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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη πην πξνζνδνθφξνπο θιάδνπο 
ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ελψ γηα κεξηθά θξάηε απνηειεί αθφκα θαη ηελ βαξηά 
βηνκεραλία ηνπο θαη βαζηθφ ιφγν γηα ηνλ πφιν έιμεο πνιιψλ επελδχζεσλ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ε Διιάδα.  

Ο ζρεδηαζκφο Μάξθεηηλγθ ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζε φια ηα επίπεδα, 
απνηειεί βαζηθή δηεξγαζία φπνπ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο 
πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, 
αιιά θαη ηαπηφρξνλα κεξηκλψληαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Ζ Νήζνο Κσο απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, έρνληαο σο 
πξννξηζκφο κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα ηελ θαηαζηήζνπλ απφ 
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο Διιάδαο εθ’ φζνλ βέβαηα νη 
αξκφδηνη γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο μεθχγνπλ απφ ηελ πεπαηεκέλε ησλ 
πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ εθαξκφδνληαο θαηλνηφκεο ιχζεηο Μάξθεηηλγθ θαη αληίζηνηρεο 
άιισλ πξννξηζκψλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

 
 
Λέμεηο θιεηδηά: Σνπξηζκφο, Σνπξηζηηθφο Πξννξηζκφο, ρέδην Μάξθεηηλγθ,   
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ABSTRACT 

Tourism is one of the largest and most profitableο sectors of the world economy, and 
for some countries it is even their heavy industry and a key reason for the attraction of 
many investments, such as Greece.  

Marketing plan of a tourist destination at all levels is a key process that must be 
carried out by all relevant actors in order to achieve the best possible result from an 
economic point of view, while at the same time ensuring the protection of the natural, 
social and cultural environment.  

Kos Island is an example of tourism development, having unique features that can 
make it one of the most important tourist destinations in Greece, as long as the 
competent for the tourism planning, escape from the beaten track of the previous 
decades by implementing innovative Marketing solutions and respectively practices of 
other destinations. 

 
 
 
 
Key words: Tourism, Tourist destination, Marketing plan 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο. ηνηρεία ηνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε απφ πνιχ παιηά φπνπ ηα πξψηα 
ηαμίδηα γηλφληνπζαλ ιφγσ εκπνξίνπ. 

Πιένλ ν ηνπξηζκφο έρεη απνθηήζεη πην εθηεηακέλε έλλνηα, ελψ ε εμέιημε ηεο αγνξάο, 
ην πςειφ επίπεδν κφξθσζεο αιιά θαη εηζνδήκαηνο αξθεηέο θνξέο, έρεη νδεγήζεη ζηελ 
αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο κε απνηέιεζκα κηα λέα θαηεγνξία, νη εηδηθέο 
θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ λα θαηαιακβάλνπλ πιένλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 
ηεο αγνξάο. 

Ζ αλάπηπμε σζηφζν ελφο πξννξηζκνχ δελ απνηειεί απιή ππφζεζε. Έλα ζεκαληηθφ 
ξφιν δηαδξακαηίδεη ην Μάξθεηηλγθ ηνπ ηνπξηζκνχ αθνχ νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο ηνπ 
φπσο ε έξεπλα, ε πψιεζε, ε πξνψζεζε/δηαλνκή θαη ε ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ/ 
ππεξεζηψλ έρνπλ ζηφρν αθελφο ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη αθεηέξνπ ηελ δεκηνπξγία 
ελφο δπλαηνχ brand name. 

Ζ Κσο είλαη  ζήκεξα έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο ηνπ Αηγαίνπ, έλα 
λεζί κε πινχζηα ηζηνξία πέληε ρηιηεηηψλ θαη εκθαλή θαηάινηπα ζε θάζε ζεκείν ηνπ 
λεζηνχ απφ δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, απνδεηθλχνληαο φηη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ην 
λεζί δέρηεθε αξθεηέο επηδξάζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλάπηπμε ηεο Κσ ζηνλ ηνκέα 
ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη κεγάιε κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ λα θαηέρεη ηα ελία ελψ βήκαηα 
γίλνληαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ πνπ κπνξεί 
λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηνλ θπζηθφ πινχην θαη ηεο ππνδνκέο ηνπ λεζηνχ. 
Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ν ζπλεδξηαθφο, πνιηηηζηηθφο, πεξηπαηεηηθφο/πεξηεγεηηθφο θαη 
ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο (θαη θάπνηεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ). 

Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 
ηκήκαηνο Γηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ησλ 
ηνπξηζηηθψλ ζρεδίσλ Μάξθεηηλγθ (κε έκθαζε ζηηο εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 
ηνπξηζκνχ) κέζα απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο λεζησηηθήο πεξηνρήο ηεο Κσ. ηφρνο 
είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη ζπλεζέζηεξεο Δηδηθέο θαζψο θαη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο 
Σνπξηζκνχ ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί  θαη ην πνηεο ζα κπνξνχζαλ λα 
ππνζηεξηρζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ απφ ην λεζί ηεο Κσ, κε ζηφρν ηφζν ηελ αχμεζε 
ησλ εζφδσλ, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ εμάιεηςε ηεο επνρηθφηεηαο 
κέζσ ηεο επέθηαζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη θαηά ηνπο κήλεο κε κεησκέλε 
δήηεζε. 

ην 1ν Κεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ 
ηνλ παγθφζκην ηνπξηζκφ, δηαθξίλνληαη νη κνξθέο ηνπ θαζψο θαη επηζεκαίλεηαη ε 
ζεκαζία ηνπ ζε κία νηθνλνκία ηνλίδνληαο ηφζν ηηο νηθνλνκηθέο φζν θαη ηηο θνηλσληθν-
πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο ηνπ. 

ην 2ν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά γηα λα ζεσξεζεί έλαο ηφπνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο  θαζψο θαη 
αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ κε επηζήκαλζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ηνπξηζηψλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

ην 3ν  Κεθάιαην αλαιχεηαη ην ηνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ, νη έλλνηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
ζρεδίνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηνπ ζηξαηεγηθφ ζρέδην Μάξθεηηλγθ θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ 
Μάξθεηηλγθ ζηνλ ηνπξηζκφ. 

ην 4ν Κεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο Κσ κε ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ θαη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο γέλλεζεο ηνπ παηέξα ηεο Ηαηξηθήο, 
Ηππνθξάηε. Μέζσ δηαθφξσλ εξγαιείσλ αλαιχνληαη ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 
πεξηβάιινλ ηεο Κσ, ελψ παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην λεζί γηα 
ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη πσο απηέο (νη κνξθέο) 
κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κεγαιχηεξε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 
ζην λεζί θαη θαηά ηνπο κήλεο κε ρακειφηεξε δήηεζε. 
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«...ην πξαγκαηηθό ηαμίδη ηεο αλαθάιπςεο δελ ζπλίζηαληαη ζηελ αλαδήηεζε λέσλ 
ηνπίσλ, αιιά ζηελ αλαδήηεζε λέαο πξννπηηθήο. Τν ηαμίδη κπνξεί λα γίλεη κηα από ηηο 

πην επηβξαβεπκέλεο κνξθέο ελδνζθόπεζεο» 
 

Laurence Durrell 
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Κεθάιαην 1.  Σνπξηζκφο 
 
1.1  Δηζαγσγή 

Σα ηειεπηαία 70 ρξφληα έρεη ζεκεησζεί αμηνζεκείσηε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκνχ. Δλδεηθηηθά, ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ δείρλεη κηα εμέιημε ησλ απφ 25 
εθαηνκκχξηα ην 1950, ζε 12 δηζεθαηνκκχξηα ην 2015, πνπ αληηζηνηρεί ζε κέζν εηήζην 
ξπζκφ αλάπηπμεο άλσ ηνπ 6%. Σα ηαμίδηα θαη ν ηνπξηζκφο είλαη ζε νιφθιεξν ηνλ 
θφζκν κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο, ππεχζπλε γηα ην 9,8% ηνπ παγθφζκηνπ 
ΑΔΠ (πεξίπνπ 8,27 ηξηζεθαηνκκχξηα Γνιάξηα ην 2017). Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην 
δηάγξακκα 1 θαηαγξάθεηαη κηα απμεηηθή πνξεία ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ελψ 
ζχκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ηνπ statista.com, (2017) αλακέλεηαη λα 
ζπλερηζηεί κε ξπζκφ  αλάπηπμεο 4% εηεζίσο. 

Γηάγξακκα 1. Άκεζε θαη ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία απφ ην 

2006 έσο ην 2017(ζε ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα) 
 

 
 

Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ παξνπζηάδεη πνιιέο δηαθπκάλζεηο θαη ε αλαπηπμηαθή ηνπ 
πνξεία εμαξηάηαη πνιιέο θνξέο απφ αζηάζκηζηνπο παξάγνληεο, ηφζν εζσηεξηθνχο 
φπσο νη γεσπνιηηηθέο αιιαγέο (κεηαλαζηεπηηθφ, πξνζθπγηθέο ξνέο) φζν θαη 
εμσηεξηθνχο φπσο γηα παξάδεηγκα νη αληηδξάζεηο ησλ αγνξψλ ζηελ ηζνηηκία ηεο 
ιίξαο/επξψ. Δθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο ν ηνπξηζκφο πξνθαιεί θαη άιιεο επηδξάζεηο, 
ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη θνηλσληθέο (πρ, αχμεζε 
εγθιεκαηηθφηεηαο, πηνζέηεζε μέλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θ.α), νη πνιηηηζηηθέο 
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(απψιεηα ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ιφγσ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο) θαη νη 
πεξηβαιινληηθέο (αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ιφγσ απνξξηκκάησλ). 

χκθσλα κε ηνλ UNWTO, (2017a) ε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ ζε νιφθιεξν ηνλ 
θφζκν έρεη θαηαζηεί έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηνπ δηεζλνχο 
εκπνξίνπ αληηπξνζσπεχνληαο κία απφ ηηο θχξηεο πεγέο εηζνδήκαηνο γηα πνιιέο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κεηαηξέπνληαο ηνλ ζε βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ θνηλσληθή 
θαη νηθνλνκηθή επεκεξία ελφο πξννξηζκνχ.  

1.2  Οξηζκφο 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν κε ξαγδαία θαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελε 
εμέιημε, φκσο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηνπο 
κειεηεηέο γηα ηελ νξηνζέηεζε ελφο ζηαζεξνχ νξηζκνχ. Απνηειεί βαζηθφ ππιψλα γηα ηελ 
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή άλζηζε κηαο ρψξαο, σζηφζν ιφγσ ηεο αυιφηεηαο 
ηνχ ραξαθηήξα ηνπ, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ζηελ νηθνλνκία, ζε 
αληίζεζε κε άιινπο θιάδνπο πνπ ε αλάιπζε δελ ζηεξίδεηαη ζε πνιινχο αζηάζκεηνπο 
παξάγνληεο. Γηα λα κπνξέζεη λα αλαιχζεη θαη λα νξίζεη θαλείο ηελ έλλνηα ηνπ 
ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ δεδνκέλα απφ ην νηθνλνκηθφ, ην θνηλσληθφ θαζψο θαη 
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θάηη ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ ηδηνκνξθία θαη ηελ πνιχπιεπξε 
θχζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ πνιππινθφηεηα ζηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ νδεγεί ζε ζπλερείο 
αιιαγέο ζην ελλνηνινγηθφ ηνπ πεξηεξρφκελν κε ηελ παξαθάησ αλάιπζε λα απνηειεί 
θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο 
αλαξηήζεθε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Wikipedia1, νη θαζεγεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 
ηεο Βέξλεο Hunziker & Krapf ην 1942 φξηζαλ ζαλ ηνπξηζκφ: 

«..ην ζύλνιν ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη 
από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο ηαμηδηνύ ζε έλα πξννξηζκό θαη ηε δηακνλή ζε απηόλ από 
ηαμηδηώηεο πνπ δελ είλαη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ πξννξηζκνύ» (ηφπνο ππνδνρήο θαη 

θηινμελίαο).  

Ο ΠΟΣ (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ) αλαθέξεηαη ζηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε 
ηνχ ηνπξηζκνχ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, ηεο ρψξαο ππνδνρήο 
αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ. Οη αξρέο ηεο βησζηκφηεηαο αλαθέξνληαη ζηηο 
πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο θαη ζηελ χπαξμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ γηα λα 
δηαζθαιηζηεί ε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηνπο. Απηέο νη 3 βαζηθέο δηαζηάζεηο είλαη: 

 Αμηνπνίεζε θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, 
δηαηεξψληαο ηηο βαζηθέο νηθνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο λφκνπο, 
ζπκβάιινληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο.(Parsa & 
Narapareddy, 2015). 

 Ο ζεβαζκφο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη απζεληηθφηεηαο 
ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο, ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη ε πνιηηηζηηθή ηνπο 
θιεξνλνκηά θαη νη παξαδνζηαθέο αμίεο. 

 Ζ δηαζθάιηζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
παξέρνληαο θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ζηαζεξήο απαζρφιεζεο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ 
άκβιπλζε ηεο θηψρεηαο. 

Ζ εμέιημε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζαλ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγεί ηελ 
αλάγθε δηαρσξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζε έλα ηφπν ππνδνρήο σο 
επηζθέπηεο ή σο ηνπξίζηεο, (UNWTO, 2017b). Δπηζθέπηεο είλαη θάπνηνο πνπ θάλεη κηα 
επίζθεςε ζε έλαλ πξννξηζκφ εθηφο ηνπ ζπλήζνπο πεξηβάιινληνο ηνπ γηα ιηγφηεξν απφ 

                                                
1 www.el.wikipedia.org/  

http://www.el.wikipedia.org/
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έλα ρξφλν, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή, ηηο επηρεηξήζεηο, γηα 
ιφγνπο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ή άιισλ ζθνπψλ. Ο νξηζκφο απηφο θαιχπηεη πνιχ 
κεγαιχηεξε έλλνηα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νξηζκφ γηα ηνπο ηνπξίζηεο, ν νπνίνο 
πεξηειάκβαλε κφλν φζνπο ηαμίδεπαλ γηα αλαςπρή. 

Με ηνλ φξν επηζθέπηεο νξίδεηαη απηή ε πην επξεία έλλνηα, αλ θαη ν φξνο ηνπ 
ηνπξίζηα ζπλερίδεη λα αλαθέξεηαη αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηα έζνδα 
απφ ηελ επίζθεςε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ή αζιεηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο νκάδαο 
επηζθεπηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο ζεκηλαξίνπ ή ελφο ζπλεδξίνπ. Ο φξνο 
πεξηιακβάλεη ηνπο: 

 Σνπξίζηεο: Δίλαη επηζθέπηεο πνπ δηακέλνπλ καθξηά απφ ην ηφπν δηακνλήο 
ηνπο, πάλσ απφ 50 κίιηα θαη γηα  πάλσ απφ 24 ψξεο θαη ιηγφηεξν απφ έλα 
έηνο θαη γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο δηαλπθηεξεχζεηο. 

 Ζκεξήζηνπο επηζθέπηεο ή εθδξνκείο: Δίλαη νη επηζθέπηεο ηεο κίαο ηνπξηζηηθήο 
εκέξαο (ρσξίο δηαλπθηέξεπζε) γηα γεληθνχο, ςπραγσγηθνχο θαη θνηλσληθνχο 
ζθνπνχο ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

 
1.3  Ζ Σνπξηζηηθή βηνκεραλία 

Ζ ηεξάζηηα απήρεζε ηνπ ηνπξηζκνχ δελ είλαη λέν θαηλφκελν, θαζψο ζηνηρεία ηνπ 
κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ Αίγππην, ηελ Αξραία Διιάδα θαη ηελ Ρψκε. Αλ θαη απηέο νη 
κεηαθηλήζεηο αθνξνχζαλ επί ην πιείζηνλ ζξεζθεπηηθά γεγνλφηα, ζεσξνχληαη νη πξψηεο 
κεηαθηλήζεηο αλ φρη ηνπξηζηψλ, κε ηελ ζηελή έλλνηα, αιιά επηζθεπηψλ, ν νξηζκφο ησλ 
νπνίσλ, αλαθέξεηαη ζε πνιινχο πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο γηα ηελ πξνζσξηλή κεηαθίλεζε 
αλζξψπσλ. (Harrison & Sharpley, 2017) 

ήκεξα ππάξρνπλ θαη άιινη ιφγνη γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ, φπσο νη 
επηρεηξεκαηηθνί, νη εθπαηδεπηηθνί ή ηαηξηθνί θ.ιπ, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πάξεη 
αμηνζεκείσηεο δηαζηάζεηο θαη έρνπλ θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, 
δεκηνπξγψληαο νπζηαζηηθά ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, φιεο δειαδή εθείλεο ηηο 
κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ δελ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αλαςπρή.  

Ο ηνπξηζκφο δελ είλαη κηα «παξαδνζηαθή» βηνκεραλία θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί 
λα κεηξεζεί κε ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο. Ζ βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ 
γεληθά αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ αγαζνχ, πξνσζεί φηη παξάγεηαη 
δειαδή. Σφζν ε δήηεζε αιιά θαη ε πξνζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ επεξεάδεη πνιιά 
ηκήκαηα άιισλ βηνκεραληψλ θαη θιάδσλ, γηα απηφ θαη ππάξρεη ε αλάγθε κέηξεζεο ηνπ 
ηνπξηζκνχ κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κε άιινπο ηνκείο. 
Ζ Βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ  καδί κε ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο: 

 Μεηξνχλ ηελ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία θαη επηηξέπνπλ ηε 
ζχγθξηζή ηνπ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Με ζπγθεθξηκέλεο ινγηζηηθέο 
πξαθηηθέο δεκηνπξγνχληαη αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο γηα ηε ζεκαζία ηνπ 
ηνπξηζκνχ, επηηξέπνληαο έγθπξεο ζπγθξίζεηο κε άιιεο βηνκεραλίεο ηφζν ζε 
εγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Δληνπίδνπλ ηηο βηνκεραλίεο πνπ δελ ζπλδένληαη παξαδνζηαθά κε ηνλ ηνπξηζκφ 
θαη κειεηνχλ  ην πσο επσθεινχληαη θαη ζε ηη βαζκφ. 

 Μειεηνχλ πψο αιιειεπηδξνχλ νη δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ (εηζεξρφκελνο, 
εμεξρφκελνο θαη εγρψξηνο) ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη κεηξνχλ ην βάξνο ησλ 
ηνπξηζηηθψλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 
επηζθεπηψλ. 

 Αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα δεκφζηα έζνδα. Γηα 
παξάδεηγκα, ν θφξνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα πεηζζνχλ νη 
δεκνηηθέο, επαξρηαθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο αξρέο λα ζρεδηάζνπλ 
πνιηηηθέο γηα ηελ ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ. 
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 Καη ηέινο, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ηηο ζέζεηο 
εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο.(Fletcher et al., 2018) 

 
1.4  Μνξθέο ηνπξηζκνχ 

1. Μαδηθφο Σνπξηζκφο αλαςπρήο-Mass tourism 

Απνηειεί ηελ παξαδνζηαθφηεξε κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ έρεη ηελ 
ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ πνπ επηδεηνχλ πξννξηζκνχο φπνπ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ζα πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο γηα δηαζθέδαζε θαη μεθνχξαζε. 
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα ηφπσλ πνπ πξνζθέξνπλ 
ζαιάζζηεο δηαθνπέο, ή νξεηλέο πεξηνρέο κε νξγαλσκέλε ππνδνκή, ή πφιεηο γηα αγνξέο 
θαη δηαζθέδαζε. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο έρεη επξεία έλλνηα θαη κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 
ζπκπεξηιακβάλεη αξθεηέο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ελφο παθέηνπ ή 
ελφο ηαμηδίνπ. Έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ θζελφ ηνπξηζκφ, ζπλήζσο νξγαλσκέλν ζε νκάδεο 
πνπ έρνπλ πξνπιεξψζεη ην θφζηνο θαη κε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα επηζθέςεσλ 
(Page, 2006) 

2. Σνπξηζκφο εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ – Special interest tourism 

Δίλαη κηα ζχλζεηε θαηεγνξία ηνπξηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε επηκέξνπο κνξθέο νη νπνίεο 
εθθξάδνπλ κηα πην εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε κε έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηελ πνηφηεηα 
παξά ζηελ πνζφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά φιεο 
εθείλεο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηηο θνηλέο εηδηθέο πξνηηκήζεηο 
ησλ ηνπξηζηψλ. 

Ο ηνπξηζκφο εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ εμνκνηψλεηαη κε ηνλ «ελεξγφ ηνπξηζκφ» (WOT, 
1985), δειαδή είλαη ν ηνπξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ζπλδπάδεη φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλεη έλα άηνκν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπ θαη αθνξνχλ 
ηελ αλέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ επραξίζηεζε.  

Ζ αλάπηπμε ησλ καδηθά παθεηνπνηεκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, ζηηο δεθαεηίεο 
κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, θαίλεηαη θαηφπηλ λα επηβξαδχλεηαη, ιφγσ 
νξηζκέλσλ βηνκεραληθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Χζηφζν, ε καδηθή ηνπξηζηηθή 
αγνξά φκσο δεηά πιένλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηα θαζηεξσκέλα γηα ηελ Διιάδα παθέηα 
δηαθνπψλ «ήιηνο, ζάιαζζα θαη άκκνο» θαη έηζη σο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηνλ καδηθφ 
ηνπξηζκφ πξνέθπςαλ νη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη κέζα ζε απηέο, σο ηδηαίηεξε 
θαηεγνξία, νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο. 

ηελ αιιαγή βέβαηα απηήο ηεο λννηξνπίαο, ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, ζπληέιεζαλ θαη 
νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη κεηαθνξέο θαη γεληθά νη ππνδνκέο πνπ βειηηψζεθαλ ζε 
πνιιέο ρψξεο ππνδνρήο ηνπξηζηψλ. Ο επηζθέπηεο-ηνπξίζηαο είλαη πνιχ πην εχθνιν λα 
αλαπηχμεη ή λα εληνπίζεη ηελ αλάγθε γηα εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 
ζήκεξα ιφγσ ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο, ηεο χπαξμεο κηαο νιφθιεξεο βηνκεραλίαο 
κεηαθνξψλ (αεξνπνξηθψλ, ζαιάζζησλ θαη νδηθψλ), ελψ ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 
(δξφκνη, ιηκάληα) θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ελεκέξσζε, αλεχξεζε, θξάηεζε 
ζέζεσλ θαη εηζηηεξίσλ, κεηέηξεςε ην ηαμίδη ζε κηα κνξθή πνιχπιεπξεο ηνπξηζηηθήο 
επίζθεςεο. (Harrison & Sharpley, 2017) 
Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ έρνπλ σο εμήο: 

 Γηεμάγεηαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ  

 Δπηδηψθεη ελαιιαθηηθνχο πξννξηζκνχο θαη φρη θαη’ αλάγθε εθείλνπο πνπ 
δηαδίδνληαη, εκπνξεχνληαη θαη αλαπηχζζνληαη γηα καδηθφ ηνπξηζκφ. 

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηα δηαθξηηηθφηεξα θαη πνηθίια ελδηαθέξνληα ησλ 
ηνπξηζηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηε γεληθή ραιάξσζε θαη αλαςπρή πνπ αλαδεηνχλ 
νη ηνπξίζηεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. 
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 Οη ηνπξίζηεο-επηζθέπηεο είλαη ζπλήζσο επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα αμίαο 
ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ 
πξννξηζκψλ,  ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ηνπξίζηεο ηνπ καδηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ 
έρνπλ ηελ ηάζε γηα αλαπαξαγσγή ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ ζε ήδε 
ζεζκνζεηεκέλα πεξηβάιινληα.(Page & Dowling, 2002). 

Καηά ηνλ Λαγφ (2005), ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ έρνπλ αλαπηπρζεί νη αθφινπζεο επηκέξνπο 
θαηεγνξίεο: 

 
Πίλαθαο 1.  Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

1. Κνηλσληθφο Σνπξηζκφο (social tourism) 

2. Δθπαηδεπηηθφο Σνπξηζκφο (educational tourism) 

3. Σνπξηζκφο πγείαο (health tourism) 
3.α Ηακαηηθφο Σνπξηζκφο 
3.β Σνπξηζκφο επεμίαο 
3.γ Ηαηξηθφο ηνπξηζκφο 

4. Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο (religious tourism) 

5. Δπαγγεικαηηθφο Σνπξηζκφο ( business tourism) 
5.α Σνπξηζκφο Κηλήηξσλ 
5.β Δθζεζηαθφο Σνπξηζκφο 
5.γ πλεδξηαθφο Σνπξηζκφο 

6. Θεκαηηθφο Σνπξηζκφο (theme tourism) 

7. Σνπξηζκφο πφιεσλ (city tourism) 

 
 
1. Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο: Απνηειεί κηα εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηε 
θνηλσληθή παξνρή πνπ εκπεξηθιείεη ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ 
δηεπθνιχλνπλ θαη επηηπγράλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθψλ 
νκάδσλ ζηνλ ηνπξηζκνχ. Γειαδή, ην «θξάηνο Πξφλνηα» έρεη ππνρξέσζε λα 
δηαζθαιίζεη ζηηο νκάδεο αηφκσλ κε ρακειφ εηζφδεκα, φπσο νη λένη, νη πνιχηεθλνη, νη 
ζπληαμηνχρνη, δηαθνπέο, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο ηνπο 
ηζνξξνπίαο. Πξφθεηηαη γηα νινθιεξσκέλα ηνπξηζηηθά παθέηα, θπξίσο γηα εζσηεξηθφ 
ηνπξηζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ρακειήο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 
 
2. Δθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο: Χο εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο νξίδεηαη ην ηαμίδη πνπ έρεη σο 

θίλεηξν, αθελφο, ηελ εθπαίδεπζε, κέζα απφ ζεκηλάξηα θαη επηζθέςεηο θαη αθεηέξνπ, 
ηελ επηζηήκε, πνπ αθνξά ηνπο επηζηήκνλεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηέο. Σέινο, σο 
απνηέιεζκα ηεο εμειηζζφκελεο ηάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αιιαγήο ζηελ 
ηνπξηζηηθή αγνξά ηα εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ. 
 
3. Σνπξηζκφο πγείαο: Ο ηνπξηζκφο πγείαο ζπλδέεηαη κε ηελ βειηίσζε θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Ο ηνπξηζκφο πγείαο πεξηιακβάλεη φια ηα θέληξα παξνρήο 
ππεξεζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θέληξα άζθεζεο, εηδηθψλ ζεξαπεηψλ, ραιάξσζεο 
θαη επεμίαο. Ο ηνπξηζκφο πγείαο δηαρσξίδεηαη ζε ηξείο επηκέξνπο θαηεγνξίεο θαη απηέο 
είλαη: 

3.α Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο. Πξνηηκάηαη θπξίσο φηαλ ππάξρνπλ πεγέο κε ηακαηηθά λεξά θαη 
ζηφρν έρνπλ ηελ δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. 
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3.β Σνπξηζκφο επεμίαο. Ζ κνξθή απηή εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ηαμίδη. 

3.γ Ηαηξηθφο ηνπξηζκφο. Δθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
δηαθνπψλ ηνπο, ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε απφ εηδηθά θέληξα γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ 
ππεξεζηψλ. 

Μηα απφ ηηο πην έληνλεο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ ππήξμε ην 
αμηνζεκείσην  ελδηαθέξνλ, αθφκε θαη εκκνλή πνιιέο θνξέο, γηα ηελ ζσκαηηθή 
εκθάληζε. Αξθεηά ζπρλά ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα κεηαδίδνπλ ηα νθέιε ηεο δίαηηαο 
θαη ηεο άζθεζεο, φπσο θαη θακία εθεκεξίδα πιένλ δελ είλαη πιήξεο ρσξίο ηκήκαηα γηα 
ηε δηαηξνθή, ηελ πγεία, ηελ άζθεζε, ηελ πεξηπνίεζε ηνπ δέξκαηνο θαη, θπζηθά, ηε 
κφδα. Ζ ζεηηθή ζθέςε θαη ε απηνπεπνίζεζε ιέγεηαη φηη πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο 
γηα πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Γελ είλαη ινηπφλ έθπιεμε ην γεγνλφο φηη, παξάιιεια κε 
ηηο δηαθεκίζεηο γηα ηα ράπηα θαη ηα θίιηξα, ππάξρνπλ δηαθεκίζεηο γηα ηακαηηθά ινπηξά, 
ηνπξηζηηθά ζέξεηξα γηα αλαδσνγφλεζε θαη δηάθνξεο εηθφλεο, πξνζπαζψληαο λα 
πείζνπλ φηη είλαη δπλαηή θαη ε πην δξακαηηθή αιιαγή πάλσ ζε θάπνηνλ άλζξσπν. 
(Connell, 2010). 

4. Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο: Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ε κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ησλ αηφκσλ λα επηζθεθζνχλ έλαλ άιιν ηφπν πνπ ηνλ 
ζεσξνχλ ηεξφ θαη ζπλήζσο επηιέγνπλ πεξηφδνπο κε ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν (Μεγάιε 
εβδνκάδα, Υξηζηνχγελλα θιπ.). Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα ην 
Πξνζθχλεκα ζηελ Μέθθα απνηειεί γεγνλφο ζηνπο κνπζνπικαληθνχο ιανχο θαη έλα 
αμηνζεκείσην παξάδεηγκα ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, αθνχ πξνζειθχεη πιήζνο αηφκσλ 
πνπ έρνπλ πξνηηκήζεηο ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ή 
λα πξνζθπλήζνπλ (αθνξά άηνκα κνπζνπικαληθήο θαηαγσγήο). 

 

 
Δηθφλα 1. Πξνζθχλεκα ζηελ Μέθθα 

 

Καηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο έρεη δεη ηφζν ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε φζν θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 
(Raj & Griffin, 2015). χκθσλα κε ηζηνξηθνχο θαη εξεπλεηέο ηα Θξεζθεπηηθά ηαμίδηα, 
καδί κε ηα επηρεηξεκαηηθά ηαμίδηα, ήηαλ απηά πνπ μεθίλεζαλ ηελ έλλνηα ησλ επηζθέςεσλ 
θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ γηα ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο. ηελ ζεκεξλή επνρή ν Θξεζθεπηηθφο 
ηνπξηζκφο, εηδηθά ζε κέξε φπνπ ππάξρνπλ ηζηνξηθέο εθθιεζίεο, παιηά κνλαζηήξηα, 
αιιά θαη ηεξνί ηφπνη, απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα εθαηνκκχξηα πηζηνχο απφ φιεο ηηο 
ζξεζθείεο. ηελ Αζία Βνπδηζηηθά κνλαζηήξηα έρνπλ γίλεη πφινο έιμεο γηα εθαηνκκχξηα 
αλζξψπνπο, φπσο αληίζηνηρα ζηνλ κνπζνπικαληθφ θφζκν, φπνπ ην πξνζθχλεκα ζηελ 
Μέθθα απνηειεί ηεξφ θαζήθνλ γηα θάζε κνπζνπικάλν θαη πξέπεη λα ην θάλεη 
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ δσή ηνπ. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ αληίζηνηρα νξγαλσκέλεο 
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εθδξνκέο ζε εθαηνληάδεο κνλαζηήξηα θαη εθθιεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε νιφθιεξε ηελ 
ρψξα, πνιιά απφ απηά είλαη εθαηνληάδσλ ρξφλσλ. Αληίζηνηρν ζξεζθεπηηθφ γεγνλφο 
ζηελ Διιάδα, ε επίζθεςε ζηνπο Άγηνπο Σφπνπο απνηειεί αλάινγν θαζήθνλ γηα 
πνιινχο πηζηνχο Υξηζηηαλνχο θαη απνηειεί θαη ηφπνο πνπ πξνζειθχεη εθαηνκκχξηα 
αλζξψπνπο απφ φιν ηνλ θφζκν. (Raj & Griffin, 2015). 

5. Δπαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο: Ο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο ή αιιηψο επηρεηξεκαηηθφο 

ηνπξηζκφο, εθθξάδεη ην ηαρέσο αλαπηπζζφκελν θνκκάηη ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. 
Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κνξθή απηή, αθελφο γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη αθεηέξνπ, γηα ηελ επίηεπμε ζηελφηεξσλ 
επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ2. ήκεξα, ν επηρεηξεκαηηθφο ηνπξηζκφο, αληηπξνζσπεχεη ηε 
κεγαιχηεξε κνξθή ηνπξηζκνχ εθηφο ηεο αλαςπρήο θαη νη ηνπξίζηεο – επηζθέπηεο 
αλαγλσξίδνληαη επξέσο σο ε θαηεγνξία ησλ ηαμηδησηψλ κε ηηο πςειφηεξεο δαπάλεο. 

Ο επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο έρεη ηέζζεξηο θχξηεο κνξθέο: 

 ηαμίδηα κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ή πξφηδεθη (project) 
εθπαίδεπζεο 

 ηαμίδηα θηλήηξσλ 

 ηαμίδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε εκπνξηθψλ εθζέζεσλ 

 κεκνλσκέλα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα. (Holloway & Humphreys, 2016). 

Οη θχξηεο κνξθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ, 
πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, είλαη ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο θηλήηξσλ θαη 
ν εθζεζηαθφο ηνπξηζκφο φπσο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

5.α Σνπξηζκφο θηλήηξσλ: Δίλαη κηα λέα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ έρεη εηζέιζεη ζηηο 
γξακκέο δηνίθεζεο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ. Ο ηνπξηζκφο θηλήηξσλ θαηέρεη πξσηαξρηθφ 
ξφιν γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο, αθνχ νη απνηειεζκαηηθνί εξγαδφκελνη επηβξαβεχνληαη κε 
βάζε ην επίπεδν επίηεπμεο ζηφρσλ πνπ νξίδεη ε δηνίθεζε, κε αληακνηβέο ηνπξηζηηθνχ 
ραξαθηήξα (πρ. πιεξσκέλεο δηαθνπέο), δίλνληαο ηνπο έηζη θίλεηξν γηα απμεκέλε 
παξαγσγηθφηεηα, δηάζεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.3 

5.β Δθζεζηαθφο ηνπξηζκφο: Απηή ε εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ αλαπαξάγεηαη γχξσ απφ 

θάζε είδνπο έθζεζε θαη ρξεζηκεχεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ, ζηελ 
ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ θαη απνθηά 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο. Αθνξά εθζέζεηο απφ θάζε θιάδν ηεο 
βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη παγθφζκηεο εθζέζεηο 
απηνθηλήησλ ή ζθαθψλ, ή πιεξνθνξηθήο, θσηνγξαθίαο, φπισλ, βηνκεραληθψλ εηδψλ, 
θ.α. Απαηηείηαη απφ ηελ ρψξα ππνδνκήο εμαηξεηηθή νξγάλσζε θαη αξθεηά πνηνηηθέο 
ππνδνκέο γηα λα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη ηνπο εθζέηεο θαη θπζηθά ηνπο επηζθέπηεο 
γηα ηελ αληίζηνηρε έθζεζε. 

5.γ πλεδξηαθφο Σνπξηζκφο: Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη ε πην θεξδνθφξα 

αλεξρφκελε κνξθή ηνπξηζκνχ θαη αθνξά θάζε είδνπο νξγαλσκέλεο εθδήισζεο φπσο 
ηα ζπλέδξηα, νη ζπλαληήζεηο θαη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ είλαη ζπλήζσο 
πςειφβαζκα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο 
θαηαλαιψλνπλ αξθεηά ρξήκαηα (Λαγφο, 2005). Απνηειεί απφ ηνπο πξψηνπο ηχπνπο 
ζπλδπαζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (μεθίλεζε ιφγσ εκπνξίνπ) θαη ηνπ 
ηαμηδηνχ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη απμεζεί ηελ ζεκεξηλή επνρή ιφγσ ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο ηεο αγνξάο, ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε αλζξψπσλ, αγαζψλ θαη ηελ 
κεηαηξνπή πιένλ νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε ζε κηα θνηλσλία κε απεξηφξηζηε πξφζβαζε. 

                                                
2 tradeforum.org/tradeforum.aspx  
3  tripsavvy.com/ 

http://www.tradeforum.org/tradeforum.aspx
https://www.tripsavvy.com/
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Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο 
ηνπξηζηηθά πεξηνρέο κε θαιέο ππνδνκέο (μελνδνρεία-ρψξνη ζπλεδξίσλ-ηερληθή 
ππνζηήξημε) θαη επαξθή πξνζβαζηκφηεηα (θπξίσο αεξνπνξηθή θαη νδηθή) απνηειεί κηα 
ζπνπδαία πεγή εζφδσλ παξφιν πνπ δελ έρεη ηα θιαζζηθά ζηνηρεία ηεο ηνπξηζηηθήο 
έλλνηαο, αιιά θαιχπηεη κηα πην επξεία έλλνηα ηνπ επηζθέπηε-ηνπξίζηα. Μπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη θαη πνιιέο άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, θαζψο πξνζθέξεηαη πνιιέο θνξέο 
ηαπηφρξνλα θαη θάπνην παθέην αλαςπρήο ή επηζθέςεσλ ζηνλ ηφπν ππνδνρήο, γεγνλφο 
πνπ πξνζδίδεη κεγαιχηεξε αμία ζηελ ελ ιφγν κνξθή ηνπξηζκνχ. (Holloway & 
Humphreys, 2016). 

6 Θεκαηηθφο ηνπξηζκφο: Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξεο κε 
εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο θαη ππνδνκέο, θαηάιιειεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ 
ζέκαηα φπσο ζεκαηηθά πάξθα γηα παηδηά, ζεκαηηθά πάξθα ζρεηηδφκελα κε ηελ 
πνιηηηζκηθή παξνπζίαζε κίαο πεξηνρήο θαζψο θαη ζεκαηηθά πάξθα ηα νπνία 
ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ δηαζθέδαζε. Ο ζεκαηηθφο ηνπξηζκφο δηαθξίλεηαη ζε: 

 Σνπξηζκφ θαδίλν 

 Σνπξηζκφο ζεκαηηθψλ πάξθσλ/κνπζείσλ 

 Σνπξηζκφ πεξηπέηεηαο 

 Σνπξηζκφο κεγάισλ δηνξγαλψζεσλ (mega events) 

 Σνπξηζκφο Γθνιθ 

7. Σνπξηζκφο πφιεσλ: Απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ ππνζηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηηο 

πξσηεχνπζεο ησλ ρσξψλ ή απφ ρψξεο κε ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 
ηνπξηζκνχ πφιεσλ  είλαη ε κεηαθίλεζε γηα ηελ πεξηήγεζε ζηελ πεξηνρή ησλ πφιεσλ 
γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σέινο, ν ηνπξηζκφο πφιεσλ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ 
ζηνηρείν γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηελ αζηηθή αλάπηπμε θαη 
βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ κηαο πεξηνρήο. 

2α. Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο – Alternative tourism 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα θαηεγνξία ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ 
πνπ έρεη εηζέιζεη πνιχ δπλακηθά ζην ρψξν ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ε νπνία 
αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο επηκέξνπο κνξθέο εηδηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
αλψηεξεο αμίεο, κε ηελ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιαζηθή 
κνξθή δηαθνπψλ, φπσο ν καδηθφο ηνπξηζκφο, αιιά πξνζειθχεη θπξίσο άηνκα 
επαηζζεηνπνηεκέλα ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλαδήηεζεο ηεο 
θνπιηνχξαο θαη ησλ αμηψλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, ηελ βειηίσζε είηε πλεπκαηηθά 
(κέζα απφ ηνλ εζεινληηζκφ, ηελ αίζζεζε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο), είηε 
ζσκαηηθά (κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Με ηελ αλάπηπμε 
ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 
πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, δεκηνπξγνχληαη λένη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί θαη 
επηρεηξείηαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

Δίλαη κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε κνξθή εηδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε αλάπηπμή ηνπ 
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάγθε ειάηησζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνηχπνπ ηνπ 
καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Αλαθέξεηαη θαη πνιιέο θνξέο σο «πξάζηλνο ηνπξηζκφο» ή 
«αεηθφξνο ηνπξηζκφο» αθνχ ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο 
επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ. (Κνθθψζεο, Σζάξηαο & Γθίκπα, 2013). 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο πξνσζείηαη επίζεο απφ πνιιά θξάηε ζαλ κηα 
πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ησλ ππνινίπσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο 
θιαζζηθέο επηινγέο πνπ πξνηηκνχλ νη πεξηζζφηεξνη ηνπξίζηεο (ήιηνο, ζάιαζζα, 
δηαζθέδαζε, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο), πξνβάιινληαο ηηο ελαιιαθηηθέο απηέο κνξθέο 
ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» ηνπξηζκνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε 
ηέηνησλ εμεηδηθεπκέλσλ κνξθψλ, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ πφιν 
έιμεο κεγάιεο κεξίδαο ηνπξηζηψλ. 
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Πάιη θαηά ηνλ Λαγφ (2005), ε πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ θαη νη επηκέξνπο κνξθέο έρνπλ 
σο εμήο: 
 

Πίλαθαο 2. Δηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

1. Αγξνηνπξηζκφο (argi-tourism) 

2. Οηθνηνπξηζκφο (ecotourism) 

3. Πνιηηηζηηθφο / Πεξηεγεηηθφο Σνπξηζκφο (sight-seeing tourism) 

4. Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο (marine tourism) 

5. Αζιεηηθφο Σνπξηζκφο αλαςπρήο (sports tourism) 

6. Υεηκεξηλφο Σνπξηζκφο (winter tourism) 

7. Οξεηβαηηθφο Σνπξηζκφο (naturism) 

 

1. Αγξφ-ηνπξηζκφο: Δίλαη ν ηνπξηζκφο, φπνπ θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ νη ηνπξίζηεο 
δηακέλνπλ είηε ζε μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα ζηελ γεσξγηθή πεξηνρή, είηε ζε αγξφθηεκα 
καδί ή ρσξηζηά απφ ηελ γεσξγηθή νηθνγέλεηα. Όζνη επηιέγνπλ απηή ηελ κνξθή 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, έρνπλ σο θίλεηξν ηελ δηακνλή θαη γλσξηκία κε ηελ αγξνηηθή 
παξάδνζε θαη πνιιέο θνξέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο 
αγξνηνπξηζκφο απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο 
θνηλσλίαο θαζψο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο κέζα απφ ηελ ελεξγή 
ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηψλ ζηηο αγξνηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

2. Οηθνηνπξηζκφο: Ο νηθνηνπξηζκφο, ζπρλά αλαθεξφκελνο θαη σο «πξάζηλνο 

ηνπξηζκφο», αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πεξηήγεζεο θαη δηεξεχλεζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, κε βαζηθφ γλψκνλα ηνλ ζεβαζκφ ηεο θχζεο. Ο νηθνηνπξηζκφο 
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ φξν «αεηθφξνο αλάπηπμε», αθνχ ε πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θάζε πεξηνρήο απνηειεί βαζηθή αξρή αλάπηπμήο ηνπ 
(Fennel, 1999). 

3. Πνιηηηζηηθφο/Πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο: Ζ κνξθή απηή εθδειψλεηαη ζε πεξηνρέο κε 
πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκηθή παξάδνζε. Ο ηνπξηζκφο γίλεηαη ζε 
νκάδεο, είηε νηθνγέλεηεο, είηε παξέεο θαη ζπλήζσο ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ πεξηπαηεηηθφ 
ηνπξηζκφ. 

4. Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο: Χο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο λνείηαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ 

αλαςπρήο, αζιεηηζκνχ θαη πεξηήγεζεο κε πεδίν δξάζεο ην ζαιάζζην ζηνηρείν θαη 
δηαηξείηαη ζε ηξείο επηκέξνπο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο: 

 Ο ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο, φπνπ νη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ ην θξνπαδηεξφπινην 
κε ζθνπφ ηελ πεξηήγεζε κε ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην θαη ζηάζεηο ζε δηάθνξα 
ηνπξηζηηθά κέξε. 

 Ο ηνπξηζκφο ηζηηνπινΐαο, φπνπ ν ηνπξίζηαο εθκηζζψλεη ηνπξηζηηθφ ζθάθνο, 
ζαιακεγφ ή ηζηηνθφξν κε ζθνπφ ηελ δηακνλή, ηελ πεξηήγεζε θαη ηελ αλαςπρή 
ηνπ. 

 Ο ηνπξηζκφο ζαιάζζησλ ζπνξ, φπνπ αθνξά ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ ζαιάζζηνπ 
ηνπξηζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ επίζεκε εηθφλα ησλ 
yachting festivals. 
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Δηθφλα 2. Γηψηηλγθ θαη νξγάλσζε ηζηηνπιντθψλ αγψλσλ θαη εθζέζεσλ 

ηελ θαηεγνξία ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο 
νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ πνπ είλαη: 

 Ηζηηνπινΐα 

 Θαιάζζην ζθη 

 Τπνβξχρην ςάξεκα 

 Καηαδπηηθφο ηνπξηζκφο 

 Caving (εμεξεχλεζε ζαιάζζησλ ζπειαίσλ) 

 Τπνζαιάζζηα παξαηήξεζε νηθνζπζηεκάησλ (ρισξίδα & παλίδα) 

 Θαιαζζνζεξαπεία 

 Δπηζηεκνληθέο έξεπλεο 

5. Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο αλαςπρήο: Ο αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, σο ελαιιαθηηθή κνξθή 
ηνπξηζκνχ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε θίλεηξν ηελ ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αζιεηηθνχο αγψλεο κε εξαζηηερληθφ αζιεηηθφ ραξαθηήξα πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Φπζηθά, ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 
πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξαθνινχζεζε κεγάισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ φπσο νη 
Οιπκπηαθνί αγψλεο, ην παγθφζκην θχπειιν πνδνζθαίξνπ θ.α. κε ηηο ηφζεο επηπηψζεηο 
ζην πεξηβάιινλ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί «ελαιιαθηηθή» κνξθή ηνπξηζκνχ αιιά 
απνηειεί πεξίπησζε ησλ εηδηθψλ κνξθψλ γεληθφηεξα. 

6. Υεηκεξηλφο ηνπξηζκφο: Ο ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ ζε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Πνιιά θξάηε κε κεγάιε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ, έρνπλ 
αλαπηχμεη νιφθιεξα θέληξα, εηδηθά ζε αγσλίζκαηα ζην ρηφλη θαη ηνλ πάγν, κε κεγάιε 
πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ. Ζ αλάπηπμε απηήο ηεο κνξθήο ηνπξηζκνχ απνηειεί βαζηθή 
επηδίσμε ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ ιχζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηεο ζχκκεηξεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
Βέβαηα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ν ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο φηαλ νλνκάδεηαη έηζη κφλν 
ιφγσ ηεο επνρήο ηνπ ρξφλνπ θαη φρη ζε ζπλδπαζκφ κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο-
θίλεηξα, δελ είλαη παξά «Γεληθφο Σνπξηζκφο» θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

7. Οξεηβαηηθφο ηνπξηζκφο: Ο νξεηβαηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα εμειηζζφκελε κνξθή 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ αλάβαζε θαη θαηάβαζε ζε νπνηνδήπνηε βνπλφ 
πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη δχζβαην.  Όπσο είλαη θπζηθφ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε κέξε 
πξνζβάζηκσλ νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη κε θάπνηαο κνξθήο νξγάλσζεο θαη ππνδνκψλ 
αζθαιείαο. Ζ νξεηβαζία απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη λα απνθηήζνπλ 
πην νπζηαζηηθή επαθή κε ηελ θχζε θαη λα δηαηεξήζνπλ ή λα βειηηψζνπλ ηελ θπζηθή 
ηνπο θαηάζηαζε. 
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Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ε αλαθνξά ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ πνπ έγηλε εδψ είλαη θαζαξά ελδεηθηηθή. ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πξάμε 
ζπλαληψληαη πνιιέο θαηά πεξίπησζε κνξθέο θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο:  

 Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο,  

 Οηλνηνπξηζκφο (νηληθφο)  

 Dark Tourism 

 Σνπξηζκφο Πεξηπέηεηαο 

 εμνηνπξηζκφο 

 θ.α. 

Ο φξνο «ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο» έρεη δηαθνξεηηθή έλλνηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο, φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρηαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 
ζέζεσλ εξγαζίαο, ελψ ζηηο ήδε αλεπηπγκέλεο ρψξεο (ηεο Γχζεο) ε έκθαζε δίλεηαη 
ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ Δπξψπε ν 
ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο έρεη ζπλδεζεί ζηελά κε ηηο εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη 
νξίδεηαη σο κία κνξθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη 
νπνίεο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηάιιεια ππνινγίδνληαη ζην ζχλνιν ηεο αεηθφξνπ 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. (σηεξηάδεο & Φαξζάξε, 2009). 

1.5  εκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κηα νηθνλνκία  

Ο ηνπξηζκφο είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο θαη θεξδνθφξνο θιάδνο ζηνλ θφζκν. Σα 
έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ παγθνζκίσο γηα ην 2017 αλήιζαλ ζηα 8,27 ηξηζεθαηνκκχξηα 
δνιάξηα (βι. δηάγξακκα 1.1, ζει. 9), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη κε καζεκαηηθνχο φξνπο 
ην ηεξάζηην κεξίδην εζφδσλ θαη ηελ ζεκαζία πνπ θέξεη. 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Διιάδα ν ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη ηαρχηαηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 
θαη απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή επδαηκνλία ηεο ρψξαο, αλ 
αλαινγηζηεί θάπνηνο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ. Απνηειψληαο επξσπατθή ρψξα κε 
ηέιεηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη πιεζψξα κηθξψλ θαη κεγάισλ λεζηψλ πνπ 
πξεζβεχνπλ θαηά θχξην ιφγν ην «ήιηνο, ζάιαζζα θαη άκκνο», ε ρψξα θαηεμνρήλ 
πξνζέιθπε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Παξαθάησ, επηρεηξείηαη ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ 
θπξηφηεξσλ επηπηψζεσλ ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ 
εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε κηα νηθνλνκία.  

1.5.1 Οη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε έλαλ ηφπν ππνδνρήο 

Αλαιπηηθφηεξα, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ε ζπλερήο 
ηνπξηζηηθή εμέιημε ρξίδνπλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζε έλαλ ηφπν. Χζηφζν, ε αλεμέιεγθηε 
ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ ζηελ 
Διιάδα, δελ είλαη επηζπκεηή. Οη δπζκελείο επηπηψζεηο ζε κηα νηθνλνκία, ζην 
πεξηβάιινλ θαη ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ γίλνληαη φιν θαη πην εκθαλείο ηα ηειεπηαία 
ρξφληα. Δλδεηθηηθά, θάπνηεο απφ απηέο είλαη:4 

 Κίλδπλνο πγείαο απφ ηνλ ηεξάζηην φγθν ηνπξηζηψλ (αθξνδίζηα λνζήκαηα, 
AIDS, θ.ιπ.) 

 Αιινίσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηεο γεληθφηεξεο ηνπξηζηηθήο ηδέαο. 

 ηαδηαθή απνκάθξπλζε απφ ηα ήζε θαη ηηο παξαδφζεηο (ιφγσ ηεο 
εκπνξεπκαηνπνίεζεο). 

 Δπηξξνή ζηελ θνηλσληθή δνκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έληνλε αζηηθνπνίεζε, 
επηδξψληαο αξλεηηθά ζηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ελφο ηφπνπ. 

 Τπνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ρχπαλζε ζαιαζζψλ θαη εδάθνπο 

                                                
4
 http://www.ncu.org.cy/  

http://www.ncu.org.cy/
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 Έληνλε επνρηθφηεηα. πγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ-ηνπξηζηψλ 
ζε έλαλ ηφπν, ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (θπξίσο ην θαινθαίξη) κε απνηέιεζκα λα 
δηαηαξάδεηαη ην πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ε θνηλσληθή ηζνξξνπία. 

 Έληνλεο αληζφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ν καδηθφο ηνπξηζκφο πξνηηκά 
ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνχο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, κε 
απνηέιεζκα ε δήηεζε γηα κεξηθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο λα αγλνείηαη 
ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ άιινη πξννξηζκνί «βνπιηάδνπλ» απφ θφζκν. 

Λακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζε έλαλ 
ηφπν ππνδνρήο, ζεσξήζεθε επηηαθηηθή ε αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηνπξηζηηθήο 
ηδέαο θαη κείσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καδηθήο κεηαθίλεζεο. Έηζη, πξνέθπςαλ νη εηδηθέο 
θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, κηα ηάζε πνπ έρεη αξρίζεη λα πηνζεηείηαη ζηε 
ζπκπεξηθνξά πνιιψλ ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ νη νπνίνη ζηελ πεξίπησζε ησλ εηδηθψλ 
κνξθψλ, θηλεηνπνηνχληαη κε θίλεηξν ηελ αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ 
κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ή λα εληζρχζνπλ ηα εηδηθά ελδηαθέξνληά ηνπο (ζπλεδξηαθφο, 
ζξεζθεπηηθφο, εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο, θ.α.), ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ νη επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο έρνπλ σο θίλεηξν ηελ αλαδήηεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ 
ηξφπνπ δηαθνπψλ πνπ πξεζβεχεη ηελ δηαθχιαμε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο 
αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε πην θηιηθψλ θαη ήπησλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσληθή 
δνκή δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα, νη εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ απνθέξνπλ 
επηπιένλ εηζφδεκα γηα ηηο νηθνλνκίεο ππνδνρήο άκεζα, κέζα απφ ην εηζφδεκα ησλ 
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη έκκεζα κέζα απφ ηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ελδηαθεξφλησλ. 

Σε ζεκεξηλή επνρή ππάξρεη ηάζε ζπξξίθλσζεο ηνπ πξνηχπνπ ηνπ καδηθνχ 
ηνπξηζκνχ θαη ελίζρπζεο ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκίαο, κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ 
πξννξηζκψλ θαη αλαπηχζζνληαο λέεο «εηδηθέο» θαη «ελαιιαθηηθέο» επηινγέο, αιιά θαη 
ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κέζα απφ ηελ απηνβειηίσζε. Οη επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ πξνψζεζε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα 
εληνπηζηνχλ ζε νηθνλνκηθφ θνηλσληθφ/πνιηηηζκηθφ αιιά θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν.5 

 πκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ηφπνπ ππνδνρήο, αθνχ 
βειηηψλνληαη νη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο. 

 Δπηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ πξννξηζκψλ. 

 Οη κεγάιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ιεγφκελσλ tour operators, 
απνζηαζηνπνηείηαη, κε απνηέιεζκα λα εληζρχνληαη νη ληφπηνη επηρεηξεκαηίεο 
πνπ ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

 Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαλέκεηαη φιν ηνλ ρξφλν βνεζψληαο έηζη θαίξηα 
ζην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. 

 πκβάιεη ζηελ δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο). 

Γελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη ε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 
θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ απνηειεί κηα ζπνπδαία πεγή εζφδσλ γηα ηελ Διιεληθή 
νηθνλνκία. Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί θαη ην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ 
παξνπζηάδεη ηελ αχμεζε ζηα ζπλνιηθά έζνδα ζηελ Διιάδα, ηελ θξνπαδηέξα, κηα εηδηθή 
κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ ζεσξείηαη πνιχ ηθαλή λα πξνζθέξεη κεγάια έζνδα ζηελ ρψξα. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
5
 http://www.opengov.gr/minenv/  

http://www.opengov.gr/minenv/
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Γηάγξακκα 2. Αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ ζηελ Κσ 2013-2017 
 

 
 
Πεγή: ΔΛΣΑΣ, ΣηΔ- επεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

 

1.5.1.α. Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζε έλαλ ηφπν ππνδνρήο 

Απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 
κείσζε, αλ φρη φισλ, αξθεηψλ πξνβιεκάησλ ζε έλαλ ηφπν ππνδνρήο. Χζηφζν, φπσο 
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί ε πξαγκαηηθή ζπκβνιή ηνπ 
ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία ελφο ηφπν πξννξηζκνχ ιφγσ ηεο εηεξνγελνχο θχζεο ηνπ. 
Παξφιν πνπ, θαηά θαλφλα, νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε έλαλ ηφπν 
ππνδνρήο είλαη σθέιηκεο, ππάξρεη θαη ε αξλεηηθή πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο. 
(Μαθξπγησξγάθεο, 2012) , πγθεθξηκέλα, νη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία 
ελφο ηφπνπ ππνδνρήο, ηφζν απφ ζεηηθήο αιιά θαη αξλεηηθήο πιεπξάο είλαη: 

 Πιεζσξηζκφο. Ζ απμεκέλε δήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά νδεγεί ζηελ 
αχμεζε ησλ ηηκψλ θαη  ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ, αθφκα θαη εθείλσλ 
πνπ δελ σθεινχληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ. 

 Δπηξξνή ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Παξά ηνλ αζηαζή ραξαθηήξα ηνπ 
ηνπξηζκνχ ε εηζξνή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο είλαη ζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο 
ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ζηνπο ηφπνπο ππνδνρήο. 

 Δπηπηψζεηο ζηα θξαηηθά έζνδα κέζα απφ ηελ θνξνινγία. Ο θφξνο 
εηζνδήκαηνο, ν ΦΠΑ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ν άκεζνο θφξνο πνπ 
επηβάιιεηαη ζηνπο ηνπξίζηεο (φπσο ην θφξνο δηαλπθηέξεπζεο πνπ ζα ηζρχεη 
απφ ην 2019) κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ ζαθψο σο πξφζζεηα έζνδα. 
Βέβαηα, ε πςειή θνξνινγία πνιιέο θνξέο κπνξεί λα απνηειέζεη 
απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα επελδχζεηο. 

 Παξάγνληαο ζεκαληηθφο ζηελ άκβιπλζε ηεο θηψρεηαο θαη ζηελ δεκηνπξγία 
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο άκεζα αιιά θαη έκκεζα. Άκεζα κέζα απφ ηελ 
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε παξνρήο 
ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ έλα μελνδνρείν), ελψ έκκεζα επεξεάδεη ζέζεηο 
εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ φπσο κηα 
βηνηερλία, κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία θ.α. Βέβαηα, νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 
ζρεηίδνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδένληαη 
ζε κεγάιν βαζκφ κε ην πξφβιεκα ηεο επνρηθφηεηαο. 

2016

• 457.498.955

2017

• 462.095.984
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 Δπηπηψζεηο ιφγσ ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο-κε ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο. Ζ 
απνθιεηζηηθή πξνζήισζε θαη εμάξηεζε ελφο ηφπνπ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη κφλν, έρεη 
πνιινχο θηλδχλνπο απφ κηα μαθληθή πηψζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηα. 

 
Γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο δελ ζα πξέπεη λα 
παξαιεηθζεί ε αλαινγία εζφδσλ (δειαδή πφζα ρξήκαηα δαπαλά  ν θάζε ηνπξίζηαο), ε 
νπνία έρεη λα θάλεη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηφπνπ ππνδνρήο, (ηηο 
ππνδνκέο, θεκηζκέλα κλεκεία θαη κνπζεία), ηελ δπλαηφηεηα αγνξψλ θαη θπζηθά ην 
brand name (ηελ θήκε-ην φλνκα) πνπ έρεη απνθηήζεη ν θάζε ηφπνο. ε κεξηθνχο 
ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο πξνεγείηαη ε θήκε θαη ε πξνζθνξά «εηδηθψλ» επηινγψλ 
πνπ πξνηηκνχληαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πφιε ηνπ Λαο Βέγθαο ησλ 
ΖΠΑ, είλαη κηα πφιε ρηηζκέλε ζηελ έξεκν, ρσξίο θαλέλα θπζηθφ αμηνζέαην, φκσο ε 
χπαξμε ησλ θεκηζκέλσλ θαδίλν ηεο έρνπλ δψζεη κηα κνλαδηθή ζέζε ζηελ ηνπξηζηηθή 
βηνκεραλία. Παξφκνην παξάδεηγκα κπνξεί λα απνηειέζεη, γηα ηελ Διιάδα, ε Μχθνλνο, 
έλα μεξνλήζη πνπ έρεη θαηαθέξεη κε ηα μαθνπζηά beach κπαξ θαη ηηο αθίμεηο 
πινπζηνπάξνρσλ ζθαθψλ αλαςπρήο λα απνηειεί λνχκεξν έλα πξννξηζκφο γηα ηηο 
θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, πξνζειθχνληαο θαηά θχξην ιφγν πάκπινπηνπο επψλπκνπο θαη 
κε. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη νη πφιεηο κε ην κεγαιχηεξν πνζφ 
ηνπξηζηηθψλ δαπαλψλ γηα ην 2016. 

 
Γηάγξακκα 3. Πφιεηο κε ζχλνιν δαπαλψλ επηζθεπηψλ παγθνζκίσο ην 2016 (ζε δηο 

δνι. ΖΠΑ) 
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Κεθάιαην 2.Σνπξηζηηθφο Πξννξηζκφο - Πξνζθνξά θαη Εήηεζε 
 
 
2.1  Δηζαγσγή 

Ζ Βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ φπσο αλαθέξζεθε, παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο θαη 
ζεσξείηαη ζήκεξα ε κεγαιχηεξε βηνκεραλία απφ πιεπξάο εζφδσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ 
ππνινίπσλ θιάδσλ δελ εκπιέθεηαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, 
θαζηζηψληαο ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε σο ηελ θνξπθαία δξαζηεξηφηεηα πνπ ηξνθνδνηεί 
ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Σφζν ε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά αιιά θαη ε δήηεζε ζπλζέηνπλ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα θαη 
θήκε ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Ζ πξνζθνξά ελφο πξννξηζκνχ αλαθέξεηαη ζην 
θπζηθφ αιιά θαη ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, ελψ ε θαηαλφεζε ηεο δήηεζεο 
δηακνξθψλεηαη απφ ηελ επηξξνή πνηθίισλ παξαγφλησλ. Οη πξνζδνθίεο ησλ 
θαηαλαισηψλ, νη πξνηηκήζεηο, ηα θίλεηξα, ην εηζφδεκα, ε ρψξα πξνέιεπζεο αιιά θαη 
ηα έθηαηα γεγνλφηα (φπσο εκπφιεκε θαηάζηαζε, πιεκκχξεο θ.α.), πνπ πξνθχπηνπλ ζε 
έλαλ ηφπν ππνδνρήο, είλαη ζεκαληηθά δπλεηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
δήηεζε ελφο πξννξηζκνχ. 

Ζ γλψζε ηεο ηάζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά θαζηζηά 
δπλαηή ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε 
δηαρείξηζε ησλ επηζθεπηψλ θαη επηηξέπεη ζηνπο πξνκεζεπηέο λα δηαβάδνπλ ζσζηά ηα 
ζήκαηα πνπ δίλνληαη ζηελ αγνξά, ψζηε λα παξέρνπλ ηα ζσζηά ηνπξηζηηθά 
πξντφληα.(Fletcher et al, 2018). 

2.2  Οξηζκφο θαη έλλνηα ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

Ζ πεξηγξαθή φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 
είλαη έλα απφ ηα πην δχζθνια θαζήθνληα ζηε κειέηε ηνπ ηνπξηζκνχ. Θεσξεηηθά ε 
επηζπκία λα επηζθεθζεί θάπνηνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ είλαη ν βαζηθφο ιφγνο 
ηνπ ηαμηδηνχ, αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ απέρεη πνιχ απφ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα.  Ο πξννξηζκφο κπνξεί λα είλαη κφλν έλα ζηνηρείν ηνπ ηαμηδηνχ  θαη 
κεξηθέο θνξέο πνιχ κηθξφ. Άιισζηε γηα πνιινχο αλζξψπνπο ε φιε ε δηαδηθαζία ηνπ 
ηαμηδηνχ ζαλ δηαδηθαζία, απνηειεί κηα επηζπκία, έλα ζθνπφ  θαη φρη ηφζν νη επηκέξνπο 
δηαδηθαζίεο. ε γεληθέο γξακκέο, σζηφζν, κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε δχν δηαζηάζεηο 
πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ. Ζ πξψηε δηάζηαζε θαζνδεγείηαη απφ 
ηηο ζπγγξαθηθέο επηξξνέο κε ηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη κηα εηθφλα κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο 
ραξαθηεξηζηηθψλ πφξσλ, φπσο αμηνζέαηα θαη εγθαηαζηάζεηο. Ζ γλψζε ηέηνησλ πφξσλ 
κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εκπεηξίαο απφ πξψην ρέξη απφ απηέο ή απφ δηάθνξεο 
άιιεο πεγέο, φπσο πιηθά κάξθεηηλγθ, εηθφλεο ζε ηαηλίεο, ηαρπδξνκηθέο θάξηεο θαη 
ηειενπηηθά λέα. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή επηξξνή πνπ ζπλδέεηαη κε 
ηα αηζζήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ν πξννξηζκφο. πλδπαζκέλεο απηέο 
νη δχν δηαζηάζεηο επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο γηα λα επηζθεθζεί θαλείο έλαλ πξννξηζκφ 
κπξνζηά απφ άιινπο. 

Ζ εηθφλα ελφο πξννξηζκνχ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ηα 
αμηνζέαηα, νη αλέζεηο, νη ππνδνκέο, ηα ηνπία θ.ιπ. ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 
εγθιεκαηηθφηεηα, ην θφζηνο δσήο θαη καδί κε ηηο αληηιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 
πξννξηζκφ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε θηινμελία ηνπ 
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ε αηκφζθαηξα πνπ ππάξρεη, ε αίζζεζε ηνπ δένπο κπξνζηά ζε 
έλα ηζηνξηθφ κλεκείν (π.ρ. Αθξφπνιε), νη αλακλήζεηο, ή αθφκε θαη νη πεξηγξαθέο απφ 
θίινπο θαη γλσζηνχο ή άιια ζπλαηζζήκαηα πνπ δηεγείξνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηφπν. 
(Holloway & Humphreys, 2016). 

Όζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ πξννξηζκνχ, είλαη απαξαίηεην λα εηζαρζνχλ νξηζκνί 
ηφζν απφ πιεπξάο πξνζθνξάο φζν θαη απφ πιεπξάο δήηεζεο. Έηζη, ελψ νη νξηζκνί 
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ηεο πξνζθνξάο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ πξννξηζκφ σο «μια καθοπιζμένη γεωγπαθική 
πεπιοσή πος «πλάθεηαι» για  ηοςρ επιζκέπηερ ηηρ ωρ μια μοναδική ονηόηηηα από 
ένα ζςγκεκπιμένο πολιηικό και νομοθεηικό πλαίζιο» νη νξηζκνί ηεο δήηεζεο νξίδνπλ 
ηνπο πξννξηζκνχο σο «σώποςρ ππορ ηοςρ οποίοςρ ηαξιδεύοςν οι άνθπωποι και 
επιλέγοςν να παπαμείνοςν για λίγο για να βιώζοςν οπιζμένα σαπακηηπιζηικά». 
Παξά ηελ χπαξμε δηαθφξσλ νξηζκψλ ν UNWTO ζεσξεί φηη ν πξννξηζκφο απνηειεί ηε 
ζεκειηψδε κνλάδα αλάιπζεο ζηνλ ηνπξηζκφ. (Fletcher et al 2018). 

2.3  Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ  

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη πξννξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ηηο 
επηζπκίεο ησλ ηαμηδησηψλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, αιιά νη πην βαζηθνί ηχπνη είλαη: 

Οη παξάθηηνη θαη λεζησηηθνί πξννξηζκνί, πνπ απνηεινχλ ηελ δεκνθηιέζηεξε επηινγή 
γηα φινπο ζρεδφλ ηνπο αλζξψπνπο, ζήκεξα φκσο ιφγσ ηεο επθνιίαο κεηαθίλεζεο, δελ 
απνηεινχλ απαξαίηεηα πξσηαξρηθφ ζηφρν, θαζψο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο 
κνξθέο ηνπξηζκνχ. Δηδηθά ζε ρψξεο ζαλ ηελ Διιάδα, φπνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
ρψξαο, νη θάηνηθνη ή νη επηζθέπηεο απέρνπλ 1 ή 2 ψξεο ην πεξηζζφηεξν κε ην 
απηνθίλεην απφ θάπνηα παξαιία, δίλεη έλα πιενλέθηεκα θαη ζηνπο ππφινηπνπο 
πξννξηζκνχο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα παξαζαιάζζηνη αιιά έρνπλ γξήγνξε 
πξφζβαζε ζηελ ζάιαζζα. (Fletcher et al, 2018). 

Οη αζηηθνί πξννξηζκνί ζε κεγάιεο πφιεηο ππήξμαλ πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα απφ ηνπο 
αξραίνπο θαηξνχο θαη κεξηθνί, φπσο ε Βελεηία θαη ζπλέρηζαλ σο ηνπξηζηηθέο πφιεηο 
πνιχ θαηξφ κεηά ηε κείσζε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Καη νη αγξνηηθνί πξννξηζκνί πνπ θπκαίλνληαη απφ ηε ζπλήζε χπαηζξν έσο ηα εζληθά 
πάξθα, ηηο πεξηνρέο άγξηαο θχζεο, ηα βνπλά θαη ηηο ιίκλεο. (Fletcher et al 2018) 
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ είλαη: 

 Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή 

 Να πεξηέρεη αμηνζέαηα 

 Να ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε 

 Δζσηεξηθφ δίθηπν κεηαθνξψλ 

 Να ππάξρεη ηνπξηζηηθή ππνδνκή 

 Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξννξηζκνχ 

 Αζθάιεηα ηνπ πξννξηζκνχ (ηα ηειεπηαία ρξφληα παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηνπξηζηηθνχ ηφπνπ είλαη: 

 Φπζηθέο νκνξθηέο: ε έλα ηνπξηζηηθφ ηφπν, κεγάιε ζεκαζία δηαδξακαηίδνπλ 

νη θπζηθέο νκνξθηέο θαη ε δηαηήξεζε ηνπο ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Καζψο ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηζθεπηψλ πξαγκαηνπνηεί δηαθνπέο 
αλαςπρήο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. 

 Ξελνδνρεηαθή ππνδνκή:  Οη ρψξνη φπνπ ζα θηινμελεζνχλ νη ηνπξίζηεο, 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα ζηηο πξνζθεξφκελεο 
ππεξεζίεο (αλάινγα ηνπ θφζηνπο πνπ πιεξψλεη ν ηνπξίζηα - επηζθέπηεο), 
δηαζεζηκφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα θαη φπσο είλαη θπζηθφ ηελ νξγάλσζε 
εθείλε ε νπνία ζα κπνξεί λα θαιχπηεη αθφκε θαη ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ 
επηζθεπηψλ. 

 Τπνδνκέο κεηαθνξψλ θαη εμππεξέηεζεο: Σα κεηαθνξηθά κέζα 

αεξνπνξηθέο, ζαιάζζηεο θαη νδηθέο ζπλδέζεηο θαη κεηαθνξέο, νη νπνίεο ζα 
θαιχςνπλ θαη ζα κεηαθέξνπλ ηνπο ηνπξηζηηθνχο επηζθέπηεο ζηνπο 
πξννξηζκνχο ηνπο θαη ζα θαιχςνπλ θαη πξφζζεηεο κεηαθηλήζεηο ηνπο ζηελ 
δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνλ πξννξηζκφ. 

 Κξαηηθέο ππνδνκέο: Ζ θαιή πνηφηεηα ζηηο δεκφζηεο αιιά θαη ζηηο ηδησηηθέο 

ππνδνκέο, φπσο ην νδηθφ δίθηπν, ηα ιηκάληα, ηα αεξνδξφκηα, ην ζχζηεκα 
πγείαο, ην ζχζηεκα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ηεο ρψξαο (αζηπλνκία -
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ππξνζβεζηηθή – ιηκεληθφ) νη δεκφζηεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ 
παίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ. 

 Μνπζεία θαη εθζεζηαθνί ρψξνη: ε έλα ηνπξηζηηθφ ηφπν, κεγάιε ζεκαζία 

παίδνπλ ηα πνιηηηζηηθά, ηζηνξηθά θαη θπζηθά αμηνζέαηα, πξνθεηκέλνπ νη 
επηζθέπηεο - ηνπξίζηεο λα γλσξίζνπλ ηα κλεκεία αιιά θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα 
ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. 

 Κνπιηνχξα θαη θηινμελία: Βαζηθφο επίζεο παξάγνληαο ζε έλα ηνπξηζηηθφ 

ηφπν, είλαη ε θνπιηνχξα ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ, φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 
θάλνπλ έλαλ ιαφ λα μερσξίδεη θαη ε θηινμελία κηα ηδηφηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη 
έλαο ιαφο γηα λα κπνξεί λα πξνζειθχζεη επηζθέπηεο. 

Ζ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή είλαη απαξαίηεηε δξαζηεξηφηεηα θαζψο νξίδεη ηνπο 
ιεγφκελνπο «θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ», θαζνξίδεη ηηο απνδεθηέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ζπκπεξηθνξέο θαη παξέρεη θνηλή θαζνδήγεζε γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ 
ηνπξηζκνχ ζε έλαλ πξννξηζκφ. (Page, 2006). 

Ζ επηινγή πξννξηζκνχ δελ είλαη απιή ππφζεζε θαη γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο δε 
απνηειεί κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα κε απνηέιεζκα ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία λα 
επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο θαη φινη νη άιινη θιάδνη. πγθεθξηκέλα, 
ην κάθξν-πεξηβάιινλ αθνξά εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ γεληθά φιε ηελ 
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη ην κηθξφ-πεξηβάιινλ πνπ 
επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν. Οη παξάγνληεο απηνί 
επεξεάδνπλ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, ν νπνίνο ζα επηιέμεη κε βάζε απηά 
ηα ζηνηρεία ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ πνπ επηζπκεί. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά 
νη παξάγνληεο επηξξνήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 
Γηάγξακκα 4. Μεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

θαη' επέθηαζε ηελ βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ 

 
Πεγή: Δπεμεξγαζία απφ Κνπξγηαληάθεο, (2015) 
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Ζ ζεκαζία ησλ κεηαθνξψλ γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Σνπξηζκνχ, Σνπξηζκφο ρσξίο ηαμίδη δελ πθίζηαηαη. Οη 
κεηαθνξέο ινηπφλ, φπσο άιισζηε θαη ν πξννξηζκφο είλαη ην πην θξίζηκν ζηνηρείν γηα 
ηελ πξνψζεζε ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ. Σα κέζα κεηαθνξάο 
ζπλδένπλ ηνλ ηνπξίζηα απφ ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο ζηελ πεξηνρή πξννξηζκνχ θαζψο 
θαη θάλνπλ ηελ πεξηήγεζε ζηνλ ηφπν επηινγήο πην εχθνιε. Όιν θαη πεξηζζφηεξν, ν 
ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ εηζέξρεηαη ζε «ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο», δειαδή 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο κε εηαηξείεο παξνρήο παθέησλ δηαθνπψλ. (Page, 2006). 
Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηνπξίζηαο-επηζθέπηεο επηιέγνληαο ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ην 
μελνδνρεηαθφ θαηάιπκα, ηνλ ηχπν δσκαηίνπ θ.α, γηα λα ζπλζέζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ, 
αλαδεηά ηελ κεηαθνξά θαη ηελ κεηαθίλεζή ηνπ ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, γηα ηνλ 
ιφγν απηφ, έγηλε αληηιεπηή ε αλάγθε θαη ε ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο ζε έλαλ ηφπν 
ππνδνρήο θαη ζε πνιιέο εηαηξείεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαθνξάο θαη 
κεηαθίλεζεο απεπζείαο ή πνιιέο θνξέο καδί κε ην ππφινηπν παθέην δηαθνπψλ. 

2.4 Ζ Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Σνπξίζηα 

Πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ζηελ βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ν άλζξσπνο. Ζ 
βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ επίζεο έρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηηο ππφινηπεο 
βηνκεραλίεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ αγαζά, ηα νπνία ζπλήζσο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε 
κνξθή θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, πξνζθέξεη 
ππεξεζίεο γηα ηελ αλαςπρή, ηελ απφιαπζε ησλ ηνπξηζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ 
δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηηο ππεξεζίεο αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 
ηαμίδη ηνπο θαη ηελ δηακνλή ηνπο.(Holloway & Humphreys, 2016) 

Δίλαη ζαθέο φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ζηνλ ηνπξηζκφ 
ζπλδένληαη ζηελά κε κνληέια θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο αθξηβψο 
αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην (βιέπε 2.3, ζει.18). Γελ ππάξρνπλ 
δχν ίδηα άηνκα, νπφηε νη δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο, ζηηο ζθέςεηο θαη ζηα θίλεηξα 
απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ζηνλ επεξεαζκφ ηεο δήηεζεο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
δήηεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη απαξαίηεην λα αλαγλσξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ 
δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζηνλ ηνπξηζκφ (βιέπε δηάγξακκα 3, 
ζει.18) Απηφ επηηξέπεη λα εθηηκεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο ηνπ 
ηνπξηζκνχ ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη πσο ελεξγνχλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε 
ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Ο φξνο «θαηαλαισηήο» θαίλεηαη λα ππνδεηθλχεη κηα επξεία 
έλλνηα ηεο δήηεζεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη κηα πνηθηιία ςπρνινγηθψλ, 
θνηλσληνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά 
ησλ θαηαλαισηψλ πνπ νδεγεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ. (Fletcher et al, 2018). 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ θαηαλαισηή ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειείηαη 
απφ ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: 

 Κίλεηξα: Σα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ έλαλ ηνπξίζηα λα απνθαζίζεη λα 

επηζθεθζεί έλα αμηνζέαην ή λα πάεη ζε έλα ηαμίδη. 

 Απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο: Οη ηδέεο γηα έλαλ πξννξηζκφ ή έλα πξντφλ 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, απφ δηαθεκηζηηθά 
κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο. Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ (φπσο ν πξάζηλνο 
ηνπξηζκφο) κπνξεί λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο κε βάζε απηέο ηηο 
δηαδηθαζίεο. 

 Ρφινη θαη δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ: Δδψ, ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ 

αηφκνπ ή ηεο νκάδαο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα δηάθνξα 
ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο θαη ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πφηε, πνχ 
θαη πψο ζα επηιέμεη ην ζπλνιηθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δήηεζεο: Μνινλφηη κπνξεί λα ππάξρεη 

θίλεηξν, ε δήηεζε θηιηξάξεηαη ή πεξηνξίδεηαη ιφγσ νηθνλνκηθψλ (π.ρ. 
δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο), θνηλσληνινγηθψλ (νκάδεο αλαθνξάο, πνιηηηζηηθέο 
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αμίεο) ή ςπρνινγηθψλ (αληίιεςε θηλδχλνπ, πξνζσπηθφηεηαο, ζπκπεξηθνξάο) 
παξαγφλησλ. 

Ο ηνπξίζηαο δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ. Απηή εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα φινπ ηνπ παθέηνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
ζα πξνζθέξνληαη ζηνλ πξννξηζκφ, κε απνηέιεζκα εάλ ε πνηφηεηα ζε έλα απφ ηα 
ζηάδηα ηνπ παθέηνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ηφηε απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 
εθηίκεζε ηνπ ηνπξίζηα γηα φιν ην παθέην. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν είλαη απαξαίηεην ην 
Μάξθεηηλγθ ζηνλ ηνπξηζκφ (βι. αλαιπηηθά θεθ. 3). 

2.4.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «Δηδηθνχ» θαη ηνπ «Δλαιιαθηηθνχ» ηνπξίζηα 

Με κηα πην εζηηαζκέλε καηηά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο καδηθνχ/γεληθνχ ηνπξίζηα είλαη 
ζαθψο δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηνπ εηδηθνχ θαη θπζηθά ηνπ ελαιιαθηηθνχ, αλ 
αλαινγηζηεί θαλείο θαη ηελ δηαθνξά ηνπ γεληθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ εηδηθφ θαη ηνλ 
ελαιιαθηηθφ εηδηθφηεξα. Όπσο αλαθέξζεθε εθηελέζηεξα ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, 
(βιέπε 1.4, ζει.6-11), ν εηδηθφο / ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ν θαηεμνρήλ «αληίζεηνο» 
απφ ηνλ καδηθφ θαη φπσο είλαη επαθφινπζν ηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ ηελ θάζε κνξθή 
θέξνπλ θαη ηα αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

ηα πιαίζηα ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ε δηαθνξά κε ηνλ καδηθφ 
καξηπξείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηίηιν. Γηα λα ππάξμνπλ νη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 
πξέπεη λα ππάξρεη πξψηα έλα «εηδηθφ» ελδηαθέξνλ πνπ ζα απνηειέζεη θίλεηξν γηα ηνλ 
επεξρφκελν ηνπξίζηα-επηζθέπηε. ηελ ππνθαηεγνξία ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, ην θίλεηξν εθθξάδεηαη ζηα πιαίζηα επηινγήο 
«ήπησλ» δξαζηεξηνηήησλ κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ παξάδνζε 
ηνπ ηφπνπ ππνδνρήο θαη ζηελ αλαδήηεζε πξννξηζκψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ ζέιεζή 
ηνπο γηα κάζεζε θαη εμεξεχλεζε. Οξηζκέλεο εηδηθέο κνξθέο ραξαθηεξίδνληαη θαη 
ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ηηο επηιέγνπλ 
δηαθνξνπνηνχληαη παξαθάησ. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξίζηαο: 

 Δίλαη εθπαηδεπκέλνο θαη επηδεηά ηελ επηπιένλ κάζεζε. 

 Δπηιέγεη «παξζεληθά», αλεμεξεχλεηα κέξε. 

 Απνθεχγεη ηελ καδηθφ πξφηππν ηνπξηζκνχ 

 Σαμηδεχεη ζε κηθξέο νκάδεο (ζηελνί θίινη, νηθνγέλεηα) ή κφλνο ηνπ. 

 Πξνζπαζεί λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ θαη λα ζπλδεζεί κε 
ηνλ ληφπην πνιηηηζκφ. 

 έβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη επηιέγεη «ήπηα» κέζα κεηαθίλεζεο. 

 Παξακέλεη ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ αξθεηφ θαηξφ δηφηη επηδεηά 
απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνλ πνιηηηζκφ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Έρεη  κεγαιχηεξν εηζφδεκα απφ ηνλ κέζν φξν ηνπξηζηψλ πνπ επηιέγνπλ ηα 
ιεγφκελα «all inclusive» παθέηα δηαθνπψλ 
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Κεθάιαην 3. Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ 
 
 
3.1  Δηζαγσγή 

Σν Μάξθεηηλγθ αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 
πξννξηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφβιεςε, ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ηνπ πειάηε, κε θχξην εξγαιείν ηελ έξεπλα αγνξάο. Δίλαη κηα 
επηζηήκε κε εθηεηακέλε έλλνηα ελψ ε επηηπρήο πξνζέγγηζή ηεο ιακβάλεη πιεξνθνξίεο 
απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο επηζηήκεο φπσο ε νηθνλνκία, ε ςπρνινγία, ε αλζξσπνινγία, 
θ.α. Πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε έξεπλα αγνξάο, ε δηαθήκηζε, ε ηηκνιφγεζε, 
ε δηάζεζε / δηαλνκή, ε πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ελψ νη ελέξγεηεο πνπ 
γίλνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ έρνπλ ζηφρν λα 
«ηξαβήμνπλ» ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο 
ζπλζήκαηα, εηθφλεο θαη ζπλήζσο πξνβάιινληαο ηελ επσλπκία (κάξθα-θήκε), κε ζηφρν 
λα πξνσζήζνπλ, λα πνπιήζνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ ηα πξντφληα ή/θαη ηηο ππεξεζίεο 
κηαο επηρείξεζεο ή ελφο ηφπνπ ζηελ αγνξά.  

Ζ δηακφξθσζε ηεο βαζηθήο ηδέαο ηνπ κάξθεηηλγθ δφζεθε απφ ηνλ ιεγφκελν Παηέξα 
ηνπ Μάξθεηηλγθ Philip Kotler, ν νπνίνο δηαηχπσζε: 

«Τν κάξθεηηλγθ είλαη ε επηζηήκε θαη ε ηέρλε ηεο εμεξεύλεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 
πξνζθνξάο αμίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ κηαο αγνξάο-ζηόρνπ κε 
απνηέιεζκα θέξδνπο. Τν κάξθεηηλγθ εληνπίδεη αλεθπιήξσηεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. 
Επηζεκαίλεη πνηα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηνύλ θαιύηεξα, 
ζρεδηάδεη θαη πξνσζεί ηα θαηάιιεια πξντόληα θαη ππεξεζίεο». 

3.2  Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ 

Με ηελ επξχηεξε έλλνηα, ην κάξθεηηλγθ ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο 
πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Σα μελνδνρεία, νη πφιεηο, 
ηα θξάηε θαη νη ηνπνζεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηαμίδηα εθαξκφδνπλ βαζηθέο 
ζηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ησλ 
επηζθέςεσλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ-ηνπξηζηψλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 
Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ππφινηπσλ κνξθψλ κάξθεηηλγθ ην κάξθεηηλγθ ηνπ 
ηνπξηζκνχ εξεπλά, ζρεδηάδεη, πινπνηεί θαη πξνσζεί, ππεξεζίεο θαη πξντφληα κε θχξην 
ζηφρν ηελ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
πειαηψλ θαη ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Χζηφζν, αθφκε θαη κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή 
Μάξθεηηλγθ γηα έλα ηνπξηζηηθφ πξντφλ ή ππεξεζία, δελ εγγπάηαη επηηπρία ζηα θέξδε θαη 
ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κπνξεί λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ ηελ 
πξνζδνθψκελε. (Kotler et al:2016). 

Ο Victor Middleton δηαηχπσζε 3 βαζηθέο πξνηάζεηο αλαθεξφκελνο ζηελ ηδηνκνξθία 
ηνπ ηνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ θαη ησλ ππεξεζηψλ. (Middleton & Hawkins, 2004) Απηέο 
είλαη: 

 Οη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζρεδηάδνληαη, παξάγνληαη θαη πξνσζνχληαη ζηελ 
ηνπξηζηηθή αγνξά κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.  

 Ζ ηδηνκνξθία ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζηζηά δχζθνιε ηελ 
αθξηβή εξκελεία ηνπο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ είλαη ηα εμήο: 

o Αυιφηεηα. Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ θαη 
λα εμεηαζηνχλ πξηλ ηελ αγνξά ηνπο. 

o Αδηαηξεηφηεηα. Δίλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα 
θαη ηνλ ρψξν πνπ παξέρνληαη – δεκηνπξγνχληαη (ηνλ ππάιιειφ πνπ ηηο 
παξέρεη). 
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o Φζαξηφηεηα. Δίλαη βαζηθφ θαη αλαπφθεπθην θνκκάηη ηεο ηνπξηζηηθήο 
βηνκεραλίαο, θαζφηη ηα πξντφληα - ππεξεζίεο ζηνλ ηνπξηζκφ 
θαηαλαιψλνληαη θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ. 

o Δηεξνγέλεηα. Αδπλακία ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εθξνψλ κηαο 
επηρείξεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

o Καη ηέινο, είλαη δχζθνιν λα ειεγρζνχλ δηφηη ν θαηαλαισηήο ζπκκεηέρεη 
ζηελ δηακφξθσζή ηνπο. (Βαξβαξέζνο, 2000) 

 Σα ηνπξηζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ θχζε ηεο 
δήηεζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θέξεη. 

 
Με βάζε ηηο παξαπάλσ ηδηαηηεξφηεηεο γίλεηαη αληηιεπηή ε δηάθξηζε κεηαμχ κάξθεηηλγθ 
ππεξεζηψλ θαη κάξθεηηλγθ πξντφλησλ αθνχ νη ππεξεζίεο είλαη άπιεο θαη απαηηνχλ 
ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε-θαηαλαισηή. Τπάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε πξντφληα πξνο πψιεζε θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ εμππεξέηεζε 
πειαηψλ θαη απηφ απνηειεί αθφκε κηα δηάθξηζε, απηή κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ πιηθψλ 
πξντφλησλ, πνπ αμηνινγνχλ ηα πξντφληα κε βάζε ηελ πνηφηεηα, ηελ ρξεζηηθφηεηα, ηελ 
δηάξθεηα, ηελ εκθάληζε θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ησλ αγνξαζηψλ ζηνλ 
ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ν πειάηεο αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο 
ηαπηφρξνλα κε ηνλ ρξφλν παξνρήο ηεο θαη κεηά ηελ έθβαζή ηεο. (Berry, Bennett,  & 
Brown, 1989). 

Αξθεηά ζπρλά ην κάξθεηηλγθ θαη νη πσιήζεηο ζεσξνχληαη φηη είλαη ε ίδηα δηαδηθαζία 
θαη απηφ δελ είλαη ζσζηφ. ε έλα μελνδνρείν γηα παξάδεηγκα ην ηκήκα πσιήζεσλ 
ζεσξείηαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ηκήκαηα, αιιά νπζηαζηηθά απηφ πνπ θάλεη είλαη 
λα  δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο είδε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπο φπσο δηακνλή, πεξηεγήζεηο 
θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ςπραγσγία ηνπο.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πψιεζε θαη ε 
δηαθήκηζε είλαη δχν απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ζπρλά δελ είλαη νη 
ζεκαληηθφηεξεο, αιιά απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ πξνσζεηηθνχ θνκκαηηνχ ηνπ κίγκαηνο 
κάξθεηηλγθ. Άιια ζηνηρεία κίγκαηνο Μάξθεηηλγθ πεξηιακβάλνπλ ην πξντφλ, ηελ ηηκή θαη 
ηε δηαλνκή, φπσο επίζεο έξεπλα, ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη ζρεδηαζκφ. ην 
Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ, εθηφο απφ ηα βαζηθά θαη ειεγρφκελα ζηνηρεία ηνπ Μάξθεηηλγθ, 
ηα ιεγφκελα 4Ps (Πξντφλ/ Τπεξεζία, ηηκή, δηαλνκή, πξνψζεζε), πξνζζέηνληαη 
επηπιένλ ηξία ζηνηρεία (3Ρs) πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο 
παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη νη 
άλζξσπνη (People), νη δηαδηθαζίεο (Procedures) θαη ην πεξηβάιινλ (Physical 
environment) ηεο επηρείξεζεο. 
 

Γηάγξακκα 5. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ κάξθεηηλγθ 

 
 
 Πεγή: Perreault, Cannon & McCarthy, (2011). 
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3.2.1  ρέδην κάξθεηηλγθ 

Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ελφο ηνπξηζηηθνχ ζρεδίνπ Μάξθεηηλγθ, είηε πξφθεηηαη γηα 
επηρείξεζε είηε γηα πξννξηζκφ, είλαη κάιινλ απηνλφεηνο. Αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
ζσζηνχ πξντφληνο ή ελφο ζπλδπαζκνχ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά, ηελ 
θαηάιιειε ζηηγκή θαη ζηε ζσζηή ηηκή. Έηζη, αλαιχεη ηηο αγνξέο θαη ζρεδηάδεη έλα 
βηψζηκν κεξίδην αγνξάο γηα ηελ επηρείξεζε ή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ηνλ 
ηνπξηζηηθφ ηφπν. Θα ήηαλ θαηαζηξνθηθφ γηα κηα ηνπξηζηηθή επηρείξεζε λα δηαζέζεη ζηελ 
αγνξά ηηο ππεξεζίεο ηεο (γηα παξάδεηγκα έλα παθέην δηαθνπψλ ζε έλα μελνδνρείν) θαη 
λα αλαθαιχςεη ηειεπηαία ζηηγκή φηη θάηη δελ ιεηηνπξγεί (π.ρ. δελ ππάξρεη ζχλδεζε γηα 
ηελ κεηαθνξά ησλ ηνπξηζηψλ ή ε ηηκή είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηνπο αληαγσληζηέο 
θ.ιπ.). ην ζρέδην Μάξθεηηλγθ εληνπίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα 
γίλνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ είηε καθξνπξφζεζκα (ζηξαηεγηθά ζρέδηα) είηε 
βξαρππξφζεζκα (ηαθηηθά ζρέδηα). Γηα παξάδεηγκα, έλα ζρέδην κάξθεηηλγθ κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο επηρείξεζεο 
(καθξνπξφζεζκν ζρέδην) ή ηελ αχμεζε ηεο πξνζέιθπζεο ησλ πειαηψλ αλ πξφθεηηαη 
γηα επηρείξεζε θαη ησλ επηζθεπηψλ-ηνπξηζηψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ πξννξηζκψλ 
(βξαρππξφζεζκν ζρέδην). 
 

Ση πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ζρέδην Μάξθεηηλγθ 

Έλα ζρέδην Μάξθεηηλγθ είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη ζπιιέγεη 
πιεξνθνξίεο ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο 
επηρείξεζεο ή ελφο πξννξηζκνχ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα 
πεξηιακβάλεη: 

 Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (SWOT θαη 
PEST αλάιπζε) θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξάο (αλάιπζε αληαγσληζκνχ, αλάιπζε 
θαηαλαισηψλ). 

 Οξηζκφο ζηφρσλ επηηεχμηκσλ θαη πξνηάζεσλ ξεαιηζηηθψλ θαη εθηθηψλ. 

 ηφρεπζε θαη ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά. (πξνηάζεηο γηα ηελ ηηκνιφγεζε, ην δίθηπν 
δηαλνκήο θαη ηελ πξνψζεζε) 

  
Ζ νκνηφηεηα θαη ε δηαθνξά ελφο ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη ελφο 
ζρεδίνπ Μάξθεηηλγθ γεληθφηεξα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηα εμήο: Σν ζρέδην κάξθεηηλγθ είλαη 
ζπλήζσο είηε έλα βξαρππξφζεζκν ζρέδην, πνπ ζα αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ελφο 
νξγαληζκνχ, είηε έλα καθξνπξφζεζκν, πνπ ζα αθνξά γεληθφηεξα φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ή/θαη φια ηα ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ. Σα ζρέδηα ηνπξηζηηθψλ 
πξννξηζκψλ κπνξνχλ λα αθνξνχλ επίζεο καθξνπξφζεζκνπο ή βξαρππξφζεζκνπο 
ζηφρνπο, φκσο νη απνθάζεηο εδψ ζρεδηάδνληαη θαη ζέηνληαη αλά επίπεδα ηεξαξρίαο, 
φπσο ζα αλαιπζνχλ ζην παξαθάησ ππνθεθάιαην 3.3 ζει.27. 

3.2.2  Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηνλ ηνπξηζκφ 

«Η ζεκαζία ηνπ Μάξθεηηλγθ γηα ηνλ ηνπξηζηηθό ζρεδηαζκό ελόο πξννξηζκνύ είλαη 
κεγάιε. Χάξε ζην Μάξθεηηλγθ πξνζαξκόδεηαη ν ζρεδηαζκόο ζηνπο κεραληζκνύο ηεο 
πξνζθνξάο, ηεο δήηεζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνύ. Τν Μάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθώλ 
πξννξηζκώλ πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα, ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ 
έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο πνπ απεπζύλνληαη ζηηο ελ 
ελεξγεία θαη ελ δπλάκεη ηνπξηζηηθέο αγνξέο.» (Simone Froemdling, 1993). 

Σν ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ νξίδεηαη σο κηα ζεηξά ελεξγεηψλ απφ κεκνλσκέλεο 
επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηνπηθνχο θνξείο ελφο πξννξηζκνχ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηφρσλ. Σν κάξθεηηλγθ ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ είλαη 
ζεκαληηθφ αθνχ θαηά θχξην ιφγν ζπκβάιεη (ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ππνθαζηζηά) 
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ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε θαη δηεπθνιχλεη λα βειηησζνχλ πνηνηηθά νη 
απνθάζεηο ηεο. Απφ ηελ ζθνπηά ηεο ζεκαληηθφηεξεο πιεπξάο ηνπ, απηή ηεο έξεπλαο, 
ην κάξθεηηλγθ ζπλεηζθέξεη ζε αξθεηνχο ηνκείο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη θαη’ επέθηαζε ζε έλαλ 
ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Δηδηθφηεξα, 

 Βνεζάεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζδνθφληαη απφ θάζε 
ηκήκα αγνξάο 

 Βνεζάεη ζηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο 

 Βνεζάεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ηδηνηήησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

 Δξεπλά ην άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο 

 Μεηψλεη ηελ επνρηθφηεηα 

 Αμηνιφγεζε δίαπισλ δηαλνκήο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ πξνψζεζεο 

 Αλάπηπμε ηεο εηθφλαο ελφο πξννξηζκνχ 

Χζηφζν, ν ηνπξηζκφο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο. Μηα θπζηθή 
θαηαζηξνθή (πιεκκχξα, θσηηά, ζεηζκφο) ζηνλ ηφπν ππνδνρήο επεξεάδεη ηνπο 
ηνπξίζηεο ζην λα επηιέμνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαζψο νη θπζηθνί παξάγνληεο 
δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη φζνλ αθνξά ηηο γεσπνιηηηθέο 
ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή φπσο εκθχιηεο ζπξξάμεηο, 
ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, πφιεκνη, ηα νπνία ζαθψο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 
θαη λα πξνβιεθζνχλ.  

Σξαληαρηφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο, φπνπ είδε ηνλ 
ηνπξηζκφ ηεο λα κεηψλεηαη θαηαθφξπθα ην 2016, ιφγσ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ 
ην 2015, αιιά θαη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 
δηεμάγνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δπηπιένλ, κνινλφηη ε Σνπξθία κεηαηξάπεθε ζε 
πξννξηζκφ κε θζελέο ιχζεηο, ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο, ε ρακειή 
ηζνηηκία νπζηαζηηθά δίλεη πνιχ κηθξφηεξα έζνδα απφ ηα αλακελφκελα. ηελ πεξίπησζε 
ινηπφλ ηεο Σνπξθίαο, δελ κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ε δπζκελήο απηή θαηάζηαζε απφ 
θακία έξεπλα θαη θακία ζηξαηεγηθή.  

Σν Μάξθεηηλγθ ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν θαη απαξαίηεην εξγαιείν ψζηε 
λα πξνβιέςεη, λα ζρεδηάζεη, λα εξεπλήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 
απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ σο παξαδείγκαηα θαη άιια πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ. Βαζηθφ κέιεκα ηνπ Μάξθεηηλγθ πξέπεη λα 
είλαη ε δεκηνπξγία νλφκαηνο - θήκεο (brand name) ηνπ ηφπνπ, αθνχ ε κεηαηξνπή ελφο 
ηφπνπ ζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, πξνυπνζέηεη κεηαμχ άιισλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα 
ηνπ ζηε ηνπξηζηηθή αγνξά, ηελ θαηαζθεπή κηαο επσλπκίαο (branding) δειαδή ε νπνία 
ζα γίλεη γλσζηή θαη κνλαδηθή θαη ζα ππνδειψλεη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο 
μερσξηζηέο ηδηφηεηεο απφ ηνπο άιινπο πξννξηζκνχο. Αλάινγα δε κε ην πφζν κνλαδηθφ 
είλαη έλα αμηνζέαην θαζνξίδεηαη θαη ε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνβνιή ηνπ. Ζ 
δεκηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο ελφο ηφπνπ είλαη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα πνπ 
πξέπεη λα γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα πξνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα 
θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ην «φλνκα» θαη ζα κεηαηξέςνπλ ηνλ 
ηφπν ζε ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ ζα πξνζειθχζεη επηζθέπηεο. (Βελεηζαλνπνχινπ, 
2006). 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ δεκνζίεπκα, ε αλνδηθή πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ηα 
ηειεπηαία ρξφληα  ζηελ ρψξα, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδεη, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ ζεκαζία θαη ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε γηα 
απνηειεζκαηηθφηεξν Μάξθεηηλγθ γηα ηελ ελίζρπζε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε 
ησλ πφξσλ ηεο ρψξαο / πεξηνρήο θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν 
ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν.  

πγθεθξηκέλα, ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (Travel and Tourism 
Competitiveness Report) δεκνζίεπζε ηελ «Έθζεζε Ταμηδησηηθήο θαη Τνπξηζηηθήο 
Αληαγσληζηηθόηεηαο» θαη ην θείκελν ηεο έθζεζεο αλαθέξεη γηα ηελ Διιάδα: 

«Η Ειιάδα έρεη θάλεη κηα εληππσζηαθή άλνδν ζθαξθαιώλνληαο 7 ζέζεηο θαη 
θαηαθηώληαο ηελ 24ε ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε. Η καλή επίδοζη ηεο Ειιάδαο 
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ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο εμαηξεηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο ρώξαο λα αμηνπνηήζεη ηνπο 
θπζηθνύο ηεο πόξνπο, ηόζν άκεζα όζν θαη έκκεζα, αιιά θαη κε ηηο πολιηικέρ 
ηοςπιζηικού μάπκεηινγκ ηεο ρώξαο».6 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε εηζξνή δηεζλψλ ηνπξηζηψλ απφ ην 2008 έσο ην 2017, 
ελψ κε ην πέξαο ηνπ 2018 αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 33 εθαηνκκχξηα πνπ απνηειεί 
αξηζκφ ξεθφξ ησλ επνρψλ. 

 
Γηάγξακκα 6. Ο αξηζκφο ησλ εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ 2008-2017 

 
Πεγή: ΔΣΔ –Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

 
3.3 ηξαηεγηθά ζρέδηα Σνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο 
δηαρείξηζεο Μάξθεηηλγθ. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο πξνζθέξεη έλαλ ζπλδπαζκφ πξντφλησλ 
θαη ππεξεζηψλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηε κηθξή επηρείξεζε ηαμί θαη ηνπ μελψλα κέρξη ηε 
κεγαιχηεξε αεξνπνξηθή εηαηξεία ή νκάδα μελνδνρείσλ. (Fletcher, et al: 2018) 

Σν κάξθεηηλγθ ηνπ ηνπξηζκνχ ζεσξείηαη πην δχζθνιν απφ ην κάξθεηηλγθ άιισλ 
θιάδσλ, επεηδή αθνξά κηα δέζκε δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεσγξαθηθνχ κεγέζνπο, ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 
ηνπ ηφπνπ ππνδνρήο, ηεο γεληθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ησλ πνιηηηθψλ 
γεγνλφησλ θαη πιήζνο άιισλ αζηάζκεησλ παξακέηξσλ. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ Μάξθεηηλγθ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ 
ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή ηδέα. Δπηπιένλ, ν κεγάινο 
αξηζκφο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πνιιέο θνξέο απνηεινχλ επηβξαδπληηθέο δηαδηθαζίεο. 

Τπάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ζρέδην Μάξθεηηλγθ πξντφλησλ, φπνπ νη 
αγνξέο θαη νη ζηφρνη θαζνξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ελψ ην 
ζηξαηεγηθφ ζρέδην Μάξθεηηλγθ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ μεθηλάεη ζπλήζσο απφ ηα 
αμηνζέαηα θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη έπεηηα πξνζδηνξίδνληαη ηα ππφινηπα 
ζέκαηα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. 
Οπζηαζηηθά, ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην Μάξθεηηλγθ ζπλδέεη ηελ πξνζθνξά (ραξαθηεξηζηηθά 
θαη νθέιε πξννξηζκνχ) κε ηε δήηεζε (αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ ηαμηδησηψλ) θαη 

                                                
6  http://www.thetoc.gr/  
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εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξννξηζκνχ κε βηψζηκν ηξφπν. (Kotler et al: 
2016).  

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην Μάξθεηηλγθ πξννξηζκνχ είλαη πνιπεπίπεδν θαη π.ρ μεθηλάεη 
απφ ηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο έηζη φπσο αζθείηαη ζπλήζσο 
απφ ην αληίζηνηρν Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. Έλα θξάηνο αζρνιείηαη κε ην ζηξαηεγηθφ 
ζρέδην κάξθεηηλγθ ηνπ ηνπξηζκνχ φιεο ηεο επηθξάηεηαο (Δζληθφ επίπεδν) 
πξνβάιινληαο ηα πιενλεθηήκαηα κηαο ρψξαο, κέζσ δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 
πξνβαίλνληαο ζε νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ 
πξνζπάζεηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Ζ ρψξα ηφηε εθαξκφδεη ηελ ιεγφκελε 
«καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ» θαη επηθεληξψλεηαη ζε δξάζεηο πνπ ζηφρν 
έρνπλ λα απμήζνπλ θαη έπεηηα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο ξνέο επηζθεπηψλ, κε θχξην 
θίλεηξν ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ. 

Χζηφζν, έλα επφκελν επίπεδν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ Μάξθεηηλγθ πξννξηζκνχ 
είλαη απηφ ηεο πεξηθέξεηαο, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνβνιή ηεο εηθφλαο φιε ηεο 
πεξηθέξεηαο, π.ρ Πεξηθέξεηα Ν. Αηγαίνπ, ηελ αλάδεημε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηεο, αιιά 
θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έλαληη ησλ άιισλ πεξηθεξεηψλ. Πνιχ 
ζεκαληηθφ είλαη θαη ε θαηαλφεζε ηνπ είδνπο ησλ ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ πνπ 
επηδηψθνπλ λα πξνζειθχζνπλ θαη ηη επηδεηνχλ απφ ην ηαμίδη ηνπο. (Fletcher, et al: 
2018). 

Σέινο, ζε ηνπηθφ επίπεδν δξάζεο αλαθεξφκαζηε ζηηο ελέξγεηεο ησλ ηνπηθψλ 
θνξέσλ θάζε ηφπνπ πξννξηζκνχ γηα ηελ πξνβνιή, ηελ αλάπηπμε, ελίζρπζε ηεο 
πνηφηεηαο ηεο θηινμελίαο θαη ηεο δηακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ θαη θαη’ 
επέθηαζε ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ο θάζε ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 
έρεη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθά θπζηθά, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά αμηνζέαηα θαη γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νη πξννξηζκνί επηρεηξνχλ ζπλερψο ηελ επέθηαζε ησλ 
πξντφλησλ ηνπο, ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ θαηαιπκάησλ γηα ηελ θηινμελία 
ησλ ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ θαζψο θαη γηα λα πξνζειθχζνπλ λέεο αγνξέο. 

ε θάζε πεξίπησζε γηα λα ζεσξεζεί έλα ζηξαηεγηθφ ηνπξηζηηθφ ζρέδην πξννξηζκνχ 
επηηπρέο ζα πξέπεη λα γίλεη ζσζηφο ζπληνληζκφο ησλ νξγαληζκψλ ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο (Ο.Σ.Α) ηφζν κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο αιιά θαη κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εθάζηνηε ηφπν.  

Αξθεηά ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηεο αλάινγεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε 
θαηαλφεζε δπν πνιχ απιψλ θαη εμίζνπ ζεκαληηθψλ ελλνηψλ, ησλ ζπγθξηηηθψλ θαη ησλ 
αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε θαηνρή θπζηθψλ 
πφξσλ (θιίκα, ηνπνζεζία, θπζηθέο νκνξθηέο, ρψξνη ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 
ζεκαζίαο) αιιά θαη αλζξψπηλσλ (θεθάιαηα, ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο μελνδνρεία, 
εζηηαηφξηα, ρψξνπο δηαζθέδαζεο θαη άζιεζεο), πνπ έρνπλ θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ 
αλάπηπμε ελφο πξννξηζκνχ. Χζηφζν, ε χπαξμε πφξσλ (θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ) 
δελ αξθεί. Ζ επηηπρία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ Μάξθεηηλγθ ελφο πξννξηζκνχ έγθεηηαη 
ζηε κεηαηξνπή ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ζε πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 
ηνλ αληαγσληζκφ. Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αλαθέξεηαη ζην λα πξνβιεζνχλ θαη 
λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη παξερφκελνη πφξνη γηα λα εληζρπζεί ε 
αληαγσληζηηθφηεηα ή/θαη πνιιέο θνξέο γηα λα παξνπζηαζηεί ε κνλαδηθφηεηα ελφο 
πξννξηζκνχ. (Kotler et al: 2016). 
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Κεθάιαην 4. Κσο: Αλάιπζε ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ  θαη 
πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ Μάξθεηηλγθ 
 
 
4.1 Δηζαγσγή 

Σν λεζί ηεο Κσ αλήθεη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νκάδα ησλ 
Γσδεθαλήζσλ. Απνηειεί ηνλ δεχηεξν πην δεκνθηιή πξννξηζκφ ησλ Γσδεθαλήζσλ 
κεηά ηε Ρφδν, κε πινχζηα ηζηνξία θαη αμηνζεκείσην ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ. Δίλαη ην 
δεχηεξν κεγαιχηεξν λεζί ζηα Γσδεθάλεζα ζε πιεζπζκφ, θαη ην ηξίην κεγαιχηεξν ζε 
κέγεζνο κεηά ηε Ρφδν θαη ηελ Κάξπαζν. Δίλαη ζρεδφλ επίπεδε, κε κφλν κία νξνζεηξά, 
ην Όξνο Γίθαηνο,  κε πςφκεηξν 846 κέηξα ζηα λνηηναλαηνιηθά (Insight Guides, 2018). Ζ 
Κσ νλνκάδεηαη αιιηψο θαη λεζί ηνπ Ηππνθξάηε θαζψο εθεί γελλήζεθε θαη δίδαμε ν 
Παηέξαο ηεο Ηαηξηθήο, νπνχ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ θαζηεξψζεθε ζην λεζί ην Αζθιεπηείν. 
Δπηπιένλ, νλνκάδεηαη θαη λεζί ηνπ πνδειάηε, αθνχ ην λεζί δηαζέηεη πνδειαηνδξφκνπο 
ζρεδφλ ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπ. 

 

 
 

Δηθφλα 3. Ζ Νήζνο Κσο 

4.1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή – Ζ Κσο ζήκεξα 

Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ζηηο εκπνξηθέο θαη λαπηηθέο νδνχο, κεηαμχ ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο, ε λήζνο Κσ 
απφ ηελ αξραηφηεηα γλψξηζε κεγάιε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή άλζεζε, αιιά θαη 
πνιιέο θαηαθηήζεηο. 

Σν λεζί μεθίλεζε ηε δσή ηνπ σο κηλσηθή απνηθία ηνλ 14ν αηψλα π.Υ., αιιά κε ηελ 
πάξνδν ησλ ρξφλσλ θπβεξλήζεθε απφ πνιινχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πεξζψλ, 
Αζελαίσλ, παξηηαηψλ, Βπδαληηλψλ, Ρσκαίσλ, Δλεηψλ θαη ησλ Σνχξθσλ. 

Σνλ 4ν αηψλα ην λεζί θαηαθηάηαη απφ ην Μέγα Αιέμαλδξν, νπφηε ην λεζί πεξλά ζηε 
Ρσκατθή θπξηαξρία. Καηά ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο, ε Κσο δέρεηαη πνιιέο ερζξηθέο 
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εηζβνιέο, ελψ θη νη ζεηζκνί πνπ ζπλέβεζαλ ην 5ν αη., είραλ σο απνηέιεζκα λ’ αιιάμεη ε 
θπζηνγλσκία ηνπ λεζηνχ. Σνλ 5ν αηψλα επίζεο γελληέηαη ζηελ Κσ ν παηέξαο ηεο 
Ηαηξηθήο, Ηππνθξάηεο θαη ην λεζί γλσξίδεη κεγάιε άλζεζε αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά, 
πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά. 

Σν 1522-3 ην λεζί πεξλά ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ. Σν 1912 ε Κσο θαηαθηάηαη απ’ 
ηνπο Ηηαινχο θαη κεηά απφ 30 ρξφληα Ηηαινθξαηίαο, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 
θαηαζθεπάζηεθαλ πνιιά θηήξηα ηα νπνία ππάξρνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ζην λεζί, θαη 
ηειεπηαίν πιήγκα γηα ην λεζί είλαη ην 1943, φηαλ νη Γεξκαλνί κεηά ηελ ζπλζεθνιφγεζε 
ησλ Ηηαιψλ θαηαθηνχλ ηελ Κσ. Σν λεζί απειεπζεξψλεηαη ην 1945 θαη ζηηο 7 Μαξηίνπ 
ηνπ 1948 ε Κσο ελζσκαηψλεηαη επίζεκα ζην ειιεληθφ θξάηνο.7 

4.1.2  Ζ Σνπξηζηηθή πξνζθνξά ηνπ λεζηνχ 

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα 8 , ε Κσο παξνπζίαζε γηα ηελ θεηηλή ρξνληά 
απμεηηθή ηάζε ζε φξνπο αθίμεσλ, δίλνληαο ηελ ζθπηάιε θαη γηα κηα πην δπλαηή επφκελε 
ρξνληά. Δλδεηθηηθά, έλα ζρεηηθφ δεκνζίεπκα αλαθέξεη: 

«Τν λεζί ηνπ Θππνθξάηε απνηειεί πξνζθηιή ηνπξηζηηθό πξννξηζκό κε ηνπο Άγγινπο, 
ηνπο Γεξκαλνύο, ηνπο Οιιαλδνύο θαη ηνπο Πνισλνύο λα είλαη νη πην έλζεξκνη 
«ππνζηεξηθηέο» ηνπ.. ν Θνύληνο έθιεηζε κε αύμεζε ηνπξηζηηθώλ αθίμεσλ θαηά 16,6% ελώ 
ζύκθσλα κε ηελ Εζληθή Αξρή Σπληνληζκνύ Πηήζεσλ (ΕΑΣΠ) αύμεζε θαηά 29,6% 
παξνπζηάδνπλ νη αεξνπνξηθέο ζέζεηο ηε θεηηλή ζεδόλ γηα ην λεζί ηεο Κσ.» 

πκπιεξψλνληαο, ε πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ ηεο Κσ, Κσλ/λα βχλνπ, 
αλαθέξεη φηη: «..ππάξρεη ζηαζεξά δηςήθην πνζνζηό αύμεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ αθίμεσλ 
ζην λεζί, κε ηνλ Θνύιην θαη ηνλ Αύγνπζην λα παξνπζίαζαλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα.»   

Κχξηα αζρνιία ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ είλαη ε Σνπξηζηηθή βηνκεραλία. 
Παξφιν πνπ ε Thomas Cook, έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο tour operator ζηνλ θφζκν, 
θαηαηάζζεη ηελ Κσ ζηνπο πην ζεκαληηθνχο πξννξηζκνχο, καδί κε ηελ Κξήηε θαη ηελ 
Ρφδν, ην 2017 αλαθέξεηαη σο κηα «αηπρήο» ρξνληά  θαη ην λεζί παξνπζίαζε ηδηαίηεξε 

θάκςε ιφγσ ηνπ κεγάινπ ζεηζκνχ πνπ θφβηζε ηνπο ππνςήθηνπο επηζθέπηεο-
ηνπξίζηεο. Χζηφζν, ε θεηηλή ρξνληά απέδεημε ηειηθά φηη ην λεζί παξφιν ηα πξνβιήκαηα 
πνπ πθίζηαηαη (ζεηζκφο 2017, πξνζθπγηθφ 2016-2017), παξακέλεη δπλαηφο 
πξννξηζκφο γηα ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο. 

Ζ κεγάιεο ζεκαζίαο αξραηνινγηθνί ηφπνη, νη παξαιίεο, ε έληνλε λπρηεξηλή δσή θαηά 
ηε ζεξηλή πεξίνδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άξηζηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζπλζέηνπλ 
έλα αμηνζεκείσην ηνπξηζηηθφ παθέην, ηθαλφ λα πξνζειθχζεη επηζθέπηεο- ηνπξίζηεο κε 
δηαθνξεηηθά – εηδηθά ελδηαθέξνληα. 

 

Αξραηνινγηθά Αμηνζέαηα ηεο Κσ 
 
Σν Κάζηξν ηεο Νεξαηδηάο, ηνπνζεηείηαη θνληά ζην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ θαη ζπλδέεη κε 

κηα γέθπξα ηελ είζνδν γηα ην Κάζηξν κε ηελ πιαηεία κε ηνλ πιάηαλν ηνπ Ηππνθξάηε. 

Βσκφο Γηνλχζνπ. Ο βσκφο ηνπ Γηνλχζνπ είλαη έλα ηππηθφ δείγκα Διιεληζηηθνχ 

βσκνχ. 

Αζθιεπηείν Κσ. Ηεξφο ρψξνο θαη θεκηζκέλνο φηη απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν 

Αζθιεπηείν ηεο αξραηφηεηαο θαη φρη κφλν ηεο Κσ, απνηέιεζε ρψξν ζεξαπείαο θαη 
δηδαζθαιίαο ηεο Ηαηξηθήο ζηελ αξραηφηεηα. 

                                                
7 https://www.koshotels.gr/el/kos/history   

8 https://www.neaselida.gr/oikonomia/   

https://www.koshotels.gr/el/kos/history
https://www.neaselida.gr/oikonomia/
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Δηθφλα 4. Σν Αζθιεπηείν ηεο Κσ 

Σν Κάζηξν ηεο Αληηκάρεηαο, πνπ παιαηφηεξα απνηεινχζε νρπξφ πιένλ ζπλδέεη ην 
Βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ κε ην απνκνλσκέλν θνκκάηη ηεο Κεθάινπ. 

Σν Ρσκατθφ Χδείν Κσ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεκφζηα θηίξηα ηεο Αξραίαο 

Κσ ζηνλ ρψξν ηνπ νπνίνπ πιένλ πξαγκαηνπνηνχληαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη 
εθζέζεηο  θσηνγξαθίαο. 

Ο λαφο ηνπ Ζξαθιή είλαη ηεξφ ηνπ 2νπ αηψλα π. Υ. αθηεξσκέλν ζηνλ Ζξαθιή, 

ρηηζκέλν ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ Πιάηαλν ηνπ Ηππνθξάηε. 

Ναφο ηνπ Απφιισλα ζηελ Καξδάκαηλα. Αξραίν κλεκείν ηνπ λεζηνχ ηνπ νπνίνπ 

ζψδνληαη ηα ζεκέιηα. Ολνκάδεηαη θαη αιιηψο Αιάζαξλα θαη παξάιιεια κε ην 
Αζθιεπηείν απνηεινχζε ζξεζθεπηηθφ θέληξν. 

Κάζηξν ηεο Κεθάινπ. Βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο θάζηξν, θαηεζηξακκέλν απφ ην 
ζεηζκφ ηνπ 1493, κε ππέξνρε ζέα ηνπ θφιπνπ ηεο Κεθάινπ 

Αξραίν ηάδην ηεο Κσ. 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Κσ, είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θηήξην ηεο Ηηαιηθήο 
αξρηηεθηνληθήο πνπ θηινμελεί πινχζηα ζπιινγή αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ απφ ηελ 
αξραηφηεηα κέρξη θαη ηα χζηεξα ξσκατθά ρξφληα. 

Ο λαφο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Πξνδξφκνπ φπνπ πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη σο λαφο 
θνίκεζεο  ηεο πφιεο ηεο Κσ. 

Σν Κάζηξν ηνπ Ππιίνπ θαη ην Παιαηφ Ππιί. Δίλαη απφ ηηο πην γξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ 

λεζηνχ πνπ ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα απφ ηνπο θπζηνιάηξεο θαη ηνπο επηζθέπηεο- 
ηνπξίζηεο πνπ ζπλδένπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ηελ εξεκία. 

Αξραίσλ Οίθνο-Ο Κήπνο ηνπ Ηππνθξάηε είλαη έλα πνιηηηζηηθφ Κέληξν εκπλεπζκέλν 

ζην Έξγν ηνπ Αξραίνπ Ηαηξνχ θαη Παηέξα ηεο Ηαηξηθήο, Ηππνθξάηε. 

Πιάηαλνο Ηππνθξάηε. Έλα απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ λεζηνχ θαη απφ ηα 
αξραηφηεξα παγθνζκίσο δέληξα θαη ιέγεηαη φηη θάησ απφ ηελ ζθηά ηνπ ζπλήζηδε λα 
δηδάζθεη ν Ηππνθξάηεο. 

Ζ Αξραία Αγνξά ηεο Κσ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάλσ εηθφλα, είλαη απφ ηηο 

γεξαηφηεξεο πνπ έρνπλ αλαζθαθεί έσο ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη αλαγλσξίδεηαη σο ν 
ιφγνο πνπ ζπλζέηεη ηελ αξραηνινγηθή εηθφλα ηνπ λεζηνχ.9 

 

 

                                                
9 https://www.tripadvisor.com.gr/   

https://www.tripadvisor.com.gr/
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Δηθφλα 5. Ζ αξραία αγνξά ηεο Κσ 

4.2  Αλάιπζε ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

 Αλάιπζε SWOT λήζνπ Κσ 

θνπφο ηεο αλάιπζεο SWOT είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο επηινγέο πνπ έρεη κηα εηαηξεία ή 
έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, θάλνληαο απηφ-αμηνιφγεζε/απηφ-δηάγλσζε. Έηζη, κηα 
ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ή έλαο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 
πηζαλέο ζηξαηεγηθέο ζπλδπάδνληαο θαη αλαζπλζέηνληαο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, 
ψζηε λα θαηαιήμεη ζηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ ζα απνδψζεη ηα θαιχηεξα 
απνηειέζκαηα.10 

‘Όπσο εθθξάδεηαη θαη απφ ηα ζπλζεηηθά ηεο ιέμεο ζηνηρεία, ε αλάιπζε SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunities, Threats) είλαη κηα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ηερληθή 
εληνπηζκνχ θαη αλάιπζεο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ είλαη ηθαλνί λα επεξεάζνπλ ηελ 
βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο, ελφο πξντφληνο ή ελφο πξννξηζκνχ. Παξαθάησ 
παξαηίζεηαη κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ, ησλ αδπλακηψλ, ησλ 
επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ ηεο Κσ σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο σο πξνο ηνλ 
αληαγσληζκνχ.  
 
ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ (S) 

 Διθπζηηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ, πινχζηα ρισξίδα θαη κνλνπάηηα ηθαλά λα 
πξνζειθχζνπλ επηζθέπηεο κε ελδηαθέξνληα φπσο ε πεδνπνξία θαη θπξίσο 
πνδειαζία αθνχ ην λεζί έρεη ζρεδφλ ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπ πνδειαηνδξφκνπο. 
Ήδε νξγαλψλνληαη αξθεηέο πεδνπνξίεο, αιιά θαη αγψλεο  πνδειαζίαο ηφζν ζε 
ηνπηθφ αιιά θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Ζ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο- ηαηξηθήο ζεκαζίαο ηνπ ηφπνπ πνπ 
είλαη ζπλδεκέλνο κε ηνλ Ηππνθξάηε, θαζψο θαη ηα πινχζηα ζέιγεηξα 
πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο (κλεκεία αξραηνινγηθνχ ρψξνπ κε ζξεζθεπηηθφ θαη 
ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ), απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ ε Κσο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαη 
λα ζηαζνχλ αθνξκή γηα λα απνζπάζεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπξηζηψλ-
επηζθεπηψλ κε ηα ελ ιφγσ ελδηαθέξνληα. Γεγνλφο πνπ απαηηεί ηελ νξγάλσζε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο 
Μάξθεηηλγθ-πξνβνιήο ησλ ζέιγεηξσλ ηνπ λεζηνχ. 

 Σν ζαιάζζην ζηνηρείν είλαη αδηακθηζβήηεηα ν ππξήλαο πξνζέιθπζεο ηεο 
πιεηνλφηεηαο ησλ επηζθέςεσλ ζηελ Κσ. Καζεκεξηλά νξγαλψλνληαη εκεξήζηεο 
θξνπαδηέξεο (γχξνο ηνπ λεζηνχ, ην πνιχ δεκνθηιέο γηα ην λεζί 3-island tour ζηα 
γχξσ λεζηά αιιά θαη ζηελ γεηηνληθή Σνπξθία), δξαζηεξηφηεηεο ζαιάζζησλ ζπνξ 

                                                
10 https://www.investopedia.com/  

https://www.investopedia.com/
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ζε φιεο ηηο παξαιίεο, θαζψο θαη δηαζέηνληαο αξθεηά θαηαδπηηθά θέληξα κπνξεί 
λα δηεθδηθήζεη ηθαλνπνηεηηθφ κεξίδην αγνξάο. 

 Ζ Κσο είλαη ν 3νο πην δεκνθηιήο πξννξηζκφο ηεο Διιάδαο γηα ηηο ρψξεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ κε δπλαηφ brand name (φλνκα- θήκε) θαη αζθάιεηα ζε αληίζεζε κε 
ηελ γείηνλα ρψξα Σνπξθία. 

 Γηαζέηεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζπλεδξηαθά θέληξα ρσξεηηθφηεηαο 2.300 
αηφκσλ ελψ ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπ ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 
επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 Ύπαξμε αξθεηψλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη γξαθείσλ rent a car.               

 
ΑΓΤΝΑΜΗΔ (W) 

 Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θνξέσλ γηα ηελ ηνπηθή ελίζρπζε θαη ηελ 
αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο πεξηνξίδνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ (Απξίιηνο-Οθηψβξηνο). 

 Διιηπείο ππνδνκέο κεηαθίλεζεο (νδηθφ δίθηπν θαη ηνπηθή ζπγθνηλσλία) κεηά ην 
πέξαο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ γεγνλφο πνπ πξνθαιεί αδπλακία επίζθεςεο ρσξίο 
λα θέξεη θάπνηνο ηδησηηθή κεηαθνξά. 

 Ζ κεγαιχηεξε αγνξά απνηειείηαη απφ ηνπξίζηεο-επηζθέπηεο καδηθνχ ηνπξηζκνχ, 
ελψ ν ρακειφο βαζκφο αμηνπνίεζεο θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ γηα ηελ 
ελίζρπζε ησλ νκάδσλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα θαηά 
ηνπο κήλεο ρακειήο δήηεζεο, δελ επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο σο ηψξα εηθφλαο 
ηνπ λεζηνχ (δειαδή πξννξηζκφο ζηελ θαηεγνξία ήιηνο-ζάιαζζα). 

 Μέηξηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο ζε ζρέζε κε ηηο επθαηξίεο πνπ 
πξνζθέξνληαη ζε πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα Μάξθεηηλγθ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 
ζέιγεηξσλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 ηελ Κσ ιεηηνπξγνχλ πνιιά εζηηαηφξηα θαη παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο κε 
ειιεληθέο γεχζεηο, ρσξίο φκσο λα πξνζθέξεηαη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα θαη 
πξσηνηππία γηα λα απνθηήζεη ην λεζί ηελ δηθή ηνπ γαζηξνλνκηθή άπνςε. Οη 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζα πξέπεη λα πξνσζνχλ 
πεξηζζφηεξν ηηο ηνπηθέο γεχζεο φπσο ηνλ ηνπηθφ νίλν (πξαγκαηνπνηείηαη ήδε 
απφ πνιιέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο) θαη ηηο ηνπηθέο παξαδνζηαθέο 
ζπληαγέο κε κηθξέο γαζηξνλνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (θάηη ην νπνίν δελ ζα 
κπνξνχζε λα «αληηγξαθεί» θαη λα απνηειεί θαη πξφηαζε). 

 
ΔΤΚΑΗΡΗΔ (Ο) 

 Έρεη δεκηνπξγεζεί πιένλ ε αλάγθε γηα πην πνηνηηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

θαη πξντφληα, θαζψο θαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη επθαηξία 

ινηπφλ ε αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ε Κσο. Όπσο:  

 Ο πεξηεγεηηθφο/πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη αξθεηά θαη 

απνηειεί επθαηξία γηα ηελ Κσ, αθνχ δηαζέηεη πεξηνρέο κε πινχζηα ρισξίδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεδνπνξίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ 

λεζηνχ θαη πεξηνρή κε πινχζηα παλίδα, ηνλ πδξνβηφηνπν ηνπ Φαιηδίνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη λεξνρειψλεο, θιακίλγθν θ.α., ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ηελ 

θαηαζηήζνπλ πξννξηζκφ πεξηεγεηψλ αλεμαξηήησο επνρήο. 

 Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο, ηνλ 

ηνπξηζκφ γηψηηλγθ (ζθαθψλ αλαςπρήο) αθνχ ην λεζί δηαζέηεη νξγαλσκέλε 

καξίλα, ηνλ ππνζαιάζζην ηνπξηζκφ αθνχ δηαζέηεη αξθεηά θαηαδπηηθά θέληξα θαη 

πινχζην βπζφ απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Νηζχξνπ κε ηνλ εθαηζηεηαθφ ραξαθηήξα θαη θπζηθά ηα ζαιάζζηα ζπνξ ζρεδφλ 

ζε φιεο ηηο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ. Ζ Κσο κπνξεί λα απνζπάζεη ζεκαληηθφ 

κεξίδην ηεο αγνξάο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. 
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 Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα αλεξρφκελε κνξθή ηνπξηζκνχ ελψ γηα 

θάπνηνπο κειεηεηέο απνηειεί ηδαληθφ γεγνλφο ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνπψλ κε 

ηελ κειέηε ηεο ηζηνξίαο ελφο ηφπνπ. Γηα ηελ Κσ απνηειεί επθαηξία αθνχ ηα 

πινχζηα κλεκεία, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα ηζηνξηθά θηήξηα απφ ηελ 

Ηηαινθξαηία αιιά θαη ε ζχλδεζε ηνπ ηφπνπ κε ηνλ Παηέξα ηεο Ηαηξηθήο 

ζπλζέηνπλ έλα δπλαηφ παθέην πξνζθνξάο. 

 Μέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο (π.ρ ΔΠΑ) πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα ηελ πξνβνιή, ηελ πξνψζεζε αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

πξννξηζκψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο αιιά θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ, φρη κφλν ζε γεληθφ θνηλσληθφ επίπεδν αιιά 

θαη εηδηθφηεξα ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ. 

 Σα Γσδεθάλεζα έρνπλ κηα ηζρπξή ζέζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο Διιάδαο ελψ 

θαη ε γεληθφηεξε ζέζε ηεο ρψξαο απνηειεί πξνλφκην θαη επθαηξία εθκεηάιιεπζεο 

λέσλ νκάδσλ αιιά θαη ελίζρπζεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ. 

 ηελ Κσ ιεηηνπξγνχλ πνιιά εζηηαηφξηα θαη παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο κε ειιεληθέο 

γεχζεηο, ρσξίο φκσο λα πξνζθέξεηαη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα θαη πξσηνηππία γηα λα 

απνθηήζεη ην λεζί ηελ δηθή ηνπ γαζηξνλνκηθή άπνςε. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα 

ηελ πξνβνιή ηνπ λεζηνχ ζε λέεο αιιά θαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο-ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ απνηειεί επθαηξία γηα ηελ αλάδεημε θαη εμέιημε ηεο γεληθφηεξεο 

θνηλσληθήο πνξείαο ηνπ λεζηνχ. 

ΑΠΔΗΛΔ (Σ) 

 Ζ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ Κσ είλαη πςεινχ θφζηνπο (αεξνπνξηθά, 

αθηνπιντθά), ελψ θαη ηα κεησκέλα δξνκνιφγηα κε ην πέξαο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ 

είλαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ αθαηξνχλ «πφληνπο» ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο 

πξννξηζκνχ. Όκσο ε ελίζρπζε ηνπ ήδε δπλαηνχ brand name ηνπ λεζηνχ αιιά θαη ε 

δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηελ κνλαδηθφηεηα ησλ πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα «θαιχςνπλ» ηα πςειά θφζηε κεηαθνξάο θαη ίζσο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη ππέξ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. 

 Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επνρηθφηεηα ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θέξεη αβέβαηεο επηπηψζεηο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη θφβνο γηα λέεο επελδχζεηο. 

 Ζ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ρσξίο φκσο ηελ επίζεκε 

ελεξγφ δξάζε ηεο πνιηηείαο δελ επηηξέπεη ηελ εμάιεηςε ηεο επνρηθφηεηαο αιιά νχηε 

ηελ δεκηνπξγία πξφζζεηνπ εηζνδήκαηνο. 

 Ζ πςειή θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζαθψο δελ επηηξέπεη ηελ δπλαηφηεηα 

κείσζεο ησλ ηηκψλ αιιά ζηνλ αληίπνδα ε αχμεζε ηνπο πνιιέο θνξέο είλαη 

αλαγθαία γηα λα κπνξέζνπλ λα «επηβηψζνπλ» θπξίσο νη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 Έληνλνο αληαγσληζκφο κε ηελ θζελφηεξε Σνπξθία. Ζ Τπνηίκεζε ηεο Σνπξθηθήο 

ιίξαο, θαζηζηά πιένλ ηελ Σνπξθία, εηδηθφηεξα ην Μπφληξνπκ πνπ βξίζθεηαη 

αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ Κσ, ζε θζελφ θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πξννξηζκφ. 

 Δμάξηηζε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο κεζάδνληεο ηνπ ηνπξηζκνχ (tour operator) νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε ηνπ λεζηνχ. 

 Ζ ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζε δηάθνξεο πνιεκηθέο δηακάρεο πξνθάιεζε κεγάιε 

απψιεηα ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ ιφγσ θφβνπ, ελψ ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (κεηαλαζηεπηηθή ξνή, δηακάρεο) πξνθαιεί δηζηαγκφ ζηηο 

κεγάιεο εηαηξείεο γηα κειινληηθέο επελδχζεηο ζην ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ(π.ρ 

θξνπαδηέξεο). 
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 Αλάιπζε PEST λήζνπ Κσ 

Ζ αλάιπζε PEST είλαη επίζεο έλα εξγαιείν κέηξεζεο παξφκνην κε ηελ SWOT 
αλάιπζε, αιιά κε ηελ δηαθνξά φηη ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηεο πιεξνθνξίεο ηεο απφ πην 
δηεπξπκέλνπο παξάγνληεο, θπξίσο εμσγελείο, πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ή ν θιάδνο. Αληηπξνζσπεχεη ηηο πνιηηηθέο (P), 
νηθνλνκηθέο (E), θνηλσληθέο (S) θαη ηερλνινγηθέο (Σ) επηξξνέο πνπ δέρεηαη έλαο 
νξγαληζκφο, έλα πξντφλ ή έλαο πξννξηζκφο θαη πσο απηέο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ 
θαηαζηαιηηθά γηα ηελ ιήςε ζηξαηεγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, ηνλ ζρεδηαζκφ 
δξαζηεξηνηήησλ Μάξθεηηλγθ θαη ζηελ έξεπλα.11 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη κε κηα πην επξεία έλλνηα ν ηνπξηζηηθφο ηφπνο, φπσο έλα 
λεζί ζαλ ηελ Κσ, επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ παξάγνληεο πνπ δελ έρνπλ λα 
θάλνπλ πνιιέο θνξέο κε ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, αιιά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 
ηελ εθάζηνηε ρξνληθή πεξίνδν. Πην πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ν ζεηζκφο πνπ 
ρηχπεζε ηελ Κσ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018, επηθέξνληαο αλαζθάιεηα ζηνπο ελ δπλάκεη 
επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη αξθεηέο δπζιεηηνπξγίεο ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ 
πξνθιήζεθαλ. Αληίζηνηρα, έλαο αθφκε αζηάζκεηνο παξάγνληαο πνπ είρε αξλεηηθφ 
αληίθηππν ζην λεζί, αιιά θαη ζηα πεξηζζφηεξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είλαη ε έληνλε 
πξνζθπγηθή ξνή ιφγσ ηεο έληνλεο δηακάρεο πνπ ππάξρεη αθφκε θαη ζήκεξα ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σνπξθίαο - πξίαο- Ηξάθ. Ζ πεξίπησζε ηνπ ζεηζκνχ είλαη κηα κε 
πξνβιέςηκε θπζηθή θαηαζηξνθή, ελψ ην πξνζθπγηθφ αθνξά ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο 
ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο γχξσ πεξηνρήο, γεγνλφο ην 
νπνίν ζεκαίλεη φηη νη ξνέο κπνξεί λα απμεζνχλ μαθληθά ιφγσ ηεο αλεμέιεγθηεο 
δηακάρεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηνρψλ. 

Οη εμειίμεηο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ (νηθνλνκηθή θξίζε, πνιηηηθή ξνή, θπζηθά 
θαηλφκελα) γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο θαη γηα ηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 
απνθάζεσλ, ε αλάιπζε PEST είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη θαη’ 
επέθηαζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηφπν.  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε PEST αλάιπζε γηα ην λεζί ηεο Κσ σο 
ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πάιη σο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ. 
 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (P) 

 ηαζεξφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαη έιιεηςε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ φκσο 
επεξεάδεηαη αξθεηά απφ ηελ γείηνλα ρψξα Σνπξθία, φπνπ ηα πξνβιήκαηα ιφγσ 
πνιέκνπ έρνπλ πξνθαιέζεη γεληθή αλαηαξαρή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

 Σν πνιχπινθν θαη ρξνλνβφξν ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ηεο Υψξαο επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηηο εμσηεξηθέο αιιά θαη ηηο εζσηεξηθέο επελδχζεηο. 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (Ο) 

 Οηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη θξίζε κε αδπλακία εμάιεηςεο ηεο αλεξγίαο. Δληζρχνληαο 
φκσο ηηο εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ δεκηνπξγνχληαη επηπιένλ 
ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ ε ελεξγφ δξάζε ηεο πνιηηείαο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξεία ζα 
βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ θαη θαηά ηνπο κήλεο ρακειήο δήηεζεο, φπνπ 
ην πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη πςειφηεξν. 

 Ζ δπλαηφηεηα ηνπ λεζηνχ λα έιθεη κεγάιν αξηζκφ μέλσλ ηνπξηζηψλ αλαινγηθά κε ην 
κέγεζφο ηνπ είλαη έλα ζεηηθφ γεγνλφο, πξνο εθκεηάιιεπζε, θπξίσο νηθνλνκηθήο 
θχζεσο αιιά θαη πνηνηηθήο, αθνχ κε ηα θαηάιιεια κέηξα ελίζρπζεο ησλ εηδηθψλ 
θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί ελδερνκέλσο θαη 
κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή απφδνζε, αθνχ νη ελ ιφγσ θαηεγνξίεο ζεσξνχληαη 
ζεκαληηθά επηθεξδήο αλ αλαινγηθά ηνπνζεηεζνχλ νη δαπάλεο ησλ καδηθψλ 

                                                
11 http://pestleanalysis.com/pest-analysis/  

http://pestleanalysis.com/pest-analysis/
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ηνπξηζηψλ κε εθείλεο ησλ εηδηθψλ ζε κηα θιίκαθα ζχγθξηζεο. πκπιεξσκαηηθά, νη 
ηνπξίζηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ απνηεινχλ κηα μερσξηζηή θαηεγνξία πνπ κπνξεί 
εμίζνπ λα πξνζθέξεη θέξδε ηφζν νηθνλνκηθά αιιά θαη πεξηβαιινληηθά. 

 Ζ πςειή θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζαθψο απεηιή γηα ηελ ηνπξηζηηθή 
επδνθηκία ηνπ λεζηνχ, ελψ ν πξφζζεηνο θφξνο ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ λεζηνχ 
(θφξνο δηαλπθηέξεπζεο) απνηειεί επηβαξπληηθφο παξάγνληαο γηα ηνπο ελ δπλάκεη 
επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο. 

 Ζ Κσο έρεη ηεξάζηηεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο 
αλεθκεηάιιεπηεο ηνπνζεζίεο αιιά θπξίσο ηηο δεκηέο πνπ πξνθάιεζε ν ζεηζκφο ηνπ 
2017, ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ πσο ε απνπζία θξαηηθψλ επελδχζεσλ ζηηο 
ππνδνκέο είλαη αξθεηή. Ζ ζπλεξγαζία ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο κε ηνπο 
ηνπηθνχο θνξείο είλαη αλαγθαία θαη άκεζα απαξαίηεηε, ηφζν γηα ηελ αηζζεηηθή 
απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 
ληφπησλ αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ-ηνπξηζηψλ. 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (S) 

 ηαζεξφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ παξφιε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηελ πςειή αλεξγία 

θαη ηελ ζπλερηδφκελε κεηαλαζηεπηηθή ξνή απφ ηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο. Οη ζσζηέο 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο απνθάζεηο  γηα ηελ δεκηνπξγία εηδηθψλ θαηαιπκάησλ (ήδε 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηεο ζηέγεο πνπ πξνζθέξνπλ ζέξκαλζε θαη ηξνθή) γηα 

ηνπο πξνζθπγηθνχο ιανχο απνηειεί κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ απνθπγή 

θνηλσληθήο αλαηαξαρήο φπσο δεκηνπξγήζεθε ην 2015 κε ηελ «απξφβιεπηε» ξνή 

πξνζθχγσλ. 

 Υακειή εγθιεκαηηθφηεηα κε αζθάιεηα πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε 

άιια θξάηε. 

 Δμαηξεηηθφ «φλνκα» ηεο Διιεληθήο πνιηηηζηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο «θηινμελίαο». 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ (Σ) 

 Ζ Κσο αμηνπνηείηαη ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

δηεζλή ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ, κε κεησκέλε σζηφζν ζπκκεηνρή ζηηο θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο. εκαληηθφ ζεσξείηαη θαη ε αμηνπνίεζε γηα ηελ ελεκέξσζε φζνλ αθνξά 

ηα δηεζλή πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη γηα βειηίσζε ππνδνκψλ, ηνλ 

ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη γεληθφηεξα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ ηάζεσλ ηνπξηζκνχ πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

 Πξνβιήκαηα κε ηα δίθηπα ζπγθνηλσλίαο κε ην πέξαο ηεο ηνπξηζηηθήο ζεδφλ ιφγσ 

κεησκέλεο δήηεζεο (ε νπνία πξνέξρεηαη ιφγσ έιιεηςεο δξαζηεξηνηήησλ θαη 

επηινγψλ γηα λα απνηειεί πφιν έιμεο θαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο). 

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε αξθεηά πξνγξάκκαηα ςεθηαθήο αλάπηπμεο θαη 

ε πνιχ θαιή γεληθφηεξε παξνπζίαζε ηεο Διιάδαο ζηηο λέεο  ςεθηαθέο πιαηθφξκεο 

επηθνηλσλίαο, δίλεη ην έλαπζκα ζηελ Κσ γηα ηελ εμίζνπ αιιά θαη πην ελεξγφ 

ζπκκεηνρή. 

4.2.1 Αλάιπζε αληαγσληζκνχ 

Ζ Κσο είλαη έλαο εμαηξεηηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο θαη αλάκεζα ζηνπο 5 πην 
δεκνθηιήο πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα. Χο πξνο ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ, ην λεζί 
θαηαιακβάλεη ηελ 2ε ζέζε ζην Ν. Αηγαίνπ (2,64%-1265 κνλάδεο), ακέζσο κεηά ηελ 
Ρφδν, (1ε ζέζε κε 23,37%-490 κνλάδεο). Αθνινπζνχλ ζηελ 3ε ζέζε ε Κάξπαζνο, 
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Κάιπκλνο θ.α. Όπσο είλαη αληηιεπηφ ν άκεζνο αληαγσληζκφο ηνπ λεζηνχ πξνέξρεηαη 
απφ ηηο γχξσ λεζησηηθέο πεξηνρέο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ Ρφδν.12 

Σν 2017 ε Ρφδνο παξνπζίαζε ζην ηέινο ηεο ρξνληάο 4,4 εθ. αθίμεηο επηβαηψλ 
ζπλνιηθά (ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν), ζε ζρέζε κε ηελ Κσ φπνπ ν αξηζκφο ησλ 
ζπλνιηθψλ αθίμεσλ (ζε επηβάηεο) αλήιζε ζηα 2,1 εθ., ζηνηρεία ηα νπνία απνδεηθλχνπλ 
φηη ε Ρφδνο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ησλ πξνηηκήζεσλ ηφζν ησλ δηεζλψλ αιιά θαη ησλ 
εγρψξησλ ηνπξηζηψλ θάηη ην νπνίν ηελ θαζηζηά έλαλ δπλαηφ αληαγσληζηή ηφζν ζε 
δηεζλέο αιιά θαη εγρψξην επίπεδν θαη φρη κφλν θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί θαη ν κεγαιχηεξνο 
«εμσηεξηθφο» αληαγσληζκφο ησλ Γσδεθαλήζσλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο Κσ ιφγσ ηεο 
θνληηλήο ηεο ζέζεο, πνπ είλαη ηα παξάιηα ηεο γεηηνληθήο ρψξαο, Σνπξθίαο. Σν 2017, 
παξφιν πνπ νη ηνπξίζηεο-επηζθέπηεο ζην λεζί ηεο Κσ μεπέξαζαλ ηα 1,4 εθαηνκκχξηα, 
ν αληαγσληζκφο κε ηελ απέλαληη ρψξα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Μπφληξνπκ (ή αιιηψο 
Αιηθαξλαζζφο) παξνπζηάδεη θαιπάδνπζα αχμεζε, αθνχ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην 
πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ππνηίκεζε ηεο Σνπξθηθήο ιίξαο θαζηζηά πιένλ ηνλ ηνπξθηθφ 
πξννξηζκφ θζελφ θαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ. 

Χο επξχηεξνη αληαγσληζηέο ηεο Διιάδαο γεληθφηεξα, αιιά θαη’ επέθηαζε θαη ηεο 
Κσ, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ε Κχπξνο θαη ε Ηζπαλία, ε νπνία απνηειεί θαη 
«λαπαξρίδα» ηνπ κεζνγεηαθνχ ηνπξηζκνχ πξνζθέξνληαο πινχζηα αμηνζέαηα, εθηάζεηο 
θαη ππνδνκέο πνπ είλαη ηθαλά λα ππνζηεξίμνπλ πέξαλ ησλ καδηθψλ ηνπξηζηηθψλ 
κεηαθηλήζεσλ, εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (πεδνπνξία, θπζηνιαηξία 
θ.α.). Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αξδελία ηεο γεηηνληθήο Ηηαιίαο, απνηειεί 
αλεξρφκελνο αληαγσληζηήο κε κεγάιε αθηνγξακκή (2.000 ρηι/ηξα) θαη αξθεηέο 
παξαιίεο, ελψ είλαη επίζεο πξννξηζκφο ηδηαίηεξα γλσζηφο γηα πεδνπνξία ιφγσ ησλ 
νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο. 

4.2.2  Αλάιπζε ησλ θαηαλαισηψλ - Σνπξηζηηθή δήηεζε ηνπ λεζηνχ 

Ζ Κσο είλαη έλαο εμαηξεηηθά δεκνθηιήο πξννξηζκφο γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε ηελ 
Γεξκαλία, ηελ Αγγιία, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Πνισλία λα θαηέρνπλ ηα ελία θαη ην 
κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ πξνηίκεζε ηνπ λεζηνχ (ζε φξνπο αθίμεσλ), ελψ θέηνο 
παξαηεξήζεθε άλνδν ζηελ πξνηίκεζε θαη απφ ηα θαλδηλαβηθά θξάηε.  

To 2017 ε Γεξκαλία απέδσζε ζηελ Κσ ην 30.2% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο δηεζλψλ 
ηνπξηζηψλ, ε Αγγιία ην 19,6%, ε Οιιαλδία ην 10,7% θαη ε Πνισλία ην 6,5%, ελψ 
αθνινχζεζαλ νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο κε 3,8% (πνζνζηά πνπ αλαινγνχλ ζην ζπλνιηθφ 
αξηζκφ αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ γηα ηελ Κσ ην έηνο 2017 κε ζχλνιν δηεζλψλ 
αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ 1.02 εθ). 13 

ηελ Κσ ππάξρνπλ αξθεηά κεγάινη tour operator φπσο ε TUI πνπ θαηέρεη ην 62% 
ηεο γεξκαληθήο αγνξάο, ε Thomas Cook πνπ εμππεξεηεί ην 57% ηεο αγγιηθήο αγνξάο 
θαη ε Transavia πνπ θαηέρεη ην 83% ηεο Οιιαλδηθήο αγνξάο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη 
ηελ κεγάιε «εμάξηεζε» ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο κεγάινπο κεραληζκνχο ηνπξηζκνχ. 

Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπξηζηψλ-επηζθεπηψλ είλαη θπξίσο δεπγάξηα κεηαμχ ειηθίαο 
25-64 θαη ην ππφινηπν θνκκάηη είλαη νηθνγέλεηεο, ελψ ε κέζνδνο θξάηεζεο μελνδνρείνπ 
γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ζην δηαδίθηπν. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε κέζε δαπάλε ησλ ηνπξηζηψλ αλά 
δηαλπθηέξεπζε γηα ηηο θπξηφηεξεο αγνξέο, απνδεηθλχνληαο φηη ζηνλ αληίπνδα κε ηνπο 
φξνπο αθίμεσλ νη δαπάλεο έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, αθνχ ην Ζλ. Βαζίιεην 
παξνπζηάδεη πςειφηεξεο δαπάλεο απφ ηελ Γεξκαλία πνπ έρεη κεγαιχηεξν κεξίδην 
αγνξάο. 

 
 
 

                                                
12 http://www.grhotels.gr  
13 https://www.kgs-airport.gr/  

http://www.grhotels.gr/
https://www.kgs-airport.gr/
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Γηάγξακκα 7. Γαπάλε αλά δηαλπθηέξεπζε γηα ηηο θπξηφηεξεο ρψξεο- αγνξέο ηεο Κσ 

2016-2017 

 
 
Πεγή: www.insete.gr/-Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

 

4.2.3 Πξνυπνζέζεηο θαη δπλαηφηεηα ηεο Κσ γηα ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ θαη 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

Ζ Κσο, φπσο θαη ηα ππφινηπα λεζηά ηεο Διιάδαο, απνηειεί έλα λεζί κε εμαηξεηηθή 
επηζθεςηκφηεηα θαη κεγάιε δήηεζε ιφγσ ηνπ ηξίπηπρνπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ήιηνο, 
ζάιαζζα θαη εμαηξεηηθή θηινμελία. Χζηφζν, εθηφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ην λεζί 
ζπλδπάδεη πιήζνο άιισλ αλεθκεηάιιεπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηθαλψλ λα απμήζνπλ ηελ 
δήηεζε φρη κφλν θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο αιιά θαη θαηά ηνπο ππφινηπνπο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ αλαιχζεσλ swot θαη pest,  

 ηελ Κσ ππάξρεη πιήζνο αξραίσλ κλεκείσλ (Αζθιεπηείν κε επηγξαθέο πνπ 
θέξνπλ πινχζηεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, Κάζηξν ησλ Ηππνηψλ, θ.α.), 
αξραηνινγηθψλ κνπζείσλ, ηζηνξηθψλ ηνπνζεζηψλ (Ρσκατθφ σδείν, Πνιηηηζηηθφ 
θέληξν Ηππνθξάηε πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αξθεηά πνιηηηζηηθά δξψκελα) θαη 
θπζηθέο νκνξθηέο, ζηνηρεία ηθαλά γηα λα απνηειέζεη ην λεζί πφιν έιμεο γηα ηνλ 
πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη ην λεζί απνηειεί ηελ γελέηεηξα 
ηνπ Παηέξα ηεο Ηαηξηθήο ζα έπξεπε λα θαζηζηά ηελ Κσ ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο 
επηζθεςηκφηεηαο απφ ππνςήθηνπο γηαηξνχο (νη νπνίνη νξθίδνληαη κε ηνλ φξθν 
ηνπ Ηππνθξάηε) θαη φρη κφλν. 

 Σν λεζί ελδείθλπηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ην θχξην ζηνηρείν ηνπο είλαη ε 
ζάιαζζα, φπσο ν ππνζαιάζζηνο ηνπξηζκφο (αθνχ δηαζέηεη έλαλ πινχζην 
βπζφ κε αξθεηφ ελδηαθέξνλ), ε θξνπαδηέξα αιιά αθφκα θαη ην γηψηηλγθ (θαζψο 
δηαζέηεη κηα σξαία δηακνξθσκέλε καξίλα), κηα αξθεηά επηθεξδήο εηδηθή κνξθή 
ηνπξηζκνχ, κε ηελ έλλνηα φηη ππάξρεη πςειή δαπάλε αλά ηνπξίζηα. 

 Γηαζέηνληαο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζπλεδξηαθά θέληξα ηεο ρψξαο, ηα 
ζπλέδξηα ζα έπξεπε λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ηνπηθή πνιηηεία, 
αθνχ απνηειεί ηνκέαο κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ θαη αξθεηά θέξδε θάηη ην νπνίν 
θάλεθε απφ ην 2ν Γηεζλέο ζπλέδξην πγείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κσ 
ηνλ θεηηλφ Ηνχλην (23-24 Ηνπλίνπ 2018), κε ηίηιν «Τνπξηζκόο πγείαο θαη 
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αλάπηπμεο» θαη πξσηεχσλ ζέκα αλάπηπμεο «Τα ηζρπξά αληαγσληζηηθά 
πιενλεθηήκαηα ηεο Ειιάδαο, πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν 
ζην παγθόζκην ηνπξηζηηθό ράξηε ηνπ ηνπξηζκνύ πγείαο» κε ηελ ζπκκεηνρή 

δηαθεθξηκέλσλ νκηιεηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Γεψξγηνο Παηνχιεο, πξφεδξνο 
ηνπ Ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ Αζελψλ, ν νπνίνο ηφληζε ηελ ζεκαζία 
«εθκεηάιιεπζεο» ηνπ ηζρπξνχ brand name ηνπ παηέξα ηεο Ηαηξηθήο, 
Ηππνθξάηε, γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηεο ρψξαο (θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 
Κσ) ζηα παγθφζκηα ηαηξηθά δξψκελα. 14  Μνινλφηη ε Διιάδα ππεξηεξεί ζε 
αξθεηέο παξακέηξνπο, ε Σνπξθία, ε Πνισλία θαη ε Σζερία θαηέρνπλ ην 13% 
ηνπ Σνπξηζκνχ Τγείαο παγθνζκίσο, ηελ ζηηγκή πνπ ε Διιάδα θαηέρεη κφιηο ην 
3%, ζε κία βηνκεραλία εμαηξεηηθά επηθεξδήο κε ηδίξνπο άλσ ησλ 100δηζεθ. 15 

 Ο θπζηθφο πινχηνο ηνπ λεζηνχ, ε ελδηαθέξνπζα ρισξίδα θαη παλίδα ζηνλ 
πδξνβηφηνπν θαη φρη κφλν, απνηεινχλ ειθπζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο επηζθέπηεο-
ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνχλ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαθνπψλ ηνπο κε ηνλ 
πεξηπαηεηηθφ/πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ. 

 
4.3 Πξνηάζεηο εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ- 
Σνπνζέηεζε ζηελ αγνξά 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ε Κσο δηαζέηεη άξηζηεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηφζν θαηά ηνπο «θιαζζηθνχο» ηνπξηζηηθνχο 
κήλεο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, φζν θαη θαηά ηνπο ππφινηπνπο κήλεο πέξαλ ηνπ 
θαινθαηξηνχ, ακβιχλνληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρηθφηεηαο θαζψο θαη ζπκβάιινληαο 
ζηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ ππφινηπσλ Διιεληθψλ 
λεζηψλ θαη ηεο Σνπξθίαο.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο κε πεξηεθηηθή αλάιπζε γηα ηηο εηδηθέο θαη 
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 
ππνζηεξηρζνχλ κε κεγάιε απήρεζε απφ ην λεζί ηεο Κσ. 

4.3.1 Ο Σνπξηζκφο ζθαθψλ αλαςπρήο ζηελ Κσ 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ απνηεινχζε αλέθαζελ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ άλζξσπν 
θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα. Πνιχ πξηλ ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηξαίλνπ, ηνπ αεξνπιάλνπ 
θαη ηνπ απηνθηλήηνπ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα πινία σο κέζα κεηαθίλεζεο θαη 
άζθεζεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, πνπ θαηέρεη απφ ηηο 
πξψηεο ζέζεηο ζηελ κεηαθνξά αγαζψλ θαη αλζξψπσλ ζε φιε ηελ γε. Δθηφο απφ ηα 
κεγάια εκπνξηθά πινία, ζεκαληηθφ επίζεο ξφιν ζην θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνχ 
δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα κηθξφηεξα ζθάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα 
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο (αιηεία), είηε γηα αλαςπρή. ηελ θαηεγνξία ηεο αλαςπρήο ην 
γηψηηλγθ, ε ρξήζε δειαδή (κίζζσζε ή ηδηνθηεζία) ζθαθψλ κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγία, 
είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε κνξθή ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κε πςειέο δαπάλεο.  

Ζ καξίλα ηεο Κσ απνηειεί κέξνο κε αμηνζεκείσην ελδηαθέξνλ θαη ιφγσ ηεο 
δηακφξθσζήο ηεο αιιά θαη ιφγσ ησλ κηθξψλ αιιά θαη κεγάισλ ζθαθψλ πνπ 
ειιηκελίδνληαη. Δίλαη ε πξψηε καξίλα κε γαιάδηα ζεκαία ζηα Γσδεθάλεζα κε 
δπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ 250 ζθαθψλ. Σν λεζί δηαζέηεη αξθεηνχο θφιπνπο θαη κεγάιε 
αθηνγξακκή, ελψ ε χπαξμε καξίλσλ θαη ζηελ γεηηνληθή Σνπξθία ζπληειεί ζεηηθά θαη 
πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ σο πξννξηζκφο γηψηηλγθ. 

                                                
14 https://hellasjournal.com   
15 https://www.protothema.gr  
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Δπίζεο, ε καξίλα ηεο Κσ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα ζηελ παξνχζα 
θαηάζηαζή ηεο, ςεθίζηεθε σο ε 2ε θαιχηεξε καξίλα ηεο Δπξψπεο, αλάκεζα ζε 
καξίλεο ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Κξναηίαο. 16 

 

 
Δηθφλα 6. Ζ καξίλα ηεο Κσ 

4.3.2 Ο Σνπξηζκφο Κξνπαδηέξαο ζηελ Κσ 

Σα θξνπαδηεξφπινηα κπνξνχλ επίζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ 
ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, φπνπ παξά ην γεγνλφο φηη θέξεη κεηθηά απνηειέζκαηα απφ 
άπνςε εζφδσλ, αθνχ νη ηνπξίζηεο δαπαλνχλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηνπο 
εληφο ηνπ πινίνπ, νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη ζε ηνπηθά θαηαζηήκαηα απνηεινχλ 
έζνδν γηα ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία θήκεο 
(brand name). 

Ο ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο είλαη έλαο πνιχ επηθεξδήο ηνκέαο κε ηαρεία αλάπηπμε 
ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα πιήηηεηαη απφ δηάθνξα 
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. ηελ Κσ, αιιά θαη 
γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, απφ ην 2014 θαη ην 2015 
παξαηεξήζεθε θαηαθφξπθε κείσζε ζηηο αθίμεηο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ ιφγσ ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε δηάθνξεο 
πνιεκηθέο δηακάρεο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πξίαο. Παξφιν πνπ ε Διιάδα δελ 
είρε εκπινθή, ιφγσ ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο πξνθιήζεθε έληνλε κεηαλαζηεπηηθή 
ξνή πξνο ην λεζί ηεο Κσ, γεγνλφο πνπ ζπληέιεζε θαη απέηξεςε ηηο κεγάιεο εηαηξείεο 
γηα επελδχζεηο, ελψ νη πξνγξακκαηηζκέλεο θξνπαδηέξεο δξνκνινγήζεθαλ γηα άιιεο 
πεξηνρέο γηα ιφγνπο αζθαιείαο, κε απνηέιεζκα ν ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο ζηελ Κσ λα 
έρεη επεξεαζηεί θαη λα παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα ξαγδαία πηψζε. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία πηψζε ηεο θξνπαδηέξαο ζην 
λεζί ηεο Κσ απφ ην 2013 έσο θαη ην 2017. Απφ 86 κεγάια θξνπαδηεξφπινηα πνπ 
επηζθέθηεθαλ ην λεζί ην 2013 ε πηψζε αλήιζε ζην 61% κε κφιηο 16 λα επηζθέπηνληαη 
ην λεζί ην 2017. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 http://www.kosmarina.gr/   
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Γηάγξακκα 8. Αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ ζηελ Κσ 2013-2017 

 
 
Πεγή: www.insete.gr/- Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

 
Δλ ζπλερεία, ζην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη πην πεξηγξαθηθά ε κείσζε ησλ 
επηβαηψλ ζην λεζί ηεο Κσ κε κφιηο 6.451 επηβάηεο λα επηζθέθηεθαλ ην λεζί ην 2017 
απφ θξνπαδηέξα, αξηζκφο εμαηξεηηθά ρακειφο ζε ζρέζε κε ηνπο 64.756 επηβάηεο πνπ 
επηζθέθηεθαλ ην λεζί ην 2013. 
  

 
Γηάγξακκα 9. Αθίμεηο πειαηψλ κε θξνπαδηεξφπινηα ζηελ Κσ 2013-2017 

 
 
Πεγή: www.insete.gr/- Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

 

4.3.3 Ο Τπνζαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζηελ Κσ 

Ο Τπνζαιάζζηνο ηνπξηζκφο είλαη θαη απηφο ππνθαηεγνξία ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ 
θαη αθνξά δξαζηεξηφηεηεο φπσο ππνβξχρηεο θαηαδχζεηο, ππνβξχρην ςάξεκα, ηελ 
ππνβξχρηα ζπειαηνινγία θαη ηελ ππνβξχρηα εμεξεχλεζε. Απνηειεί αθξηβή ελαζρφιεζε 
αθνχ ε νξγάλσζε θαη ν εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη απνηειεί θφζηνο, θάηη ην νπνίν 
απηφκαηα ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη επηπιένλ ζεκαληηθά θέξδε ζηελ 
νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. 

Ο βπζφο ηεο ζάιαζζαο ζηελ Κσ δηαθέξεη απφ ηελ κηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ ζηελ άιιε 
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη αξθεηφ ελδηαθέξνλ εηδηθφηεξα ζηηο 
λνηηνδπηηθέο αθηέο πνπ βξίζθνληαη απέλαληη απφ ηελ εθαηζηηνγελή πεξηνρή ηεο 
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Νηζχξνπ. Απηή ε κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζην λεζί θαη 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί, γηα λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο πνπ 
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ θαηάδπζε είηε γηα εμεξεπλεηηθνχο ζθνπνχο είηε γηα ιφγνπο 
αλαςπρήο. ην λεζί ππάξρνπλ αξθεηά ζεκεία εθκάζεζεο θαη παξνρήο θαηαδπηηθνχ 
εμνπιηζκνχ  πνπ ππάξρνπλ ζρνιέο πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα θαηαδχζεηο. 

ηελ Κσ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα παξαθάησ θέληξα θαηαδχζεσλ:17 

 

 Arian diving Center ζηελ πεξηνρή Καξδάκαηλα. 

 Kos Divers Dive Center Κσο (Πφιε) 

 Liamis Dive Center Κσο (Πφιε) 

 Sea Spirit Diving resort Κσο (Πφιε) 

 The Sponge Divers Κσο (Πφιε) - Έλα εμνπζηνδνηεκέλν κε άδεηα PADI, 
IANTD θέληξν θαηαδχζεσλ. 

4.3.4 Ο Οηθνηνπξηζκφο ζηελ Κσ 

Ο νηθνηνπξηζκφο ή αιιηψο νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα λέα πνιχ δπλακηθά 
εηζεξρφκελε ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ. Πεξηιακβάλεηαη θαη ζπλαληάηαη θαη ζε 
άιιεο έλλνηεο, φπσο πξάζηλνο ηνπξηζκφο, αγξνηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο ππαίζξνπ θ.α. 
Όπσο είλαη εχινγν, εζηηάδεη ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ αθνξά ηελ θχζε, ζηελ πξνζηαζία ηεο 
απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ, θαζψο θαη 
ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. 

ηελ Κσ, ε ελαιιαθηηθή απηή κνξθή ηνπξηζκνχ κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη απφ ηνλ 
πεξηπαηεηηθφ ηνπξηζκφ, φπνπ κέζα απφ ηελ πεδνπνξία νη ηνπξίζηεο κπνξνχλ λα 
γλσξίζνπλ ηα κνλνπάηηα ηνπ λεζηνχ, ηηο θπζηθέο νκνξθηέο θαη γεληθφηεξα λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζε εζεινληηθέο ελέξγεηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο Γήκνο Κσ 
αλέθαζελ έδεηρλε ελδηαθέξνλ ζηελ αλάδεημε ηνπ νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ πξψηα κε ηελ 
ραξαθηεξηζηηθή πξάμε δεκηνπξγίαο πνδειαηνδξφκσλ ζηελ έθηαζε ηνπ λεζηνχ πνπ 
θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιν ην παξαιηαθφ κέησπν κε έθηαζε πνδειαηνδξφκσλ δηπιήο 
θαηεχζπλζεο 13ρηι/ηξσλ, αιιά θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα πνπ 
πξνάγνπλ ηελ επαθή κε ηελ θχζε. Ο Γήκνο Κσ πξνρψξεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 
πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπ πεξηπαηεηηθνχ ηνπξηζκνχ, γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηα πην νξεηλά ζεκεία ηνπ λεζηνχ, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 
απφ ην επξσπατθφ πξφγξακκα CLLD-LEADER. 18 ην πξφγξακκα ππνδεηθλχνληαη 8 
κνλνπάηηα εθ ησλ νπνίσλ θάπνηα είλαη ζην φξνο Γίθαηνο, κηαο πεξηνρήο 
ραξαθηεξηζκέλεο σο «Natura», κηα δηαδξνκή 3,87ρηι/ηξσλ θαη πςφκεηξν 504κ. κε ηελ 

ζσζηή ζεκαηνδφηεζε, θαινζρεκαηηζκέλν κνλνπάηη θαη θαηαθχγην αλάγθεο. 19 
Δπηπιένλ, επέλδπζε θαη ζε άιια έξγα αλάδεημεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ, 
φπσο ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ησλ κνλνπαηηψλ, ηελ ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (θάδνη απνξξηκκάησλ, παγθάθηα, θηφζθηα), αθελφο γηα ηελ 
δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαζαξηφηεηαο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. 

4.3.5 Ο πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ζηελ Κσ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα 
πνιιά ππνζρφκελε εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ κε ηαρεία αλάπηπμε θαη εμαηξεηηθά έζνδα 
γηα ηνλ πξννξηζκφ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ θηινμελία κεγάισλ ζπλεδξίσλ. Σν 
λεζί ηεο Κσ δέρεηαη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ δηάθνξα ζπλέδξηα, επί ην πιείζησλ 
ηαηξηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ γλσξίζκαηνο φηη 
απνηειεί γελέηεηξα ηνπ Παηέξα ηεο Ηαηξηθήο, Ηππνθξάηε, γεγνλφο πνπ πξνζθέξεη ηελ 

                                                
17

 http://www.kos.gr/ 
18 ttps://etravelnews.gr/  
19 https://el.wikiloc.com/  
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επθαηξία αλάπηπμεο θαη ηαηξηθψλ ζπλεδξίσλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ 
εθηφο απφ ηελ επθαηξία πνπ παξνπζηάδεη, λα επεθηαζεί ρξνληθά ε ηνπξηζηηθή πεξίνδνο 
θαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, δίλεη θαη ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο πνιιψλ άιισλ 
επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ ηνπ λεζηνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ νξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.20 

Αξρηθά, ε Κσο εθκεηαιιεπφκελε ηεο ζχλδεζήο ηεο ηζηνξηθά κε ηνλ Ηππνθξάηε, 
κπνξεί λα πξνζειθχεη πιήζνο θφζκνπ θαη λα απνθηήζεη παγθφζκηα αλαγλσξηζηκφηεηα, 
ζπλδπάδνληαο ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ λεζηνχ ηαπηφρξνλα κε ηελ δηνξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ (θαη ηαηξηθψλ) θαη εθδειψζεσλ. Γειαδή, νη γηαηξνί πνπ επηζθέπηνληαη ην 
λεζί κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ζπλέδξηα ηνπ θιάδνπ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα 
κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηνλ ρψξν «γέλλεζεο» ηεο επηζηήκεο ηνπο 
πξαγκαηνπνηψληαο ηηο δηαθνπέο ηνπο, θάηη ην νπνίν ζα απνηεινχζε εμαηξεηηθφ brand 
name γηα ην λεζί. 

Δθηφο ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ ηφπνπ πνπ είλαη ιφγνο έιμεο γηα ηνπο ζπζρεηηδφκελνπο 
κε ηελ ηαηξηθή επηζηήκε ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζε 
επηρεηξεκαηίεο κε επξχηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν ζπλεδξηαθφ θέληξν Κσ (KICC) είλαη καδί κε άιια απφ ηα κεγαιχηεξα ζπλεδξηαθά 
θέληξα ηεο Διιάδαο. Γηαζέηεη θεληξηθή αίζνπζα ρσξεηηθφηεηαο 2.300 αηφκσλ, ελψ 
κπνξεί λα ππνζηεξίμεη παξάιιειεο ζπλεδξηάζεηο ζε 20 δηαθνξεηηθέο αίζνπζεο. Ο 
εθζεζηαθφο ρψξνο πνπ δηαζέηεη αλέξρεηαη ζηα 3.000 η.κ., ελψ κεηαμχ άιισλ δηαζέηεη 
θαη απηφλνκεο ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering) γηα πάλσ απφ 2.000 άηνκα ελψ 
παξάιιεια ππνζηεξίδεηαη θαη απφ εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο (1450 δσκάηηα) ζε 
μελνδνρείν δίπια απφ ην ζπλεδξηαθφ (αλαθεξφκελε ζην μελνδνρείν Kipriotis Village 
Resort ηνπ νκίινπ πνιπηειψλ μελνδνρείσλ kipriotis Hotels). 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη αξθεηά πνιπηειή μελνδνρεία, ηθαλνπνηεηηθά εμνπιηζκέλα 
πνπ πξνζθέξνπλ κηθξφηεξεο ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

4.3.6 Ο Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο ζηελ Κσ 

Ζ Κσο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εμαηξεηηθφ πξννξηζκφ αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 
ηνπξηζκνχ. Απνηειψληαο λεζί κε πινχζηα ηζηνξία, πνιιά αξραηνινγηθά κλεκεία, 
κνπζεία θαη ηζηνξηθή ζχλδεζε κε ηνλ Παηέξα ηεο ηαηξηθήο, Ηππνθξάηε, πιεξνί 
αλακθηζβήηεηα ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαπηχμεη ηελ ελ ιφγσ ελαιιαθηηθή κνξθή 
ηνπξηζκνχ. Γηαζέηεη αμηνζέαηα πνιηηηζηηθνχ αιιά θαη ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 
φπσο: ην Αζθιεπηείν, ην θάζηξν, ην Ρσκατθφ σδείν, ε Ρσκατθή νηθία, ην αξραηνινγηθφ 
κνπζείν Κσ θαη πιήζνο άιισλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη πξνγελέζηεξα (βιέπε ζει. 29-
30). 

Ο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε άλζηζε θαη πξνζειθχεη άηνκα κε 
έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζξεζθεία θαη ηελ εμεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ 
κέζα απφ ηελ ηζηνξία, κε απνηέιεζκα γηα πνιινχο λα απνηειεί ίζσο θαη κνλαδηθφ 
ιφγσ επίζθεςεο ελφο πξννξηζκνχ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζην λεζί 
ηεο Κσ παξνπζηάδνπλ αζηαζή εηθφλα (πεξηζζφηεξν ζηηο επηζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Κάζηξνπ ηεο Κσ γηα παξάδεηγκα, παξά ην Αζθιεπηείν), επζχλε 
ε νπνία βαξαίλεη αξθεηά ηνπο ηνπηθνχο θνξείο αλάπηπμεο γηα ηελ κε ελεξγφ δξάζε ηεο 
πνπ αθνξά ηελ ζσζηή πξνβνιή ησλ ρψξσλ ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε 
δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζθέςεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο 
ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ πνπ έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ «κηα παξαιία θαη 
ήιην».  

ην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ δεκνζηνπνηήζεθε απφ ην Σακείν Αξραηνινγηθψλ 
Πφξσλ ε ελεξγφ δξάζε ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο  θνξείο θαη ζε ηνπηθφ αιιά 
θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη ηφλσζε αιιά 

                                                
20 http://www.hapco.gr/  
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θαη κεγαιχηεξε απήρεζε απφ ηηο νκάδεο επηζθεπηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ελ 
ιφγσ ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ. 

 
Γηάγξακκα 10. Οη επηζθέςεηο ζηα δχν πην δεκνθηιή ζεκεία ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ηεο Κσ 2013-2017 

 
Πεγή: Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ (ΣΑΠ)- Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέα 

 
4.4 Πξνηάζεηο πινπνίεζεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Κσ 

4.4.1 Πξνηάζεηο γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ-Πξντφλ 

Ζ Κσο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, αλήθεη ζηα λεζηά κε ηελ 
κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα ζηελ Διιάδα, κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε λα απνηειεί 
βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νηθνλνκηθή επδαηκνλία. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αθίμεσλ, 
έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη αλάγθε αλαδήηεζεο πξφζζεησλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ, εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ, πνπ ζα πξνζειθχζνπλ λέεο αγνξέο θαη ζα 
θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο κήλεο πέξαλ ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ.  

 Ζ ηζηνξηθφηεηα ηεο Κσ σο ε παηξίδα ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηεο Ηαηξηθήο, δίλεη έλα 
ζνβαξφηαην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζην λεζί λα απνηειέζεη πφιν έιμεο 
δηεζλψλ ηαηξηθψλ ζπλεδξίσλ θαη φρη κφλν, αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ 
ησλ ηαηξηθψλ παλεπηζηεκίσλ, ηα νπνία ζα ήζειαλ λα δείμνπλ ζηνπο θνηηεηέο θαη 
κειινληηθνχο γηαηξνχο ηελ παηξίδα ηνπ Ηππνθξάηε, θαη ηνλ ρψξν πνπ ηέζεθαλ 
ηα ζεκέιηα ηεο ζχγρξνλεο Ηαηξηθήο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κέξνο 
ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ ηεο Κσ, αιιά θαη κηα ζνβαξή πξφηαζε 
φζνλ αθνξά ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο γηα λα εθκεηαιιεπηεί ην φλνκα θαη ηελ 
θήκε απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ λεζηνχ. Αλ κελ ηη άιιν, ε 
ηαηξηθή θαη ην φλνκα ηνπ Ηππνθξάηε ζα κπνξνχζαλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 
ηξνκεξφ brand name, έλα φλνκα πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ζα 
είρε θαη θαλέλαλ αληαγσληζκφ. Πέξαλ ηνχηνπ φκσο, ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 
δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλέδξηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηαηξηθή επηζηήκε 
αιιά αθνξά φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο. Σα ζπλέδξηα κπνξνχλ λα 
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απνηειέζνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε εηδηθή κνξθή ηνπξηζκνχ γηα ην λεζί, αθνχ 
δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα λα ππνζηεξίμεη κεγάια αιιά θαη κηθξά 
ζπλέδξηα απνηειψληαο κηα ηνπξηζηηθή ππνθαηεγνξία κε κεγάια έζνδα θαη 
κεγάιε ζπκκεηνρή αξθεηψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 Ζ Κσο επίζεο ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ ήδε 
αλεπηπγκέλν ζαιάζζην ηνπξηζκφ (γηψηηλγθ- θξνπαδηέξα- ππνζαιάζζην 
ηνπξηζκφ) ηα νπνία φκσο απαηηνχλ ηελ ζχκπξαμε ηεο πνιηηείαο, ηφζν ζε 
επίπεδν θεληξηθήο θπβέξλεζεο φζν θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 
επεθηείλνπλ ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη δπλαηφηεηεο, κε κέηξα νηθνλνκηθήο 
θχζεσο αιιά θαη ηερληθά (βειηίσζε θαη λέεο ππνδνκέο). 

 Ο Οηθνηνπξηζκφο ζηελ Κσ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο πεξηπαηεηηθφο/ 
πεξηεγεηηθφο  ηνπξηζκφο, κηα ζχγρξνλε κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε 
Κσο ιφγσ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αγνξά ησλ 
ηνπξηζηψλ πνπ ηαπηφρξνλα κε ηηο δηαθνπέο ηνπ ζέινπλ λα ζπλδπάζνπλ θαη ηνλ 
πεξίπαην ζηελ θχζε. Ζ δξάζε ηεο ηνπηθήο πνιηηείαο δηαδξακαηίδεη γηα άιιε κηα 
θνξά ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελ ιφγν κνξθήο κε ζθνπφ λα γίλεη 
ην λεζί ηφπνο έιμεο γηα ηνπο δπλακηθνχο πεξηπαηεηέο. Ο Γήκνο ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο γηα λα κπνξνχλ λα 
πιεξνθνξνχληαη νη ελδηαθεξφκελνη. Δπίζεο, είλαη αξθεηά ζεκαληηθή ε 
επέλδπζε ζε απαξαίηεηα έξγα, φπσο νξηνζέηεζεο δηαδξνκψλ, ζήκαλζεο, 
πηλαθίδσλ κε πιεξνθνξίεο, νδεγίεο θαηεχζπλζεο, παγθάθηα, θηφζθηα αιιά θαη 
ελέξγεηεο αηζζεηηθήο βειηίσζεο θαη εμσξατζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη 
απνξξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Κσ αθελφο πξνυπνζέηεη ηελ 
χπαξμε κλεκείσλ, κνπζείσλ θαη ηζηνξηθά πινχζησλ πεξηνρψλ θαη αθεηέξνπ 
είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ζσζηή πξνβνιή φισλ ησλ ελ ιφγσ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηνηρείσλ, ε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε 
νκάδεο ζε ζπγθεθξηκέλεο κέξεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ, 
ηελ δεκηνπξγία πξφζζεησλ εζφδσλ αιιά θαη δεκηνπξγίαο ηεο εηθφλαο ελφο 
λεζηνχ πνπ έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηα θαζηεξσκέλα 
ζηνηρεία ησλ Διιεληθψλ λεζηψλ ήιηνο-ζάιαζζα.  
 

4.4.2 Σηκνινγηαθή πνιηηηθή 

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ δχζθνια κπνξεί λα ξπζκηζηεί, κεηά 
ηνπιάρηζηνλ απφ θάπνην επίπεδν θαη πάλσ. Δίλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ελψ ζηηο 
λεζησηηθέο νληφηεηεο ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή εμαξηάηαη θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 
κεηαθνξέο, αθνχ ζηεξίδνληαη απφ ηηο αεξνπνξηθέο, αθηνπιντθέο ή/θαη νδηθέο 
κεηαθνξέο γηα λα ζπλδεζνχλ κε άιιεο πεξηνρέο, ηηκέο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε νπνία κπνξεί λα έρεη κεγάιε επίδξαζε ζην 
ηνπξηζκφ ηεο ρψξαο, αιιά θαη ζε θάζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ μερσξηζηά. 

Ο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, ε Κσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, έρεη ιίγα εξγαιεία 
γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη πνιηηηθή ηηκψλ, ελψ γεληθφηεξα κε ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ε νπνία ηελ πξνθεηκέλε πεξίνδν δηέξρεηαη κηα απφ ηηο 
ρεηξφηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεο, κε ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ην 2019 (ζηελ Κσ), κε 
ηνλ θφξν δηαλπθηέξεπζεο απφ ην 2018 αιιά θαη έλα κεηαλαζηεπηηθφ πνπ ζπλερψο 
απμάλεηαη, ε δήηεζε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ πιήηηεηαη. Γεγνλφηα ηα νπνία 
απνζαξξχλνπλ θάζε νπζηαζηηθή πξννπηηθή επελδχζεσλ θαη αλάπηπμεο θεξδψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ νη 
ηνπξίζηεο πνπ ηηο επηιέγνπλ δελ απαζρνινχληαη ηφζν κε ηηο ηηκέο, ηδίσο αλ 
ηθαλνπνηνχληαη. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα πςειή 
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, αθνχ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη θάπνηεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ 
εηδηθνχ θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη λέεο θαη ζπληζηάηαη ε ηηκνιφγεζε 
δηείζδπζεο, αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα πξνζηηή, αξρηθά, ηηκή φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 



 

- 52 - 
 

ζσζηή πξνβνιή κπνξεί λα απνβεί επηθεξδήο επηινγή απνζπψληαο έλα ζεκαληηθφ 
θνκκάηη ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, αλαθεξφκελε ζε έλα λεζί ηεο Διιάδαο κε ηηο θαιέο 
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο αθφκα θαη ηνλ ρεηκψλα, πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε επηβνιή 
δηαθνξηθήο ηηκνιφγεζεο, δηαθνξνπνίεζε δειαδή ηεο ηηκήο αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηβνιή ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζηηο πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο 
(low season) θαη ε δηαθνξνπνίεζε ζε πεξηπηψζεηο νκάδσλ. 

Σέινο, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πξέπεη θπξίσο λα πξνέιζεη κεηά ηελ ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε ησλ ηηκψλ ησλ αληαγσληζηηθψλ πξννξηζκψλ ζηελ Διιάδα (δεδνκέλνπ φηη ε 
Σνπξθία έρεη πνιχ ρακειέο ηηκέο ιφγσ ηηο ππνηίκεζεο ηεο ιίξαο, πνιηηηθή πνπ δελ 
κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ην λεζί), ελψ ζεκαληηθή ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζην 
λα κελ ππάξμεη ππνβάζκηζε ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

4.4.3 Πνιηηηθή δηαλνκήο 

Ζ πνιηηηθή δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ (άξα ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 
παξερφκελεο ππεξεζίαο) απνηειεί ηελ πην βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί 
θαη λα πινπνηεζεί κεηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάξθεηηλγθ. Δίλαη νπζηαζηηθά ε 
πξνζπάζεηα δηάζεζεο θαη δηαλνκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο/ππεξεζίαο ζηνπο 
δπλεηηθνχο πειάηεο θαη απηή ε πνιηηηθή πινπνηείηαη κε δχν ηξφπνπο. 

 Άκεζα: φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηινγέο πξνψζεζεο (βι. 4.4.4. επφκ.) ε 
ζηφρεπζε γίλεηαη απεπζείαο ζηνπο δπλεηηθνχο επηζθέπηεο απεπζείαο κέζσ 
δηαθήκηζεο, δηαλνκήο θπιιαδίσλ, δηαδηθηχνπ, θνηλσληθψλ κέζσλ θαη άιισλ 
πξαθηηθψλ, φπσο ε ζπλεξγαζία ηνπ δήκνπ κε ηνλ ΔΟΣ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη ηθαλά λα πξνζειθχζνπλ ηνπξίζηεο-επηζθέπηεο 
εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Έκκεζα: ρξεζηκνπνηψληαο θαλάιηα δηαλνκήο ηνπξηζκνχ, φπσο πξαθηνξεία 
ιηαληθήο πψιεζεο, ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο (tour operators) ζηηο ρψξεο ησλ 
επηζθεπηψλ , κεγάιεο εηαηξείεο πξνψζεζεο ηνπξηζηηθψλ παθέησλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Κσ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηηο δχν 
κεζφδνπο, πξνβάιινληαο άκεζα ηελ επηρείξεζε ηνπο, αιιά ζπλεξγάδνληαη θαη κε 
ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο πξνθεηκέλνπ λα θιείζνπλ παθέηα 
δηαθνπψλ.  
Σα βαζηθά θαλάιηα δηαλνκήο είλαη: 
 

 Online Travel Agencies - Γλσζηή ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν σο OTA’s, είλαη έλα 
απφ ηα πην ηζρπξά θαλάιηα δηαλνκήο. 

 Tour operator - Καηαιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ζην ηνπξηζηηθφ θχθισκα 
θαη δχλακε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δήηεζεο. Αξθεηνί tour operator 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πξννξηζκνχο κε γεσινγηθφ ηνπξηζκφ, γεγνλφο πνπ 
ζεκαίλεη φηη κε ηηο θαηάιιειεο πξνζθνξέο (πρ. Αχμεζε πεξηζψξην θέξδνπο) 
κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ππνθίλεζή ηνπο. 

 Σν Internet – Δξγαιείν άκεζεο δηαλνκήο, κε ηεξάζηηεο πξννπηηθέο αχμεζεο ησλ 
πσιήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο πιένλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη 
δπλαηφηεηα θξαηήζεσλ. Ο Γήκνο ηεο Κσ θαη νη ηνπηθνί θνξείο ζε ζπλεξγαζία 
κε ηνλ ΔΟΣ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ γηα ηελ 
ηζρπξνπνίεζε έλαληη ησλ t.o θαη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. 

4.4.4 Πνιηηηθή πξνψζεζεο 

Όζνλ αθνξά ζε θεληξηθφ επίπεδν, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα 
καθξνπξφζεζκν ζηξαηεγηθφ ηνπξηζηηθφ ζρεδηαζκφ φπνπ ζα πξνβάιεη ηελ ρψξα θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο φρη ζε ζρέζε κε θάπνην θζελφηεξν αληαγσληζηηθφ πξννξηζκφ, αιιά 
γηα ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ ηεο. 

ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε λέα ζπλεξγαζία κεηαμχ ΔΣΔ, Marketing Greece θαη 
πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ πξνζθέξεη πξννπηηθέο γηα ην «άλνηγκα» λέσλ αγνξψλ, ηελ 
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ελίζρπζε, ηελ επνηθνδνκεηηθφηεξε πξνψζεζε ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ζε 
επίπεδν ηνπξηζηηθνχ. Αλ ε Κσο θαηαθέξεη λα πξνβάιεη ηελ κνλαδηθφηεηά ηεο, θαη 
ηαπηφρξνλα, κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο πξνψζεζεο ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ ηνπξηζκνχ ηφηε κπνξεί λα αλαδεηρζεί, λα απμεζεί ε επηζθεςηκφηεηα ηεο ζε κηα 
αγνξά πνπ είλαη ζαθψο πην «πνηνηηθή» απφ εθείλε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 
ελδερνκέλσο πην πξνζνδνθφξα.  

Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, ησλ επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ θαη 
θνξέσλ ηφηε ζα εληζρχζεη ην αληαγσληζηηθφ θαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε 
ηα γχξσ λεζηά θαη ζα σθειεζεί άκεζα. 
 

Σαθηηθέο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο γηα ηελ Κσ 

 Δπηινγή  ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ αγνξάο θαη  εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ 
πειαηεηαθψλ νκάδσλ βάζεη βειηίσζεο θαη πξνψζεζεο πξντφληνο. 

 ηνρεπκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κε ζαθή παξνπζίαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ ζπλζέηνπλ ην πξντφλ ηεο Κσ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν κε 
ηεξάζηηα απήρεζε αλά ηνλ θφζκν. 

 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαθήκηζεο-παξνπζίαζεο ηνπ λεζηνχ θαη ησλ 
ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζε εζληθφ επίπεδν, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 
εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Δμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε πειαηεηαθψλ νκάδσλ βάζεη πξντφληνο/ππεξεζίαο. 
 
Χζηφζν, ε πξνζέγγηζε ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε θαη 
απαηηνχλ εηδηθή πιεξνθφξεζε. Γηα παξάδεηγκα: 

 Οη δεκνζηνγξάθνη ηνπξηζκνχ: Γειηία ηχπνπ κε άξζξα θαη ηδέεο. 

 Σα ζηειέρε γξαθείσλ ηνπξηζκνχ: Δπηζηνιέο, ηδέεο γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ. 

 Ζ πειαηεία εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ε νπνία πξνζειθχεηαη κέζσ θνξέσλ (πρ. 
Παλεπηζηήκηα, αζιεηηθνί φκηινη, επηζηεκνληθέο ελψζεηο, θ.α.), αιιά θαη εηδηθψλ 
θαλαιηψλ, δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, θ.α. 
 

Σέινο, νη δεκφζηεο ζρέζεηο, ην internet, ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο πξνβνιήο κε 
ζηφρν ηελ άκεζε πψιεζε- επαθή κε tour operator, αιιά θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
δπλαηφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ηζηνζειίδσλ είλαη νη 
πξνηεηλφκελεο επηινγέο γηα ηελ πξνψζεζε θάζε επηρείξεζεο κεκνλσκέλα θαη άξα ηνπ 
λεζηνχ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ 
ζρεδίσλ Μάξθεηηλγθ θαη ηελ δεκηνπξγία ζεσξεηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζην λεζί ηεο Κσ. Χο πξψηνο ζηφρνο είλαη 
ε αχμεζε εζφδσλ κε γλψκνλα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο απφ νκάδεο εηδηθψλ 
θαη ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηψλ. 

Ζ Κσο, πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ δηαζέηεη έλαλ πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ππνδνκέο πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 
νξηζκέλσλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ.  

Μέρξη ζήκεξα ε Κσο επηθεληξψλεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο πξνβάιινληαο 
ην ηξίπηπρν ήιηνο-ζάιαζζα-άκκνο. Οη λέεο ηάζεηο ησλ αγνξψλ φκσο πξνζηάδνπλ ηελ 
αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ κε κεησκέλεο (ή θαζφινπ) επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ελψ νη 
απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 
βηνκεραλνπνίεζεο πνιιψλ θιάδσλ, δεκηνπξγνχλ πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ, θάπνηεο 
απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηελ Κσ κε κεγάιε επηηπρία.  

 Ζ ηκεκαηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ε δηαλνκή θαη ε πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηνπξηζηηθή 
πξνζθνξά ηνπ λεζηνχ απνηεινχλ ηνλ πξψην άμνλα δξάζεο. Αθνινπζεί ε αλάπηπμε 
λέσλ θαη εηδηθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο 
πξνζθνξάο θαη ηελ πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ γηα λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ν 
πνιηηηζηηθφο, ν πεξηπαηεηηθφο/πεξηεγεηηθφο, ν ζπλεδξηαθφο θαη ν «εκπινπηηζκέλνο» 
ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο. Γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε νξηζκέλσλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ ηνπξηζκνχ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-
ηηκήο. Με ηελ πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ κε βειηησκέλεο ππνδνκέο, ηελ 
παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ κε πεξηζζφηεξε επειημία κε γλψκνλα ηνλ ζεβαζκφ 
ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ε Κσο ζα σθειεζεί άκεζα, ζα απμεζεί ε 
επηζθεςηκφηεηα ηεο θαη ζα απνθηήζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηα γχξσ 
λεζηά. Δπηπιένλ, ε ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 
κε θνλδχιηα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ 
είλαη πξσηεχνλ ζηφρνο γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ λεζηνχ.  

Μέζα απφ ηελ ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο Κσ αθνινχζεζε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ 
θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο θαζψο θαη αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, φπνπ 
παξαηέζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ λεζηνχ ηφζν γηα ηελ βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 
κνξθψλ ηνπξηζκνχ (πρ. πλεδξηαθφο, Κξνπαδηέξαο, ν ηνπξηζκφο ζθαθψλ αλαςπρήο 
θαη ν Οηθνηνπξηζκφο) αιιά θαη λέσλ φπσο ν πνιηηηζηηθφο θαη  ν ππνβξχρηνο ηνπξηζκφο. 

Σέινο, κε ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ δηφξζσζε ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο, 
ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ηνπ λεζηνχ ζα απμεζεί, ζα εληζρπζεί ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα 
έλαληη ησλ ππνινίπσλ λεζησηηθψλ πξννξηζκψλ  ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 
(πρ. Σν Μπφληξνπκ ηεο Σνπξθίαο) θαη ζα γίλεη βήκα γηα ηελ έληαμε ησλ εηδηθψλ θαη 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζην λεζί ηεο Κσ. 
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