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Το 2021 ο τουρισμός στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, βρίσκεται σε  κομβικό σημείο. Η παγκόσμια πανδημία 
Covid-19 και η αυξημένη αβεβαιότητα που έχει ανακύψει καθιστούν το μέλλον ολοένα και πιο απρόβλεπτο. Σε αυτό το 
διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο ο ελληνικός τουρισμός πρέπει αφενός να ανακτήσει και να βελτιώσει τη θέση του στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό και αφετέρου να ενισχύσει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει αβέβαιες εξελίξεις. 

 

Μια σειρά από νέες τάσεις (Megatrends) που αναδύονται και ήδη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
του μελλοντικού κόσμου θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τουρισμό, επιφέροντας βαθιές και σημαντικές αλλαγές τις 
επόμενες δεκαετίες, μεταμορφώνοντας ουσιαστικά το ταξίδι αλλά και το ίδιο το τουριστικό προϊόν. Στην παρούσα 
έκθεση, παρουσιάζονται οι νέες αυτές τάσεις και η επίδραση που θα έχουν στον τουρισμό. 

 

Ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμοστικότητα του τουριστικού κλάδου είναι μεγάλη πρόκληση, ενόψει των ραγδαίων 
αλλαγών και της έντονης αβεβαιότητας. Οι συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες, ως απόρροια της ψηφιοποίησης, της 
κλιματικής αλλαγής, της αυξημένης ευαισθησίας των τουριστών σε θέματα βιωσιμότητας και των δημογραφικών 
εξελίξεων, απαιτούν τεκμηριωμένη παρακολούθηση και ανάλυση, ώστε να προωθηθούν επιλεγμένες δράσεις που θα 
ενισχύσουν τον τουρισμό. Η διαμόρφωση ενός στοχευμένου αναπτυξιακού σχεδίου που θα πυροδοτήσει μια σειρά 
βασικών δομικών αλλαγών, δείχνοντας την πορεία προς το μέλλον, οφείλει να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες των 
stakeholders του τουρισμού. 
  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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Ο τουρισμός αποτελεί για την Ελλάδα μια στρατηγικής σημασίας δραστηριότητα  και έναν από τους σημαντικότερους 
πυλώνες ανάπτυξης, δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα, συνεισέφερε σημαντικά στην άμβλυνσή της και στην πορεία ανάκαμψης μετά το 2017, ενισχύοντας σημαντικά 
τη θέση του στην οικονομία και στην κοινωνία. Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO1,  το 2019, η Ελλάδα ήταν ο δέκατος 
τρίτος προορισμός με τις περισσότερες επισκέψεις παγκοσμίως. Καθώς ο ελληνικός τουρισμός παραμένει 
επικεντρωμένος στο προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα», χωρίς να έχει γίνει επαρκής αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι υπάρχοντες φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, το ελληνικό τουριστικό προϊόν παραμένει μονοδιάστατο, με 
περιορισμένη επαναληψιμότητα επισκέψεων και με έντονη εποχικότητα.  

Προκειμένου ο  τουρισμός, ειδικά την περίοδο μετά την πανδημία, να διατηρήσει και να βελτιώσει το υψηλό επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας που κατέχει, θα πρέπει να προσφέρει μια απρόσκοπτη, βιώσιμη και υψηλού επιπέδου εμπειρία σε 
ολόκληρο το φάσμα και το «οικοσύστημα» της τουριστικής αλυσίδας αξίας.  Η επιτυχής υιοθέτηση των αρχών της 
βιώσιμης ανάπτυξης και  η  ανταπόκριση στα σύγχρονα Megatrends, θα ενισχύσουν αφενός την ανταγωνιστικότητά 
του και αφετέρου θα συμβάλουν στη διάχυση των ωφελειών του στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.  

Τα κυριότερα Megatrends που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον τουρισμό, είναι: 

- η τεχνολογική ανάπτυξη και ψηφιοποίηση 
- οι δημογραφικές εξελίξεις  
- η βιωσιμότητα. 

Με την πανδημία του Covid-19 επιταχύνθηκε η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί 
η κοινωνική αποστασιοποίηση. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση 
των τεχνολογιών, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής ταξιδιωτικής εμπειρίας, προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πελατών για εξατομικευμένο και σχετικό περιεχόμενο. 

Οι δημογραφικές εξελίξεις θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού την προσεχή εικοσαετία, αλλά 
θα δημιουργήσουν και σημαντικές ευκαιρίες. Θα συμβάλουν επίσης και σε αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, 
οδηγώντας σε νέα καταναλωτικά πρότυπα.  

Οι προορισμοί και οι επιχειρήσεις θα κληθούν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους και να συνεργάζονται ώστε να 
προσφέρουν ολοκληρωμένες βιώσιμες εμπειρίες στους ταξιδιώτες, να προστατεύουν το μέλλον των προορισμών και 
φυσικά να σέβονται ένα πιο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθαρές 
τεχνολογίες, βιώσιμες πρακτικές, ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη 
εναλλακτικών προορισμών, διαχείριση ροών συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες όλων των εμπλεκομένων. Σε αυτό 
το νέο πλαίσιο, οι κυβερνήσεις ωθούνται να δράσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την προώθηση της αλλαγής. 

Τα Μegatrends θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στα τέσσερα βασικά στάδια του ταξιδιού: την οργάνωση του ταξιδιού, 
το ταξίδι προς τον προορισμό, την ίδια την τουριστική εμπειρία και, τέλος, την επιστροφή. Η υιοθέτηση νέων 

                                                 
 

1 UNWTO – World Tourism Barometer, τ. 18, τχ. 2, Μάιος 2020. 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 



 

5 
 

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2040» 

 ΜΕΛΕΤΗ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence, ΑΙ), επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality, AR) 
και εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality, VR) θα συμβάλλει στην αυτοματοποίηση και στη βελτίωση της 
ταξιδιωτικής εμπειρίας, παρέχοντας ασφάλεια μέσω υγειονομικών ελέγχων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις 
προσωπικές επαφές. Η προσωπική επαφή θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στην εξυπηρέτηση του τμήματος της 
αγοράς που αποβλέπει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες και δαπανά περισσότερα κατά τη διάρκεια των διακοπών του. 
Επίσης, η αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση, που θέτει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος, θα αναδείξει τη βιωσιμότητα ως τη σημαντικότερη συνιστώσα. Η επιχειρηματικότητα πλέον δεν 
χωρίζεται μόνο σε παραγωγική και μη παραγωγική, αλλά σε ηθική και μη ηθική.  

Η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα είναι στενά συνδεδεμένες έννοιες και βασικοί πυλώνες της βιωσιμότητας του 
ελληνικού τουρισμού. Η ενίσχυσή τους είναι εξαιρετικά σημαντική για την παραγωγικότητα και τη φήμη του ελληνικού 
τουρισμού. Η βελτίωση στη διαχείριση των προορισμών μέσω αποτελεσματικών πολιτικών και διακυβέρνησης, με την 
αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και με σεβασμό στη βιοποικιλότητα και την προστασία της φύσης, σε συνδυασμό με την 
καινοτομία και τη διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων, προς την κατεύθυνση των εξατομικευμένων και 
προσωποποιημένων παροχών, μπορεί να συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού. 
Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, ο υπερτουρισμός και πολλές ακόμη αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδο προορισμού ή 
ακόμη και επιχείρησης είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν με την προώθηση και ενίσχυση του αναγεννητικού 
τουρισμού. Επιπρόσθετα, η κρατική χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δράσεων και η στήριξη και προώθηση του 
τουρισμού που χαρακτηρίζεται από περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα οδηγήσουν σε ισχυρότερη και 
βιωσιμότερη τουριστική οικονομία. 
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 Ο τουρισμός αποτελεί μια στρατηγικής σημασίας δραστηριότητα και έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες 
ανάπτυξης, δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης.  

 Το  τουριστικό brand «Ελλάδα» κατατάσσεται στην 5η θέση των κορυφαίων τουριστικών brand του κόσμου. 
 H Ελλάδα προσφέρει μια πολύ ελκυστική και ανταγωνιστική εμπειρία επισκέπτη σε βασικές πτυχές της 

φιλοξενίας (διαμονή και φαγητό) και της ευκολίας της επίσκεψης (ασφάλεια, εύκολη και οικονομική μεταφορά, 
συμπεριφορά των κατοίκων).  

 H Ελλάδα μειονεκτεί σε στοιχεία που συνδέονται κυρίως με τη διαχείριση και τη λειτουργία των προορισμών 
(καθαριότητα, πληροφόρηση, άναρχη δόμηση, ποικιλία δραστηριοτήτων). 

Στις σελίδες που ακολουθούν καταγράφεται η εξέλιξη των τουριστικών μεγεθών της χώρας έως το 2019, τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του, οι διαχρονικές στρεβλώσεις και προκλήσεις,  το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του και οι βασικές 
αγορές εισερχόμενου τουρισμού. Η κατανόηση του αναπτυξιακού μοντέλου και των αποτελεσμάτων του έως το 2019 
είναι καθοριστική για τον σχεδιασμό μιας νέας αναπτυξιακής πρότασης.  

 

1.1 Βασικά μεγέθη 

Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO2,  το 2019 η Ελλάδα ήταν ο 13ος προορισμός με τις περισσότερες επισκέψεις 
παγκοσμίως. Ο εισερχόμενος τουρισμός της Ελλάδας παρουσίασε μεικτή εικόνα τα τελευταία 15 χρόνια (Διάγραμμα 
1). Συγκεκριμένα, από το 2005 ως το 2008 ο εισερχόμενος τουρισμός ήταν σχετικά σταθερός, ενώ στη συνέχεια 
κατέγραψε μείωση ως το 2012. Από το 2012 και έπειτα σημείωσε σταθερή και ισχυρή ανάπτυξη μέχρι το 2019, το 
τελευταίο έτος προ Covid. Η ανάπτυξη του τουρισμού από το 2012 και έπειτα ήταν καθοριστική για τη μείωση των 
δυσχερειών σε πολλούς τομείς κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε την ελληνική κρίση χρέους 
του 2010, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην έξοδο της χώρας από την ύφεση μετά το 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

2 UNWTO – World Tourism Barometer, τ. 18, τχ. 2, Μάιος 2020. 
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Διάγραμμα 1: Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα, 2005-2019 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, Έρευνα Συνόρων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα λοιπά έσοδα που σχετίζονται με τον τουρισμό3,  η οικονομική σημασία του τουρισμού αυξάνεται 
περαιτέρω για την ελληνική οικονομία, καθώς ανήλθε από το ισοδύναμο του 9,5% του ελληνικού ΑΕΠ το 2014 σε 12,5% 
το 2019 (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: Συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία (€ εκατ.)  

 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ο τουρισμός συνεισέφερε σημαντικά στην άμβλυνσή της και 
στην πορεία ανάκαμψης μετά το 2017, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στην οικονομία και στην κοινωνία. 
Επιγραμματικά: 

                                                 
 

3 Π.χ. έσοδα από τις αεροπορικές μεταφορές, την κρουαζιέρα, τον εσωτερικό τουρισμό. 
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- Από το 2009 έως το 2019, τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό (συμπεριλαμβανομένων των εναέριων και 
θαλάσσιων μεταφορών) πλησίασαν τα € 150 δισ., ενώ η συνολική δραστηριότητα του τουρισμού 
(συμπεριλαμβανομένου του εγχώριου τουρισμού και των επενδύσεων) ανήλθε περίπου στα €180 δισ.  

- Τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό μαζί με τα έσοδα από αερομεταφορές, κρουαζιέρα κλπ. το 2019  εκτιμάται 
ότι κάλυψαν το 89% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.   

- Παράλληλα, οι 260 και πλέον εκατομμύρια ικανοποιημένοι τουρίστες αυτής της περιόδου ήταν «πρεσβευτές» της 
χώρας στο εξωτερικό, σε μια περίοδο που η Ελλάδα παρουσιαζόταν με μελανά χρώματα σε ένα μεγάλο μέρος των 
διεθνών μέσων ενημέρωσης. 

- Η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2019 εκτιμάται σε € 23,4 δισ., μέγεθος που 
αντιστοιχεί στο 12,5% του ΑΕΠ. Συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συνεισφορά του 
τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2019 εκτιμάται μεταξύ € 51,6 και € 62,1 δισ., μεγέθη που αντιστοιχούν μεταξύ 
του 27,5% και του 33,1% του ΑΕΠ. 

- Στην αιχμή (2019Q3) της τουριστικής δραστηριότητας οι εργαζόμενοι στα καταλύματα και την εστίαση ήταν 429 
χιλιάδες,4  ενώ, σύμφωνα με το WTTC, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην απασχόληση ανήλθε σε 846 
χιλιάδες (22% του συνόλου).5  

- Υπάρχει μια έντονη περιφερειακή διάσταση του τουρισμού. 

- Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια είναι ο 8ος (επί 64) πλέον διασυνδεδεμένος κλάδος της 
οικονομίας.6  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο τουρισμός αποτελεί μια στρατηγικής σημασίας δραστηριότητα  και έναν από τους 
σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης, δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης.  

 

1.2 Η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού 

Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει επικεντρωμένος στο προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα», χωρίς να έχει γίνει επαρκής 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι υπάρχοντες φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι. Ως εκ τούτου, το ελληνικό 
τουριστικό προϊόν παραμένει μονοδιάστατο, με περιορισμένη επαναληψιμότητα επισκέψεων και με έντονη 
εποχικότητα: 55% των αφίξεων και 60% των εισπράξεων πραγματοποιούνται κατά το 3ο τρίμηνο και ένα επιπλέον 25% 
το 2ο τρίμηνο. Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι: α) η εποχικότητα του τουρισμού δεν είναι 
ελληνικό αλλά διεθνές φαινόμενο (Διάγραμμα 2), και β) παγκοσμίως το προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» είναι το 
δημοφιλέστερο και η Ελλάδα είναι ο 3ος δημοφιλέστερος προορισμός για το προϊόν αυτό. 

 

                                                 
 

4 Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 
5 WTTC Greece country Report (https://wttc.org/Research/Economic-Impact). 
6 Μελέτη ΚΕΠΕ: «Εκτίμηση της κατανομής του εισοδήματος από εισερχόμενο τουρισμό ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα 
και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό», σ. 43 (https://insete.gr/wp-content/uploads/2020/02/Ektimisi-katanomis-
eisodimatos.pdf). 
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Διάγραμμα 2: Διεθνείς αφίξεις ανά μήνα 

          Παγκόσμια              Ευρώπη 

 

Πηγή: UNWTO World Tourism Barometer, Statistical Annex, τ. 18, τχ. 1, Ιανουάριος 2020 

 

1.3 Τουριστικό brand «Ελλάδα» 

Μελέτη της γαλλικής Ipsos7,  μιας από τις πλέον έγκυρες εταιρείες ερευνών αγοράς διεθνώς, αναδεικνύει το ελληνικό 
τουριστικό brand ως το 5ο ισχυρότερο παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγαν –κατά τη 
διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας πέρυσι τον Σεπτέμβριο– ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού της Ισπανίας 
Turespana και το Βασιλικό Ινστιτούτο El Cano της Ισπανίας8,  αναφορικά με το ποια ήταν η χώρα που ήθελαν να 
επισκεφθούν μετά την πανδημία οι πολίτες 29 χωρών, η Ελλάδα ήταν ο Νο. 1 προτιμώμενος προορισμός για τους 
Ευρωπαίους πολίτες και ο Νο. 5 για τις άλλες αγορές. 

Επιπρόσθετα, έρευνα του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ9 για την Ελλάδα και ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, 
Μάλτα, Τουρκία και Κροατία) προσδιόρισε ως τα πλέον ισχυρά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 
το αίσθημα φιλοξενίας και φιλικότητας που έχει ο επισκέπτης στην Ελλάδα, τις υποδομές διαμονής, την αίσθηση 
ασφάλειας και τη γαστρονομία, και στη συνέχεια τις παραλίες, ενώ τα τοπία μας, αν και αξιολογήθηκαν υψηλά, δεν 
θεωρήθηκαν ότι υπερτερούν αυτών των άλλων χωρών. 

Αντίθετα, τα στοιχεία στα οποία η Ελλάδα μειονεκτεί έναντι του ανταγωνισμού συνδέονται κυρίως με τη λειτουργία των 
προορισμών (καθαριότητα, πληροφόρηση, άναρχη δόμηση, ποικιλία δραστηριοτήτων). Πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης 
ότι, αν και  η Ελλάδα βαθμολογείται θετικά ως προς τις κλασικές αρχαιότητες, καταγράφεται η αναγκαιότητα για 
ανάπτυξη ευρύτερης ποικιλομορφίας (σε επίπεδο προϊόντος, όχι πόρων) –π.χ. βυζαντινός, νεότερος και σύγχρονος 
ελληνικός πολιτισμός– αλλά και αναβάθμιση της παρουσίασης των πολιτιστικών πόρων με περισσότερο ενδιαφέροντες 
τρόπους για τον επισκέπτη (story telling), πέρα από τη βασική τεκμηρίωση που προσφέρεται. Αρνητική είναι, επίσης, 
και η εικόνα για άλλους παράγοντες που είναι εξίσου σημαντικοί για τους τουρίστες που ενδιαφέρονται για τον 

                                                 
 
7 Ipsos Top “Nation Brand” ranking (https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-10/nation-brand-index-2020-
pr.pdf) 
8 Real Instituto Elcano y Turespaña, «Estudio de posicionamiento de España como destino turístico». 
9 ΙΝΣΕΤΕ, «Αξιολόγηση του Brand “Ελλάδα” και σύγκριση με τον ανταγωνισμό στη Ν. Ευρώπη βάση της εμπειρίας των τουριστών», 
2019. 
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πολιτισμό, όπως η έλλειψη τάξης και η καθαριότητας εντός και εκτός των αρχαιολογικών χώρων, η εικόνα των πόλεων, 
αλλά και το φάσμα αγοραστικών επιλογών (shopping), οι επιλογές για ψυχαγωγικές δραστηριότητες κλπ. 

Λόγω του ισχυρού brand της στον τουρισμό, η Ελλάδα ανταγωνίζεται κατά κύριο λόγο ώριμους προορισμούς σε 
ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και δευτερευόντως σε χώρες όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος10. 
Ειδικότερα, οι ελληνικοί προορισμοί ανταγωνίζονται κατά κύριο λόγο άλλους ελληνικούς προορισμούς και στη συνέχεια 
τουριστικούς προορισμούς όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Περαιτέρω, οι «πελάτες» του ελληνικού 
τουρισμού είναι πολύ πιο πιστοί σε σχέση με τους πελάτες άλλων προορισμών.  

Τέλος, αντίθετα με τη διάχυτη εντύπωση ότι η Ελλάδα προσελκύει τουρίστες χαμηλής δαπάνης, ενώ οι τουρίστες 
υψηλής δαπάνης προτιμούν άλλες ανταγωνίστριες χώρες, η πραγματικότητα είναι ότι η δαπάνη των τουριστών στην 
Ελλάδα είναι αντίστοιχη με αυτήν σε ανταγωνιστικές χώρες. Πρόσφατες μελέτες του ΙΝΣΕΤΕ11 έδειξαν ότι δεν υπάρχει 
ουσιαστική διαφορά μεταξύ της δαπάνης των τουριστών στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Επιπρόσθετα, για ορισμένες 
από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, η συνολική δαπάνη του τουρίστα, περιλαμβανομένων, για παράδειγμα, 
του κόστους του αεροπορικού εισιτηρίου ή της προμήθειας του tour operator, είναι υψηλότερη για την Ελλάδα απ’ ό,τι 
στην Ισπανία. 

1.4 Προϊόντα και αγορές του ελληνικού τουρισμού 

Η Ελλάδα διαθέτει έναν πλούτο φυσικών και ανθρωπογενών τουριστικών πόρων, που της επιτρέπει να αναπτύξει 
σημαντικό αριθμό τουριστικών προϊόντων. Το χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων της χώρας αποτελείται από πέντε 
κύρια και επτά συμπληρωματικά προϊόντα (Διάγραμμα 3). 

Διάγραμμα 3: Χαρτοφυλάκιο προϊόντων ελληνικού τουρισμού 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ – 
Εξειδίκευση δράσεων 
Στρατηγικού Σχεδίου 
Τουρισμού & Στρατηγική 
Μελέτη Ανάπτυξης του 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 
2015 

                                                 
 

10 ΙΝΣΕΤΕ, «Using big data to analyse loyalty to & competing destinations», 2019 (https://insete.gr/studies/using-big-data-to-
analyse-loyalty-to-competing-destinations/). 
11 ΙΝΣΕΤΕ, «Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2005-2018, εξέλιξη και σύγκριση με 
Ισπανία», 2019 και ΙΝΣΕΤΕ, «Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα και την Ισπανία το 2018 και 
το 2019», 2020. 
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Sun & Beach: Αποτελεί το δημοφιλέστερο είδος ταξιδιών παγκοσμίως – περισσότερα από ένα στα πέντε από το 1 δισ. 
διεθνή ταξίδια που έγιναν παγκοσμίως το 2019 ήταν για Sun&Beach. Λαμβανομένης υπόψη και της μεγαλύτερης 
διάρκειας παραμονής των ταξιδιωτών αυτής της κατηγορίας σε σχέση με άλλες (π.χ. City Break και Πολιτιστικός και 
Θρησκευτικός τουρισμός), άρα και της μεγαλύτερης δαπάνης, είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί το 
κυριότερο τουριστικό προϊόν παγκοσμίως, και συνεπώς η Ελλάδα, που βρίσκεται στην 3η θέση στην παγκόσμια 
κατάταξη προορισμών Sun & Beach, θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα που διαθέτει σε αυτή την 
αγορά.  

Ναυτικός τουρισμός: Το συγκεκριμένο κύριο προϊόν, απαρτίζεται από τα επιμέρους προϊόντα Κρουαζιέρα και 
Yachting. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση στην παγκόσμια κατάταξη προορισμών ναυτικού τουρισμού. 

Πολιτιστικός και Θρησκευτικός τουρισμός: Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα πολύ δημοφιλές είδος ταξιδιού – 
περίπου ένα στα δέκα διεθνή ταξίδια το 2019. Είναι αξιοσημείωτο πως, παρά τον μεγάλο πολιτιστικό της πλούτο, η 
Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στους δέκα πρώτους (top-10) προορισμούς Πολιτιστικού και Θρησκευτικού τουρισμού 
παγκοσμίως. Αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη των δυνατοτήτων που έχει η χώρα να διεισδύσει με απαιτήσεις στην 
αγορά αυτή, και ειδικότερα στην Κίνα και σε άλλες ασιατικές αγορές, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ταξίδια με 
πολιτιστικό περιεχόμενο και, επιπλέον, γνωρίζουν και εκτιμούν τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. 

City Break: Ιδιαίτερα δημοφιλής μορφή ταξιδιών – περίπου ένα στα δέκα διεθνή ταξίδια το 2019. Κύρια στόχευση για 
το προϊόν αυτό αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ως προορισμών City Βreak.  

MICE (Συνέδρια, Ταξίδια Κινήτρων, Εκθέσεις): Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες μορφές ταξιδιών, τα ταξίδια MICE 
–περίπου ένα στα οχτώ διεθνή ταξίδια το 2019– είναι επαγγελματικά ταξίδια και όχι ταξίδια αναψυχής.  

Αναφορικά με τις αγορές της, η Ελλάδα έχει μια από τις μεγαλύτερες διασπορές αγορών διεθνώς. Χαρακτηριστικά, το 
90% των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού προέρχεται από 25 χώρες, ενώ μόλις δύο (Γερμανία και 
Μεγάλη Βρετανία) συνεισφέρουν έσοδα που υπερβαίνουν το 10% του συνόλου. 

Εξετάζοντας συνδυαστικά το μέγεθος των αγορών και τη συγκριτική θέση της Ελλάδας στις αγορές αυτές παρατηρούμε 
ότι: 

− Στις τέσσερις ευρωπαϊκές αγορές (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία) που κατατάσσονται μεταξύ 
των δέκα πρώτων αγορών παγκοσμίως, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δέκα πρώτους (top-10) 
προορισμούς τους και μάλιστα για την Ιταλία έναν από τους πέντε πρώτους (top-5) προορισμούς. 

− Στις τέσσερις long haul αγορές (ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, Ρωσία), η Ελλάδα κατατάσσεται εκτός top-10. 
Όμως για τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά, καταλαμβάνει την τρίτη θέση μεταξύ των προορισμών στη 
Μεσόγειο, ενώ για τη Ρωσία την έκτη. 

− Σε όλες τις υπόλοιπες αγορές που περιλαμβάνονται στις είκοσι πέντε πρώτες (top-25) αγορές του ελληνικού 
τουρισμού, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δέκα πρώτους (top-10) προορισμούς και, ειδικότερα, για τις 
βαλκανικές αγορές, την Κύπρο και την Πολωνία αποτελεί έναν από τους πέντε πρώτους (top-5) προορισμούς. 

Συνοψίζοντας, αν και ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην 
Ελλάδα, υπάρχουν αρκετές στρεβλώσεις στο αναπτυξιακό πρότυπο και περιοχές που χρήζουν διαθρωτικών 
παρεμβάσεων (π.χ. εποχικότητα, γεωγραφική συγκέντρωση).   

Προκειμένου ο τουρισμός, ειδικά την περίοδο μετά την πανδημία, να διατηρήσει και να βελτιώσει το υψηλό επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας που κατέχει, θα πρέπει να προσφέρει μια απρόσκοπτη, βιώσιμη και υψηλού επιπέδου εμπειρία σε 
ολόκληρο το φάσμα και το «οικοσύστημα» της τουριστικής αλυσίδας αξίας.  Η επιτυχής υιοθέτηση των αρχών της 
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βιώσιμης ανάπτυξης και  η  ανταπόκριση στα σύγχρονα Megatrends, που παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα, θα 
ενισχύσουν αφενός την ανταγωνιστικότητα του και αφετέρου θα συμβάλλουν στη διάχυση των ωφελειών του στο 
σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.  
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Σε αυτήν την ενότητα χαρτογραφούνται τα κύρια Megatrends -και τα trends που υπάγονται σε αυτά- τα οποία 
αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τουρισμού στο μέλλον. Αποτυπώνονται οι 
επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει κάθε Megatrend, στην προσφορά και στη ζήτηση. Επιπρόσθετα, αναλύονται οι 
επιπτώσεις που θα έχουν τα trends στα τέσσερα βασικά στάδια του ταξιδιού: την οργάνωση του ταξιδιού, το ταξίδι 
προς τον προορισμό, την ίδια την τουριστική εμπειρία και τέλος, την επιστροφή.  

o Η οργάνωση του ταξιδιού, σχετίζεται με την έρευνα του ταξιδιώτη, το marketing του προορισμού ή/και της 
τουριστικής επιχείρησης, το «word of mouth» αλλά και τη διαφήμιση που έχουν συμβάλλει στην επιλογή του 
προορισμού και εν συνεχεία στην κράτηση των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και του καταλύματος. 
Ακόμη, οι δραστηριότητες ή εναλλακτικά η «must do list» επίσης αφορούν στην οργάνωση τoυ ταξιδιού. 

o To ταξίδι προς τον προορισμό περιλαμβάνει την πτήση ή τον πλου, την άφιξη, τη μεταφορά στο κατάλυμα 
και το check in. 

o Η τουριστική εμπειρία είναι συνυφασμένη με τη διαμονή, την εστίαση και τη γαστρονομία, την απόλαυση 
των φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών του προορισμού, τις μετακινήσεις, τα ψώνια, τα αξιοθέατα, 
τις δραστηριότητες κλπ. 

o Η επιστροφή περιλαμβάνει το check out, τη μεταφορά προς το αεροδρόμιο ή το λιμάνι, το ταξίδι της 
επιστροφής αλλά και τις τελικές εντυπώσεις που μοιράζεται ο ταξιδιώτης στα κοινωνικά δίκτυα (social media) 
είτε υπό τη μορφή feedback είτε ως experience sharing. 

Τα κυριότερα Megatrends που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον τουρισμό είναι: 

− η τεχνολογική ανάπτυξη και ψηφιοποίηση 
− οι δημογραφικές εξελίξεις  
− η βιωσιμότητα. 

 

2.1 Τεχνολογική ανάπτυξη και ψηφιοποίηση 

 Αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες 
o οι προορισμοί μπορούν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους και τη συνολική ελκυστικότητά τους 
o οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν το άλμα από τη βασική ψηφιοποίηση, στην ευφυή 

χρήση των δεδομένων, για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
 Ο ανθρώπινος παράγοντας θα προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στη συνολική τουριστική εμπειρία 

Ο τουρισμός είναι ένας τομέας όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες είχαν από χρόνια πολύ μεγάλη διείσδυση, ειδικά σε 
θέματα προώθησης και προβολής, καθώς και διευκόλυνσης των τουριστών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον 
προορισμό. Με την πανδημία του Covid-19 επιταχύνθηκε η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και σε θέματα 
λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική αποστασιοποίηση. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο ελληνικός 
τουρισμός είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση των τεχνολογιών στους εξής άξονες: α) στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 
ψηφιακής ταξιδιωτικής εμπειρίας, β) σε ένα ενοποιημένο οικοσύστημα ταξιδιού, γ) στο μετασχηματισμό των 
επιχειρήσεων σε ψηφιακές εταιρείες, και δ) σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή ταξιδιωτική 
εμπειρία συνεπάγεται μια πλατφόρμα που συνδέει σε ένα σημείο επαφής τουρίστες με προμηθευτές, σε όλη την 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Κύρια Megatrends και οι 
επιπτώσεις τους  
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ταξιδιωτική αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν τον προορισμό, ικανοποιώντας τις προσδοκίες των 
πελατών για εξατομικευμένο και σχετικό περιεχόμενο. Αντίστοιχα, οι προορισμοί μετασχηματίζονται σε έξυπνους 
προορισμούς, με έξυπνη και βιώσιμη συνολική διαχείριση (ευφυείς μετακινήσεις, διαχείριση φυσικών πόρων, έξυπνα 
αξιοθέατα και εμπλουτισμένες εμπειρίες).  

Φυσικά ένας προορισμός μπορεί να αναδειχθεί και μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας των εταιρειών που την απαρτίζουν 
και οι οποίες κάνουν εκτεταμένη χρήση ψηφιακών λειτουργιών, ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακών βοηθών, με θετικές 
επιδράσεις στην παροχή εμπειριών και στην εσωτερική λειτουργία (operational efficiency).  Σημαντικοί παράμετροι στο 
σύνολο του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελούν η ψηφιακή ασφάλεια και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού. 

H αυξημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ – Artificial Intelligence), εικονικής πραγματικότητας (VR – Virtual Reality) 
και επαυξημένων δυνατοτήτων/ / επαυξημένης πραγματικότητας (AR – Augmented Reality) αναμένεται να καθορίσει 
εκ νέου την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά. Η σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων που θα είναι σε θέση να 
μιμηθούν ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες, θα επιλύουν προβλήματα, θα κατανοούν και θα επεξεργάζονται τη φυσική 
γλώσσα και θα συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι είναι από τις θεμελιώδεις καινοτομίες που θα ενσωματωθούν στον 
καθημερινό τρόπο ζωής. Η δυνατότητα μίμησης των ανθρώπινων ικανοτήτων αναμένεται να συμβάλλει στην 
βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και στην ευρύτερη βιωσιμότητα. Η νομοθεσία αναφορικά με τα open data και 
τις δυνατότητες χρήσης τους θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην οριοθέτηση των «κανόνων του παιχνιδιού». Η 
κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), τα Big Data, η ροή πληροφοριών και η αυτοματοποίηση (smart of everything) είναι 
ένα μεγάλο στοίχημα που, αν κερδηθεί από τον καταναλωτή, θα οδηγήσει σε έναν τρόπο ζωής με πληθώρα ανέσεων 
και επιλογών. 

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση επέτρεψαν την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων ιδιωτών μέσω της 
απευθείας μίσθωσης σε άλλους ιδιώτες, μέσα από συγκεκριμένες ψηφιακές πλατφόρμες (People to People (P2P) 
platforms). Οι πλατφόρμες αυτές, που συλλογικά αποκαλούνται οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy), συχνά 
λειτουργούν με διαφορετικό –ή και χωρίς κανένα- θεσμικό πλαίσιο από αυτό εντός του οποίου λειτουργούν οι 
παραδοσιακές επιχειρήσεις-πάροχοι αντίστοιχων υπηρεσιών, διαρρηγνύοντας (disrupting) τον τρόπο που λειτουργούν 
οι αγορές και συχνά δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Η διείσδυση των πλατφορμών Ρ2Ρ, ειδικά στον 
χώρο των καταλυμάτων, είναι ιδιαίτερα μεγάλη.   

Το Megatrend της τεχνολογικής ανάπτυξης και της ψηφιοποίησης, καθώς και όλα τα trend που υπάγονται σε αυτό θα 
επαναπροσδιορίσουν το ταξίδι του καταναλωτή. Οι επιδράσεις σε κάθε στάδιο ξεχωριστά ποικίλλουν. 

 

o Στην οργάνωση και στον σχεδιασμό του ταξιδιού, τα νέα μοτίβα κατανάλωσης παίζουν κυρίαρχο ρόλο.  
• Με πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη, περίπλοκοι αλγόριθμοι θα επιλέγουν το περιεχόμενο που 

θα προβάλλεται σε κάθε χρήστη, ώστε οι προσφορές που θα λαμβάνει να είναι πιο στοχευμένες και 
εξατομικευμένες στις ανάγκες και επιθυμίες του (Cluster analysis, Personalisation) 

• Αλγόριθμοι AI θα παρακολουθούν τις μικροεκφράσεις του προσώπου οι οποίες αποτυπώνουν την 
ευχαρίστηση ή όχι του ατόμου. Έπειτα, ενσωματώντας αυτά τα μοτίβα (patterns) και άλλες 

Οργάνωση Ταξίδι Τουριστικό 
προϊόν Επιστροφή
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πληροφορίες (insights) μέσω μηχανικής μάθησης (machine learning), θα υπάρχει δυνατότητα για 
μεγαλύτερη αυτοματοποίηση στις προτάσεις ή/και αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης. 

• Θα προσφέρεται μια ολοκληρωμένη ψηφιακή ταξιδιωτική εμπειρία σε ένα ενοποιημένο οικοσύστημα 
ταξιδιού, που θα άπτεται και θεμάτων ψηφιακής ασφάλειας. 

• Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή ταξιδιωτική εμπειρία συνεπάγεται μια πλατφόρμα που θα συνδέει σε 
ένα σημείο επαφής τουρίστες με προμηθευτές από όλη την ταξιδιωτική αλυσίδα προϊόντων και 
υπηρεσιών που αφορούν τον προορισμό, ικανοποιώντας τις προσδοκίες των πελατών για 
εξατομικευμένο και σχετικό περιεχόμενο.  

• Θα υπάρξει χειραφέτηση (empowerment) του καταναλωτή που θα ελέγχει ποιος έχει πρόσβαση στα 
δεδομένα του, καθώς / εφόσον το GDPR και άλλοι κανονισμοί θα κερδίζουν όλο και περισσότερο 
έδαφος. 

• Η ευκολία στη χρήση που προσφέρουν οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε συνδυασμό με 
την επαφή με ντόπιο οικοδεσπότη, που θα μυήσει τον ταξιδιώτη στα μυστικά της περιοχής, ενδέχεται 
να ενισχύσει την επιλογή κατοικίας έναντι ξενοδοχείου. 

• Θα υπάρχει υπερανταγωνισμός εξαιτίας της ψηφιοποίησης. Συνεπώς μια εταιρεία ή ακόμα και μια 
χώρα πρέπει να είναι σε θέση να χειριστεί μεγάλες αλλαγές στη ζήτηση. Είναι δηλαδή πιθανό η 
ανικανότητα μιας εταιρείας ή μιας χώρας να χειριστεί τη ζήτηση να οδηγήσει στην απομόνωσή της 
και την έξοδό της από την αντίστοιχη αγορά. 

• H επίδραση των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων εικονικής πραγματικότητας (VR / brain implants) 
ενδέχεται να επιφέρει μείωση στην πραγματοποίηση ταξιδιών με φυσική παρουσία, ενδεχομένως για 
να αποφευχθεί το στρες του ταξιδιού. Επιπρόσθετα, τα νευρωνικά εμφυτεύματα (neural implants) και 
άλλες παρεμφερείς συσκευές θα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της διάθεσης του ατόμου. 
 

o Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της μεταφοράς στον προορισμό, η πληθώρα τεχνολογικών επιτευγμάτων και 
ψηφιακών ευκολιών δίνει νέα χαρακτηριστικά στο ταξίδι. 

• Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented 
Reality - AR) και εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality - VR) θα συμβάλλει στην 
αυτοματοποίηση και στη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, παρέχοντας ασφάλεια μέσω 
υγειονομικών ελέγχων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις προσωπικές επαφές. 

• Η ανάγκη για προστασία και η επιθυμία για έλεγχο της πληροφορίας θα οδηγήσει στην ενίσχυση του 
Contactless integrated travel, που θα γίνει εφικτό με χρήση τεχνολογιών βιομετρίας (biometrics) ή 
αναγνώρισης χαρακτηριστικών προσώπου (facial recognition). 

• Έξυπνα γυαλιά (smart spectacles) ή έξυπνοι φακοί επαφής θα αντικαταστήσουν την οθόνη του 
κινητού. 

• Οι αυξημένες τεχνολογικές εφευρέσεις αφενός συμβάλλουν σε πιο ταχύ check-in και αφετέρου 
καθιστούν πλέον δυνατή τη γρήγορη μετακίνηση ανάμεσα σε προορισμούς, καθώς τα μεταφορικά 
μέσα θα είναι ικανά να επιτύχουν υψηλότερες ταχύτητες.  Έτσι, σημειώνεται μείωση της συνολικής 
διάρκειας του ταξιδιού. 

• Τα αυτόνομα οχήματα (autonomous vehicles) θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο εγγύς μέλλον. Με τη 
χρήση ευφυών συστημάτων, όπως ραντάρ, λέιζερ, GPS και υπολογιστική όραση, θα συμβάλλουν 
στην κατακόρυφη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, εξασφαλίζοντας πιο ασφαλείς συνθήκες 
μεταφοράς στον προορισμό. 
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o Το τουριστικό προϊόν, θα πάρει νέα μορφή καθώς η τεχνολογική ανάπτυξη θα οδηγήσει σε ανακατάταξη 
των προτιμήσεων των ταξιδιωτών.  

• Θα υπάρχει αυξημένη χρήση και ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΙ, VR, ΑR για περιήγηση στο ξενοδοχείο, 
στην πόλη, σε μουσεία κ.α. 

• Οι προορισμοί θα είναι «έξυπνοι». Θα προσφέρουν ευφυείς μετακινήσεις, διαχείριση φυσικών 
πόρων, έξυπνα αξιοθέατα και εμπλουτισμένες εμπειρίες. 

• Το ανθρώπινο δυναμικό θα έχει ανεπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες. 
• Η χρήση ψηφιακών βοηθών θα έχει θετικές επιδράσεις στην παροχή υπηρεσιών, εμπειριών και στην 

εσωτερική λειτουργία των ξενοδοχείων. 
• Με χρήση εμφυτευμένων ακουστικών (implanted earbuds) θα παρέχεται συνεχής βοήθεια και 

καθοδήγηση στον πελάτη, από voice platform ή concierge στα ξενοδοχεία. 
• Η ψηφιοποίηση (digitization) ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση του άγχους, ώστε ο πελάτης να 

αναζητά ολοένα και περισσότερο τη διαπροσωπική επαφή. Έτσι, θα αποδίδει προστιθέμενη αξία στη 
διάδραση με ανθρώπους παρά με ρομπότ ή αυτοματοποιημένα κιόσκια. 

• Drones θα επιστρατεύονται για το room service. Αναφορικά με το φαγητό, θα παρακολουθείται με 
έξυπνες εφαρμογές (apps) η διατροφή που παρέχεται στο ξενοδοχείο, και στη συνέχεια θα γίνονται 
προτάσεις για γεύματα στα εστιατόρια του ξενοδοχείου με ιδιαίτερη έμφαση σε τρόφιμα που 
περιέχουν θρεπτικά συστατικά τα οποία απουσιάζουν από τη διατροφή που έχει ακολουθηθεί. 

• Θα γίνεται χρήση τεχνολογιών βιομετρίας (biometrics) ή αναγνώρισης προσώπου (facial recognition) 
για την είσοδο στο δωμάτιο, και αυτόματα θα γίνεται προσαρμογή του δωματίου στις προτιμήσεις 
του πελάτη, που θα είναι ήδη καταγεγραμμένες. Θα αλλάζει ο φωτισμός, η μουσική ή ακόμα και το 
χρώμα στους τοίχους. 

• Ο έξυπνος καθρέπτης στο δωμάτιο θα εκτελεί χρέη προσωπικού στυλίστα με βάση τα υπάρχοντα 
ρούχα του πελάτη στην ντουλάπα. Με ολόγραμμα, θα εμφανίζονται διαφημίσεις για προϊόντα από 
τοπικά καταστήματα ή από την μπουτίκ του ξενοδοχείου, για τη συμπλήρωση της εμφάνισης του 
πελάτη. Αυτόματα θα μπορεί να μοιραστεί (share) την εμπειρία και τις φωτογραφίες του στα 
κοινωνικά δίκτυα. 

• Η αυξημένη χρήση ρομπότ / ΑΙ θα οδηγήσει στην αύξηση της αξίας της ανθρώπινης επαφής, με 
κατάλληλα εκπαιδευμένο και ταλαντούχο ανθρώπινο προσωπικό. 

• Η διάδραση με «superhosts» στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα αποδίδει προστιθέμενη 
αξία στο προϊόν. 

• Θα ενισχύονται τοπικές επιχειρήσεις, όπως εστιατόρια, μπαρ, στούντιο γιόγκα ή χορού, που 
βρίσκονται σε μικρή ακτίνα από το κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. 

• Πολλοί προορισμοί μπορεί να γίνουν γνωστοί εν μια νυκτί από φωτογραφίες που ανέβασαν χρήστες 
στα κοινωνικά δίκτυα (instagrammable spots). 
 

o Στην επιστροφή, η προώθηση της εμπειρίας σε παντός είδους κοινωνικά δίκτυα είναι δεδομένη, ιδιαίτερα 
από όσους ανήκουν στη Γενιά Ζ (Gen Z) και στη Γενιά της Χιλιετίας (τους Millenials). Επιπρόσθετα, αυτό θα 
λειτουργήσει και ως διαφήμιση των επιχειρήσεων που έχουν προβεί σε υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών, που 
συμβάλλουν στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 
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2.2 Δημογραφικές εξελίξεις 

 Γήρανση του πληθυσμού, ανάδειξη νέων καταναλωτικών φυλών (tribes), μετανάστευση και ψηφιακοί νομάδες 
είναι κάποιες από τις τάσεις που επηρεάζουν την τουριστική προσφορά και ζήτηση. 

 Προορισμοί και επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν σε ποιο τμήμα (segment) της αγοράς θα στοχεύσουν, 
προσφέροντας μια αντίστοιχα προσαρμοσμένη, ολοκληρωμένη κι αυθεντική εμπειρία. 

Οι δημογραφικές εξελίξεις θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού την προσεχή εικοσαετία, αλλά 
θα προσφέρουν και σημαντικές ευκαιρίες. Καθώς οι δημογραφικές εξελίξεις συμβάλλουν και σε αλλαγές στην 
καταναλωτική συμπεριφορά, έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα ενότητα και νέα καταναλωτικά πρότυπα, ως 
απόρροια των δημογραφικών αλλαγών. 

• Γήρανση του πληθυσμού: το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 60 ετών στον παγκόσμιο πληθυσμό 
αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα 35 χρόνια, καθώς ο ρυθμός των γεννήσεων μειώνεται και η διάρκεια 
της ζωής επιμηκύνεται. Συνεπώς πολλοί ταξιδιώτες μεγαλύτερης ηλικίας (γνωστοί και ως «seniors» ή «silver 
generation») θα  έχουν καλή υγεία, υψηλό διαθέσιμο εισόδημα και διάθεση να ταξιδέψουν – ειδικά εκτός σεζόν. 
Ως εκ τούτου, το εύρος και ο όγκος των αγαθών και των υπηρεσιών που απευθύνονται σε αυτό το τμήμα της 
αγοράς θα πρέπει να αυξηθεί. Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε υπηρεσίες υγείας και στην 
προσαρμογή των υποδομών, σε επιχειρήσεις και προορισμούς, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας. 

• Oι νεότερες ηλικίες (Millennials, Gen Z, Gen Y) αναζητούναναζητούν προσωποποιημένες εμπειρίες, 
αυθεντικότητα και έχουν υψηλά στην κλίμακα αξιών τους τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 
βιωσιμότητας και αειφορίας. Για τους λόγους αυτούς συχνά στρέφονται σε εναλλακτικούς προορισμούς. Σε 
αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να αυξήσουν την τουριστική τους ετοιμότητα λιγότερο γνωστοί προορισμοί και να 
αναπτυχθούν στοχευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ. 

• Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ως μερίδιο του παγκόσμιου πληθυσμού μειώνεται και το 2070 θα αντιπροσωπεύει 
κάτι λιγότερο από το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε ανακατανομή των 
μεριδίων αγοράς των χωρών προέλευσης αλλά και των χαρακτηριστικών διαφόρων επιμέρους αγορών. 

• Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η παγκόσμια προβολή της  κοινότητας LGTBQ+, ενώ, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις του UNWTO12, ο παγκόσμιος ετήσιος οικονομικός αντίκτυπος της κοινότητας LGTBQ+ 
εκτιμάται σε περισσότερο από 140 δισ. δολάρια ΗΠΑ.  Εξίσου σημαντικές είναι οι κοινωνικές επιδράσεις από 
την υποστήριξη και την προσέγγιση LGTBQ+ ταξιδιωτών, μέσω φιλόξενων τουριστικών υποδομών, κάτι που 
θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της ομοφοβίας. 

• Για πολλές οικογένειες οι διακοπές αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία να βρεθούν όλα τα μέλη τους μαζί, συχνά 
και οι τρεις γενιές ή οι παππούδες με τα εγγόνια τους. Μια μοναδική πρόκληση που θέτει η τάση αυτή σε 
προορισμούς και επιχειρήσεις είναι η ανάπτυξη εμπειριών που θα ικανοποιούν ταυτόχρονα όλες τις ηλικιακές 
ομάδες. 

• Οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά θα έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφόρων «φυλών» 
(tribes) καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, οι  vegan, οι χορτοφάγοι ή οι καταναλωτές που επιζητούν την 
προσιτή πολυτέλεια ή στρέφονται μόνο προς «πράσινες» επιλογές που προάγουν την αειφορία. Οι νέες αυτές 
«φυλές» καταναλωτών δεν θα απασχολήσουν μόνο τις επιχειρήσεις του τουρισμού, αλλά και ευρύτερα την 
παγκόσμια οικονομία. 

                                                 
 

12 UNWTO, «Global report on LGTBQ Tourism» (https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284414581). 
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• Τα όρια που προσδιορίζουν τη ζωή μας μετατοπίζονται διαρκώς. Η μετάβαση στην τηλεργασία 
πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα και, όπως φαίνεται, με επιτυχία, και δεν είναι καθόλου απίθανο να 
δημιουργηθεί μία ακόμη «φυλή», εκείνη των ψηφιακών νομάδων (digital nomads), που εργάζονται από 
οπουδήποτε στον πλανήτη κάνοντας παράλληλα και διακοπές. Πολλές επιχειρήσεις αλλάζουν ήδη το 
επιχειρηματικό τους μοντέλο για να ικανοποιήσουν αυτό το επιμέρους τμήμα (microsegment) της αγοράς και 
παράλληλα κυβερνήσεις σχεδιάζουν το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την υποδοχή του. Οι ψηφιακοί 
νομάδες μπορούν, μεταξύ άλλων, να συμβάλλουν σημαντικά στην άρση της εποχικότητας και στην ενίσχυση 
της οικονομικής δραστηριότητας προορισμών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, αλλά και 
στην ευρύτερη ανάπτυξη μικρότερων πόλεων που έχουν εύκολη πρόσβαση σε αεροδρόμια. Επίσης, ενδέχεται 
να αποτελέσουν και μόνιμο τμήμα του πληθυσμού των τοπικών κοινωνιών, επηρεάζοντας τους κατά τόπους 
κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς.  

• Ο τουρισμός έχει προσφέρει σε πολλές κοινωνίες που δεν έχουν εναλλακτικές διεξόδους στον παγκόσμιο 
καταμερισμό εργασίας τη δυνατότητα να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. Ως εκ τούτου, τα τελευταία 
χρόνια ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τουρισμό έχει ενταθεί με την ανάδειξη πληθώρας νέων 
προορισμών. 

Τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός αριθμός αναδυόμενων προορισμών της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της 
Ανατολικής Μεσογείου, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Αφρικής έχουν 
καταφέρει να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις τουριστικές τους δυνατότητες, προσελκύοντας επισκέπτες με 
διαφορετικά ενδιαφέροντα. Λιγότερο γνωστοί προορισμοί προσφέρουν παρόμοιες εμπειρίες, αξιοθέατα, γαστρονομικές 
περιπλανήσεις και δραστηριότητες σε σχέση με πιο εδραιωμένους (ή και ακριβούς) προορισμούς. Παράλληλα με την 
εξερεύνηση νέων, λιγότερο γνωστών προορισμών, ενισχύεται και η προσπάθεια για μείωση του υπερτουρισμού και 
της μαζικότητας, κάτι που, ιδίως μετά την πανδημία του Covid-19, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το Megatrend 
των δημογραφικών αλλαγών, με όλα τα trend που υπάγονται σε αυτό, θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ταξίδι του 
καταναλωτή. Οι επιδράσεις σε κάθε στάδιο ξεχωριστά ποικίλλουν. 

 

o Στην οργάνωση και στον σχεδιασμό του ταξιδιού, τα νέα μοτίβα κατανάλωσης παίζουν κυρίαρχο ρόλο.  
• Η αυξημένη περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία, ιδιαίτερα από τους Gen Z, οδηγεί σε επιλογές 

καταλυμάτων που έχουν υιοθετήσει πράσινες πρακτικές, ενώ, αναφορικά με την επιλογή τρόπου 
μεταφοράς, το περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι μείζονος σημασίας. Το flight shaming, 
η προτίμηση στο τρένο, η επιλογή κοντινών εγχώριων προορισμών είναι μερικές από τις τάσεις που 
έχουν εμφανιστεί προσφάτως.  

• Πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθησία, σημειώνει θεαματική άνοδο ο τουρισμός εμπειρίας 
(experiences). O καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερο για ξεχωριστές 
εμπειρίες, οι οποίες θα προσφέρουν ειδική πρόσβαση σε premium προϊόντα και εμπειρίες, που 
ενδεχομένως να μην έχει δυνατότητα να επαναλάβει κατά τη διάρκεια της ζωής του (once in a lifetime 
experiences).  

Οργάνωση Ταξίδι Τουριστικό 
προϊόν Επιστροφή
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• Αναφορικά με τους προορισμούς, εμφανίζεται η επιθυμία για επιλογή άλλων μορφών τουρισμού ή 
άλλων χωρών για διακοπές, υπό την έννοια της εξερεύνησης νέων προορισμών, μακριά από μαζικές 
μορφές τουρισμού.  

• Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι μέσα στην αβεβαιότητα των τελευταίων ετών, αφενός λόγω της 
πανδημίας και αφετέρου λόγω των τεταμένων κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων έξω από την 
Ευρώπη, σημειώνουν ξανά αύξηση στη ζήτηση οι ευρωπαϊκοί προορισμοί. 

• Η αυθεντικότητα του προορισμού είναι έννοια κλειδί, καθώς τα νέα πρότυπα καταναλωτών 
αναζητούν προορισμούς και καταλύματα που προσφέρουν αυθεντικότητα, μακριά από τον μαζικό 
τουρισμό. Η αυθεντικότητα συμβάλλει στην προστιθέμενη αξία του καταλύματος ή του προορισμού, 
διαχωρίζοντάς τα από την ομοιομορφία της μαζικότητας. Ο καταναλωτής περιμένει από τα brands 
να ξεχωρίσουν από τα υπόλοιπα χάρη σε ιδιαίτερες εμπειρίες που θα προσφέρουν 
(individualization). 

• Τα multi-purpose ταξίδια, όπου η δουλειά συνδυάζεται με την αναψυχή, αποτελούν επίσης 
ανερχόμενη τάση.  

• Η αυξανόμενη σημασία του obstacle free travel, όπου τα εμπόδια ελαχιστοποιούνται, προσφέροντας 
ένα ανέμελο και ξεκούραστο ταξίδι, επίσης κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών.  

• Ίσως περιοριστεί το πλήθος των ταξιδιών ανά έτος, με την επιλογή, αντί για πολλά σύντομα ταξίδια, 
να γίνονται λιγότερα ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας. 

• Επιπρόσθετα, καταγράφεται άνοδος του τουρισμού ευεξίας (wellness) και υγείας. 
 

o Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της μεταφοράς στον προορισμό, η αυξημένη περιβαλλοντική και κοινωνική 
ευαισθησία είναι έκδηλη.  
 

o Το τουριστικό προϊόν θα πάρει νέα μορφή καθώς οι δημογραφικές εξελίξεις, θα οδηγήσουν σε ανακατάταξη 
των προτιμήσεων των ταξιδιωτών. 

• Οι επιχειρήσεις και οι προορισμοί θα επιλέγουν σε ποια τάση θα προσαρμόσουν το προϊόν τους. 
Για παράδειγμα, αν υιοθετηθεί το προϊόν «silver», θα πρέπει να προστεθούν σε όλο το μήκος 
της αλυσίδας του τουρισμού ανάλογα χαρακτηριστικά (features), όπως παροχές ευεξίας και 
υγείας, αλλά και να γίνουν επενδύσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Αντίθετα, αν οι 
επιχειρήσεις και οι προορισμοί επιλέξουν να προσαρμόσουν το προϊόν τους σε Gen Z ή 
Millenials, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αυξημένη περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία, 
στον σεβασμό στο περιβάλλον και στην υιοθέτηση πράσινων, αειφόρων πρακτικών.  

• Ένα ξενοδοχείο μπορεί να καταβάλλει στοχευμένες προσπάθειες είτε διαφήμισης είτε 
επένδυσης σε κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων και 
έτσι να αυξήσει την πληρότητά του, ιδιαίτερα σε περιόδους off season. 

• Τα νέα μοτίβα κατανάλωσης, δίνοντας έμφαση στην αναζήτηση της εμπειρίας, οδηγούν στην 
αναζήτηση και ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Δραστηριότητες που εστιάζουν στην 
εμπειρία της κατασκευής και της δημιουργίας και όχι στο προϊόν καθαυτό γίνονται ολοένα και 
πιο περιζήτητες. Έτσι, η κατασκευή παραδοσιακών πήλινων δοχείων, η παρασκευή τυριού ή 
παστελιού ή η συμμετοχή σε παράσταση σε κάποιο αρχαίο θέατρο είναι μερικά μόνο από το νέα 
προϊόντα/δραστηριότητες που ένας επισκέπτης θα θελήσει να δοκιμάσει. 

• Θα σημειωθεί αύξηση στις εξατομικευμένες δραστηριότητες, οι  οποίες προσαρμοσμένες σε 
κάθε πελάτη ξεχωριστά θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της απόλαυσης της εμπειρίας (tailor 
made experiences). 

• Θα επαναπροσδιοριστεί ο τουρισμός πολυτελείας, εξαιτίας της αυξημένης προτίμησης σε λιτές 
λύσεις (simplicity). Ενδεχομένως θα μειωθεί συνειδητά η κατανάλωση. 
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• Η γήρανση του πληθυσμού θα συντελέσει στη μη επαρκή προσφορά εργασίας, κι αυτό θα έχει 
ως επακόλουθο τη στροφή σε ρομπότ και κιόσκια με τεχνητή νοημοσύνη, οδηγώντας σε 
μειωμένη διάδραση του πελάτη με ανθρώπινο προσωπικό στα ξενοδοχεία. 

• Η προστιθέμενη αξία της αυθεντικότητας, είτε στη γαστρονομία, είτε στις τοπικές εκδηλώσεις, 
κάνουν το τουριστικό προϊόν όχι μόνο να ξεχωρίζει, αλλά να έχει και αυξημένη ζήτηση. Αυτό 
συμβάλλει και στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Δραστηριότητες που δίνουν την ευκαιρία 
στον ταξιδιώτη να ζήσει, όπως ένας ντόπιος, αυθεντικές γεύσεις και εμπειρίες προσδίδουν μια 
ανεκτίμητη διάσταση στο τουριστικό προϊόν και στην εμπειρία γενικότερα (off the tourist track / 
live like a local). 

• Ο συνδυασμός διαφορετικών ταξιδιών ή υπηρεσιών / εμπειριών, όπου ενδεχομένως το ένα 
σκέλος να είναι αρκετά ακριβότερο (luxury), αναμένεται να σημειώσει αύξηση στις προτιμήσεις. 
Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να διαθέσει λίγες μέρες από το ταξίδι του για να προσφέρει στον 
εαυτό του μια περισσότερο premium και αξιομνημόνευτη εμπειρία, για την οποία δεν αναμένει 
να ξαναπαρουσιαστεί εύκολα η ευκαιρία, όπως κάποια δραστηριότητα ή περιποίηση για ευεξία 
(wellness), μέχρι και κάποιο σύντομο ταξίδι σε δευτερεύοντα κοντινό, πιο ακριβό προορισμό. Η 
πραγματοποίηση του δευτερεύοντος ταξιδιού ή της επιπλέον δραστηριότητας με μικρότερη 
ημερήσια δαπάνη θα γίνει χωρίς να μεταβληθούν τα σχέδια του υπόλοιπου κύριου ταξιδιού 
(premiumization / pampering). 
 

o Στην επιστροφή, ιδιαίτερα από τους Gen Z και τους Millenials, η προώθηση της εμπειρίας σε παντός είδους 
κοινωνικά δίκτυα είναι δεδομένη. Επιπρόσθετα, αυτό λειτουργεί και ως διαφήμιση των επιχειρήσεων που 
έχουν άρτια εξειδικευμένο, καταρτισμένο και ευγενικό ανθρώπινο προσωπικό, αλλά και έχουν προβεί σε 
υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών, πράσινων πρακτικών και περιορισμό περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 
 

2.3 Βιωσιμότητα 

 Οι κατευθυντήριες γραμμές της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και οι πρακτικές διαχείρισης αφορούν το 
σύνολο των προορισμών και των επιχειρήσεων.  

 Οι αρχές της βιωσιμότητας αναφέρονται στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικο-πολιτιστικές πτυχές 
της τουριστικής ανάπτυξης. Αναζητείται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτών για να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. 

 H κλιματική αλλαγή και οι στρατηγικές αναχαίτισής της αναμένεται να μετασχηματίσουν σημαντικές πτυχές της 
οικονομίας και κατ’ επέκταση και του τουρισμού. Τεχνολογία και «πράσινες δεξιότητες» είναι σημαντικοί 
επιταχυντές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος παραμένει η μεγαλύτερη ανησυχία τόσο για τους Gen Z, όσο 
και για τους Millennials,13 και είναι γενικά αποδεκτό ότι οι ταξιδιώτες απαιτούν ολοένα και περισσότερο τη βιώσιμη 
ανάπτυξη του τουρισμού και την ευθυγράμμισή του με τις αξίες τους. Η τάση αυτή είχε ξεκινήσει πριν από την κρίση 
της πανδημίας και έχει ενισχυθεί, αφού ο δρόμος της ανάκαμψης θα πρέπει να ενσωματώνει βιώσιμες στρατηγικές. 
Προορισμοί και επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους και να συνεργάζονται ώστε να 
προσφέρουν ολοκληρωμένες βιώσιμες εμπειρίες στους ταξιδιώτες, να προστατεύουν το μέλλον των προορισμών και 

                                                 
 

13 Deloitte, 2020. 
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φυσικά να κινούνται μέσα σε ένα πιο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, 
καθαρές τεχνολογίες, βιώσιμες πρακτικές, ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, προστασία του περιβάλλοντος, 
ανάπτυξη εναλλακτικών προορισμών, διαχείριση ροών συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες όλων των 
εμπλεκομένων. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, οι κυβερνήσεις ωθούνται να δράσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την 
προώθηση της αλλαγής. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει  να επικεντρωθούν στο πλήρες φάσμα  του Environmental Social 
Governance (ESG), αντιμετωπίζοντας όχι μόνο περιβαλλοντικές ανησυχίες, αλλά και τις ανάγκες για εταιρική 
διακυβέρνηση και επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου. Η τεχνολογία μπορεί οριζόντια να διευκολύνει την παροχή 
αποτελεσματικών και πιο βιώσιμων τουριστικών λύσεων. Συγχρόνως, το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να 
καταρτίζεται σχετικά και να αναπτύσσει «πράσινες» δεξιότητες.   

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε γενικευμένη αύξηση αλλά και μεγαλύτερες διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας, αύξηση της στάθμης της θάλασσας και της θερμοκρασίας της, μεγαλύτερη συχνότητα ακραίων καιρικών 
φαινομένων (ζεστές μέρες αλλά και έντονη βροχόπτωση), λιώσιμο των πάγων και μείωση των παγετώνων.  Οι 
επιπτώσεις των εξελίξεων αυτών θα είναι ποικίλες ανάλογα με τον τόπο και την εποχή. Ο ελληνικός τουρισμός 
αναμένεται να επηρεαστεί τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης. Από την πλευρά 
της προσφοράς, η μεν αύξηση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι και ιδιαίτερα τα συχνότερα κύματα καύσωνα μπορεί να 
καταστήσουν τα καλοκαίρια πολύ ζεστά. Εντός του πλαισίου αυτού, πάντως, αναμένεται ότι η επιβάρυνση του κλίματος 
τα καλοκαίρια στο Αιγαίο θα είναι αισθητά μικρότερη απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Μεσόγειο, ενώ αντίθετα το κλίμα θα γίνει 
ιδιαίτερα ευχάριστο στα νησιά του Ιονίου τους μήνες που σήμερα είναι εκτός αιχμής σεζόν. Επίσης, αναμένεται 
σημαντική βελτίωση του κλίματος στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.14 Από την άλλη 
πλευρά, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον ελλαδικό χώρο, θα 
υπάρξει καταπόνηση των υποδομών, που δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοιες συνθήκες. Τέλος, η αύξηση της στάθμης 
της θάλασσας μπορεί να οδηγήσει σε σμίκρυνση ή εξαφάνιση παραλιών. Από την πλευρά της ζήτησης, η εμφάνιση 
θερμών καλοκαιριών στις χώρες που αποτελούν τις βασικές αγορές μας, μαζί με την υπερθέρμανση των ελληνικών 
προορισμών και τη μεγαλύτερη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένο 
ενδιαφέρον για θερινές διακοπές της κατηγορίας «Ήλιος & Θάλασσα». Ευρύτερα, η αυξημένη ευαισθησία του κόσμου 
σε θέματα αειφορίας (sustainability) αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις του για το είδος και τον τόπο των διακοπών 
του, ευνοώντας μέρη που έχουν ενσωματώσει τις αρχές της αειφορίας στο τουριστικό προϊόν που προσφέρουν.  

Το φαινόμενο του υπερτουρισμού (overtourism) παγκοσμίως, αν και χωρικά και χρονικά περιορισμένο, είχε οδηγήσει 
(την περίοδο προ της πανδημίας) ορισμένους τουριστικούς προορισμούς σε καταπόνηση των υποδομών τους, 
υποβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος και έντονες αντιδράσεις κατά του τουρισμού από μέρος του πληθυσμού. 
Παράλληλα, σημαντικό ποσοστό τουριστών εκφράζει τη δυσφορία του για συνθήκες υπερτουρισμού κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού του, ειδικά σε προορισμούς παγκόσμιας εμβέλειας15. Περαιτέρω, μετά την εμπειρία της πανδημίας Covid-
19 ο κόσμος είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένος για την αποφυγή συνθηκών συνωστισμού αλλά και ως προς 
θέματα αειφορίας, έννοιας που αντίκειται στην εξαντλητική χρήση των πόρων, όπως συμβαίνει στους προορισμούς με 
υπερτουρισμό. Στην Ελλάδα το φαινόμενο ήταν αρκετά περιορισμένο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιτρέπεται να 
υπάρχει εφησυχασμός, ειδικά δεδομένης της σημασίας του τουρισμού για το εισόδημα των κατοίκων πολλών 
περιοχών, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και άλλες απομονωμένες περιοχές. Επίσης, οι έντονες αντιδράσεις κατοίκων σε 
κάποιον προορισμό ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα της χώρας. Συχνά ο υπερτουρισμός αποτελεί 
έκφραση αποτυχίας διαχείρισης ενός προορισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί 

                                                 
 
14 Χρήστος Σ. Ζερεφός, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Ιωάννης Καψωμενάκης, Κώστας Ελευθεράτος, Ηλιάνα Πολυχρόνη, «Περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα της Ελλάδος στον τομέα της ευφορίας των τουριστών», ΙΝΣΕΤΕ 2017. 
15 https://www.4hoteliers.com/itb/newsarticle/726 
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επενδύσεις για διαχείριση των πόρων, πιθανώς για αύξηση της δυναμικότητας του προορισμού αλλά και για την 
καλύτερη διαχείριση των ροών των τουριστών μέσω του ετεροχρονισμού τους αλλά και μέσω της ανάπτυξης προϊόντων 
σε διαφορετικά σημεία από τα πιο πολυσύχναστα. 

Η πανδημία του Covid-19 έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τον τουριστικό κλάδο, ενώ οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, το 
κλείσιμο των συνόρων, ο φόβος για τα ταξίδια και το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα πιθανόν να προκαλέσουν 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον τουρισμό. Η θέληση για ταξίδι πάντοτε υπάρχει, αλλά θα πρέπει οι τουριστικές 
επιχειρήσεις να εμφυσήσουν το αίσθημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας στους υποψήφιους ταξιδιώτες. Αναφορικά 
με τη ζήτηση,  οι ταξιδιώτες θα αναζητούν αυξημένη ασφάλεια, ελάχιστη προσωπική επαφή και ευελιξία στις ακυρώσεις. 
Οι εξατομικευμένες εμπειρίες/προϊόντα θα παίζουν καθοριστικό ρόλο για την προσέλκυση πελατών, καθώς θα μπορούν 
οι ίδιοι οι πελάτες να επιλέγουν το προϊόν που θα είναι περισσότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και θα τους 
προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια. Επιπρόσθετα, αναμένεται να υπάρξει μείωση του αριθμού των ατόμων 
που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους (business travellers), που κατά τη διάρκεια της επιδημίας 
προσαρμόστηκαν σε ένα νέο μοντέλο τηλεργασίας χωρίς ταξίδια. Ως προς την προσφορά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να εφαρμόσουν εξελιγμένες πρακτικές υγιεινής, με αυξημένο ενδεχομένως κόστος. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 
τεχνητής νοημοσύνης, επαυξημένης πραγματικότητας (ΑR) και εικονικής πραγματικότητας (VR) θα συμβάλλει στην 
αυτοματοποίηση και στη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, παρέχοντας ασφάλεια μέσω υγειονομικών ελέγχων, 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις προσωπικές επαφές (π.χ. self-service check-in, ανέπαφες πληρωμές). Σημαντική 
πρόκληση θα είναι και η προσέλκυση business travellers και ΜΙCE. 

Συνολικά, ανάμεσα στις τάσεις που θα εμφανιστούν, είναι ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός, οι διεθνείς περιβαλλοντικές 
πολιτικές και ο περιορισμός των ρύπων (Green Deal policies). Η αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση, που θέτει ως 
στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, θα επιφέρει αύξηση των vegan και των χορτοφάγων 
και της υγιεινής διατροφής (Wellness-Healthy living). Η επιχειρηματικότητα πλέον δεν χωρίζεται μόνο σε παραγωγική 
και μη παραγωγική, αλλά σε ηθική και μη ηθική. Η βιωσιμότητα είναι η πιο σημαντική συνιστώσα. 

Το Megatrend της βιωσιμότητας, με όλα τα trend που υπάγονται σε αυτό, θα επαναπροσδιορίσει το ταξίδι του 
καταναλωτή. Οι επιδράσεις σε κάθε στάδιο ξεχωριστά ποικίλλουν. 

 

o Στην οργάνωση και στον σχεδιασμό του ταξιδιού, τα νέα μοτίβα κατανάλωσης παίζουν κυρίαρχο ρόλο. 
• Η αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση οδηγεί σε ένα νέο πρότυπο καταναλωτικής συμπεριφοράς, 

το Ecotravel και την αναζήτηση Ecofriendly καταλυμάτων. 
• Μετά την πανδημία του Covid-19, οι προορισμοί δεν θα έχουν στόχο μόνο να ελαχιστοποιούν τις 

αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Αντίθετα, θα 
στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων και κύριος στόχος θα γίνεται ολοένα και 
περισσότερο η αναγέννηση, η αναζωογόνηση και η επίτευξη πολυάριθμων καθαρών οφελών για το 
περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες. Ο βιώσιμος τουρισμός, έχοντας βασικό στόχο τη μείωση της 
πίεσης που ασκείται στα οικοσυστήματα των προορισμών, μετεξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου 
σε αναγεννητικό τουρισμό (regenerative tourism). Ο αναγεννητικός τουρισμός στοχεύει κυρίως στην 
εμβάθυνση του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα ενός προορισμού, 
βελτιστοποιώντας έτσι την ταξιδιωτική εμπειρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο έλεγχος του 

Οργάνωση Ταξίδι Τουριστικό 
προϊόν Επιστροφή
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αριθμού των επισκεπτών κάποιου συγκεκριμένου προορισμού. Συνεπώς, η οργάνωση του ταξιδιού 
και η επιλογή του προορισμού θα εξαρτώνται από την ενδεχόμενη εφαρμογή τέτοιων περιορισμών.  

• Ο σχεδιασμός του ταξιδιού γίνεται με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ή/και 
την περιβαλλοντική βελτίωση του προορισμού. 

• Η αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση οδηγεί στην επιλογή προορισμών και μέσων μεταφοράς που 
λειτουργούν με εναλλακτικές πηγές ενέργειας και που έχουν προσαρμοστεί σε νέες τεχνολογίες. 
Γίνεται συνειδητή επιλογή μέσων μεταφοράς με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με αποτέλεσμα 
να εκδηλώνεται αυξημένη προτίμηση για ταξίδια με κύριο μεταφορικό μέσο το τρένο.  

• Η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αναμένεται να οδηγήσει 
τους υποψήφιους ταξιδιώτες σε αναζήτηση προορισμών με πιο ήπιο κλίμα. Αυτό θα συμβάλλει 
αφενός στην ανάπτυξη νέων προορισμών που θα προτιμούν οι ταξιδιώτες, αλλά αφετέρου και του 
εσωτερικού τουρισμού. 

• Είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί ο εσωτερικός τουρισμός σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, καθώς, πέρα 
από την αύξηση της θερμοκρασίας σε αυτές τις χώρες, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, το μικρό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα ενισχύει την επιλογή αυτή. Επιπρόσθετα, καταφεύγοντας στον 
εσωτερικό τουρισμό, είναι εφικτή η ελαχιστοποίηση του κόστους του ταξιδιού, καθιστώντας το ακόμη 
πιο ελκυστικό. 

• Σταδιακά, θα γίνεται επιλογή πιο ασφαλών, δυτικών ταξιδιωτικών προορισμών, με λιγότερη 
περιβαλλοντική μόλυνση και μεγαλύτερη ασφάλεια νερού και τροφίμων. 

• Η επιλογή ξενοδοχείου θα γίνεται με πρότυπα που συνάδουν με τις εκάστοτε περιβαλλοντικές 
πολιτικές και που θα διαφημίζονται έντονα στα κοινωνικά δίκτυα. 

• Θα αυξάνεται η προτίμηση για εναλλακτικούς προορισμούς αντί των προορισμών που πλήττονται 
από τον υπερτουρισμό, καθώς, πέρα από την καθαριότητα και τη χαλάρωση, προσφέρουν και 
αυξημένη προστασία σε περιόδους πανδημίας, εξαιτίας της δυνατότητας κοινωνικής 
αποστασιοποίησης. 

• Η πανδημία του Covid-19 οδήγησε τους ταξιδιώτες να καταφεύγουν σε πλάνα της τελευταίας στιγμής, 
με αποτέλεσμα να δίνουν έμφαση στην ευελιξία των μεθόδων κράτησης. 

 

o Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της μεταφοράς στον προορισμό, η αυξημένη περιβαλλοντική και κοινωνική 
ευαισθησία είναι έκδηλη.  

• Η συνειδητή επιλογή μέσων μεταφοράς με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (π.χ. τρένο) εξαιτίας 
της αυξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης οδηγεί σε ένα νέο πρότυπο καταναλωτικής 
συμπεριφοράς, το Ecotravel. 

• Η ανάγκη για προστασία και η επιθυμία για έλεγχο της πληροφορίας θα οδηγήσει στην ενίσχυση του 
Contactless integrated travel. 

• Η πίεση για ανάπτυξη νέων, «καθαρών» τεχνολογιών στα μέσα μεταφοράς θα οδηγήσει σε ταξίδια 
μικρότερης διάρκειας, σε πιο μακρινούς προορισμούς με περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
 

o Το τουριστικό προϊόν θα πάρει νέα μορφή καθώς η ενίσχυση της βιωσιμότητας, η κλιματική αλλαγή, ο 
υπερτουρισμός και η πανδημία του Covid-19 θα οδηγήσoυν σε ανακατάταξη των προτιμήσεων των 
ταξιδιωτών. 

• Εξαιτίας της πανδημίας έχει αλλάξει το πλαίσιο των ακυρώσεων και προσφέρεται ευελιξία στον 
ταξιδιώτη.  



 

24 
 

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2040» 

 ΜΕΛΕΤΗ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

• Η χρηματοδότηση επενδύσεων βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων θα αναδιαμορφώσει το τουριστικό 
τοπίο και τους προορισμούς. 

• Η ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών από τις τοπικές επιχειρήσεις, με γνώμονα την προστασία του 
περιβάλλοντος και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας, θα επιβραβεύεται με την παροχή 
πόρων σε περιοχές και επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη.  

• Για την αποφυγή του υπερτουρισμού και την προστασία του περιβάλλοντος, θα ενισχυθεί η ανάπτυξη 
εναλλακτικών προορισμών με στόχο τη διοχέτευση των ροών σε ευρύτερες περιοχές. 

• Ο αρχιτεκτονικός και ο ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός των κτιρίων και η επιλογή των υλικών που 
θα χρησιμοποιούνται στην κατασκευή θα γίνονται με βάση τη βιωσιμότητα και την εξοικονόμηση 
ενέργειας (Sustainable architecture). Στα καταλύματα θα ελαχιστοποιείται η ζέστη το καλοκαίρι και 
το κρύο τον χειμώνα. Θα γίνεται οικονομία νερού, ρεύματος, χώρου, και θα περιορίζεται η μάζα των 
απορριμμάτων. 

• Εξαιτίας της αυξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης, σημειώνεται στροφή προς την υγιεινή διατροφή 
(wellness-healthy living) και τη χορτοφαγία (vegetarianism & veganism). Στα πλαίσια της 
παρακολούθησης της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής στο ξενοδοχείο με έξυπνες εφαρμογές 
(apps), θα εμφανίζονται προτάσεις για γεύματα με ιδιαίτερη έμφαση σε τρόφιμα που περιέχουν 
θρεπτικά συστατικά και που έχουν παραχθεί με βιώσιμο και ηθικό τρόπο από τοπικούς παραγωγούς. 

• Η κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα και συνεπακόλουθες 
δυσάρεστες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς, που στο παρελθόν 
χαρακτηρίζονταν από σταθερό, ευχάριστο κλίμα. Ξαφνικές καταιγίδες και κρύο τον Ιούλιο, πλημμύρες 
την άνοιξη, ακραίος καύσωνας το καλοκαίρι είναι κάποια από τα καιρικά φαινόμενα που μπορεί να 
προκαλέσουν δυσφορία στον ταξιδιώτη. 

• Η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε αλλαγή της εποχικότητας του τουρισμού. 
• Ο έλεγχος του αριθμού των επισκεπτών ενός προορισμού θα  περιορίσει τον υπερτουρισμό και θα 

ενισχύσει την αειφορία του προορισμού, βελτιστοποιώντας παράλληλα την ταξιδιωτική εμπειρία. 
• Η απομάκρυνση από τη μαζικότητα θα συμβάλλει στην ενίσχυση του premium τουρισμού, που, σε 

συνδυασμό με την αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και τον σεβασμό προς τον προορισμό, θα 
ενισχύσει οικονομικά και περιβαλλοντικά τους προορισμούς.  

• Η πίεση για πιο οικολογικά ταξίδια οδηγεί σε μείωση της μετάβασης από έναν προορισμό σε άλλον 
κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, με επακόλουθο την αύξηση της διάρκειας παραμονής στον 
επιλεγμένο προορισμό και την πίεση για αύξηση του εύρους των δραστηριοτήτων εντός του 
προορισμού. 
 

o Στην επιστροφή, η προώθηση της εμπειρίας σε παντός είδους κοινωνικά δίκτυα είναι δεδομένη, ιδιαίτερα 
από όσους ανήκουν στη Γενιά Z και τους Millenials. Επιπρόσθετα, αυτό λειτουργεί και ως διαφήμιση των 
επιχειρήσεων που έχουν προβεί σε υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών, πράσινων πρακτικών και περιορισμό 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με τη θετική αυτή διαφήμιση και το «word of mouth» επιβραβεύονται οι 
ηθικές επιχειρήσεις, καθώς έτσι εδραιώνονται στη συνείδηση του καταναλωτή, που θα τις προτιμήσει ξανά και 
θα συστήσει και στον κοινωνικό του περίγυρο να πράξει το ίδιο. 
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 Η δημογραφική αλλαγή, η οικολογική και η ψηφιακή μετάβαση συχνά αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοστηρίζονται 
ή αλληλοεπιταχύνονται. Η κατανόηση αυτής της αλληλεπίδρασης είναι κρίσιμο στοιχείο της προετοιμασίας για 
το μέλλον. 

Η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα είναι στενά συνδεδεμένες έννοιες και βασικοί πυλώνες της βιωσιμότητας του 
ελληνικού τουρισμού. Η ενίσχυσή τους είναι εξαιρετικά σημαντική για την παραγωγικότητα και τη φήμη του ελληνικού 
τουρισμού. 

Η οικοδόμηση και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας (resilience) είναι μια συνεχής, εξελικτική διαδικασία που 
πραγματοποιείται μέσω της προσαρμογής, της ενσωμάτωσης και της ανοικοδόμησης. Ακολουθούν κάποιες ενδεικτικές 
κατευθύνσεις, η υιοθέτηση των οποίων αναμένεται να αυξήσει την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού. 

• Να υπάρξει κατανόηση της πολυπλοκότητας της ανθεκτικότητας του ελληνικού τουρισμού και του πώς αυτή 
εξαρτάται και δυνητικά διαμορφώνεται από  κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς  παράγοντες.  

• Η δημογραφική αλλαγή, η οικολογική και ψηφιακή μετάβαση συχνά αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοστηρίζονται 
ή αλληλοεπιταχύνονται. Η κατανόηση αυτής της αλληλεπίδρασης είναι κρίσιμο στοιχείο της προετοιμασίας για 
το μέλλον.   

• Να γίνει χαρτογράφηση και ανάλυση των κινδύνων που ελλοχεύουν από την κλιματική αλλαγή και τις διάφορες 
οικολογικές καταστροφές, καθώς και των επιπτώσεών τους σε προορισμούς και επιχειρήσεις. 

• Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός δράσεων με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με 
την κλιματική αλλαγή, τις επακόλουθες οικολογικές επιπτώσεις και την αντιμετώπισή τους θα ενισχύσει τη 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.  

• Θέσπιση μέτρων ανθεκτικότητας, που θα συμβάλλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων εκ των 
προτέρων και θα εξομαλύνουν τις ήδη υπάρχουσες, μακροχρόνιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

• Να υπάρξει η μέγιστη δυνατή διαφοροποίηση της αγοράς, ώστε να μην εξαρτάται ο ελληνικός τουρισμός, και 
ιδιαίτερα οι επιμέρους προορισμοί, από λίγες συγκεκριμένες αγορές. 

• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του τουρισμού να προσαρμοστούν στα νέα καταναλωτικά πρότυπα που 
προκύπτουν από τις δημογραφικές εξελίξεις είτε αυτές αφορούν τους silver tourists είτε τους Millennials, Gen 
Z κλπ. 

• Τα Megatrends συχνά επιδρούν με διαφορετικό βαθμό στις διάφορες περιοχές της ίδιας χώρας. Η εξεύρεση 
διαφοροποιημένων λύσεων και η καινοτομία για τη στήριξη επιχειρήσεων και προορισμών κατά την περίοδο 
των αλλαγών θα είναι ουσιαστικής σημασίας. 

• Αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή ανάπτυξη, ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να μεγιστοποιήσει 
τις δυνατότητές του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κατευθύνσεις για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 
ανθεκτικότητας του ελληνικού 
τουρισμού 
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• Να γίνει σχεδιασμός επενδύσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ελληνικού 
τουρισμού και στην αποκατάσταση και τον μετριασμό των υφιστάμενων αρνητικών επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής. 

• Να ενισχυθεί η επικοινωνία ανάμεσα στους κρατικούς φορείς και τους προορισμούς ή τις  επιχειρήσεις. Η από 
κοινού ιεράρχηση στρατηγικών και προτεραιοτήτων θα ενισχύσει την ετοιμότητα και την προσαρμογή σε 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές. 

• Η κρατική χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δράσεων θα αυξήσει τη φήμη των προορισμών και θα δώσει 
κίνητρα για περαιτέρω ιδιωτικές επενδύσεις. Η παροχή κινήτρων και οικονομικής ενίσχυσης από το κράτος 
θα συμβάλλει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, αναφορικά με την υιοθέτηση 
πράσινων τακτικών και ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

• Να στηριχτεί και να προωθηθεί ο τουρισμός που χαρακτηρίζεται από περιορισμένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα και να ενισχυθεί με κατάλληλες υποδομές. Ο περιορισμός της χρήσης του πλαστικού και η 
μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προωθώντας τον πράσινο μετασχηματισμό, θα 
οδηγήσουν σε ισχυρότερη και βιωσιμότερη τουριστική οικονομία. 

• Να δοθεί ώθηση στη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας, όπου θα προωθείται η ανακύκλωση, ο περιορισμός 
των απορριμμάτων, η μείωση της σπατάλης νερού και τροφίμων, αλλά και η χρήση ανανεώσιμων πόρων.  

• Η ανάπτυξη γνώσεων και η συνεργασία με ειδικούς που μπορούν με επιστημονικά δεδομένα να τεκμηριώσουν 
τους λόγους για τους οποίους ο ελληνικός τουρισμός είναι ευάλωτος στην κλιματική αλλαγή θα ενισχύσουν 
την ευαισθητοποίηση και θα οριοθετήσουν τις προτεραιότητες. Επιπρόσθετα, καθώς η γνώση, η τεχνολογία 
και η καινοτομία συνδέονται στενά μεταξύ τους, θα τεθούν τα θεμέλια για ένα ανθεκτικό πλαίσιο για τον 
ελληνικό τουρισμό. 

• Μέσω του αναγεννητικού τουρισμού (regenerative tourism), που πρεσβεύει ότι ο τουρισμός ως δραστηριότητα 
θα πρέπει να συμβάλλει στη βιωσιμότητα και την πρόοδο, δίνεται η ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές  
και οικολογικές προκλήσεις, μέσα από την ίδια τη δυναμική των ταξιδιωτών. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, 
ο υπερτουρισμός και πολλές ακόμη αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδο προορισμού ή ακόμη και επιχείρησης 
είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν με την προώθηση και ενίσχυση του αναγεννητικού τουρισμού που έχει τη 
δυνατότητα να γίνει κινητήρια δύναμη αλλαγής, τονώνοντας την οικονομία. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα (competitiveness) δεν είναι μόνο η τοποθεσία, το κλίμα, τα 
αξιοθέατα ή η ασφάλεια. Θεσμικοί παράγοντες όπως το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, η πολιτική σταθερότητα 
και η οικονομική διακυβέρνηση, περιλαμβανομένης της φορολογικής πολιτικής, η αντιμετώπιση μιας υγειονομικής ή 
περιβαλλοντικής  κρίσης επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας ενός 
προορισμού ή μιας χώρας. Η διατήρηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι απαραίτητες για ένα θετικό 
αναπτυξιακό αποτέλεσμα με μακροπρόθεσμη διάρκεια. Ακολουθούν κάποιες ενδεικτικές κατευθύνσεις, η υιοθέτηση 
των οποίων αναμένεται να ενισχύσει των ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. 

• Η λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή βασικών δεικτών αναφορικά με τις τάσεις, τα προϊόντα 
και την τμηματοποίηση της αγοράς θα συμβάλλουν στον εντοπισμό μη κορεσμένων τμημάτων της αγοράς και 
στη χάραξη κατάλληλων στρατηγικών κατευθύνσεων. 

• Η συμπεριφορά των ταξιδιωτών επηρεάστηκε βαθύτατα από την πανδημία του Covid-19. Καθώς 
αναδιαμορφώνονται οι καταναλωτικές και ταξιδιωτικές τάσεις, εμφανίζονται νέες τμηματοποιήσεις της αγοράς, 
με μεγαλύτερη έμφαση στα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις ανέπαφες τουριστικές εμπειρίες. Η επιτάχυνση της 
ψηφιοποίησης των τουριστικών υπηρεσιών είναι αναπόφευκτη και αναμένεται να συνεχιστεί, οδηγώντας σε 
περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών, όπως οι πληρωμές, το AR / VR, το contactless travel. Ένας 
προορισμός πρέπει να μπορεί να αντεπεξέλθει στη ραγδαία αύξηση της ψηφιοποίησης με χρήση κατάλληλων 
τεχνολογιών και άρτια εξειδικευμένο προσωπικό. 
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• Οι καταναλωτές υιοθετούν ολοένα και περισσότερο έναν οικολογικό τρόπο συμπεριφοράς που σύντομα θα 
αποτελεί τη νέα κανονικότητα. Η θέσπιση πράσινων πιστοποιητικών θα καθιστά πιο ανταγωνιστικές τις 
επιχειρήσεις που έχουν εφαρμόσει βιώσιμες πρακτικές και έχουν προβεί σε εκπαίδευση ή περαιτέρω 
κατάρτιση του προσωπικού τους ως προς αυτές. Στη νέα αυτή κανονικότητα, η απουσία πράσινων ετικετών 
και πιστοποιητικών θα είναι πλέον πιο ηχηρή από την παρουσία τους. 

• Η προσωπική επαφή θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στην εξυπηρέτηση του τμήματος της αγοράς που 
αποβλέπει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες και δαπανά περισσότερα κατά τη διάρκεια των διακοπών του.  

• Η καινοτομία και η διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων, προς την κατεύθυνση των εξατομικευμένων 
και προσωποποιημένων παροχών, μπορούν να συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα του 
τουρισμού. 

• Το τουριστικό προϊόν συνδυάζει υλικά και άυλα στοιχεία, από εγκαταστάσεις διαμονής και εστίασης μέχρι 
δραστηριότητες, εμπειρίες και τον μοναδικό πολιτιστικό χαρακτήρα του κάθε προορισμού. Η υποστήριξη των  
τουριστικών προορισμών και η ανάπτυξη νέων προϊόντων θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των τοπικών 
κοινωνιών, αυξάνοντας παράλληλα και την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. 

• Να πραγματοποιηθούν δημόσιες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των αεροδρομίων, των λιμανιών και των 
εθνικών οδικών αξόνων. Επιπρόσθετα, να γίνουν δημόσιες επενδύσεις για την ανάδειξη χώρων πολιτισμού, 
με ιδιαίτερη προσοχή  στην ευπρέπεια και την προστασία τους. 

• Η ενίσχυση της συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης ανάμεσα στο κράτος και τον ιδιωτικό τομέα, 
προωθώντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονισμού, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των 
προορισμών. 

• Η βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών καθώς και των τουριστικών 
υποδομών και εγκαταστάσεων, αλλά και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να είναι πλήρως 
καταρτισμένο και να έχει γνώση όλων των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, θα αναδείξουν στο έπακρο 
έναν προορισμό. 

• Προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα της τουριστικής προσφοράς και να προωθηθεί η βιώσιμη ανάκαμψη, 
είναι απαραίτητο να υπάρξει κατάλληλη παροχή κινήτρων αναφορικά με τις επενδύσεις στον τουριστικό τομέα. 

• Η ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες αναφορικά με την αποτελεσματική 
διαχείριση πόρων θα συμβάλλει στη θεμελίωση μιας ισχυρότερης, πιο βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
τουριστικής οικονομίας.  

• Η διαχείριση κρίσεων, ιδιαίτερα μετά την πανδημία του Covid-19, έχει αναδειχθεί σε ιδιαίτερα σημαντική 
δραστηριότητα. Η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων στην εστίαση και τη φιλοξενία είναι αναπόφευκτη. 

• Να βελτιωθεί η διαχείριση των προορισμών μέσω αποτελεσματικών πολιτικών και σωστής διακυβέρνησης, 
με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης και με σεβασμό στη βιοποικιλότητα και την προστασία 
της φύσης. Είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και οι stakeholders αναφορικά με τον 
υπερτουρισμό, φαινόμενο που έχει κάνει την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια, υποβιβάζοντας την ποιότητα 
της τουριστικής εμπειρίας, αλλά και τον ίδιο τον προορισμό. Η συνειδητή επιδίωξη μεγαλύτερης κερδοφορίας 
με μικρότερο αριθμό επισκεπτών και η διαχείριση της κυκλοφορίας των τουριστικών ροών θα διασφαλίσουν 
τον περιορισμό του υπερτουρισμού. 
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