση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της 
τουριστικής αγοράς και ελαφρύνσεων για τους εμπλεκόμενους 
κατά τους shoulder months

Στόχο αποτελεί η ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
τουριστικών επιχειρήσεων στην Ρόδο, μέσα 
από μία σειρά δράσεων αναφορικά με τη 
διάθεση των τουριστικών προϊόντων, τη 
μείωση των λειτουργικών εξόδων και την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των 
επιχειρήσεων, καθώς και το ευρύτερο θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας της τουριστικής αγοράς.

Ο συνδυασμός των προτεινόμενων μέτρων θα 
συμβάλλει στη δημιουργία μίας “vibrant” 
περιβάλλουσας ατμόσφαιρας, με 
δραστηριότητες εντός αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή των καταλυμάτων, όπως είναι η 
ύπαρξη ανοιχτών καταστημάτων. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η παρουσία μίας ζωντανής 
ατμόσφαιράς αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους παράγοντες επιλογής 
τουριστικού προορισμού για τους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Άξονας 3: Ανταγωνιστικότητα
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Ενδυνάμωση ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των τουριστικών επιχειρήσεων 



Άξονας 4: Επικοινωνία & Προβολή

Το περιεχόμενο, τα μέσα και οι τρόποι επικοινωνίας που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια, επιλέχθηκαν ούτως ώστε να 
επιτυγχάνουν στο σύνολό τους τη μέγιστη δυνατή προβολή στις 
επιλεγμένες γεωγραφικές αγορές και στα επιμέρους τμήματα αυτών. 
Ο εν λόγω άξονας διαρθρώνεται σε 5 κατηγορίες δράσεων, κάθε μία 
από τις οποίες εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Σε αυτό το σημείο, επισημαίνεται πως η εκπόνηση ενός αναλυτικού 
Marketing & Branding των προϊοντικών προτάσεων για την 
αποτελεσματική οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων προωθητικών 
ενεργειών, ενδεχομένως να επιφέρει αλλαγές τόσο στο μίγμα των 
προτεινόμενων δράσεων όσο και στους χρόνους που υλοποιούνται.
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Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Ρόδου ως φθινοπωρινός προορισμός 

Η προβολή και διαφήμιση της Ρόδου, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη ενότητα, είναι ένας από τους κρίσιμους παράγοντες 
επιτυχίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης που προτείνεται. Ειδικότερα, η στοχευμένη στρατηγική 
προβολή των τουριστικών προϊόντων που παρουσιάζεται επιγραμματικά στη συνέχεια έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις 
ανάγκες του έργου για να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Ρόδου 
ως φθινοπωρινός προορισμός για την προσέλκυση τουριστών, κατά την 
περίοδο του Οκτωβρίου ‐ Νοεμβρίου. Ενώ, οι επιμέρους στόχοι
περιλαμβάνουν τη διάχυση της πληροφόρησης για τις διαθέσιμες επιλογές 
και την προώθηση συγκεκριμένων πακέτων σε ταξιδιωτικούς πράκτορες 
(tour operators), οι οποίοι θα αποτελέσουν το βασικό κανάλι διανομής των 
προϊόντων.



Φιλοξενία δημοσιο-
γράφων και 
ταξιδιωτικών 
πρακτόρων, με στόχο 
την προβολή των 
τουριστικών 
προϊόντων μέσα από 
μία πιο βιωματική 
προσέγγιση και τη 
διασφάλιση παροχής 
υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προβολή των προϊόντων που αφορά στην κατανάλωση κατά τη διάρκεια των 
shoulder months, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βασίζονται πάνω στο κύριο προϊόν της Ρόδου που 
είναι το Ήλιος και Θάλασσα, συμβάλλει και στην συνολική προβολή του νησιού στις ξένες αγορές, ενώ 
προβάλλεται και έμμεσα η υψηλή τουριστική περίοδος. Κάτι τέτοιο πρέπει να συνεκτιμηθεί στην 
κατανομή των οικονομικών πόρων για την Επικοινωνία & Προβολή, μεταξύ του προϋπολογισμού για 
την προβολή της “καλοκαιρινής Ρόδου” (περίοδος υψηλής ζήτησης) και αυτού για την προβολή της 
φθινοπωρινής περιόδου (περίοδος χαμηλής ζήτησης).

Άξονας 4: Επικοινωνία & Προβολή
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Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Ρόδου ως φθινοπωρινός προορισμός 

Συμμετοχή σε 
διεθνείς εκθέσεις, για 
την προβολή των 
τουριστικών 
προϊόντων σε Β2Β 
επίπεδο, με βασικό 
κριτήριο για την 
επιλογή τους τη 
μέγιστη δυνατή 
κάλυψη των αγορών -
στόχων

Διαφήμιση σε έντυπη 
και ηλεκτρονική 
μορφή, μέσω στοχευ-
μένων 
καταχωρήσεων σε in-
flight περιοδικά και 
σε μηχανές ανα-
ζήτησης, καθώς και 
μέσω στοχευμένης 
προβολής σε χώρους 
κοινωνικής 
δικτύωσης 

4.5 Δημόσιες 
Σχέσεις

4.4 Εκθέσεις4.3 Διαφήμιση

Δημιουργία και 
διάθεση 
ενημερωτικού 
υλικού, με θέματα 
ενδιαφέροντος της 
ομάδας - στόχου, ως 
συμπληρωματικά 
προϊόντα του κύριου 
τουριστικού 
προϊόντος

4.2 Δημιουργία 
και διάθεση 
υλικού

4.1

Ψηφιοποίηση των 
τουριστικών προϊό-
ντων και ανάπτυξη 
συστημάτων και 
εφαρμογών Τ.Π.Ε. για 
την αξιοποίησή τους 
σε δράσεις 
ολοκληρωμένης 
τουριστικής 
προβολής, χωρίς 
γεωγραφικούς 
περιορισμούς

Ανάπτυξη και 
διαχείριση 
ηλεκτρονικού 
περιεχομένου

Εκπόνηση 
αναλυτικού 
Marketing & Branding
Plan των προϊοντικών 
προτάσεων για την 
αποτελεσματική 
οργάνωση και 
υλοποίηση 
στοχευμένων 
προωθητικών 
ενεργειών

4.6 Στρατηγικός 
σχεδιασμός και 
τοποθέτηση 
τουριστικών 
προϊόντων

Προϋποθέτει μία ανάλυση 
της υφιστάμενης 
κατάστασης, όσον αφορά 
στα τουριστικά προϊόντα 
και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες σχετικά με:
• τις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά 
κατά τη διάρκεια του 
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου

• τις αγορές - στόχους 
• άλλους ανταγωνιστικούς 

προορισμούς



Εποπτεία και 
συντονισμός των 
υπεύθυνων φορέων για 
την ορθή κατανομή των 
διαθέσιμων των πόρων 
του ΕΠΑνΕΚ, του ΠΕΠ 
Νοτίου Αιγαίου και 
αντίστοιχων 
προγραμμάτων άλλων 
Υπουργείων, καθώς και 
κάλυψη της 
υλικοτεχνικής 
υποδομής και των 
εξόδων λειτουργίας του 
DMO.

Στοχοθέτηση, συνεχής 
παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και λήψη 
διορθωτικών ενεργειών 
κατά την πορεία 
υλοποίησης των 
δράσεων, καθώς και 
έγκαιρη διαχείριση 
κινδύνων και τυχόν 
προβλημάτων που 
μπορεί να προκύψουν. 
Δείκτες 
παρακολούθησης 
πρέπει να οριστούν για 
κάθε προτεινόμενη 
δράση. 

Υποστηρικτικές 
ενέργειες για την 
οργάνωση των 
εμπλεκόμενων φορέων 
υλοποίησης και 
ενίσχυση της 
δραστηριοποίησης, 
συνεργασίας και 
συσπείρωσης των 
ζωντανών 
παραγωγικών, 
κοινωνικών και 
πολιτισμικών 
δυνάμεων της τοπικής 
τουριστική κοινωνίας.

Σύσταση Destination 
Management
Organisation (DMO),
υπό τη μορφή 
σύμπραξης δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα, με 
προτεινόμενη δομή και 
οργάνωση, καθώς και 
καθήκοντα ανά 
εμπλεκόμενο φορέα.

Σύσταση DMO για την 
εκτέλεση και 
παρακολούθηση του 
προγράμματος *

Οικονομική διαχείριση 
του προγράμματος

Οργάνωση των 
διαδικασιών 
αξιολόγησης, 
παρακολούθησης και 
παραλαβής των 
δράσεων του 
προγράμματος 

Αξιολόγηση επιτυχίας 
προγράμματος

Μετρήσιμοι στόχοι 
(‘SMART’) και 
ενδεικτικά dashboards 
έχουν προταθεί ώστε 
να αξιολογηθεί και να 
διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα 
του Προγράμματος. 
Εκκρεμεί τελική 
στοχοθέτηση για την 
αποτελεσματική 
παρακολούθηση 
αυτών.

Υποστήριξη για τη 
διαχείριση 
συγκεκριμένων 
δράσεων από 
ενδιάμεσους φορείς, 
τμήματα και ομάδες *
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Τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος

5.3 5.4 5.5

Στόχο αποτελεί η τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης

(*) Αναφορικά με τα μέτρα 5.1 και 5.2 αυτά αναλύονται περεταίρω στη συνέχεια, προκειμένου να παρουσιαστεί η δομή και η λειτουργία των 
εμπλεκόμενων ομάδων και να καταστεί δυνατή η κατανόηση των επιμέρους ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δράσης.

5.25.1
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5.1 Σύσταση DMO για την εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος (1/3)

Για την αποτελεσματική διαχείριση του 

Προγράμματος Δράσης είναι απαραίτητη 

η σύσταση ενός φορέα, Destination

Management Organization (DMO). Το 

εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του 

DMO, αποτελεί η Ομάδα Έργου, Tourism

Action Group – Rodos (TAG Rodos), η 

οποία θα αναλάβει το σύνολο της 

διαχείρισης (συντονισμό, οργάνωση και 

παρακολούθηση του έργου) και θα 

ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή για την 

πρόοδο του.

Το διπλανό διάγραμμα αποτυπώνει 

συνοπτικά τι περιλαμβάνει η διαχείριση 

τουριστικού προορισμού (destination 

management), ενώ στη συνέχεια 

παρουσιάζονται το σύστημα 

διακυβέρνησης του οργανισμού, καθώς 

και οι ρόλοι και τα καθήκοντα, ανά 

εμπλεκόμενο φορέα.  

Στοιχεία/ Χαρακτηριστικά Προορισμού

• Θεάματα (εκδηλώσεις, πολιτιστικά/ θρησκευτικά μνημεία, 

αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.)

• Παροχές (υπηρεσίες, δραστηριότητες)

• Προσβασιμότητα (προς αλλά και εντός του προορισμού)

• Ανθρώπινο Δυναμικό

• Γενικότερη εικόνα

• Τιμή

DMO

Ηγείται και συντονίζει

Διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος

Πολιτική, νομοθεσία, ρυθμίσεις, φόροι κ.λπ.

Marketing

Προσέλκυση τουριστών

Διάθεση προϊόντων 

Υπέρβαση προσδοκιών

Διαχείριση τουριστικού προορισμού 
(Destination Management)

Πηγή: World Tourism Organization, 2007. A Practical Guide to Tourism Destination Management.
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5.1 Σύσταση DMO για την εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος (2/3)

TAG Rodos

Ανεξάρτητοι μελετητές/ ερευνητές

Πανεπιστήμια

Κέντρα ερευνών

….

Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)

Γραφείο Υποστήριξης Προγράμματος 
(PMO)

Φορείς διαχείρισης
Εταιρεία Τουρισμού 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
ΜΚΟ 

Ιδιωτικός τομέας: Τουριστικές επιχειρήσεις & Τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής

Destination Management Organization (DMO)

Στην προτεινόμενη δομή του DMO, η Ομάδα Έργου, TAG Rodos, αποτελεί το μηχανισμό εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης, με ευθύνη το συντονισμό 
και την οργάνωση των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και την παρακολούθηση της προόδου. Το σύστημα διακυβέρνησης που παρουσιάζεται διαμορφώθηκε 
βάσει των αναγκών του Προγράμματος και αποτυπώνει τη δομή του οργανισμού και τη λειτουργία του, ενώ στη συνέχεια περιγράφονται τα καθήκοντα και 
οι ρόλοι, ανά εμπλεκόμενο φορέα. Επιπλέον, ενσωματώνει φορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση της εποχικότητας, προκειμένου 
να αξιοποιηθεί το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία τους. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η δομή είναι ενδεικτική 
και κάποιες από τις λειτουργίες που εκτελούν ορισμένοι φορείς, μπορούν εναλλακτικά να ανατεθούν εξωτερικά, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 
(outsourcing) με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία. Τέτοιες λειτουργίες μπορεί να είναι π.χ. το Marketing & Branding.

Διαχειριστική ΑρχήΙΝΣΕΤΕ

Επιτροπή Παρακολούθησης

ΠΡΟ.ΤΟΥΡ



5.1 Σύσταση DMO για την εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος (3/3)

Άξονας 5: Διαχείριση & Παρακολούθηση

96

Φορέας/ Εμπλεκόμενο 
μέρος

Παρά το γεγονός, ότι η προτεινόμενη δομή είναι ενδεικτική, τα καθήκοντα και οι ρόλοι που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν 
βασικές λειτουργίες του DMO, απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης, βραχυπρόθεσμα, και για την αειφόρο 
διαχείριση του προορισμού, μακροπρόθεσμα. 

Ρόλος, καθήκοντα, λειτουργίες

ΙΝΣΕΤΕ • Έχει συμβουλευτικό ρόλο

• Παρέχει συνδυασμένες πολιτικές κατευθύνσεις και καθοδήγηση

• Παρακολουθεί την υλοποίηση του Προγράμματος και παρεμβαίνει όπου απαιτείται

Ομάδα Έργου  

“TAG Rodos”

• Υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου

• Αναλαμβάνει την στοχοθέτηση και παρακολούθηση των έργων, συμπεριλαμβανομένων των κύριων 
ενεργειών και οροσήμων και ενημερώνει τη Διαχειριστική Αρχή για την πρόοδό τους

• Αρμόδια για την εποπτεία και παρακολούθηση των επιμέρους παρεμβάσεων, αναφορικά με τους 
πόρους, τους δείκτες μέτρησης απόδοσης και τα οφέλη

• Καθορίζει τα χρονικά και ποιοτικά πρότυπα και τους όρους αποδοχής των εκροών του Προγράμματος 

• Λαμβάνει διορθωτικές ενέργειες κατά την πορεία υλοποίησης των δράσεων, όπου απαιτείται

• Αρμόδια για τη διαχείριση των κινδύνων

• Αναλαμβάνει τη διαχείριση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των επιμέρους παρεμβάσεων και 
διασφαλίζει τον επιτυχή συντονισμό τους

• Οργανώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής των δράσεων 

• Εποπτεύει και συντονίζει τους υπεύθυνους φορείς υλοποίησης, αναφορικά με τη χρηματοδότηση, 
μαζί με τη Διαχειριστική Αρχή, για την ορθή κατανομή των διαθέσιμων πόρων (ΕΠΑνΕΚ, ΠΕΠ κ.λπ.)

Διαχειριστική Αρχή

(Διεύθυνση Τουρισμού 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου)

• Παρακολουθεί την υλοποίηση του Προγράμματος και παρεμβαίνει όπου απαιτείται

• Εποπτεύει και συντονίζει τους υπεύθυνους φορείς υλοποίησης, αναφορικά με τη χρηματοδότηση, 
μαζί με την Ομάδα Έργου, για την ορθή κατανομή των διαθέσιμων πόρων (ΕΠΑνΕΚ, ΠΕΠ κ.λπ.)
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5.2 Υποστήριξη για τη διαχείριση δράσεων από ενδιάμεσους φορείς, τμήματα και ομάδες

R&D • Σχεδιάζει και εκπονεί προπαρασκευαστικές και εξειδικευμένες θεματικά μελετών, για την υποστήριξη 
του Προγράμματος, βραχυπρόθεσμα, και άλλων πρωτοβουλιών, μακροπρόθεσμα

• Σχεδιάζει και υλοποιεί έρευνες για την παρακολούθηση των δεικτών αποτελεσμάτων και προόδου των 
δράσεων

Εταιρεία Τουρισμού 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

• Σχεδιάζει και αναπτύσσει επικοινωνιακή καμπάνια προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την 
ολοκληρωμένη πληροφόρησή τους και την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους στην 
υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης

• Προετοιμάζει τον προϋπολογισμό και την εκτίμηση κόστους των προγραμματικών δράσεων, στο 
πλαίσιο ανάπτυξης της διαφημιστικής καμπάνιας

• Σχεδιάζει και αναπτύσσει ενημερωτικό υλικό (έντυπο και διαδικτυακό) ανά τουριστικό προϊόν

• Εκπονεί αναλυτικό Marketing & Branding Plan των προϊοντικών προτάσεων

• Αναλαμβάνει και υλοποίει ενέργειες προβολής και προώθησης της τουριστικής ταυτότητας και των 
προτεινόμενων τουριστικών μιγμάτων, σε πρώτο χρόνο, σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς

• Διαμορφώνει κατάλληλες προτάσεις και νέες δράσεις προώθησης, σε δεύτερο χρόνο, και συντονίζει 
τους Ενδιάμεσους Φορείς

• Αναλαμβάνει την επικοινωνία και ενημέρωση του Υπεύθυνου Ομάδας Έργου αναφορικά με τα 
αποτελέσματα διαφήμισης και προώθησης

Λοιποί Ενδιάμεσοι 
Φορείς

• Ενισχύουν τη δραστηριοποίηση και συσπείρωση των ζωντανών παραγωγικών, κοινωνικών και 
πολιτισμικών δυνάμεων της τοπικής τουριστικής οικονομίας

PMO • Παρέχει τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης

• Υποστηρίζει την παρακολούθηση του Προγράμματος Δράσης

• Υποστηρίζει την οριοθέτηση, το σχεδιασμό και την προετοιμασία των επιμέρους ενεργειών



7.2  Μεθοδολογία διαμόρφωσης δράσεων



Επισκόπηση Προγράμματος Δράσης

• Ο Οδικός Χάρτης εξειδικεύει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την άμβλυνση της εποχικότητας στην Ρόδο. Σκοπός του 
Προγράμματος Δράσης είναι η επίτευξη των στρατηγικών και ειδικών στόχων που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα 
μέσα από την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη των προϊοντικών προτάσεων.

• Οι δράσεις του αναλυτικού Οδικού Χάρτη, πρέπει να έχουν ως κεντρικό στόχο να αντιμετωπίσουν τα κρίσιμα ζητήματα για την 
τουριστική ανάπτυξη του νησιού κατά τους φθινοπωρινούς, να ενισχύσουν τα ισχυρά σημεία της Ρόδου, αξιοποιώντας τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι τίθενται.

• Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες, βάσει των οποίων θα πρέπει να εξειδικευθούν οι δράσεις και να 
διαμορφωθεί αναλυτικός Οδικός Χάρτης:
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Μεθοδολογία διαμόρφωσης δράσεων του Οδικού Χάρτη - Εισαγωγή

1. Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των τουριστών 3ης ηλικίας

2. Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των τουριστών που κάνουν διακοπές με 
παιδιά

3. Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των χωρών προέλευσης της Αγοράς- στόχου 
(Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία)

4. Ανάγκες σε ξενοδοχειακές υποδομές, δημόσιες υποδομές και παρεχόμενες 
υπηρεσίες

5. Ανάλυση SWOT, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της Ρόδου

Βασικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση αναλυτικού Οδικού Χάρτη

Ζήτηση

Προσφορά
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για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη

Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των τουριστών 3ης ηλικίας (1/2)

Δίνουν ιδιαίτερη σημασία, συγκριτικά με 
νεότερους επισκέπτες σε1:

Υγειονομικές 
Υποδομές

Ασφάλεια

Προσβασιμότητα Καθαριότητα

Το τμήμα της αγοράς 
με τη χαμηλότερη 
εποχικότητα στην 
ταξιδιωτική του 
συμπεριφορά

Οι διαθέσιμες μελέτες 
δείχνουν ότι τα ταξίδια 
σε περιόδους μη 
αιχμής είναι πιο 
ελκυστικά σε 
ταξιδιώτες 
μεγαλύτερων 
ηλικιακών ομάδων και 
υψηλότερων 
εισοδηματικών 
κλιμακίων.

Έρευνα σε 5* ξενοδοχεία, σε Άγγλους , 
Γερμανούς και Ολλανδούς 3ης ηλικίας, 
έδειξε ότι οι πρώτοι ενδιαφέρονται 
ιδιαίτερα για το “value for money” και 
την ύπαρξη οργανωμένων δραστη-
ριοτήτων εντός του ξενοδοχείου. Ενώ, οι 
Ολλανδοί τουρίστες 3ης ηλικίας δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή και τα 
γεύματα εντός των ξενοδοχείων (όπως 
είναι οι μικρές μερίδες, ειδικά 
διατροφικά μενού κ.λπ.). Επιπλέον, 
σημαντικό ρόλο παίζουν και οι 
διαπροσωπικές επαφές με το 
προσωπικό του ξενοδοχείου2.

Δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
συγκριτικά με νεότερους 
επισκέπτες σε:

Έλκονται περισσότερο 
από περιηγήσεις σε 

αρχαιολογικούς 
χώρους, ιστορικούς 

τόπους και πολιτιστικές 
διαδρομές, οπότε 

αποτελεί ομάδα - στόχο 
για την ανάπτυξη του 

πολιτιστικού 
τουρισμού.

ΙΤΕΠ, 2014. Η Εποχικότητα του 
Τουρισμού στην Ελλάδα.

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση των 
ηλικιωμένων για ένα ταξίδι διακοπών 
είναι 74% μεγαλύτερη συγκρινόμενη 
με την αντίστοιχη δαπάνη των 
νεότερων.

Οι +65 έδειξαν τη μεγαλύτερη αύξηση 
μεταξύ 2006 και 2011 σε:

• Αριθμό ταξιδιών (+29%)

• Διανυκτερεύσεις (+23%)

• Τουριστική δαπάνη (+33%)

Πηγή: Elisa Alén, et al (2012). New Opportunities for 
the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible
Tourism

Προτιμούν τα πακέτα διακοπών 
συγκριτικά με τους νεότερους 
τουρίστες, κυρίως για λόγους, 
ευκολίας, ασφάλειας και 
συντροφικότητας.

Μόνο 42% των ατόμων ηλικίας 55-74 
της E.E. κάνουν συχνή χρήση του 

internet. Το ποσοστό αυτό για τους 
νέους 16-24 είναι 90%, ενώ για τους 

25-54 το είναι 78%.

1Πηγή: ΙΤΕΠ, (2012) μελέτη για τον «Τουρισμό Τρίτης Ηλικίας»

2Πηγή: Caber Meltem, Albayrak Tahir, (2014) “Does the importance of hotel attributes differ for senior tourists?: A Comparison of three markets”, International

Journal of Contemporary Hospitality Management

Πηγή: Eurostat 
(2013)

Μόνο το 9,5% των ξενοδοχείων στην 
Ελλάδα φροντίζει να εντάξει στα  
πακέτα που προσφέρει πρόσθετες 
δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τους 
ηλικιωμένους1.

Ζήτηση
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1Πηγή: ΙΤΕΠ (2012) – Μελέτη για τον «Τουρισμό Τρίτης Ηλικίας»

 Ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τους ηλικιωμένους στα πακέτα 
υπηρεσιών που προσφέρουν τα μεγάλα ξενοδοχεία (χοροεσπερίδες, βραδιές 
παραδοσιακής κουζίνας, άλλες δημιουργικές ασχολίες)

 Ανάπτυξη/ προσαρμογή εφαρμογών (τύπου App) που να παραθέτουν το ενημερωτικό 
υλικό με τρόπο που προσιδιάζει στις ανάγκες και προτιμήσεις της μεγαλύτερης ηλικιακής 
ομάδας

 Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού των καταλυμάτων ή/ και άλλων 
τουριστικών υπηρεσιών για τους ιδιαίτερους τρόπους εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων

 Προσαρμογή των ξενοδοχειακών υποδομών για τη διευκόλυνση των ατόμων τρίτης 
ηλικίας

 Εκπαίδευση στελεχών τουριστικών καταλυμάτων (και ειδικότερα των 4* και 5* 
ξενοδοχείων) σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Ενδεικτικές παρεμβάσεις Είναι σχετικά εύκολο να 
μετατραπούν σε πιστούς και 
επαναλαμβανόμενους πελάτες

Δίνουν μεγάλη σημασία στις 
διαπροσωπικές επαφές που 
αναπτύσσονται με το 
προσωπικό του ξενοδοχείου και 
απολαμβάνουν ιδιαίτερα την 
εξατομικευμένη εξυπηρέτηση 
(π.χ. να τους σερβίρουν στο 
τραπέζι)

το ποσοστό της 
παγκόσμιας αγοράς που 
θα αποτελεί ο τουρισμός 

3ης ηλικίας το 20301

24%
Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως age-friendly μέσα από την εκπλήρωση 
των πιο κάτω προϋποθέσεων: 

• Προσβασιμότητα δημόσιου χώρου και κτιρίων

• Μέσα μεταφοράς φιλικά προς τους ηλικιωμένους

• Δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά

• Σεβασμός προς τους ηλικιωμένους

• Αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού

• Πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης και ειδικών πληροφοριών

• Σύστημα υγείας

• Τα ξενοδοχεία να τοποθετούν ειδικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση η
λικιωμένων εντός των δωματίων

Πηγή: World Health Organization (WHO), Πλαίσιο προδιαγραφών για Age-friendly environments

Ταξιδεύουν συχνότερα από 
τις άλλες ηλικιακές ομάδες 

για πολιτιστικούς και 
θρησκευτικούς λόγους1

18% έναντι 11-13% 

για τις υπόλοιπες ηλικιακές 
ομάδες

Ζήτηση

Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των τουριστών 3ης ηλικίας (2/2)
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Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο, των Schänzel και Yeoman (2015), αναφορικά με τις τάσεις του Οικογενειακού Τουρισμού, οι διακοπές είναι 
συχνά από τις λίγες ευκαιρίες που δίνεται σε μία οικογένεια να ξοδέψει χρόνο μαζί, για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αποσπάται η 
προσοχή τους από τη δουλειά ή το σχολείο. Ειδικότερα, οι οικογενειακές διακοπές είναι μία συμβολική περίοδος εκτός της κανονικότητας,
κατά τη διάρκεια της οποίας δημιουργούνται αναμνήσεις και «κτίζονται» οι κοινωνικές ταυτότητες των μελών της οικογένειας. Ως εκ τούτου, 
συνεχίζουν, εφόσον, το κύριο προϊόν του τουρισμού είναι οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν, για τις οικογένειες, οι εμπειρίες αυτές 
επικεντρώνονται στο χρόνο που “περνούν” οικογενειακά, κάνοντας δραστηριότητες πέραν του κανονικού, οι οποίες δημιουργούν 
ευχάριστες αναμνήσεις.

Αυξανόμενη ζήτηση 
υγιεινού φαγητού για 
τα παιδιά τους

 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την 
ικανοποίηση των αναγκών τους (π.χ. δημιουργία 
“γωνιά νοστιμιάς” με φαγητό ειδικά για τα παιδιά, 
όπως φρούτα, γιαούρτι, μπισκότα και κέικ, γάλα, 
χυμούς φρούτων, νερό κ.ά.)

 Διαμόρφωση χώρων για παιδικές δραστηριότητες 
(π.χ. “playroom” με παιδικά παιχνίδια)

 Διαμόρφωση χώρων ή/και παροχή υπηρεσιών που 
να καλύπτουν τις ανάγκες πολλών γενεών, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών υπαίθριων και 
εσωτερικών δραστηριοτήτων 

 Διαμόρφωση δωματίων για να φιλοξενούν 
οικογένειες κατά τους φθινοπωρινούς μήνες (π.χ. 
ευρύχωρα ή συγκοινωνούντα υπνοδωμάτια με 
ανέσεις για τα παιδιά)

 Θερμαινόμενες πισίνες κατάλληλες για παιδιά

Ενδεικτικές παρεμβάσεις

• Δραστηριότητες για 
τους γονείς με τα παιδιά

• Συγκοινωνούντα 
δωμάτια 

• Μπουφές φαγητού για 
τα παιδιά

• Πισίνα φιλική για τα 
παιδιά

“MUST HAVES”

Ενδεικτικές Σύμφωνα με έρευνα 
του Hilton, το 2012, αναφορικά 
με τις τάσεις του Οικογενειακού 
Τουρισμού στα ξενοδοχειακά 
θέρετρα, σε 1.200 ερωτηθέντες, 
ξεχώρισαν τα παρακάτω “must 
haves”

Τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των τουριστών που κάνουν διακοπές με παιδιά

Πηγές: Tourism-review.com, 2015. Family and Kids Travel – Current Trends.

Schänzel, H. A. and Yeoman, I., 2015. Trends in family tourism.

Hilton Blue Paper, 2012. Resort Travel Trends: What Families Want.Visa, 2013. Visa affluent study.

Ζήτηση
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Οι κακές καιρικές συνθήκες 
που ενδέχεται να 
επικρατήσουν κάποιες 
ημέρες από τις διακοπές των 
επισκεπτών της Ρόδου, κατά 
τη διάρκεια του Οκτωβρίου 
και του Νοεμβρίου, 
καθιστούν αναγκαία την 
ανάλογη προσαρμογή των 
ξενοδοχειακών υποδομών 
και υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, οι ενδεικτικές 
παρεμβάσεις που 
προτείνονται, όπως 
αναφέρεται και παραπάνω,
αποσκοπούν στη βελτίωση 
και την προσαρμογή των 
ξενοδοχειακών και 
βοηθητικών χώρων για να 
δεχθούν επισκέπτες, οι 
οποίοι αφενός θα 
παραμένουν περισσότερες 
ώρες στο ξενοδοχείο και 
αφετέρου έχουν 
διαφορετικές ανάγκες από 
ό,τι στη θερινή περίοδο. 

Ενδεικτικές ανάγκες σε ξενοδοχειακές υποδομές και παρεχόμενες υπηρεσίες

 Δημιουργία “ζωνών ησυχίας” ή χώρους διαβάσματος και χαλάρωσης 

 Διαμόρφωση κλειστών χώρων για άθληση

 Θέρμανση σε επιλεγμένους εξωτερικούς χώρους όπου δύναται να παραμείνουν επισκέπτες κατά της 
διάρκεια της ημέρας, π.χ. σόμπες σε υπαίθριο εστιατόριο 

 Παροχή internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια των επισκεπτών

 Διοργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για τους ενήλικες επισκέπτες, π.χ. “bingo nights”

 Διαμόρφωση χώρων για παιδικές δραστηριότητες

Ενδεικτικές παρεμβάσεις

• Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων που φιλοξενούν επισκέπτες για πολλές ώρες

• Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων που απευθύνονται σε συγκεκριμένο τμήμα των στόχων - αγορών, 
για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους

• Παροχή εσωτερικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών γενεών, ταυτόχρονα, 
αλλά και ανεξάρτητα

• Διαμόρφωση ευρύχωρων δωματίων, με ανέσεις για τους επισκέπτες

Ενδεικτικές ανάγκες σε λοιπές τουριστικές  και δημόσιες υποδομές
• Ανάγκη προστασίας των επισκεπτών σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους από τις κακές καιρικές συνθήκες 

• Ανάγκη προστασίας των τουριστών από τις κακές καιρικές συνθήκες στις στάσεις λεωφορείων κεντρικών 
σημείων και αξόνων κύριων τουριστικών περιοχών

• Προσαρμογή παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων εστίασης

 Κάλυψη περιμετρικά των μνημείων (διαδρομών) με στέγαστρα για τους επισκέπτες 

 Κατασκευή στεγάστρων σε στάσεις λεωφορείων, όπου απαιτείται

 Διάθεση κουβερτών σε πελάτες που επιθυμούν να γευματίσουν στον εξωτερικό χώρο 
επιχείρησης εστίασης (ως εναλλακτική, της σόμπας)

Ενδεικτικές παρεμβάσεις

Προσφορά

Ανάγκες σε ξενοδοχειακές υποδομές, δημόσιες υποδομές και παρεχόμενες υπηρεσίες
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Helpful in achieving the objective

Πηγή: Διαγνωστική Ανάλυση, ΙΝΣΕΤΕ
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Παρατίθενται από τη μελέτη 
«Διαγνωστική ανάλυση του 
τουριστικού κλάδου στη 
Ρόδο & στην Κω» ενδεικτικά 
σημεία της ανάλυσης SWOT, 
αναφορικά με τα 
χαρακτηριστικά της Ρόδου.

Αξιοποίηση
των ευκαιριών που 
παρουσιάζονται για 
τη μελλοντική 
εξυπηρέτηση των 
στόχων της Ρόδου, 
αναφορικά με την 
άμβλυνση της 
εποχικότητας 

Αντιμετώπιση

των κενών και των 
προβλημάτων που 
εντοπίζονται 

Παρακολούθηση

πιθανών κινδύνων 
και λήψη μέτρων 
μείωσης αυτών 

 Πρωτοβουλίες τοπικής αυτοδιοίκησης για την 
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

 Αξιοποίηση σημαντικών έργων υποδομών 
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

 Αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

 Συμμετοχή του νησιού στην υλοποίηση της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: να αποτελέσει 
έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της 
βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, 
πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία) 
παγκοσμίως.

! Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον – ασταθές 
πολιτικό περιβάλλον.

! Καθυστέρηση στην προώθηση μεταρρυθμίσεων 
και διατήρηση του γραφειοκρατικού θεσμικού 
περιβάλλοντος.

! Μειωμένη διαθεσιμότητα πόρων για υλοποίηση 
δημόσιων υποδομών & ιδιωτικών επενδύσεων.

! Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης – μείωση δυνατότητας 
υποστήριξης δράσεων ανάπτυξης τοπικής 
οικονομίας.

! Έντονες πιέσεις στο περιβάλλον από τη χωρική 
συγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας στην 
παράκτια ζώνη του νησιού.

! Άνιση κατανομή της τουριστικής 
δραστηριότητας (υπέρμετρη τουριστική 
αναπτυξιακή της παράκτιας ζώνης)

! Έλλειψη δικτύωσης επιχειρήσεων 

! Εποχική απασχόληση με βάση τον τουρισμό.

! Υψηλή εξάρτηση από τον τριτογενή τομέα.

! Πληθυσμιακή & παραγωγική συγκέντρωση στην 
Δημοτική Ενότητα Ρόδου (43%).

! Προβλήματα χάραξης και ασφάλειας σε 
τμήματα του οδικού δικτύου.

! Έλλειμμα σε υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε 
σημαντικές παράκτιες τουριστικές περιοχές.

 Άριστο κλίμα με πολύ υψηλό ποσοστό 
ηλιοφάνειας – ήπιος χειμώνας

 Αξιόλογο φυσικό περιβάλλον

 Παγκόσμιας φήμης και σπουδαιότητας 
αρχαιολογικοί χώροι & πολιτιστικά μνημεία

 Πληθυσμός εξοικειωμένος με την τουριστική 
δραστηριότητα.

 Χαμηλότερη ανεργία από τα εθνικά επίπεδα

 Ικανοποιητικές υποδομές μεταφορών 
αναλογικά με το μέγεθος του νησιού

 Ισχυρό αναπτυξιακό περιβάλλον – σημαντική 
δραστηριοποίηση τοπικών φορέων 

 Σημαντικές υποστηρικτικές τουριστικές 
υποδομές

Αποτελεσματική 
διαχείριση

των υφιστάμενων 
τουριστικών πόρων 
για την αύξηση της 
αποδοτικότητάς τους 

Προσφορά

Ανάλυσης SWOT, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της Ρόδου
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Συγκεντρωτική παρουσίαση

ΕΣΠΑ 
2014-2020

ΕΠ  
Ανθρώπινο 
Δυναμικό

ΕΠ 
Μεταφορές/ 
Περιβάλλον

ΠΕΠ ΠΕΠ 
Νοτίου 
Αιγαίου

ΕΠ

ΕΠ 
Ανταγων/τητα
Επιχειρ/τητα
Καινοτομία

ΕΠ     
Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου
ΕΠ          

Τεχνική 
Βοήθεια

€5.187 εκ.

€4.665 εκ.

€2.667 εκ.

€168,17 εκ.



Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, οικοδομείται και στηρίζεται σε 
τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες:

• Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου 
δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις

• Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, 
ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και 
καινοτόμους

• Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων 
/δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα 
χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα

• Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη 
δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό 
επιχειρησιακό περιβάλλον. 
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ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (1/2)

Στόχος Δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς 
και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας και υλοποιεί την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της 
έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της 
Ελλάδας και των περιφερειών της.

Συνολικός προϋπολογισμός: €4.665 εκ.

Στρατηγικοί 
Τομείς

Υγεία

ΤΠΕ

Τουρισμός Αγρο‐
διατροφή

Περιβάλλον

Υλικά –
Κατα‐

σκευές

Ενέργεια
Δημιουργική 
Πολιτιστική 
Βιομηχανία

Εφοδιαστική
(Logistics)

Οι δράσεις του ΕΠΑνΕΚ αφορούν στους στρατηγικούς τομείς 
και για όλες τις περιφέρειες της χώρας

Οι 9 στρατηγικοί τομείς



Μέσω του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 θα χρηματοδοτηθούν δράσεις και έργα που θα αφορούν κατά προτεραιότητα τα εξής: 
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Η στρατηγική του τομέα του τουρισμού για την περίοδο 2014-20 συνίσταται στην ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού με το
συνδυασμό του φυσικού και του πολιτιστικού αποθέματος και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας σε ένα συνολικό προϊόν
εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει ένα
σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων αλλά διακριτών τουριστικών προϊόντων και θα εξασφαλίζει ένα ενιαίο επίπεδο ελάχιστων
ποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αποτέλεσμα της στρατηγικής επιδιώκεται να είναι η επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και η αύξηση των εσόδων ανά επισκέπτη, σημεία στα οποία η χώρα υστερεί σημαντικά έναντι των
ανταγωνιστών της.

1. Ανάπτυξη ειδικών 
μορφών τουρισμού, 
αναβάθμιση ή/ και 
διαφοροποίηση του 
παραδοσιακού 
μοντέλου «ήλιος-
θάλασσα»

2. Εξασφάλιση 
υψηλότερης ποιότητας 
υπηρεσιών που 
προσφέρονται σε όλη 
την αλυσίδα αξίας

3. Συντονισμένες 
δράσεις προώθησης 
τουριστικού προϊόντος 
από όλους τους 
συντελεστές με 
εστιασμένο σχεδιασμό

4. Κατάρτιση 
απασχολουμένων/δράσ
εις παροχής 
υποστήριξης στους 
επιχειρηματίες και 
αναβάθμιση 
παρεχόμενης 
τουριστικής 
εκπαίδευσης

5. Βελτίωση δημόσιων –
κυρίως- υποδομών και 
υπερδομών, αλλά και 
ιδιωτικών με τις οποίες 
ο επισκέπτης έρχεται σε 
επαφή, με καινοτόμες 
παρεμβάσεις για 
ανάδειξη της 
επισκεψιμότητας των 
τουριστικών 
προορισμών της χώρας

.
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ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Επικέντρωση σε:

1. Καταπολέμηση της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης 

2. Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, 

3. Συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

4. Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας

5. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

6. Καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

7. Αναβάθμιση και διασύνδεση των συστημάτων Τεχνικο ‐ επαγγελματικής

8. Προώθηση της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

9. Ενδυνάμωση των δεσμών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο

10. Ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της προώθησης της έρευνας και 
της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού

11. Αναβάθμιση του συστήματος διά βίου μάθησης και αύξηση της συμμετοχής σε αυτήν

Για την ενίσχυση της απασχόλησης, προτεραιότητα θα δοθεί σε τομείς της οικονομίας με υψηλή αναπτυξιακή προοπτική, όπως ο 
αγροδιατροφικός τομέας, ο τουρισμός, η πληροφορική κ.α.

Στόχος

Συνολικός προϋπολογισμός: €2.667 εκ.

Αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης 
δεξιοτήτων και βιώσιμης απασχόλησης για όλους και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
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ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Αναπτυξιακές προτεραιότητες: 

 Προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του 
βασικού ΔΕΔ-Μ (οδικών και σιδηροδρομικών) και 
περαιτέρω ανάπτυξη / αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ-
Μ (με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και 
επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων και αεροδρομίων)

 Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και 
εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών

 Βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών

 Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών 
αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς 
και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων)

Οδικές μεταφορές

Θαλάσσιες μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Στόχος

Συνολικός προϋπολογισμός: €5.187εκ.

Προστασία του Περιβάλλοντος με στόχο τη μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον και ανάπτυξη,
εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

Δράσεις βελτίωσης των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, συστημάτων αυτοματισμού και αεροναυτιλίας, 
συστημάτων επικοινωνιών, ενίσχυσης της ασφάλειας επιβατών και αναβάθμισης των υποδομών ασφαλείας τους, στο αεροδρόμιο 

της Ρόδου με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών



Αναπτυξιακές προτεραιότητες 

1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
και της Καινοτομίας

2. Αειφορική Ανάπτυξη και 
Διαχείριση των Πόρων

3. Βελτίωση Βασικών Υποδομών

4. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
– Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

5. Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Συνοχής
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ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Στόχος Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας που αποτελεί και τον κεντρικό της στόχο είναι «να αποτελέσει έναν από 
τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού».

Δράσεις για τον Τουρισμό

 Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας με την ανάπτυξη 
νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο 
φυσικός, γαστρονομικός και πολιτισμικός πλούτος 
της Περιφέρειας, 

 Αναβάθμιση των καταλυμάτων με βελτίωση των 
υπηρεσιών, απόκτηση πιστοποιήσεων 

 Χρήση ΤΠΕ και καθαρών τεχνολογιών

Συνολικός προϋπολογισμός: €168,17 εκ.

 Τουρισμός της εμπειρίας: Ο 
τουρισμός της εμπειρίας θα 
αποτελέσει τον αναπτυξιακό 
κορμό γύρω από τον οποίο θα 
αναπτυχθούν παραγωγικές 
δραστηριότητες βασισμένες στη 
γνώση και την καινοτομία με 
μεσοπρόθεσμο στόχο τη 
διαφοροποίηση της οικονομίας 
και τον εμπλουτισμό των 
αναπτυξιακών επιλογών

 Αγροδιατροφή

 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε 
αρμονία με το φυσικό 
περιβάλλον – χρήση πράσινων 
τεχνολογιών, εξοικονόμηση και 
παραγωγή ενέργειας

Τομείς εξειδίκευσης 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Προτεραιοποίηση αγοράς στόχου (χώρα προέλευσης)
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Κριτήρια και βαρύτητες
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Ποιοτικά κριτήρια και βαρύτητες

Awareness-Image and Perception: Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται κατά πόσο η Ρόδος είναι γνωστή σαν τουριστικός προορισμός, κατά πόσο έχει θετική
εικόνα στην αγορά, και τι στάση αναπτύσσουν οι καταναλωτές προς επιμέρους στοιχεία του Μίγματος Μάρκετινγκ της Ρόδου (π.χ. τιμές).

Προσβασιμότητα: Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται πόσο καλή είναι η αεροπορική σύνδεση, η συχνότητα, τα ωράρια πτήσεων, οι τιμές και η γεωγραφική
κάλυψη.

Καιρικές συνθήκες χώρας στόχου vs. Καιρικές συνθήκες Ρόδου: Στο κριτήριο αυτό συγκρίνονται οι διαφορετικές θερμοκρασίες και συνθήκες
ηλιοφάνειας που επικρατούν στις αγορές στόχο κατά τους shoulder months με αυτές της Ρόδου, καθώς μεγαλύτερες διαφορές αυξάνουν την
ελκυστικότητα του νησιού για τους μήνες αυτούς.

Fit με το προτεινόμενο προϊόν: Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται κατά πόσο το προτεινόμενο προϊόν για την άμβλυνση της εποχικότητας στην Ρόδο
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προτιμήσεις της συγκεκριμένης αγοράς (λαμβάνονται υπόψη στοιχεία του τουριστικού προϊόντος όπως η
διαμονή, οι υπηρεσίες, το περιβάλλον κλπ.)

Distribution / Structure of Industry: Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η δομή της τουριστικής βιομηχανίας (οργανωτές, ταξιδιωτικά γραφεία), ο βαθμός
δέσμευσης των οργανωτών προς τον προορισμό, η χρήση του Ίντερνετ, η παρουσία της Ρόδου σε καταλόγους, καθώς και η εξάρτηση της ζήτησής από
tour operators (υψηλή εξάρτηση συνεπάγεται υψηλότερη βαθμολογία στο συγκεκριμένο κριτήριο, καθώς οι ΤΟ και τα πακέτα κρίνεται ότι αποτελούν
τα κύρια κανάλια πώλησης και προϊόντα αντίστοιχα για τη συγκεκριμένη εποχή του έτους.
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Ποσοτικά κριτήρια και βαρύτητες

Mέγεθος Δυνητικής Αγοράς (Κ1): Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται το μέγεθος της αγοράς της κάθε χώρας που ταξιδεύει για Η&Θ (Κ1α: Βαρύτητα 10) και
το αντίστοιχο μέγεθος της αγοράς που ταξιδεύει για Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό (Κ1β: Βαρύτητα 5)

Μέγεθος Υφιστάμενης Αγοράς (Κ2): Στο κριτήριο αυτό εξετάζονται α. η επιλογή της Ρόδου ως μέρος διακοπών μέσω των αεροπορικών αφίξεων
αλλοδαπών τουριστών στο νησί το 2014 (Κ2α: Βαρύτητα 15) και β. το μερίδιο της κάθε χώρας στο σύνολο του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα
γενικότερα (Κ2β: Βαρύτητα 5)

Μέση διάρκεια διαμονής (Κ3) & Μέση ημερήσια δαπάνη (Κ4): Στο κριτήριο αυτό συγκρίνονται τα στοιχεία για μέση διάρκεια διαμονής στα
Δωδεκάνησα (2012) για κάθε χώρα προέλευσης που εξετάστηκε (Κ3: Βαρύτητα 5), ενώ στο Κ4 συγκρίθηκαν μεγέθη ημερήσιας δαπάνης στη Ρόδο
(2011) (Κ4α: Βαρύτητα 5) και μεγέθη ημερήσιας δαπάνης για διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα» στην Ελλάδα (ΙPK international data 2013) (Κ4β:
Βαρύτητα 5)

Εποχικότητα στα ταξίδια (Κ5): Στο κριτήριο αυτό εξετάζονται 3 μεταβλητές α. Εποχικότητα στη Ρόδο συγκρίνοντας τα ποσοστά αφίξεων Ιουν-Σεπτ
2014 των χωρών (K5α: Βαρύτητα 15), β. Εποχικότητα εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης, βάσει δείκτη GINI (ITEΠ 2011)
(Κ5β: Βαρύτητα 10) και γ. Εποχικότητα σε outbound ταξίδια ανά χώρα, δηλ. ποιες χώρες παρουσιάζουν τη χαμηλότερη εποχικότητα στα ταξίδια τους
(Κ5γ: Βαρύτητα 5) βάσει στοιχείων ΕUROSTAT 2013

Κατά καφαλήν εισόδημα (GNI per capita) (Κ6): Στο κριτήριο αυτό συγκρίθηκαν τα GNI per Capita βάσει στοιχείων της World Bank 2014.
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Πηγές πληροφόρησης

Ποσοτικά Κριτήρια Πηγές πληροφόρησης

Mέγεθος Δυνητικής Αγοράς (Κ1): Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται το
μέγεθος της αγοράς της κάθε χώρας που ταξιδεύει για Η&Θ (Κ1α:
Βαρύτητα 10) και το αντίστοιχο μέγεθος της αγοράς που
ταξιδεύει για Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό (Κ1β:
Βαρύτητα 5)

K1α • PKI (2013) segment Sun & Beach - Source Markets data

Κ1β • PKI (2013) segment Cultural & Religion - Source Markets data

Μέγεθος Υφιστάμενης Αγοράς (Κ2): Στο κριτήριο αυτό
εξετάζονται α. η επιλογή της Ρόδου ως μέρος διακοπών μέσω των
αεροπορικών αφίξεων αλλοδαπών τουριστών στο νησί το 2014
(Κ2α: Βαρύτητα 15) και β. το μερίδιο της κάθε χώρας στο σύνολο
του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα γενικότερα (Κ2β:
Βαρύτητα 5)

K2α • Διεθνείς αφίξεις ανά χώρα προέλευσης, 2014, ΥΠΑ data

Κ2β • ΙΤΕΠ, (ΞΕΕ) ‐ Στοιχεία ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2011 –
παρουσίαση «Η εποχικότητα του Τουρισμού στην Ελλάδα»

Μέση διάρκεια διαμονής (Κ3) & Μέση ημερήσια δαπάνη (Κ4):
Στο κριτήριο αυτό συγκρίνονται τα στοιχεία για μέση διάρκεια
διαμονής στα Δωδεκάνησα (2012) για κάθε χώρα προέλευσης
που εξετάστηκε (Κ3: Βαρύτητα 5), ενώ στο Κ4 συγκρίθηκαν
μεγέθη ημερήσιας δαπάνης στη Ρόδο (2011) (Κ4α: Βαρύτητα 5)
και μεγέθη ημερήσιας δαπάνης για διακοπές «Ήλιος & Θάλασσα»
στην Ελλάδα (ΙPK international data 2013) (Κ4β: Βαρύτητα 5)

Κ3 • Μέση διάρκεια Διαμονής στα Δωδεκάνησα, 2012: ΕΛΣΤΑΤ (2012)‐
από «Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού κλάδου στην Ρόδο & 
την Κω», 2015, ΙΝΣΕΤΕ

Κ4α • Μέση ημερήσια δαπάνη στη Ρόδο (2011): Τράπεζα της Ελλάδος 
2011

Κ4β • Μέση ημερήσια δαπάνη Η&Θ στην Ελλάδα (2013): IPK 
International (2013) – «Διαγνωστική ανάλυση του τουριστικού 
κλάδου στην Ρόδο & την Κω», 2015, ΙΝΣΕΤΕ

Εποχικότητα στα ταξίδια (Κ5): Στο κριτήριο αυτό εξετάζονται 3
μεταβλητές α. Εποχικότητα στη Ρόδο συγκρίνοντας τα ποσοστά
αφίξεων Ιουν-Σεπτ 2014 των χωρών (K5α: Βαρύτητα 15), β.
Εποχικότητα εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα ανά χώρα
προέλευσης, βάσει δείκτη GINI (ITEΠ 2011) (Κ5β: Βαρύτητα 10)
και γ. Εποχικότητα σε outbound ταξίδια ανά χώρα, δηλ. ποιες
χώρες παρουσιάζουν τη χαμηλότερη εποχικότητα στα ταξίδια
τους (Κ5γ: Βαρύτητα 5) βάσει στοιχείων ΕUROSTAT 2013

Κ5α • ΣΕΤΕ επεξεργασία στοιχείων αεροδρομίων 2014, ΥΠΑ

Κ5β • Εποχικότητα εισερχόμενου τουρισμού ανά χώρα προέλευσης, 
2011: GINI, ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ - ΜΕΛΕΤΗ 2013, αφορά 
2011

Κ5γ • ΕUROSTAT, Distribution over the year of tourism nights of EU 
residents, 2013, ΣΕΤΕ επεξεργασία

Κατά καφαλήν εισόδημα (GNI per capita) (Κ6): Στο κριτήριο αυτό
συγκρίθηκαν τα GNI per Capita βάσει στοιχείων της World Bank
2014.

• World Bank 2014 data, GNI per capita
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Βαθμολογία ανά χώρα προέλευσης

Ελλειπή στοιχεία Οι συγκεκριμένες αγορές δεν αξιολογήθηκαν ποιοτικά

Με παραδοχές

Ποσοστική Βαθμολογία

Χώρα Προέλευσης Κ1α Κ1β Κ2α Κ2β Κ3 Κ4α Κ4β Κ5α Κ5β Κ5γ Κ6 Συνολική Βαθμολογία

Γερμανία 10 8 10 10 10 6 7 7 4 8 7 780

ΗΠΑ 8 7 1 6 2 10 8 9 9 8 8 685

Ηνωμένο Βασίλειο 8 7 10 9 6 3 7 5 4 6 6 655

Γαλλία 6 7 6 7 2 9 9 8 5 6 6 640

Σουηδία 3 2 8 3 5 9 10 5 3 6 9 610

Φινλανδία 1 1 5 2 5 9 10 9 5 6 7 575

Δανία 2 1 5 2 6 9 10 5 2 10 9 560

Νορβηγία 1 3 6 2 7 9 10 3 1 6 10 540

Ολλανδία 5 4 5 4 10 2 3 6 3 4 8 540

Κίνα 7 7 1 1 2 9 9 9 10 8 1 520

Ελβετία 3 4 3 2 8 5 5 4 3 5 10 510

Βέλγιο 4 3 4 3 10 5 4 6 3 3 7 500

Ρωσία 7 4 9 4 6 10 8 2 2 5 2 480

Ισραήλ 1 1 4 1 1 5 5 10 5 8 5 475

Αυστρία 3 3 3 3 7 10 4 2 1 4 8 430

Ιταλία 4 7 7 7 2 3 2 1 2 1 5 390

Πολωνία 2 4 5 3 7 1 2 1 1 4 2 265

Ισπανία 1 4 1 2 3 0 0 1 8 4 4 265

Πολωνία 2 4 5 3 7 1 2 1 1 4 2 265

Τουρκία 1 1 2 1 3 0 0 1 10 0 1 200

Ουκρανία 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 115

Λιθουανία 1 1 1 1 n/a #N/A 0 6 0 2 2 #N/A

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 10 5 15 5 5 5 5 15 10 5 20 100
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Ποιοτικά Κριτήρια Πηγές πληροφόρησης

Awareness-Image &
perception

• Εμπειρογνωμοσύνη Μελετητή
• Συναντήσεις με Tour Operators
• Δημοσιεύματα

Προσβασιμότητα • Ανάλυση στοιχείων ΥΠΑ
• Συναντήσεις με Tour Operators

Distribution/ Structure of
industry

• Συναντήσεις με Τour Operators
• Μελέτη Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (KOT) για τις αντίστοιχες αγορές

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

• Εμπειρογνωμοσύνη Μελετητή
• Στρατηγικός Σχεδιασμός McKinsey (2013)
• ΙPK International, επεξεργασία SETE intelligence
• Συναντήσεις με Tour Operators
• Η γαστρονομία στο Μαρκετινγκ του Τουρισμού (ΣΕΤΕ, 2009)
• Δημοσιεύματα

Καιρικές Συνθήκες • ΒΒC weather
• Accuweather.com: http://www.accuweather.com/el/il/tel-aviv/215854/october-weather/215854
• Weatherbase.com: http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=303660&cityname=Bern-Bern-

Switzerland&units=metric
• Holiday-weather.com: http://www.holiday-weather.com/warsaw/averages/

118

Πηγές πληροφόρησης
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Βαθμολογία ανά χώρα προέλευσης

Awareness-Image
& perception

Προσβασιμότητα
Distribution/
Structure of
industry

Fit με το 
προτεινόμενο 
προϊόν

Καιρικές Συνθήκες
Συνολική 
Βαθμολογία

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15 25 15 25 20 100

Γερμανία 10 9 10 9 9 930

Ηνωμένο Βασίλειο 10 9 10 9 8 910

Σουηδία 8 8 8 9 9 845

Γαλλία 7 9 8 10 7 840

Φινλανδία 8 7 8 9 10 840

Ρωσία 8 8 8 7 9 795

Αυστρία 9 5 10 9 8 795

Ολλανδία 9 6 8 8 9 785

Δανία 9 6 9 7 9 775

Ισραήλ 9 9 8 8 3 740

Βέλγιο 7 6 7 8 9 740

Νορβηγία 8 5 9 7 9 735

Ιταλία 9 5 9 10 4 725

Πολωνία 7 4 8 7 8 660

Ελβετία 6 6 7 6 7 635

ΗΠΑ 6 2 5 7 7 530

Κίνα 2 2 4 6 6 410

KEY

8-10

5-7

1-4
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Αποτελέσματα

ΣΤΟΧΟΙ - ΑΓΟΡΕΣ (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)
Βαρύτητα Ποιοτικών και Ποσοτικών κριτηρίων 50:50

ΧΩΡΑ

ΠΟΣΤΟΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΡΟΠ. ΑΦΙΞΕΙΣ 
2014

Γερμανία 780 930 855 276.082

Ηνωμένο Βασίλειο 655 910 782,5 318.986

Γαλλία 640 840 740 84.395

Σουηδία 610 845 727,5 136.700

Φινλανδία 575 840 707,5 60.019

Δανία 560 775 667,5 62.482

Ολλανδία 540 785 662,5 62.505

Ρωσία 480 795 637,5 240.242

Νορβηγία 540 735 637,5 89.289

Βέλγιο 500 740 620 56.379

Αυστρία 430 795 612,5 41.807

ΗΠΑ 685 530 607,5 2.000

Ισραήλ 475 740 607,5 109.094

Ελβετία 510 635 572,5 40.746

Ιταλία 390 725 557,5 99.644

Κίνα 520 410 465 2.000
Πολωνία 265 660 462,5 75.762
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Απεικόνιση Αποτελεσμάτων
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Η Ρόδος ως επιλογή για Η&Θ Τουρισμό

Πηγή: IPK International, επεξεργασία SETE intelligence

• Η Ρόδος δεν αποτελεί πρώτη επιλογή S&B για καμία χώρα προέλευσης επισκεπτών
• Αποτελεί όμως 2η επιλογή μετά την Κρήτη για Σκανδιναβούς, Γερμανούς και Ρώσους, αφού σχεδόν 1 στους 4 επισκέπτες από αυτές 

τις χώρες που έρχονται στην Ελλάδα για Η&Θ, επιλέγουν τη Ρόδο
• Αποτελεί 3η επιλογή, μετά τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη για τους Βρετανούς και τους Ολλανδούς (1 στους 5 που 

έρχονται στην Ελλάδα για H&Θ επιλέγει Ρόδο)

• Γάλλοι, Ιταλοί και Σκανδιναβοί έρχονται στη Ρόδο για το Πολιτιστικό & Θρησκευτικό τουρισμό
• Σχεδόν 1 στους 3 Γάλλους που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό  Π & Θ επιλέγει την Ρόδο
• 1 στους 4 Ιταλούς που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό Π&Θ επιλέγει την Ρόδο

Περιοχή Προορισμού Σύνολο Γερμανία

Ηνωμένο 

Βασίλειο Ρωσία Σκανδιναβία Γαλλία Ολλανδία Ιταλία Σερβία Βέλγιο Πολωνία Τουρκία

Αθήνα 4% 0% 1% 8% 1% 14% 0% 3% 2% 0% 1% 8%

Βόρεια Ελλάδα, Χαλκιδική 9% 5% 2% 10% 1% 0% 0% 5% 30% 0% 23% 0%

Πελοπόννησος 2% 2% 0% 0% 0% 8% 2% 7% 1% 1% 11% 1%

Κέρκυρα 8% 10% 11% 3% 3% 9% 7% 11% 8% 9% 7% 0%

Κρήτη 27% 39% 23% 38% 41% 50% 22% 11% 0% 31% 15% 0%

Ρόδος 18% 24% 20% 22% 27% 10% 22% 12% 1% 17% 21% 15%

Άλλα νησιά του Αιγαίου 20% 13% 26% 12% 17% 8% 36% 41% 12% 37% 4% 68%

Υπόλοιπη Ελλάδα 11% 5% 17% 7% 10% 1% 11% 10% 46% 4% 19% 7%

Πηγή: IPK International, επεξεργασία SETE Intelligence

Εισερχόμενος τουρισμός Η&Θ στην Ελλάδα, από:

Περιοχή Προορισμού Σύνολο Βουλγαρία

Ηνωμένο 

Βασίλειο Ιταλία Γαλλία Γερμανία Πολωνία Βέλγιο Σκανδιναβία Τουρκία

Αθήνα 33% 15% 33% 34% 21% 28% 40% 0% 5% 25%

Βόρεια Ελλάδα, Χαλκιδική 13% 57% 5% 5% 0% 15% 9% 31% 5% 20%

Άλλα νησιά του Αιγαίου 13% 1% 11% 4% 15% 4% 35% 3% 31% 0%

Κρήτη 12% 0% 3% 7% 11% 24% 0% 0% 37% 0%

Πελοπόννησος 10% 0% 21% 9% 5% 6% 14% 45% 2% 0%

Ρόδος 7% 1% 2% 25% 30% 0% 2% 2% 12% 1%

Υπόλοιπη Ελλάδα 7% 21% 7% 11% 0% 2% 0% 17% 2% 23%

Κέρκυρα 5% 5% 18% 5% 18% 21% 0% 2% 6% 31%

Πηγή: IPK International, επεξεργασία SETE Intelligence

Εισερχόμενος τουρισμός Π&Θ στην Ελλάδα, από:



Πηγή: WTO, Eurobarometer 2013, Τράπεζα της Ελλάδος από μελέτη McKinsey (2013)

Υποστηρικτικό Υλικό για ποιοτική αξιολόγηση
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Κατάταξη χωρών βάσει προσέλκυσης από Πολιτιστικό Τουρισμό



Πηγή: IPK International (2013)

Υποστηρικτικό Υλικό για ποιοτική αξιολόγηση

• Ο πιο διαδεδομένος τρόπος πληροφόρησης των τουριστών για τον προορισμό είναι το 
διαδίκτυο, με ποσοστό το οποίο αγγίζει το 82% και ακολουθούν τα ταξιδιωτικά γραφεία με 
43%, οι ταξιδιωτικοί οδηγοί με 18% και οι φίλοι / συγγενείς με 17%.
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Πληροφόρηση

• Το διαδίκτυο αποτελεί το βασικό μέσο πληροφόρησης για τους Γερμανούς & Βρετανούς τουρίστες (100%), ενώ είναι 
συγκριτικά λιγότερο διαδεδομένο για τους τουρίστες από την Τουρκία (65%) και τη Γαλλία (76%).

• Για τους Ρώσους τουρίστες τα ταξιδιωτικά γραφεία αποτελούν το βασικό τρόπο πληροφόρησης τους (100%), ενώ υψηλό είναι 
και το ποσοστό των Ιταλών (58%) και των Τούρκων (51%) που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο πληροφόρησης για τον 
προορισμό τους

Μέσο πληροφόρησης

Διαδίκτυο 100% 94% 76% 100% 84% 65%

Ταξιδιωτικό Γραφείο - 100% 27% 14% 58% 51%

Κατάλογος ταξιδιωτικού
πρακτορείου

5% 9% 6% 11% - 2%

Ταξιδιωτικός οδηγός / βιβλίο 42% 9% 36% 23% 8% 9%

Φίλοι / συγγενείς ‐ 21% ‐ 11% ‐ 9%



Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)

Τεκμηρίωση βαθμολογίας



Πηγές: 1Μελέτη McKinsey, γράφημα σελ. 165 «Index for affinity towards cultural tourism», 2Η γαστρονομία στο Μαρκετινγκ του Τουρισμού (ΣΕΤΕ, 2009) 
3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία SETE Intelligence 126

Βερολίνο Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 9,5 4,5 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 13 7 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 6 2 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 14 16 6,7 9,5

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 7 7 ΒΕΡΟΛΙΝΟ -11,3 -12,0

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
Γερμανία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει αρκετά καλή γνώση και εικόνα της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός. Υστερεί 
όμως στην εικόνα της προς τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
Η Περιφέρεια αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να αυξηθούν οι αφίξεις τουριστών από 
την συγκεκριμένη αγορά.

Προσβασιμότητα3 Οι αφίξεις Γερμανών τουριστών τον Οκτώβριο του 2014 ανήλθαν σε 35.738 αφίξεις 
(αφίξεις πτήσεων από Γερμανία) με 286 πτήσεις (PLF:69%). Κυριότεροι carrier οι 
εταιρείες Tuninter και Condor Flugdienst με 83 και 74 πτήσεις αντίστοιχα, ενώ τοπάνω
από το 92% των πτήσεων πραγματοποιήθηκαν από 6 εταιρείες. 
Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν 15 πτήσεις προς Ρόδο από Γερμανικά αεροδρόμια οι 
οποίες συνολικά αποβίβασαν 77 επιβάτες, με την πλειοψηφία (11 πτήσεις) τους να μην 
αποβιβάζουν κανέναν επιβάτη. Πτήσεις από 18 αεροδρόμια, ξεκινάνε από τέλη Μαρτίου 
μέχρι τον Νοέμβριο.

Distribution/
Structure of industry

H τουριστική βιομηχανία είναι πολύ καλά οργανωμένη. Υπάρχουν οι μεγάλοι tour
operators αλλά και πολλοί εξειδικευμένοι. Η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται. Η Ρόδος 
παρουσιάζεται σε μεγάλο αριθμό καταλόγων ως προορισμός Η&Θ με πακέτα χαμηλού 
σχετικά κόστους.
Ως αγορά παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από τους TO, και επειδή η μεγαλύτερη 
προώθηση θα έρθει από πωλήσεις πακέτων, θεωρούνται μια ελκυστική αγορά για το 
προτεινόμενο προϊόν.

Fit με το 
προτεινόμενο προϊόν

Έχουν την 5η κατάταξη (μαζί με τους Ισπανούς) μεταξύ των αγορών στόχου στην 
προτίμηση τους για Πολιτιστικό Τουρισμό1 , δεν φαίνεται να επιλέγουν τη Ρόδο για Π&Θ 
(βλ. σελ. 122), ενώ 1 στους 4 Γερμανούς που επισκέπτονται την Ελλάδα για Η&Θ επιλέγει 
την Ρόδο4.
Θεωρούνται ως μια από τις βασικές χώρες προέλευσης γαστρονομιστών2

Φαίνεται να προτιμούν (ποσοστιαία) το 4ο τρίμηνο του έτους για ταξίδια1, συγκριτικά με 
άλλες εθνικότητες (βλ. σχήμα)
Βρίσκονται στην 1η θέση των αφίξεων στη Ρόδο τον Οκτ (2015) (35.824) και ακολουθούν 
οι Άγγλοι (27.681), οι Γάλλοι (9.939).3

Προσφέρεται για ανάπτυξη τουρισμού 3η ηλικίας.

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των δύο 
τόπων. Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας(Οκτ & Νοε):



Πηγή: 1http://www.protothema.gr/travelling/article/509190/pano-apo-120000-kinezoi-irthan-fetos-stin-ellada/ (15/9/2015, κινέζος πρέσβης κ. Zou Xiaoli)

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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ΚΙΝΑ

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Σχεδόν καθόλου γνώση της Ρόδου ως τουριστικής αγοράς. Γνωρίζουν όμως και 
αγαπούν τον πολιτισμό της Ελλάδας γενικότερα. Οι Κινέζοι έρχονται κυρίως στη Χώρα 
μας αφού έχουν επισκεφθεί άλλον μεσογειακό προορισμό.

Προσβασιμότητα Μόνο μέσω άλλης χώρας, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα καταγραφής αυτών 
στα αεροδρόμια.
Καταλυτικό παράγοντα αποτελεί η διευθέτηση του ζητήματος των θεωρήσεων Visa.

Distribution/ Structure
of industry

Οι κινέζοι οργανωτές ταξιδιών δεν επιτρέπεται να οργανώνουν ή να  ενθαρρύνουν 
ομαδικά ταξίδια σε εξωτερικούς προορισμούς που δεν έχουν εγκριθεί (ADS). 
Ξένοι οργανωτές ταξιδιών δεν έχουν το δικαίωμα προωθήσεως του διεθνούς 
(outbound) τουρισμού. Προς το παρόν δεν έχουν δικαίωμα να ιδρύσουν τέτοιο 
γραφείο στη Κίνα.

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Προσφέρεται για ανάπτυξη τουρισμού 3η ηλικίας, καθώς υπολογίζεται ότι τα άτομα 
πάνω από 60 χρόνων στην Κίνα είναι 200 εκ. περίπου και πρόκειται για άτομα που 
γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό και θα ήθελαν να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στην 
χώρα μας.1

~ 1 στα 3 ταξίδια τους στο εξωτερικό είναι για culture & religion
οι επισκέπτες από Κίνα, συνήθως κάνουν 2 προορισμούς σε ένα ταξίδι στην Ευρώπη 
και οι πιο ελκυστικές χώρες εισόδου στην Ευρώπη είναι οι: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ελβετία, Βρετανία. Και στις 5 αυτές χώρες, από τα στοιχεία ΙΡΚ που έχουμε, κυρίαρχο 
κίνητρο είναι το Culture and Religion.
Δεν θεωρούνται λάτρεις των νέων γεύσεων (γαστρονομία)

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των δύο τόπων τον Νοέμβριο.
Έχουν πολύ λιγότερες μέρες βροχής από την Ελλάδα/Ρόδο.
Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

Πεκίνο Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 13,0 3,5 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 20 9 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 6 -2 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 3 3 6,7 9,5

ΠΕΚΙΝΟ -4 -7 ΠΕΚΙΝΟ -7,8 -13,0



Πηγές: 1Μελέτη McKinsey, γράφημα σελ. 165 «Index for affinity towards cultural tourism», 3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία SETE 
Intelligence

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Αυξάνεται συνεχώς η αναγνωρισιμότητα της Ρόδου στην Ρωσική Αγορά. Υπάρχει αρκετά 
καλή γνώση και εικόνα της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός για Η&Θ αλλά και για 
Πολιτισμό. Υστερεί όμως στην εικόνα της προς τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά 
στρώματα. 

Προσβασιμότητα3 Τον Οκτώβριο του 2014 καταγράφηκαν 4294 αφίξεις Ρώσων Τουριστών (αφίξεις από 
αεροδρόμια της Ρωσίας), μέσω 58 πτήσεων (PLF 29%). Κύριος Carrier ήταν η εταιρεία 
Transaero Airlines με 2736 επιβάτες σε 24 πτήσεις, με δεύτερη την NordWind Airlines με 
419 επιβάτες σε 11 πτήσεις. Πτήσεις από Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο, από 17 αεροδρόμια.
Το χαμηλό PLF δίνει τη δυνατότητα αύξησης των αφίξεων με μηδενικό κόστος.

Distribution/
Structure of
industry

H τουριστική βιομηχανία είναι καλά οργανωμένη. Η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται. Η 
Ρόδος παρουσιάζεται σε μεγάλο αριθμό καταλόγων ως προορισμός Η&Θ με πακέτα 
χαμηλού σχετικά κόστους. 
Η εξέλιξη των κρατήσεων προς τη χώρα μας, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τις επιλογές των 
Ρώσων tour operators οι οποίοι ενισχύσανε φέτος τις θέσεις τους στην Τουρκία, την 
Αίγυπτο και τις βαλτικές χώρες. Η κατάσταση στην Αίγυπτο και το πρόσφατο αεροπορικό 
δυστύχημα, προβλέπουν μια κλίση προς την Ελληνική αγορά. Αποτελεί την πιο 
ελπιδοφόρα νέα αγορά του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια με σημαντικές
μειώσεις στις αφίξεις και τις εισπράξεις τα τελευταία 2 χρόνια, λόγω των αρνητικών 
εξελίξεων στη ρωσική οικονομία, και την κρίση στην Ουκρανία.

Fit με το 
προτεινόμενο 
προϊόν

Ο πολιτισμός και η ιστορία της Ρόδου αποτέλεσαν πολύ έως πάρα πολύ σημαντικό 
παράγοντα επίσκεψης σε ποσοστό άνω του 80,0% για τους επισκέπτες από τη Γαλλία, το 
Βέλγιο και τη Ρωσία. Η Ρόδος αποτελεί τη 2η επιλογή μετά την Κρήτη για τους Ρώσους 
(όπως και για τους Σκανδιναβούς & Γερμανούς), αφού σχεδόν 1 στους 4 που έρχονται 
στην Ελλάδα για Η&Θ, επιλέγουν τη Ρόδο.4

Η Ρωσία έχει χαμηλή κατάταξη μεταξύ των αγορών στόχου στην προτίμηση τους για 
Πολιτιστικό Τουρισμό1

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των δύο τόπων. 
Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):
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Ρωσία

Ρωσία 
(Μόσχα)

Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 6,0 -0,5 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 9 2 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C 3 -3 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 15 15 6,7 9,5
ΜΟΣΧΑ 8 6 ΜΟΣΧΑ -14,8 -17,0



Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Βρετανία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει αρκετά καλή γνώση και εικόνα της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός. Υστερεί 
όμως στην εικόνα της προς τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
Η ισχυροποίηση της στερλίνας έναντι του ευρώ καθιστά την Ελλάδα ελκυστικότερο 
προορισμό για τους Βρετανούς. 

Προσβασιμότητα3 Η Βρετανία είναι η δεύτερη χώρα (μετά τη Γερμανία) σε αφίξεις τον Οκτώβριο του 2014 
με 29.174 επιβάτες (αφορά πτήσεις από Βρετανικά Αεροδρόμια), ενώ συνολικά 
πραγματοποιήθηκαν 209 πτήσεις (PLF: 68%). Κύριος Carrier ήταν η εταιρεία Thomsonfly
με 12.984 αφίξεις σε 84 πτήσεις. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πτήσεις από 14 εταιρείες 
ενώ το 95% των επιβατών που αποβιβάστηκαν στη Ρόδο προήλθε από πτήσεις 5 
εταιρειών. 
Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν 16 πτήσεις (μέχρι την 5/11) από Βρετανικά αεροδρόμια 
ενώ μεταφέρθηκαν 77 επιβάτες προς την Ρόδο.

Distribution/
Structure of
industry

H τουριστική βιομηχανία είναι πολύ καλά οργανωμένη. Υπάρχουν οι μεγάλοι tour
operators αλλά και πολλοί εξειδικευμένοι. Η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται. Η Ρόδος 
παρουσιάζεται σε μεγάλο αριθμό καταλόγων ως προορισμός Η&Θ με πακέτα χαμηλού 
σχετικά κόστους.
Ως αγορά παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από τους TO, και επειδή η μεγαλύτερη 
προώθηση θα έρθει από πωλήσεις πακέτων, θεωρούνται μια ελκυστική αγορά για το 
προτεινόμενο προϊόν.

Fit με το 
προτεινόμενο 
προϊόν

Έχουν χαμηλή κατάταξη μεταξύ των αγορών στόχου στην προτίμηση τους για Πολιτιστικό 
Τουρισμό1 , δεν φαίνεται να επιλέγουν τη Ρόδο για Π&Θ (βλ. σελ. 122), ενώ 1 στους 5 
Άγγλους που επισκέπτονται την Ελλάδα για Η&Θ επιλέγει την Ρόδο4.
Θεωρούνται ως μια από τις βασικές χώρες προέλευσης γαστρονομιστών2

Βρίσκονται στην 2η θέση των αφίξεων στη Ρόδο τον Οκτ (2015) (27.681) με 1ους τους 
Γερμανούς (35.824) και ακολουθούν οι Γάλλοι (9.939) και οι Σουηδοί3.
Προσφέρεται για ανάπτυξη τουρισμού 3η ηλικίας. Τα υψηλότερα ποσοστά στις 
μεγαλύτερες ηλικίες που επισκέπτονται τη Ρόδο εμφανίζουν η Αγγλία, η Δανία και το 
Ισραήλ.1

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των δύο τόπων. 
Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

Πηγές: 1ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, Εμπόριο και τουρισμός στη Ρόδο, Αποτελέσματα έρευνας πεδίου σε δείγμα 1.330 τουριστών, Αύγουστος 2012 (από διαγνωστική ανάληση), 2Η γαστρονομία 
στο Μαρκετινγκ του Τουρισμού (ΣΕΤΕ, 2009) 3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία SETE Intelligence

Λονδίνο Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 10,3 5,8 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 14 10 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 6,5 1,5 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 13 15 6,7 9,5
ΛΟΝΔΙΝΟ 6 6 ΛΟΝΔΙΝΟ -10,6 -10,8



Πηγές: 2Η γαστρονομία στο Μαρκετινγκ του Τουρισμού (ΣΕΤΕ, 2009) 3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία SETE Intelligence

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Γαλλία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει αρκετά καλή γνώση και εικόνα της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός. Υστερεί 
όμως στην εικόνα της προς τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τα οποία
αποφεύγουν τον μαζικό τουρισμό.

Προσβασιμότητα3 Συνολικά 6.666 αφίξεις επιβατών με 59 πτήσεις προερχόμενες από Γαλλικά 
αεροδρόμια (PLF: 67%). Το 85% των αφίξεων προέρχεται από πτήσεις 4 από τις 8 
συνολικά εταιρείες που πραγματοποίησαν πτήσεις προς Ρόδο, οι οποίες μετέφεραν 
από 1200 έως 1600 επισκέπτες. 
Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν 4 πτήσεις προς Ρόδο από 2 εταιρείες οι οποίες δεν 
μετέφεραν κανέναν επισκέπτη προς το νησί.

Distribution/ Structure
of industry

H τουριστική βιομηχανία είναι πολύ καλά οργανωμένη. Υπάρχουν οι μεγάλοι tour
operators αλλά και πολλοί εξειδικευμένοι. Η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται. Η 
Ρόδος παρουσιάζεται σε μεγάλο αριθμό καταλόγων ως προορισμός Η&Θ με πακέτα 
χαμηλού σχετικά κόστους.
Το διαδίκτυο είναι συγκριτικά λιγότερο διαδεδομένο για τους τουρίστες από την 
Τουρκία (65%) και τη Γαλλία (76%), ενώ αποτελεί το βασικό μέσο πληροφόρησης για 
τους Γερμανούς & Βρετανούς τουρίστες (100%). (βλ.σελ 124)
Ως αγορά παρουσιάζει χαμηλότερη εξάρτηση από τους TO, και επειδή η μεγαλύτερη 
προώθηση θα έρθει από πωλήσεις πακέτων, θεωρούνται λιγότερο ελκυστική αγορά
για το προτεινόμενο προϊόν.

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Θεωρούνται ως μια από τις βασικές χώρες προέλευσης γαστρονομιστών2

Γάλλοι, Ιταλοί και Σκανδιναβοί έρχονται στη Ρόδο για το Πολιτιστικό & Θρησκευτικό 
τουρισμό. Σχεδόν 1 στους 3 Γάλλους που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό  Π & Θ 
επιλέγει την Ρόδο4.
Βρίσκονται στην 3η θέση των αφίξεων στη Ρόδο τον Οκτ (2015) (9.939) με 1ους τους 
Γερμανούς (35.824) και 2ους τους Βρετανούς (27.681) ενώ ακολουθούν οι Σουηδοί 
και Ισραηλινοί.3

Προσφέρεται για ανάπτυξη τουρισμού 3η ηλικίας.

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των δύο τόπων.
Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας(Οκτ & Νοε):

Παρίσι Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 12,0 7,5 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 16 10 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 8 5 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 13 15 6,7 9,5ΠΑΡΙΣΙ 6 6 ΠΑΡΙΣΙ -8,8 -9,0



Πηγές: 2Η γαστρονομία στο Μαρκετινγκ του Τουρισμού (ΣΕΤΕ, 2009) 3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία SETE Intelligence

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει αρκετά καλή γνώση και εικόνα της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός. 
Υστερεί όμως στην εικόνα της προς τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. 
Η ιστορία της έχει απήχηση στου Ιταλούς, για αυτό και 1 στους 4 Ιταλούς που 
επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό Π&Θ επιλέγει την Ρόδο

Προσβασιμότητα3 Toν Οκτ 2014 ήρθαν 2000 Ιταλοί (αφίξεις από Ιταλικά αεροδρόμια), με 19 πτήσεις 
(PLF: 59%). Κύριος carrier η Ryanair, με την Αegean να έχει πραγματοποιήσει 
μόνο μία άφιξη. 2‐3 άλλοι charter φαίνεται να έρχονται «άδειοι» για να 
επιστρέψουν κόσμο μέχρι τις 5/10.
Δεν υπάρχουν πτήσεις τον Νοέμβριο.

Distribution/ Structure of
industry

H τουριστική βιομηχανία είναι πολύ καλά οργανωμένη. Υπάρχουν οι μεγάλοι tour
operators. Η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται. Η Ρόδος παρουσιάζεται σε μεγάλο 
αριθμό καταλόγων ως προορισμός Η&Θ με πακέτα χαμηλού σχετικά κόστους.
Ως αγορά παρουσιάζει χαμηλότερη εξάρτηση από τους TO, και επειδή η 
μεγαλύτερη προώθηση θα έρθει από πωλήσεις πακέτων, θεωρούνται λιγότερο 
ελκυστική αγορά για το προτεινόμενο προϊόν.

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Γάλλοι, Ιταλοί και Σκανδιναβοί έρχονται στη Ρόδο για το Πολιτιστικό & 
Θρησκευτικό τουρισμό. Σχεδόν 1 στους 3 Γάλλους που επιλέγουν την Ελλάδα ως 
προορισμό  Π & Θ επιλέγει την Ρόδο και 1 στους 4 Ιταλούς που επιλέγουν την 
Ελλάδα ως προορισμό Π&Θ επιλέγει την Ρόδο4

Μόνο 1 στου 8 Ιταλούς που έρχονται στην Ελλάδα για Η&Θ επιλέγει τη Ρόδο με 
την πλειοψηφία να επιλέγει άλλα νησιά του Αιγαίου.4

Θεωρούνται ως μια από τις βασικές χώρες προέλευσης γαστρονομιστών2

Καιρικές Συνθήκες Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις ημέρες βροχής και στη θερμοκρασία τον 
Οκτ & Νοε μεταξύ των δύο τόπων.
Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):
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Ιταλία

Ρώμη Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 17,5 12,5 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 22 16 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 13 9 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 8 11 6,7 9,5

ΡΩΜΗ 1 2 ΡΩΜΗ -3,3 -4,0



Πηγές: 3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία SETE Intelligencε

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Σουηδία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Καλή γνώση και εικόνα της Ρόδου στην αγορά. 

Προσβασιμότητα3 Τον Οκτώβριο του 2014 καταγράφηκαν 8.121 αφίξεις από αεροδρόμια της 
Σουηδίας με 59 πτήσεις (PLF: 74%).Κύριος Carrier ήταν η Scandinavian Airlines 
System με 1.826 επιβάτες σε 15 πτήσεις, ενώ ακολουθούν 4 αερομεταφορείς με 8 
έως 10 πτήσεις οι οποίες μετέφεραν 1275 έως 1633 επιβάτες η κάθε μια.
Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν 4 πτήσεις οι οποίες μετέφεραν συνολικά 51 
επιβάτες.

Distribution/ Structure
of industry

Η αγορά είναι πολύ καλά οργανωμένη. Υψηλή χρήση ιντερνετ.
Ως αγορά παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από τους TO, και επειδή η μεγαλύτερη 
προώθηση θα έρθει από πωλήσεις πακέτων, θεωρούνται μια ελκυστική αγορά για
το προτεινόμενο προϊόν.

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Γάλλοι, Ιταλοί και Σκανδιναβοί έρχονται στη Ρόδο για το Πολιτιστικό & 
Θρησκευτικό τουρισμό. Σχεδόν 1 στους 8 Σκανδιναβούς που επιλέγουν την Ελλάδα 
ως προορισμό  Π & Θ επιλέγει την Ρόδο (μετά από Κρήτη και λοιπά νησιά Αιγαίου)
Η Ρόδος αποτελεί τη 2η επιλογή για Η&Θ διακοπές μετά την Κρήτη για 
Σκανδιναβούς, Γερμανούς και Ρώσους, αφού σχεδόν 1 στους 4 επισκέπτες από 
αυτές τις χώρες που έρχονται στην Ελλάδα για Η&Θ, επιλέγουν τη Ρόδο4

Βρίσκονται στην 4η θέση σε αφίξεις τον Οκτ στην Ρόδο μετά από Γερμανούς, 
Βρετανούς και Γάλλους. 3

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των δύο 
τόπων. Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

Στοκχόλμη Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 7,0 3,0 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 9 5 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 5 1 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 15 16 6,7 9,5
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 8 7 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ -13,8 -13,5



Πηγές: 1Μελέτη McKinsey, γράφημα σελ. 165 «Index for affinity towards cultural tourism», 3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία 
SETE Intelligence

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Βέλγιο

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει γνώση για το τουριστικό προϊόν της Ρόδου. 

Προσβασιμότητα3 Τον Οκτώβριο η Ρόδος υποδέχθηκε 30 πτήσεις από αεροδρόμια του Βελγίου με 2.913 
επιβάτες (PLF: 51%). Κύριος Carrier ήταν η Jetairfly με 14 πτήσεις που μετέφεραν 
1.205 επιβάτες. Συνολικά πτήσεις πραγματοποιήθηκαν από 4 εταιρείες.
Τον Νοέμβριο δεν πραγματοποιήθηκαν πτήσεις από το Βέλγιο προς τη Ρόδο

Distribution/ Structure
of industry

Η αγορά ελέγχεται από μικρό αριθμό οργανωτών (TO)

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Έχουν την 1η κατάταξη μεταξύ των αγορών στόχου στην προτίμηση τους για 
Πολιτιστικό Τουρισμό1, δεν φαίνεται όμως να επιλέγουν τη Ρόδο για Πολιτιστικό & 
Θρησκευτικό Τουρισμό. Επιλογές τους για Π&Θ αποτελούν η Β. Ελλάδα/Χαλκιδική 
και η Πελοπόννησος(βλ. σελ 122), ενώ μόνο 1 στους 6 Βέλγους που επισκέπτονται 
την Ελλάδα για Η&Θ επιλέγει την Ρόδο.4

Προσφέρεται για ανάπτυξη τουρισμού 3η ηλικίας.

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των δύο 
τόπων. Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

Βρυξέλλες Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 10,5 5,5 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 14 8 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 7 3 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 17 20 6,7 9,5

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 10 11 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ -10,3 -11,0



Πηγές: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113218137, 2Η γαστρονομία στο Μαρκετινγκ του Τουρισμού (ΣΕΤΕ, 2009) 

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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ΗΠΑ

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει περιορισμένη γνώση της Ρόδου ως τουριστικής αγοράς. 
Η Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του TripAdvisor, βρίσκεται στην 5η θέση των δέκα πιο 
δημοφιλών για τους Αμερικανούς τουριστικούς προορισμούς. Αιτία η κάμψη του ευρώ σε σχέση με 
το δολάριο. Η Αθήνα ειδικότερα αναδεικνύεται στην κατάταξη TripIndex™ Europe της TripAdvisor ως 
η 6η φθηνότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για τους επισκέπτες από τις ΗΠΑ. (Δεν υπάρχουν στοιχεία 
που να δείχνουν την προτίμηση των Αμερικάνων για τη Ρόδο). «Επισκέπτονται κυρίως την Αθήνα, τη 
Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κρήτη, και δευτερευόντως τη Ρόδο και την Πελοπόννησο.», προϊσταμένη 
του γραφείου ΕΟΤ στις ΗΠΑ, 2013.Ανέκαθεν οι ομογενείς αποτελούσαν ένα μεγάλο ποσοστό των 
τουριστών από την Αμερική προς την Ελλάδα, συμβάλλοντας πάντα καθοριστικά όχι μόνο για τη 
σωστή προβολή της χώρας μας, αλλά και για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού τουριστών.1

Προσβασιμότητα Το 2012 ταξίδεψαν στο εξωτερικό 61 εκ.Αμερικανοί και εξ αυτών 11,2 εκ. επισκέφθηκαν την Ευρώπη, 
με τη μερίδα του λέοντος να λαμβάνουν οι χώρες που έχουν καθημερινά πολλαπλές αεροπορικές 
συνδέσεις με τις ΗΠΑ. Στο σημείο αυτό διαφαίνεται το αδύνατο σημείο του ελληνικού τουρισμού 
που έγκειται στη μη ύπαρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης με τις ΗΠΑ, καθ' όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς. 
Δεν πραγματοποιούνται απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ προς τη Ρόδο.

Distribution/ Structure
of industry

Διαφορετικός τρόπος οργάνωσης της τουριστικής αγοράς και των καναλιών πώλησης.

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Θεωρούνται ως μια από τις βασικές χώρες προέλευσης γαστρονομιστών2

Τους ενδιαφέρει ο πολιτιστικός τουρισμός. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν πολιτιστικές και 
κοινωνικές εμπειρίες, όπως επισκέψεις σε μουσεία αρχαιολογικά μνημεία, πολιτιστικά δρώμενα, 
καλό φαγητό (γευσιγνωσία και μαγειρική), οινογνωσία και ψώνια, κυρίως είδη λαϊκής τέχνης και 
αναμνηστικά δώρα.
Δείχνουν ενδιαφέρον για την κρουαζιέρα και το γιώτινγκ (ναυτικός τουρισμός)
Αύξηση παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα τουριστών άνω των 50 ετών, αλλά και στον ιατρικό 
τουρισμό, στα γαμήλια ταξίδια, στους πολιτιστικούς θρησκευτικούς γύρους και στην κρουαζιέρα.

Καιρικές Συνθήκες Οι καιρικές συνθήκες διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία. Υπάρχουν περιοχές με πολύ μεγάλες 
διαφορές, όπως και περιοχές που μπορεί να είναι αρκετά πιο ζεστές κατά τον Οκτώβριο και 
Νοέμβριο. Βόρεια Αμερική (ΒΟΣΤΩΝΗ) – Διαφορές ημερών βροχής και θερμοκρασίας:

ΒΟΣΤΩΝΗ 2 2 ΒΟΣΤΩΝΗ -8,3 -9,5



Πηγές: 1ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, Εμπόριο και τουρισμός στη Ρόδο, Αποτελέσματα έρευνας πεδίου σε δείγμα 1.330 τουριστών, Αύγουστος 2012 (από διαγνωστική ανάληση), 
3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Ισραήλ

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει πολύ καλή γνώση και εικόνα της Ρόδου στην αγορά. Το καζίνο της Ρόδου 
αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς Ισραηλινούς. 

Προσβασιμότητα3 Το Ισραήλ ήταν τρίτο σε αφίξεις τον Οκτώβριο του 2014 με 16.825 επιβάτες, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν 119 πτήσεις από 5 αεροπορικές εταιρείες (PLF: 74%). Κύριος Carrier 
ήταν η Arkia Israel Airlines με 5.571 επιβάτες και 34 πτήσεις. 
Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν 3 πτήσεις ενώ προς τη Ρόδο μετακινήθηκαν 93 
επιβάτες.

Distribution/ Structure
of industry

Καλά οργανωμένη αγορά με αρκετούς οργανωτές. Η Ρόδος περιλαμβάνεται σε αρκετά 
προγράμματα. 

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Τα υψηλότερα ποσοστά στις μεγαλύτερες ηλικίες που επισκέπτονται τη Ρόδο
εμφανίζουν η Αγγλία, η Δανία και το Ισραήλ.1

Βρίσκονται στην 4η θέση των αφίξεων στη Ρόδο τον Οκτ (2015) μαζί με τους Σουηδούς 
(8.950), ακολουθώντας τους τους Γερμανούς (1οι :35.824) τους Βρετανούς ( 2οι :27.681)
και τους Γάλλους (3οι :9.939).3

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) τη 
μεγαλύτερη αύξηση, το μήνα Σεπτέμβριο 2015, τουλάχιστον από τις παραδοσιακές 
αγορές, σημείωσαν οι Ισραηλινοί τουρίστες (64,47%)

Καιρικές Συνθήκες Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις ημέρες βροχής και στη θερμοκρασία τον Οκτ & 
Νοε μεταξύ των δύο τόπων. Έχουν κατά μέσο όρο λιγότερες μέρες βροχής από τη Ρόδο 
και υψηλότερες θερμοκρασίες, γεγονός που δεν αυξάνει την ελκυστικότητα της Ρόδου 
για τη συγκεκριμένη αγορά ως off season προορισμός.
Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

ΤΕΛ ΑΒΙΒ Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 24,0 21,0 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 29 26 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 19 16 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 5 9 6,7 9,5ΤΕΛ ΑΒΙΒ -2 -1 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3,2 4,5



Πηγές: 3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία SETE Intelligence

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Φινλανδία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Αρκετά καλή γνώση της Ρόδου ως τουριστικής αγοράς. 
Ιδιαίτερα φιλελληνικό κλίμα επικρατεί στη Φιλανδία, όπου τα τελευταία 20 χρόνια η 
Ελλάδα κατέχει σταθερά την πρώτη θέση στον τουρισμό της καλοκαιρινής περιόδου.1

Προσβασιμότητα3 Τον Οκτώβριο του 2014 πραγματοποιήθηκαν 47 πτήσεις από τη Φινλανδία προς τη 
Ρόδο οι οποίες μετέφεραν 7.216 επιβάτες (PLF: 72%). Κύριος μεταφορέας ήταν η 
Finnair η οποία μετέφερε 2701 επιβάτες και πραγματοποίησε 20 πτήσεις. Υψηλότερο 
βαθμό πληρότητας είχαν οι εταιρείες TUIfly Nordic και Aerotransportes Privados με 
PLF 84% και 76% αντίστοιχα. 
Το Νοέμβριο του 2014 δεν πραγματοποιήθηκαν πτήσεις από Φινλανδικά 
αεροδρόμια προς Ρόδο.

Distribution/ Structure
of industry

Η αγορά είναι πολύ καλά οργανωμένη. Υψηλή χρήση ιντερνετ.
Ως αγορά παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από τους TO, και επειδή η μεγαλύτερη 
προώθηση θα έρθει από πωλήσεις πακέτων, θεωρούνται μια ελκυστική αγορά για το 
προτεινόμενο προϊόν.

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Γάλλοι, Ιταλοί και Σκανδιναβοί έρχονται στη Ρόδο για το Πολιτιστικό & Θρησκευτικό 
τουρισμό. Σχεδόν 1 στους 6 Σκανδιναβούς που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό  
Π & Θ επιλέγει την Ρόδο (μετά από Κρήτη και λοιπά νησιά Αιγαίου)
Η Ρόδος αποτελεί τη 2η επιλογή μετά την Κρήτη για Σκανδιναβούς, Γερμανούς και 
Ρώσους, αφού σχεδόν 1 στους 4 επισκέπτες από αυτές τις χώρες που έρχονται στην 
Ελλάδα για Η&Θ, επιλέγουν τη Ρόδο.4

Δείχνουν προτίμηση στον Οκτώβριο  συγκριτικά με άλλους Σκανδιναβούς (Δανούς και 
Νορβηγούς) (βάσει αφίξεων 2014). Οι Σκανδιναβοί γενικότερα βρίσκονται στην 4η

θέση σε αφίξεις τον Οκτ στην Ρόδο μετά από Γερμανούς, Βρετανούς και Γάλλους.3

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των 
δύο τόπων. Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

Ελσίνκι Ρόδος

5,5 1,0 Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 8 3 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 3 -1 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 18 19 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 5,5 1,0 6,7 9,5
ΕΛΣΙΝΚΙ 11 10 ΕΛΣΙΝΚΙ -15,3 -15,5



Πηγές: 3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία SETE Intelligence

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Νορβηγία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει πολύ καλή γνώση και εικόνα της Ρόδου στην αγορά. Δεν φαίνεται να την 
επιλέγουν ιδιαίτερα για οff season προορισμό (μόνο 2.700 από τους 89.000 που 
επισκεφθηκαν το νησί το 2014, επέλεξαν τον Οκτώβριο) – το χαμηλότερο ποσοστό από 
ολους τους Σκανδιναβούς.

Προσβασιμότητα3 Τον Οκτώβριο του 2014 μεταφέρθηκαν 2.787 επιβάτες προς τη Ρόδο από 25 πτήσεις 
που προέρχονταν από Νορβηγικά αεροδρόμια (PLF: 56%). Κύριος Carrier ήταν η TUIfly
Nordic με 1.269 επιβάτες και 8 πτήσεις με δεύτερο την Mytravel Airways με 735 
επιβάτες και 4 πτήσεις. Το 71% των επιβατών μεταφέρθηκε από τους δύο βασικούς 
Carriers, ενώ συνολικά δρομολόγια πραγματοποίησαν 8 εταιρείες.
Το ΄Νοέμβριο του 2014 δεν πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια

Distribution/ Structure
of industry

Η αγορά είναι πολύ καλά οργανωμένη

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Γάλλοι, Ιταλοί και Σκανδιναβοί έρχονται στη Ρόδο για το Πολιτιστικό & Θρησκευτικό 
τουρισμό. Σχεδόν 1 στους 6 Σκανδιναβούς που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό  Π 
& Θ επιλέγει την Ρόδο (μετά από Κρήτη και λοιπά νησιά Αιγαίου) 4

Η Ρόδος αποτελεί τη 2η επιλογή μετά την Κρήτη για Σκανδιναβούς, Γερμανούς και 
Ρώσους, αφού σχεδόν 1 στους 4 επισκέπτες από αυτές τις χώρες που έρχονται στην 
Ελλάδα για Η&Θ, επιλέγουν τη Ρόδο4

Δείχνουν χαμηλότερη προτίμηση στον Οκτώβριο συγκριτικά με άλλους Σκανδιναβούς 
(Σουηδούς και Φινλανδούς) (βάσει αφίξεων 2014) 3

Υπάρχει αυξητική τάση αυτών που θέλουν να κάνουν χρήση μόνο του αεροπορικού 
εισιτηρίου του τσάρτερ και όχι όλου του πακέτου. H χαλάρωση, ο ήλιος, η θάλασσα και 
λιγότερο οι πολιτιστικές παρορμήσεις είναι οι βασικοί λόγοι ταξιδιού για τους 
Σκανδιναβούς.1

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των 
δύο τόπων. Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

ΟΣΛΟ Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 6,0 1,0 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 9 3 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 3 -1 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 19 15 6,7 9,5
ΟΣΛΟ 12 6 ΟΣΛΟ -15,3 -15,5



Πηγές: 1ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, Εμπόριο και τουρισμός στη Ρόδο, Αποτελέσματα έρευνας πεδίου σε δείγμα 1.330 τουριστών, Αύγουστος 2012 (από διαγνωστική ανάληση), 3Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK 
International, επεξεργασία SETE Intelligence, 2http://traveldailynews.gr/news/article/3314#sthash.UyDaKFRv.dpuf

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Δανία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει καλή γνώση και εικόνα της Ρόδου στην αγορά. Αναλογικά, φαίνεται να 
επιλέγουν τη Ρόδο και ως off season (Oκτ) προορισμό.

Προσβασιμότητα3 Τον Οκτώβριο του 2014 μεταφέρθηκαν 4.976 επιβάτες από την Δανία, με 40 πτήσεις 
(PLF: 67%). Κύριος Carrier ήταν η TUIfly Nordic με 10 πτήσεις και 1484 επιβάτες, ενώ 
ακολουθεί η Aerotransportes Privados με επίσης 10 πτήσεις και 962 επιβάτες.
Τον Νοέμβριο του 2014 δεν πραγματοποιήθηκαν πτήσεις από Δανία προς Ρόδο.

Distribution/ Structure
of industry

Η αγορά είναι πολύ καλά οργανωμένη. Υψηλή χρήση ιντερνετ.
Ως αγορά παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από τους TO, και επειδή η μεγαλύτερη 
προώθηση θα έρθει από πωλήσεις πακέτων, θεωρούνται μια ελκυστική αγορά για το 
προτεινόμενο προϊόν.

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Τα υψηλότερα ποσοστά στις μεγαλύτερες ηλικίες που επισκέπτονται τη Ρόδο
εμφανίζουν η Αγγλία, η Δανία και το Ισραήλ.1

Γάλλοι, Ιταλοί και Σκανδιναβοί έρχονται στη Ρόδο για το Πολιτιστικό & Θρησκευτικό 
τουρισμό. Σχεδόν 1 στους 6 Σκανδιναβούς που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό  Π 
& Θ επιλέγει την Ρόδο (μετά από Κρήτη και λοιπά νησιά Αιγαίου)4

Η Ρόδος αποτελεί τη 2η επιλογή μετά την Κρήτη για Σκανδιναβούς, Γερμανούς και 
Ρώσους, αφού σχεδόν 1 στους 4 επισκέπτες από αυτές τις χώρες που έρχονται στην 
Ελλάδα για Η&Θ, επιλέγουν τη Ρόδο4

Δείχνουν χαμηλότερη προτίμηση στον Οκτώβριο συγκριτικά με άλλους Σκανδιναβούς 
(Σουηδούς και Φινλανδούς) (βάσει αφίξεων 2014)3

Υπάρχει αυξητική τάση αυτών που θέλουν να κάνουν χρήση μόνο του αεροπορικού 
εισιτηρίου του τσάρτερ και όχι όλου του πακέτου. H χαλάρωση, ο ήλιος, η θάλασσα 
και λιγότερο οι πολιτιστικές παρορμήσεις είναι οι βασικοί λόγοι ταξιδιού για τους 
Σκανδιναβούς.2

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των 
δύο τόπων. Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗ Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 9,5 5,0 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 12 7 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 7 3 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 16 16 6,7 9,5ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 9 7 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ -11,3 -11,5



Πηγές: 1Μελέτη McKinsey, γράφημα σελ. 165 «Index for affinity towards cultural tourism», 2Η γαστρονομία στο Μαρκετινγκ του Τουρισμού (ΣΕΤΕ, 2009) 
3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία SETE Intelligence

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Ολλανδία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει καλή γνώση και εικόνα της Ρόδου στην αγορά. 

Προσβασιμότητα3 Τον Οκτώβριο του  2014 πραγματοποιήθηκαν 5.392 αφίξεις από αεροδρόμια της 
Ολλανδίας, μέσω 48 πτήσεων (PLF: 58%), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 3 εταιρείες. 
Κύριος Carrier ήταν η Transavia Holland η οποία μετέφερε 2.655 επιβάτες προς Ρόδο σε 
26 πτήσεις, ενώ ακολουθούν οι Arkefly και Aero Continente Dominicana με 11 πτήσεις 
και οι δύο και 1663 και 1074 επιβάτες αντίστοιχα.
Το Νοέμβριο δεν έχουν πραγματοποιηθεί πτήσεις από Ολλανδία προς Ρόδο.

Distribution/ Structure
of industry

Η αγορά είναι καλά οργανωμένη.

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Θεωρούνται ως μια από τις βασικές χώρες προέλευσης γαστρονομιστών2

Έχουν την 2η κατάταξη (μετά τους Βέλγους) μεταξύ των αγορών στόχου στην προτίμηση 
τους για Πολιτιστικό Τουρισμό1

1 στους 5 Ολλανδούς που επισκέπτονται την Ελλάδα για Η&Θ επιλέγει την Ρόδο.4

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των 
δύο τόπων. Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 10,5 5,5 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 13 8 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 8 3 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 15 16 6,7 9,5ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 8 7 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ -10,3 -11,0



Πηγές: 1http://www.dimokratiki.gr/?p=181207 /http://www.dimokratiki.gr/21-10-2015/15-ekat-poloni-ta-epomena-chronia-rodos-ke-kos-stis-protimisis-tous/ , 3 Στοιχεία 
αεροδρομίου ΥΠΑ, 4 ΙPK International, επεξεργασία SETE Intelligence

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Πολωνία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Γνωρίζουν τη Ρόδο και δείχνουν υψηλή προτίμηση στο νησί για διακοπές Η&Θ. Δεν 
φαίνεται να έχουν προτίμηση στη Ρόδο ως φθινοπωρινό προορισμό, καθώς μόνο 
1000 από τους 72.000 Πολωνούς που επισκεύθηκαν το νησί αεροπορικών το 2014 
επέλεξε ως περίοδο διακοπών στο νησί τον Οκτώβριο.

Προσβασιμότητα3 Από Πολωνία τον Οκτώβριο του 2014 πραγματοποιήθηκαν 24 πτήσεις οι οποίες 
συνολικά μετέφεραν 1.003 επιβάτες προς τη Ρόδο (PLF: 22%). Κύριος Carrier ήταν 
η DAT Enterprise Limited με 7 πτήσεις και 372 επιβάτες. 
Τον Νοέμβριο δεν πραγματοποιήθηκαν πτήσεις από Πολωνία

Distribution/ Structure
of industry

Πάνω από το 50% των αφίξεων στη χώρα μας διακινείται από τους τουρ οπερέιτορ
Itaka και Grecos (169.000 έφερε φέτος ο Grecos‐ 1 στους 4 δηλαδή και περίπου 
140.000 ο Itaka.)

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Η Ρόδος αποτελεί τη 2η επιλογή για τους Πολωνούς που επισκέπτονται την Ελλάδα 
για Ήλιος & Θάλασσα μετά την Βόρεια Ελλάδα (Χαλκιδική). 1 στους 5 Πολωνούς 
επιλέγει την Ρόδο. (IPK International), ενώ δεν φαίνεται να επιλέγουν τη Ρόδο για 
Πολιτιστικό τουριμσό (Π&Θ).4

1 στους 4 Πολωνούς που ταξιδεύουν, επιλέγει την Ελλάδα. η οποία είναι ο 
δημοφιλέστερος προορισμός για τους Πολωνούς, με μερίδιο αγοράς 27,5%. 
Ακολουθούν η Τουρκία με 14,4% και η Ισπανία με 12,3%. 1

Το 94% των Πολωνών έρχεται στη χώρα μας αεροπορικώς, ενώ το 62% επιλέγει 
ξενοδοχεία 4 αστέρων και το 79% προτιμά all inclusive. 1

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ 
των δύο τόπων. Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

Βαρσοβία Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 8,0 3,0 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 12 5 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 4 1 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 15 16 6,7 9,5

ΒΑΡΣΟΒΙΑ 8 7 ΒΑΡΣΟΒΙΑ -15,3 -15,5



Πηγές: 1Μελέτη McKinsey, γράφημα σελ. 165 «Index for affinity towards cultural tourism, 3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ,

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Ελβετία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Υπάρχει μέτρια εικόνα της Ρόδου στην αγορά. . Υστερεί στην εικόνα της προς τα 
ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, οι οποίοι θέλουν πιο customized 
διακοπές και αποφεύγουν τον μαζικό τουρισμό.

Προσβασιμότητα3 Από την Ελβετία η Ρόδος τον Οκτώβριο του 2014 δέχθηκε 45 πτήσεις με 4.723 
επισκέπτες (PLF: 60%). Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν από 6 εταιρείας, ενώ κύριος 
Carrier ήταν η Travel Service με 1.384 επιβάτες σε 11 πτήσεις. 
Τον Νοέμβριο δεν έχουν πραγματοποιηθεί πτήσεις από Ελβετικά αεροδρόμια προς 
την Ρόδο.

Distribution/ Structure
of industry

Ως αγορά παρουσιάζει χαμηλότερη εξάρτηση από τους TO, και επειδή η 
μεγαλύτερη προώθηση θα έρθει από πωλήσεις πακέτων, θεωρούνται λιγότερο 
ελκυστική αγορά για το προτεινόμενο προϊόν.
Η αγορά ελέγχεται από δύο μεγάλους και πολλους μικρούς οργανωτές ταξιδίων

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Έχουν την 3η κατάταξη (μαζί με τους Αυστριακούς  και μετά τους Βέλγους και 
Ολλανδούς) μεταξύ των αγορών στόχου στην προτίμηση τους για Πολιτιστικό 
Τουρισμό1,
Δείχνουν προτίμηση σε family hotels.

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των δύο τόπων, ενώ η 
Βέρνη δεν φαίνεται να έχει πολύ περισσότερες ημέρες Βροχής συγκριτικά με τη 
Ρόδο.
Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

΄ΒΕΡΝΗ Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 8,8 3,8 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 12 6 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 5,5 1,5 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 11 10 6,7 9,5

ΒΕΡΝΗ 4 1 ΒΕΡΝΗ -12,1 -12,8



Πηγή: 2http://newpost.gr/ellada/340607/prwth-stis-protimhseis-twn-aystriakwn-h-rodos, 1Μελέτη McKinsey, γράφημα σελ. 165 «Index for affinity 
towards cultural tourism, 3 Στοιχεία αεροδρομίου ΥΠΑ,

Ποιοτική αξιολόγηση χωρών (αγοράς στόχου)
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Αυστρία

Ποιοτικά Κριτήρια Επεξήγηση Βαθμολογίας Λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης

Awareness-Image &
perception

Η Ρόδος βρίσκεται στην πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Αυστριακών ως ελληνικός 
τουριστικός προορισμός.
Η Ρόδος ξεκίνησε το 2014 μια σειρά δράσεων, σε συνεργασία με τον όμιλο Thomas
Cook‐ Neckermann Αυστρίας, με τον οποίο συνεργάζεται ήδη εδώ και οκτώ χρόνια, 
που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση περισσοτέρων νέων στο νησί, 

Προσβασιμότητα3 Τον Οκτώβριο του 2014 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 34 πτήσεις από 2 εταιρείες οι 
οποίες μετέφεραν συνολικά 2.467 επιβάτες (PLF: 50%). Κύριος Carrier ήταν η 
Austrian Airlines με 20 πτήσεις που μετέφεραν 1.313 επιβάτες ενώ η Niki μετέφερε 
1.154 επιβάτες με 14 πτήσεις.
Το Νοέμβριο του 2914 δεν πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια από Αυστριακά 
αεροδρόμια.

Distribution/ Structure
of industry

Η αγορά σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τους οργανωτές της Γερμανίας

Fit με το προτεινόμενο 
προϊόν

Έχουν την 3η κατάταξη (μαζί με τους Ελβετούς  και μετά τους Βέλγους και 
Ολλανδούς) μεταξύ των αγορών στόχου στην προτίμηση τους για Πολιτιστικό 
Τουρισμό1

Προσφέρεται για ανάπτυξη τουρισμού 3η ηλικίας, ευεξίας και Σπα. Χαρακτηριστικό 
είναι το πρόσφατο παράδειγμα με τους ηλικιωμένους από την Αυστρία που 
επέλεξαν να επισκεφτούν και θα ξαναεπισκεφτούν το νησί τον Απρίλιο. 2

Καιρικές Συνθήκες Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας και ημερών βροχής μεταξύ των 
δύο τόπων. Διαφορά ημερών βροχής και θερμοκρασίας (Οκτ & Νοε):

Βιέννη Ρόδος

Οκτ Νοε Οκτ Νοε

Μέση Θερμοκρασία (0C) 12,1 4,6 20,8 16,5

Μέση μέγιστη θερμ/σια (0C) 15,3 5,5 24,5 20,1

Μέση χαμηλή θερμ/σία (0C) 8,8 3,6 16,9 13,2

Συνολικές μέρες βροχή (μ.ο) 15 17 6,7 9,5

ΒΙΕΝΝΗ 8 8 ΒΙΕΝΝΗ -15,3 -15,5
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