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Χαιρετισμός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη,
εκδότριας και διευθύντριας
του Ομίλου economia

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Ο 26ος economia φοιτητικός διαγωνισμός που μόλις ολοκληρώθηκε, αποτελεί
ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία: είναι ο διαγωνισμός που έτρεξε κατά τη
διάρκεια της αναπάντεχης και δραματικής κρίσης της πανδημίας του covid-19.
Μια εμπειρία πρωτόγνωρη για όλους μας, αλλά φυσικά ιδιαίτερα για τη νέα
γενιά, που δεν έχει γνωρίσει τέτοιας έκτασης ανατροπή.
Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν και πάλι ιδιαίτερα επίκαιρο, αφού στη
σημερινή συγκυρία ο ελληνικός τουρισμός είναι από τους πιο ευάλωτους κλάδους της οικονομίας μας. Από τη μεγάλη συνεισφορά του στο ΑΕΠ, η συμβολή
του αυτή τη χρονιά θα είναι μειωμένη. Και όπως είδαμε μαζί με την επιτροπή
αξιολόγησης, οι περισσότερες εργασίες περιείχαν στην ανάλυσή τους και αυτό
το ιδιαίτερο σημείο με πρωτότυπες προτάσεις για την αντιμετώπισή του.
Θα ήθελα λοιπόν, από την θέση αυτή, να ευχαριστήσω όλους ανεξαιρέτως
τους πολυπληθείς συμμετέχοντες, που προήλθαν από 27 τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλα τα σημεία της χώρας μας, αλλά και από το εξωτερικό. Όπως φυσικά να συγχαρώ τους νικητές του φετινού διαγωνισμού, με
την ευχή να έχουν σύντομα την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις ιδέες τους στον
επαγγελματικό στίβο..
Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι με ιδιαίτερη λύπη αποφασίσαμε να δοθούν
τα βραβεία φέτος έξ αποστάσεως διαδικτυακά, υπακούοντας στις συστάσεις
των αρμοδίων για τη μη διοργάνωση πολυπληθών εκδηλώσεων. Θα λείψουν
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στους συνεργάτες μου και σε μένα ιδιαίτερα, η προσωπική γνωριμία με τους
βραβευμένους και η πάντα συγκινητική ανεπίσημη συζήτηση μέσα σε θερμή
ατμόσφαιρα με τους παρευρισκομένους και τις οικογένειες των νικητών που
συνήθως τους συνοδεύουν.
Τέλος, θέλω να απευθύνω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης: την πρόεδρο της επιτροπής Μαρία Λεκάκου, καθηγήτρια
του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, την Αγάπη Σμπώκου, διευθύνουσα σύμβουλο των Ph~aea Resorts, τον
Δημήτρη Φραγκάκη, Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ και τον Aλέξανδρο Βασιλικό,
Πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, οι οποίοι παρά το
βεβαρημένο τους πρόγραμμα λόγω των απρόσμενων σοβαρών προβλημάτων
που αντιμετωπίζει ο τομέας λόγω της πανδημίας, υπήρξαν συνεπέστατοι στην
παράδοση της βαθμολογίας.
Παράλληλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ‘Ιδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών
Ερευνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος που μας στήριξαν με την
αιγίδα τους καθώς και στους παλιούς και νέους χορηγούς του Διαγωνισμού και
των βραβείων.
Κλείνοντας, εύχομαι να συναντηθούμε και πάλι με τον φοιτητικό κόσμο στον 27ο
διαγωνισμό της economia, που θα ξεκινήσει δυναμικά το φθινόπωρο του 2020.
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Οι Προηγούμενοι Διαγωνισμοί
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Οι νικητές του 21ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
•

Κυριάκος Σουλιώτης,
επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

•

Λίνα Νικολοπούλου,
διευθύνουσα σύμβουλος της Mindwork

•

Κωνσταντίνος Ευρυπίδης,
πρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας, διευθύνων σύμβουλος Genesis Pharma

•

Eιδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
δημοσιογράφος, διευθυντής περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση

Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)
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2017-2018
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μsc INTERNATIONAL SHIPPING FINANCE & MANAGEMENT, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΛΛΙΝΙΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙA ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΙΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΠΑΛΑΓΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι νικητές του 24ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία
με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησσης και εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
•

Κώστας Γραμμένος,
Πρόεδρος του Κέντρου Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοπιστωτικών
στο Cass Business School, City, University of London, Πρόεδρος
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

•

Θανάσης Μαρτίνος,
Διευθύνων Σύμβουλος της Eastern Mediterranean Maritime Ltd.

•

Δανάη Μπεζαντάκου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Navigator Shipping Consultants Ltd.

•

Γιώργος Ξηραδάκης,
Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants Ltd., Γενικός Γραμματέας
της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας, Πρόεδρος
του Propeller Club Πειραιά

•

Ειδικός Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
Γενικός Διευθυντής Ομίλου economia

Xώρος τελετής απονομής βραβείων: Ιστορική Βιβλιοθήκη Αικατερίνης Λασκαρίδη
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2018-2019
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΤΟΓΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΚΑΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΑΓΚΟ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΚΟΡΔΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΡΑΒΕΙA ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι νικητές του 25ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
INTERNATIONAL BANKING LAW & FINANCE, UNIVERSITY OF EDINBURGH

Επιτροπή Αξιολόγησης:
•

Γιώργος Παγουλάτος,
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

•

Άκης Σκέρτσος,
Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ

•

Βασίλειος Κουτεντάκης,
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Distribution Networks, Τράπεζα Πειραιώς

•

Mάρκος Βερεμής,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Upstream Α.Ε.

•

Ειδικός Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
Γενικός Διευθυντής Ομίλου economia

Xώρος τελετής απονομής βραβείων: Αίθουσα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα
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ΧΟΡΗΓΟΙ
Πανελλήνιων Φοιτητικών Διαγωνισμών
1994 - 2019
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΤΗΡ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
AΣΦAΛEIAI MINETTA
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΑΖΩΜΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
EΘNIKH AΣΦAΛIΣTIKH
ΕΕΔΕ
EΘNIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΒΑΝΗ
ΕΛΓΕΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
EΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ POLO
ΕΥΔΑΠ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ Π. & ΑΛ.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
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ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
ΙΟΒΕ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΪΙΑ
MOTOΔYNAMIKH
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO
ΑΘΗΝΩΝ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO
ΑΘΗΝΩΝ - MBA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΒ
ΣEΠE
ΣT. ΔHMAΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ALBERT COHEN
ΤΙΤΑΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΩΚΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ADIDAS
AEGEAN
AEGEAN BULK Co, Inc.
AIΕSEC
AIR CHINA
ΑΙΤ ATHENS INFORMATION
TECHNOLOGY

ALBA GRADUATE BUSINESS
SCHOOL, THE AMERICAN
COLLEGE OF GREECE
ALPHA BANK
ANEK LINES
ARIA HOTELS
ATTICA BANK
BALLANTINE’S
BAHAS, GRAMATIDIS &
PARTNERS
BCA COLLEGE
BP HELLAS
CHIPITA
COCO-MAT
CRISTIAN DIOR
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
EASTERN MEDITERRANEAN
MARITIME
LIMITED
E-FOOD.GR
EUROBANK EFG
ERNST & YOUNG
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HELLENIC MOTORMUSEUM CAPITOL
ATHENIAN
HEWLETT PACKARD HELLAS
i-LEARN ACADEMY
ΙNFOBANK HELLASTAT
INFO-QUEST TECHNOLOGIES
INTERAMERICAN ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRACOM ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRALOT
IST COLLEGE
JADE HELLAS

KEFI S.A.
KING GEORGE HOTEL
KPMG
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MAD
MATILDA HOTEL
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MIND WORK
MINOAN LINES
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
NAVIGATOR

NOVARTIS
PANAFON
PEOPLECERT
PHARMATHEN
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL
TOUR
RANK XEROX
REUTERS
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
SCOOTERISE
SETE
SI ENORASIS ADVERTISING
SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON

STEDIMA
STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS
SUCHARD
TITAN
THENAMARIS SHIPS
MANAGEMENT INC
TUV SUDDEUTSCHLAND
UNIFON
VIRGIN ATLANTIC
VIVODI
VODAFONE
WISTA HELLAS
YOU.GR
XIOSBANK

Χορηγοί Επικοινωνίας
ΑΘΗΝΑ 9,84
ΑΝΤΙ RADIO 97,5
(Θεσσαλονίκη)
ΕΚΦΡΑΣΗ 92,4 (Θεσσαλονίκη)
ΕΡΤ
ΕΡΤ3
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΧΟΣ 90,9 (Λάρισα)
KAΘHMEPINH εφημερίδα
KAPIEPA εφημερίδα
ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO
ΑΘΗΝΩΝ - MBA
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9,84
(Θεσσαλονίκη)
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΣ 88,6 FM
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
ACTIONGLOBAL
COMMUNICATIONS HELLAS
ALEXANDROUPOLIS RADIO DEE
JAY 94,8
ALPHA NEWS 98,7 FM

ALPHA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ASTRA RADIO 93,2 (Μυτιλήνη)
BLUE FM 92,6 (Τρίπολη)
CAPITAL LINK
CLASSIC FM 96,14
((Θεσσαλονίκη)
COOL FM 106,8 (Ρέθυμνο,
Κρήτη)
COSMOS FM 90,7 (Αγρίνιο)
E-SHOP.GR
EPIXEIRO.GR
FLY FM 95,9 (Ρέθυμνο, Κρήτη)
GREEKJUSTICE.GR
GREEKBOOKS.GR
HAPSc
HELLASTAT
JERONIMO GROOVY 88,9
KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (Μυτιλήνη)
KISS FM 92,2 (Πάτρα)
MAD, WWW.MAD.TV,
MAD RADIO 106,2
METRO 89,2 (Ηράκλειο, Κρήτη)
NEO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 102,3
(Ηράκλειο, Κρήτη)

NITRO RADIO 102,5
NOVA ΣΠΟΡFM, SPORTDAY
POWER 100,2 (Βόλος)
RADIO DJ 105 (Αρκαδία)
RADIO IN 93,1 (Ιωάννινα)
RADIO1 FM 88 (Ρόδος)
SAFIA
SIN RADIO
SFERA 102,2
SFERA 96,6 (Πάτρα)
SKYWALKER.GR
STARTUP.GR
STENTORAS.GR
STEP UP
STUDIO 19 101,9 (Ηράκλειο,
Κρήτη)
SUPER B TV (Πάτρα)
UNIVERSITY PRESS
THINK DIGITAL
TOP FM 105 (Άρτα)
TOP FM 98,9 (Χίος)
YES TO SHIPPING FORUM
YOUTH ENTREPRENEURSHIP
CLUB
ZHTEITAI.GR

63

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1994-2019
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΤΑΚΗΣ
ΒΑΡΑΓΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΡΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΚΟΡΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΕΛΛΑΡΟΚΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ – ΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ Θ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΟΥ ΝΕΛΛΗ
ΚΙΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
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ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ – ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛΙΒΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΑΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΩΥΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ
ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΝΑΝΣΥ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΙΟΒΗ
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΩΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΣΚΕΡΤΣΟΣ ΑΚΗΣ
ΣΚΟΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑΝΕΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΖΗΚΑΣ ΤΑΣΟΣ
ΤΖΑΚΟΥ – ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΛΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΣΣΙΔ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

26ος Φοιτητικός
Διαγωνισμός

Χορηγοί

1ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

Τέσσερα διπλά αεροπορικά εισιτήρια για διαδρομές εξωτερικού
στα τέσσερα μέλη της ομάδας

2ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

50% υποτροφία
στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Τουρισμού
Μια πλήρης υποτροφία
σ’ ένα από τα προγράμματα Diplomas

3ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

Δυο 50% υποτροφίες σε εκπαιδευτικά προγράμματα
στα δύο μέλη της ομάδας

4ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας
Τέσσερα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για τη γραμμή
Πειραιάς-Ηράκλειο ή Πειραιάς-Χανιά στα τέσσερα μέλη της ομάδας

5ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας
Δύο voucher διαμονής σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα
στα δύο μέλη της ομάδας
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1ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας
Μια πλήρης υποτροφία στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ

Συμμετοχή & φιλοξενία
στη Γενική Συνέλευση

2ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας
Μια πλήρης υποτροφία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα

3ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας

50% υποτροφία σ’ ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

4ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας
1.000 ευρώ χρηματικό έπαθλο

5ο Α Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας

Ένας Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας

5ο Β Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας
Ένα διπλό ακτοπλοϊκο εισιτήριο μετ’ επιστροφής για τη γραμμή
Πειραιάς-Ηράκλειο ή Πειραιάς-Χανιά
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Μια ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση
στα μέλη των νικητριών ομάδων

Μια ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στα περιοδικά Οικονομική Επιθεώρηση και Greek Business File
στους νικητές των επαίνων

Το βιβλίο “Ψηφίδες Ιστορίας του Ελληνικού Τουρισμού” σε όλους τους νικητές
και το βιβλίο “Τourism and Crisis in Europe XIX-XXI centuries” στους νικητές των επαίνων”

Μια ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο περιοδικό Επιχείρηση
στους νικητές των ατομικών εργασιών
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Διοργάνωση

Σε συνεργασία

Υπό την αιγίδα

Υποστηρικτές Χορηγοί

Χορηγός Τόμου
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Κύριος Χορηγός Επικοινωνίας

Xoρηγοί Επικοινωνίας

70

BERNITSAS
Η Μπερνίτσας Δικηγορική Eταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά παροχής νομικών
υπηρεσιών σε θέματα εμπορικού δικαίου και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία σε εγχώριες και διασυνοριακές συμφωνίες, με συμμετοχή σε πολλές σημαίνουσες και ιδιαίτερα
πρωτοποριακές συναλλαγές κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
Η Εταιρεία παρέχει κορυφαία νομική υποστήριξη στον εταιρικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο, με ειδίκευση στους τομείς των άμεσων ξένων επενδύσεων, των
τραπεζικών συναλλαγών, των κεφαλαιαγορών, των επενδυτικών κεφαλαίων (funds), της
ενέργειας, των έργων (projects), των ιδιωτικοποιήσεων και των συναλλαγών επί ακινήτων,
όπως επίσης και στους τομείς του δικαίου της απασχόλησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ανταγωνισμού, της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, του φορολογικού δικαίου και
του δικαίου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, των δημόσιων συμβάσεων
και της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στους κλάδους των αερομεταφορών, του
περιβάλλοντος, των ασφαλίσεων, των βιοεπιστημών, της υγείας, των τηλεπικοινωνιών,
των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται ιδιαίτερα και
στον τομέα της δικαστικής και διαιτητικής επίλυσης διαφορών με σημαντικές υποθέσεις
διοικητικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, καθώς και εταιρικού εγκλήματος, ορισμένες εκ των οποίων έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης νομολογίας.
Λυκαβηττού 5, 106 72 Αθήνα
T: +30 210 339 2950, +30 210 361 5395 F: +30 210 364 0805, +30 210 361 8789
bernitsas@bernitsaslaw.com
www.bernitsaslaw.com
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NΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ιδρύθηκε το 1977 με όραμα τη δημιουργία ενός πρότυπα
οργανωμένου εκδοτικού οίκου εξειδικευμένου στην πράξη της νομικής επιστήμης και
τις απαιτητικές ανάγκες ενημέρωσης των λειτουργών της δικαιοσύνης. Σήμερα με ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνάει τα 120 άτομα, καθετοποιημένη εκδοτική παραγωγή
και δυναμική παρουσία στον τομέα της διά βίου μάθησης και των νέων τεχνολογιών,
κατέχει ηγετική θέση στον χώρο των επιστημονικών εκδόσεων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και της δημιουργίας πρωτοποριακών διαδικτυακών υπηρεσιών για τα νομικά
και οικονομικά επαγγέλματα, τις Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Τράπεζες και Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρία διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων με σημεία πώλησης στην Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο. Τα
κεντρικά γραφεία στεγάζονται στο κέντρο της Αθήνας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με
σύγχρονες συνεδριακές υποδομές.
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ εκδίδει σε ετήσια βάση περισσότερους από 150 τίτλους βιβλίων καθώς και 15 επιστημονικά περιοδικά που καλύπτουν όλους τους κλάδους του
δικαίου, της οικονομίας, λογιστικής και φορολογίας. Η καθετοποίηση της ετήσιας εκδοτικής παραγωγής, η επιμέλεια των εκδόσεων από εξειδικευμένο επιστημονικό τμήμα, η
υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών σε όλους τους τομείς της εκδοτικής δραστηριότητας καθώς και το κορυφαίο επίπεδο των ακαδημαϊκών και συγγραφέων που συνεργάζονται με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, έχουν καταστήσει το εκδοτικό της έργο σημείο
αναφοράς, αξιοπιστίας και κύρους για τα δικαστήρια, την επιστήμη και την ακαδημαϊκή
και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.
Όσον αφορά στην Εκπαίδευση, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προσφέρει από το έτος 2000
πληθώρα επαγγελματικών σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα νομικά και οικονομικά επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις. Το 2014 αδειοδοτήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας ως κέντρο Διά Βίου Μάθησης
το οποίο συνεργάζεται με καταξιωμένους διδάσκοντες και εκπαιδευτικά ιδρύματα της
χώρας και του εξωτερικού. Οι επίκαιρες θεματικές, το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων
και η άρτια οργάνωση μέσω φυσικής παρουσίας στους σύγχρονους χώρους εκπαίδευσης ή εξ αποστάσεως, προσδίδουν προστιθέμενη αξία που ανοίγει νέους ορίζοντες
στην ατομική και επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευόμενων.
Η πιστοποίηση ISO 29990:2010 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Εκπαίδευσης, καθώς και τα βραβεία όπως το Silver Award στην κατηγορία “Διά Βίου Μάθηση”
και το Gold Award στην κατηγορία “Διασύνδεση με την αγορά εργασίας” για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Certified Paralegal και Data Protection Officer στο πλαίσιο των
Education Business Awards, έρχονται να επισφραγίσουν τη σταθερή προσήλωση της
ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ από το 2005 επενδύει σε πόρους και τεχνολογίες που την
φέρνουν στην αιχμή των εξελίξεων όπως η οικογένεια εφαρμογών ALMA η οποία βελτιστοποιεί την καθημερινή οργάνωση και παραγωγικότητα δικηγορικών εταιριών και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών. Στην πρόκληση της ψηφιακής
εποχής, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ απαντά με τα lexlabs, τον τεχνολογικό βραχίονα της
εταιρίας, μια κοιτίδα τεχνολογίας για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορίας Legal Tech για τα νομικά επαγγέλματα, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες
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και τον δημόσιο τομέα. Έργο των lexlabs είναι νέα Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου
Qualex. Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά της: Πλήρες Νομικό περιεχόμενο πλήρως διασυνδεδεμένο μεταξύ του, Ingenius Qualex - προηγμένα εργαλεία και εφαρμογές, Σύγχρονο
Περιβάλλον Εργασίας, Πρόσβαση από παντού (PC, Κινητό, Tablet), Ευκολία Χρήσης και
η Πλήρης διασύνδεση με την οικογένεια εφαρμογών ALMA next , καθιστούν την Qualex
την Επόμενη μέρα στις Πλατφόρμες αναζήτησης.
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ΙΟΒΕ
To ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου να παρέχει
αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στη
διαμόρφωση πολιτικής.
Η δραστηριότητα του ΙΟΒΕ μέσα στην ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια μοναδικότητα, αφού είναι ο μόνος ανεξάρτητος, αδέσμευτος οργανισμός που ασχολείται με
τα μείζονα ζητήματα της οικονομίας και έχει βασική επιδίωξη να παρεμβαίνει έγκαιρα,
να επισημαίνει, δηλαδή, σήμερα τα κρίσιμα ζητήματα του μέλλοντος και να προτείνει
λύσεις.
Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με το Καταστατικό του, το ΙΟΒΕ επιτελεί τις ακόλουθες
λειτουργίες:
•

Διεξάγει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα για βασικά διαρθρωτικά και τομεακά
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας καθώς και για γενικότερα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής.

•

Παρακολουθεί και αναλύει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές τάσεις, καταγράφει το
επιχειρηματικό κλίμα και διατυπώνει προβλέψεις για τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας.

•

Παρέχει αξιόπιστες και συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες για συγκεκριμένους
τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

•

Συνεργάζεται με ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα
κοινού ενδιαφέροντος και συμμετέχει σε διεθνείς έρευνες για οικονομικά θέματα
και πολιτικές.

•

Παρεμβαίνει και συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής πολιτικής.

•

Αναθέτει και χρηματοδοτεί μελέτες.

Το Ίδρυμα επιτελεί την αποστολή του διατηρώντας θέση επιστημονικής και ακαδημαϊκής ουδετερότητας. Οι κρίσεις επί θεμάτων πολιτικής και προτάσεις, που περιέχονται
στις εκδόσεις του, εκφράζουν τις απόψεις του ερευνητή/συγγραφέα και δεν αντανακλούν, κατ’ ανάγκη, τη γνώμη των μελών του ΙΟΒΕ, της Διοίκησης ή των χορηγών του.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920 με πρωτοβουλία του
Ελευθερίου Βενιζέλου και δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή. Είναι κατά
σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο
στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Σήμερα,
την επιστημονική ταυτότητα του ΟΠΑ προσδιορίζουν οι τρεις του Σχολές: η Σχολή
Οικονομικών Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και η Σχολή Επιστημών και
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, στις οποίες εντάσσονται τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα, 28 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης καθώς και Διδακτορικά Προγράμματα με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό και φοιτητικό του δυναμικό, την προσήλωση στην
καινοτομία και την κοινωνική προσφορά, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την επιστημονική έρευνα, το ΟΠΑ επιδιώκει συνεχώς την εξωστρέφεια και την αριστεία. Χιλιάδες
απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
Καθηγητές σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών. Ταυτόχρονα, το ΟΠΑ συγκαταλέγεται στα Πανεπιστήμια με την υψηλότερη ζήτηση τόσο για τα
προπτυχιακά όσο και για τα μεταπτυχιακά προγράμματά του.
Η εξαιρετική φήμη του αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού,
του ερευνητικού και διδακτικού έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών καθώς
και τις υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η κατάταξη του ΟΠΑ στις έγκυρες διεθνείς λίστες Πανεπιστημίων Shanghai,
QS, Times Higher Education και Eduniversal πιστοποιεί τη διεθνή του αναγνώριση. Αταλάντευτος στρατηγικός στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό
περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους και η εν γένει ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιμότητάς του ΟΠΑ μέσω της αριστείας στην
έρευνα και την εκπαίδευση.

75

ΕΟΤ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) είναι υπεύθυνος για το σχέδιο marketing
της Ελλάδας και την τουριστική της προβολή παγκοσμίως. Κύρια αποστολή του είναι να
οργανώσει, αναπτύξει και προβάλει το τουριστικό προϊόν της χώρας, σχεδιάζοντας και
υλοποιώντας συγκεκριμένα στρατηγικά προγράμματα και δράσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, μέσα από τα γραφεία του σε 14 χώρες.
Ο ΕΟΤ εστιάζει στην προβολή τόσο δημοφιλών, όσο και αναδυόμενων Ελληνικών προορισμών, καθώς και της προσφοράς αυθεντικών θεματικών εμπειριών σε όλη τη χώρα.
Έτσι, αναμιγνύεται ενεργά σε καινοτόμες, αποτελεσματικές πρωτοβουλίες γύρω από
την αποστολή του με σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας.
Σε στενή συνεργασία με τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, ο ΕΟΤ συμμετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των τουριστικών προγραμμάτων προβολής της κάθε περιφέρειας. Ακόμα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση δημιουργούν εκπαιδευτικά προγράμματα για την εγχώρια τουριστική βιομηχανία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Οι πρωτοβουλίες του ΕΟΤ μεγιστοποιούν τα οφέλη του τουρισμού στην Ελληνική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ανταποκρινόμενος επιτυχώς σε ένα πολύ ανταγωνιστικό
διεθνές περιβάλλον και ενδυναμώνοντας το Ελληνικό τουριστικό οικοσύστημα.
Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού:
Κος Δημήτριος Φραγκάκης
Επικοινωνία:
Κεντρικά:
Α. Τσόχα 7, 11521, Αθήνα, Τηλ.: +30 210 87 07 000
Γραφείο Πληροφοριών:
Δ. Αεροπαγίτου18-20, 11742, Αθήνα,
Τηλ.: +30 210 3310529, +30 210 3310716
Επίσημη Ιστοσελίδα του ΕΟΤ
www.visitgreece.gr
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Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (www.ihu.gr) ιδρύθηκε με Νόμο (Νο
3391/2005) με έδρα την Θεσσαλονίκη αποτελώντας το πρώτο πανεπιστήμιο της Ελλάδος που προσέφερε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αποκλειστικά στην αγγλική
γλώσσα.
Το ΔΙΠΑΕ επανιδρύθηκε με Νόμο (Νο 4610/2019) μετά την συγχώνευσή του με το
πρώην Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας και το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Το ΔΙΠΑΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια με 57.578 φοιτητές
που φοιτούν σε 9 Σχολές και 32 Τμήματα, σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Η έδρα του βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη με τμήματα σε
Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Δράμα, Κατερίνη, Έδεσσα, Κιλκίς και Διδυμότειχο.
Η αποστολή του ΔΙΠΑΕ επικεντρώνεται στην αριστεία στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα
και στην Διδασκαλία καθώς και στην Διεθνοποίησή του.
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BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
Η δικηγορική εταιρία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει μια ιστορία 32 ετών στην
άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους πελάτες της συγκαταλέγονται ελληνικές και ξένες εταιρείες και όμιλοι, τράπεζες, πρεσβείες, νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, το Ελληνικό
Δημόσιο, ιδρύματα και ιδιώτες.
Ασκεί όλους τους κλάδους του δικαίου με έμφαση στο εμπορικό, αστικό, εργατικό και
διοικητικό δίκαιο, έχει έντονη δικαστηριακή και διαιτητική παρουσία, ενώ παράλληλα
ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και με το νομοθετικό
έργο της ελληνικής κυβέρνησης.
Με μία δύναμη 17 έμπειρων δικηγόρων, συνεπικουρούμενων από ασκούμενους δικηγόρους και εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό και εκπαιδευμένων στο να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους και στο να ασκούν προληπτική δικηγορία, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει
σύνθετες υποθέσεις, να ανοίγει δρόμους στην εξέλιξη του δικαίου και να εισαγάγει
καινοτόμες πρακτικές στην άσκηση της δικηγορίας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα και πληρέστερα οι πελάτες της. Παράλληλα, μέσα από ένα δίκτυο αποτελούμενο
από γνωστά και επιφανή δικηγορικά γραφεία σε 37 χώρες, έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τις εξωστρεφείς δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.
Τέλος, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει μια έντονη κοινωνική παρουσία μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, ενώ παράλληλα στηρίζει κι επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις
ιδιαίτερα προερχόμενες από νέους ανθρώπους.
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EASTREN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED
Η Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) είναι μια εταιρεία διαχείρισης
πλοίων με έδρα στην Γλυφάδα (Αθήνα), Ελλάδα.
Επί του παρόντος, η εταιρεία έχει υπό διαχείριση 79 πλοία, απασχολεί 200 άτομα στα
κεντρικά της γραφεία και γύρω στους 3.300 ναυτικούς. Προσφέρει υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στους τομείς της ενέργειας, βιομηχανίας και γεωργίας.
Ο στόλος αποτελείται από 30 δεξαμενόπλοια, 39 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και
10 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τόσο τα δεξαμενόπλοια όσο και τα πλοία
ξηρού φορτίου ναυλώνονται κυρίως στην spot αγορά.
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AEGEAN
Η AEGEAN, η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και μέλος της Star Alliance, ξεκινώντας την πορεία της τον Μάιο του 1999 ως και σήμερα, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικό επίπεδο, σε πτήσεις μικρών και μεσαίων
αποστάσεων.
Σε συνέχεια της εξαγοράς της Olympic Air το 2013, η AEGEAN σήμερα, ως η μεγαλύτερη ελληνική προσπάθεια που έχει υπάρξει ποτέ στον χώρο των αερομεταφορών,
επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, ενισχύει τον
τουρισμό με νέα δρομολόγια και αύξηση θέσεων και καλύπτει όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ευαίσθητη ζώνη της άγονης γραμμής.
H AEGEAN και η θυγατρική της, Olympic Air, μετέφεραν 15 εκατομμύρια επιβάτες το
2019. Το πρόγραμμα δρομολογίων για το 2020 καλύπτει ένα δίκτυο 155 προορισμών,
124 εξωτερικού και 31 εσωτερικού σε 44 χώρες. Έως το τέλος του έτους οι πτήσεις θα
πραγματοποιούνται με 65 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανόμενων και των πρώτων 6 Airbus
της οικογένειας A320/321neo που αναμένονται κατά το πρώτο εξάμηνο καθιστώντας το
στόλο έναν από τους νεότερους στην Ευρώπη. Η AEGEAN είναι μέλος της μεγαλύτερης
παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της STAR ALLIANCE. Η Εταιρεία βραβεύτηκε για
ένατη συνεχή χρονιά και δέκατη φορά, τα τελευταία 11 χρόνια, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη για το 2019, από τα Skytrax World Airline
Awards.
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Vodafone Ελλάδας
Η Vodafone Ελλάδας είναι μέλος του Ομίλου Vodafone, ενός από τους μεγαλύτερους
ομίλους τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, και λειτουργεί ως καταλύτης στην αγορά. Με μοναδική τεχνογνωσία και ταλαντούχο δυναμικό, η Vodafone επενδύει στις πιο σύγχρονες
και ανθεκτικές στο μέλλον ψηφιακές υποδομές, στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων και συμβάλλει ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
στη χώρα. Στα 28 χρόνια δραστηριοποίησης της στην Ελλάδα, η Vodafone οδηγεί την
αγορά μπροστά και συνεχίζει να συνεισφέρει με επενδύσεις και καινοτομία.
Η εταιρία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά δίκτυα οπτικών στην Ελλάδα, ενώ
πρόσφατα ολοκλήρωσε την υλοποίηση του πρώτου ευρείας κλίμακας δικτύου οπτικής
ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) και παρέχει σχετικές υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων στο Βύρωνα και στον Πειραιά, ενώ σχεδιάζει την επέκταση του FTTH δικτύου της
σε περισσότερες περιοχές. Παράλληλα αναπτύσσει περαιτέρω το ιδιόκτητο δίκτυό της
νέας γενιάς FTTC.
Η Vodafone παρέχει συνολικές υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, σε συνδυασμό
με προσωπική και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση. Με αφετηρία τις αρχές της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, η εταιρία επίσης εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα, για την προώθηση μιας βιώσιμης κοινωνίας, ενώ μέσα από το Ίδρυμα Vodafone αξιοποιεί τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών και συνεισφέρει στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική
ενσωμάτωση.
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ΔΙΑΖΩΜΑ
Τo Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ιδρύθηκε το 2008 με όνειρο τη συμβολή στην προστασία
και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων,
αμφιθεάτρων), αλλά και την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων και πολιτών προς
την κατεύθυνση αυτή. Το ΔΙΑΖΩΜΑ, όλα αυτά τα χρόνια δρα ως «καταλύτης» στην
ανάπτυξη συνεργειών, κινητοποιώντας τους πολίτες και τους φορείς για την αποκατάσταση και κοινωνικοποίηση των μνημείων, την ένταξή τους στη σύγχρονη ζωή και την
αναγωγή τους σε μοχλό για μια βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα
(βλ. φυλλάδιο).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αξιοποιώντας, τα αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας
μεταξύ των πολιτών, των φορέων και των θεσμών του κράτους, των χορηγών και των
ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, το ΔΙΑΖΩΜΑ σχεδιάζει και προτείνει την
υλοποίηση καινοτόμων, ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού, των Πολιτιστικών Διαδρομών και των Αρχαιολογικών και Περιβαλλοντικών Πάρκων. Στόχος
των παραπάνω προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη
- οικονομικά, κοινωνικά, τουριστικά και περιβαλλοντικά - ανάπτυξη μιας περιοχής ή Περιφέρειας, καθώς και να συνδέσουν τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού με την
τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.
Επενδύοντας στη φιλοσοφία των συνεργειών, τα προγράμματα αυτά γίνονται επομένως,
«οδηγός» για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας.
Με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού η
πρώτη πολιτιστική διαδρομή στην Ήπειρο, η «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», είναι γεγονός. Το καινοτομικό αυτό έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. Η διαδρομή αυτή χρησιμεύει ως
πιλότος για τη δημιουργία και άλλων πολιτιστικών διαδρομών στη χώρα, όπως είναι η
Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας «Οιδίπους», η Διαδρομή στα μνημεία της Εγνατίας Οδού – «Via Egnatia» κ.α (δείτε, εδώ).
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Οι Μινωικές Γραμμές ιδρύθηκαν στις 25 Μαΐου 1972, στο Ηράκλειο Κρήτης. Τον Ιούλιο
1974 ξεκίνησε το ταξίδι της μεγάλης εταιρείας λαϊκής βάσης στο χώρο της Επιβατηγού
Ναυτιλίας και η δημιουργία του υπερσύγχρονου στόλου της, με στόχο να προσφέρει
στο επιβατικό κοινό, ασφαλή ταξίδια, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
εν πλω, μετατρέποντας έτσι το ταξίδι σε μία μοναδική, άνετη και ταξιδιωτική εμπειρία.
Το 2008 ήταν η χρονιά ορόσημο στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, που γίνεται πλέον
μέλος του Ιταλικού Ομίλου Grimaldi, από τους μεγαλύτερους μεταφορείς οχημάτων
(roll-on/roll-off) στον κόσμο, με ένα στόλο που αποτελείται από περισσότερα των 120
πλοίων και 10.000 εργαζομένων. Από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα, οι Μινωικές
Γραμμές κατέχουν περίοπτη θέση ανάμεσα στις ναυτιλιακές εταιρείες της Ευρώπης,
ενώ διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις γραμμές που δραστηριοποιούνται με τα
μεγαλύτερα και πολυτελέστερα Cruise Ferries και Catamaran που διαθέτουν.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οι Μινωικές Γραμμές δραστηριοποιούνται στη γραμμή της Κρήτης, συνδέοντας την
Κρήτη (από το Ηράκλειο ή τα Χανιά) με τον Πειραιά, τη Μήλο με το Ηράκλειο και τον
Πειραιά (τους καλοκαιρινούς μήνες), το Ηράκλειο με τις Κυκλάδες (Σαντορίνη, Πάρο,
Μύκονο - εποχικό δρομολόγιο) ενώ παράλληλα με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εξυπηρετούν ως General Sales Agent όλα τα πλοία του κορυφαίου κύριου μετόχου τους Ομίλου Grimaldi που προσεγγίζουν τα λιμάνια της χώρας μας, από και προς
την Ιταλία (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Αγκώνα-Βενετία) στην Αδριατική Θάλασσα,
με τα μεγαλύτερα, πολυτελέστερα και τεχνολογικά προηγμένα πλοία της Μεσογείου.
Ο ΣΤΟΛΟΣ
Αποτελείται από υπερσύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα High-speed Cruise Ferries
(H/S/F Knossos Palace, H/S/F Festos Palace, H/S/F Kydon Palace) και Catamaran (H/S/C
Santorini Palace), τα οποία συνδυάζουν την πολυτέλεια, την άνεση, την ποιότητα, την
ταχύτητα, την υψηλή τεχνολογία και την ασφάλεια εν πλω.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους
Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες
σε 6 χώρες.
Το 2019, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €8,9 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη
EBITDA σε €572 εκατ.. Κύριοι μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings
S.A. (45,5%) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (35,5%),
ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (11%) και ιδιώτες (8%) επενδυτές.
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου
75% του συνολικού ενεργητικού. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, με συνολική δυναμικότητα 344 kbpd, κατέχοντας μερίδιο περίπου 60% της ελληνικής αγοράς
στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.
Κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΚΟ, η οποία
δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.700 πρατηρίων καθώς
και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και
λιπαντικών.
Επιπλέον, ο Όμιλος έχει δραστηριότητες στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Μέσω των υποδομών αποθήκευσης και διακίνησης που διαθέτει, καθώς και ενός δικτύου περίπου 300 πρατηρίων, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο,
Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα αναπτύσσοντας ένα χαρτοφυλάκιο έρευνας σε χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές, είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου
όπως οι Total, ExxonMobil, Repsol και Edison.
Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του. Το μερίδιο
της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία και
άλλες Μεσογειακές χώρες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 68% των πωλήσεων.
Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο 26 MW σε λειτουργία και περίπου 1.000 MW σε
διάφορα στάδια ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου ενός Φ/Β έργου 204 MW που συγκαταλέγεται στα 5 μεγαλύτερα της Ευρώπης.
Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την EDISON, λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ισχύος 810 MW, ενώ έχει παρουσία και στη λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου (ΦΑ) στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ
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βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού με μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών
και απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων και μετονομασία της σε ΔΕΠΑ Εμπορίας. Σε
εξέλιξη βρίσκονται διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, καθώς και του ποσοστού του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί ποικίλες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστηρίζοντας τη Νέα Γενιά, τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, τον Πολιτισμό
και το Περιβάλλον.
E: info@helpe.gr, W: www.helpe.gr
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BCA College
To BCA College συμπληρώνει φέτος μισόν αιώνα πρωτοπορίας στην ελληνική εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1971, διδάσκοντας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, πωλήσεις, διοίκηση επιχειρήσεων ξενοδοχειακά και ναυτιλιακά.
Υπήρξε επίσης το πρώτο ελληνικό πολυεθνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με παραρτήματα
στη Ρώμη (European Centre for Business Studies - 1978) και στην Ελβετία (Institute for
Business Studies - 1984). Το BCA συνεργάζεται με βραβευμένα βρετανικά πανεπιστήμια,
τα οποία έχουν την ευθύνη των σπουδών και των εξετάσεων. Οι απόφοιτοι του BCA
κατέχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών των ξένων πανεπιστημίων, τα οποία
αναγνωρίζεται παντού στον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, ως ισότιμο των δημοσίων
πανεπιστημίων. Συνεργάζεται επίσης με τα κορυφαία στον τουριστικό τομέα ελβετικά
Πανεπιστήμια LeRoches και Glion (συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πρώτα 5 πανεπιστήμια τουριστικών σπουδών παγκοσμίως).
Όλες οι δραστηριότητες του BCA College στεγάζονται σε ένα πρότυπο city-campus
4.100 τετραγωνικών στους Αμπελοκήπους, στο βιοκλιματικό “μπλε κτήριο” του Αλέξανδρου Τομπάζη, στο 205 της Λ. Αλεξάνδρας. Το κτήριο είναι εξοπλισμένο με την
τελευταία λέξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Διαθέτει αμφιθέατρο, χώρο συναντήσεων και συνεργασιών, εξοπλισμένο με κοινόχρηστους υπολογιστές, studio για
μαθήματα προ- και μεταπτυχιακά μέσω e-learning, πλήρως αυτοματοποιημένη βιβλιοθήκη με βιβλία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, εστιατόριο και καφέ, tech corners
που φέρνουν σε επαφή τους φοιτητές με την αιχμή του δόρατος της σύγχρονης τεχνολογίας, χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Στον όροφο που γίνονται τα μαθήματα
της διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, έχει δημιουργηθεί η πρώτη στην Ελλάδα
προσομοίωση 5στερου boutique hotel, με όλα τα τμήματα και τον εξοπλισμό ενός κανονικού ξενοδοχείου ώστε οι φοιτητές να συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση στον ίδιο χώρο.
Το BCA College, μετά από 50 χρόνια λειτουργίας, παραμένει εξειδικευμένο στις επιχειρησιακές σπουδές διασυνδέοντάς τες με την αγορά εργασίας. Οι φοιτητές του BCA
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συχνά σεμινάρια και workshops με εισηγητές
επιστήμονες και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και να κάνουν την πρακτική τους σε
μεγάλες εταιρείες ώστε να έχουν σαφή εικόνα των επαγγελματικών τους προοπτικών.
Το ποσοστό των αποφοίτων του BCA, που βρίσκουν εργασία τον πρώτο χρόνο μετά
την αποφοίτησή τους είναι, ακόμα και στην εποχή της κρίσης, σταθερά πάνω από 90%.
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ARIA HOTELS
Tα Aria Hotels είναι μια οικογενειακή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων
κατοικιών, που πρεσβεύουν την Αυθεντική Ελληνική Φιλοξενία σε μοναδικούς προορισμούς στην Ελλάδα: στην Αθήνα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στις Σποράδες, στην
Ήπειρο και στην Πελοπόννησο. Οι προορισμοί έχουν επιλεχθεί για να προσεγγίσουν
επιλεκτικούς ταξιδιώτες, που αναζητούν την τέλεια απόδραση για τις διακοπές τους.
Η φιλοσοφία των Aria Hotels στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: το Περιβάλλον, τον
Πολιτισμό και τον Άνθρωπο μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας. Προτεραιότητά μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με επίκεντρο τις αναζητήσεις του
σύγχρονου ταξιδιώτη και η προσφορά εμπειριών που, σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική, τον σεβασμό στα πρότυπα του τοπίου και την ιδιαίτερη τοποθεσία, να δημιουργούν την αίσθηση της μοναδικότητας.
Στα Aria Hotels η πολυτέλεια γίνεται συνώνυμη με την αυθεντικότητα.
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Alba Graduate Business School,
The American College of Greece
Tο Alba Graduate Business School, The American College of Greece αποτελεί το
Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Από την ίδρυσή του το 1992,
και στη διάρκεια της λειτουργίας του, διατηρεί την παράδοσή του στην ακαδημαϊκή
αριστεία και την επαφή του με τις επιχειρήσεις. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους
οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθεί ενεργά την επιστημονική έρευνα, τη δημιουργία και τη διάχυση νέας γνώσης.
Το Alba προσφέρει 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη
αναγνώριση του New England Commission of Higher Education (NECHE). Όλα τα ΜΒΑ
προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in
Finance και το MSc in SHRM από το EFMD Programme Accreditation System.
Μέσα σε ένα συναρπαστικό μαθησιακό περιβάλλον που συνδυάζει κορυφαίους καθηγητές, βραβευμένο πρόγραμμα σπουδών και διεθνή προοπτική, το Alba προσφέρει
επιλογές σε νέους απόφοιτους αλλά και στελέχη, που επιδιώκουν είτε να ξεκινήσουν
την καριέρα τους στον χώρο των επιχειρήσεων, να κάνουν στροφή στην καριέρα τους
ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Επιφανείς Καθηγητές: Τόσο το μόνιμο διδακτικό προσωπικό, όσο και οι επισκέπτες
καθηγητές του Alba, είναι επιφανείς ακαδημαϊκοί με πλήθος δημοσιεύσεων αλλά και
επαγγελματίες με εκτενή διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία, και προέρχονται από καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.
Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων: Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Αποφοίτων του Alba παρέχει σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας και αναζήτησης εργασίας, συμβάλλοντας
σημαντικά στην επαγγελματική αποκατάστασή τους. Επιπλέον, το Alba Career Forum
προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 150 στελέχη μεγάλων εταιρειών που αναζητούν να
καλύψουν τις ανάγκες τους για υψηλού επιπέδου στελεχειακό δυναμικό.
Επιχειρηματικότητα στο Alba: Το Alba Hub for Enterpreunership and Development
(AHEAD) συνδέει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα
στο ALBA. Υποστηρίζουμε μαθητές και αποφοίτους επιχειρηματίες μέσω αποκλειστικών
υπηρεσιών, ενώ εργαζόμαστε στενά με το επιχειρηματικό οικοσύστημα της Ελλάδας για
την τόνωση κάθε μορφής επιχειρείν.
Διαθέσιμες Υποτροφίες και Εκπτώσεις διδάκτρων: Με την πεποίθηση πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανοικοδόμηση μιας νέας Κοινωνίας
Ίσων Ευκαιριών για όλους, τo Alba Graduate Business School, The American College
προσφέρει μερικές υποτροφίες σε υποψήφιους με κριτήριο την αριστεία, καθώς και
οικονομική ενίσχυση σε υποψήφιους με περιορισμένα οικονομικά μέσα.
Για να μάθετε ακόμη περισσότερα σχετικά επισκεφθείτε το www.alba.acg.edu
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INFO QUEST TECHNOLOGIES
Η Info Quest Technologies (www.infoquest.gr) μέλος του Ομίλου Quest, πρωταγωνιστεί
επί 40 χρόνια στην Ελληνική αγοράς Πληροφορικής, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και καταναλωτών. Η εταιρεία συνεχίζει
δυναμικά την εξελικτική της πορεία επενδύοντας σήμερα στο digital distribution προϊόντων και cloud υπηρεσιών, στο e-commerce και στο mobility / IoT, δημιουργώντας
προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους προμηθευτές της.
Η Info Quest Technologies αποτελεί τη μεγαλύτερη πύλη διάχυσης των νέων τεχνολογιών ΙCT στην Ελληνική αγορά, συνδυάζοντας τη διάθεση μίας μεγάλης γκάμας προϊόντων
και υπηρεσιών, μέσω πολλαπλών καναλιών διάθεσης και εξυπηρέτησης. Συνεργάζεται
με περισσότερους από 200 κορυφαίους οίκους τεχνολογίας και κατασκευάζει τα Quest
PCs. Επενδύει δυναμικά στο Cloud παρέχοντας πλήθος λύσεων και υπηρεσιών «as a
Service» μέσα από την πλατφόρμα www.QuestonCloud.com. Στον τομέα του mobility
και των έξυπνων συσκευών, διαθέτει και υποστηρίζει στην Ελλάδα και την Κύπρο τα
προϊόντα Xiaomi, ενός από τους μεγαλύτερους και πλέον καινοτόμους κατασκευαστές
της διεθνούς αγοράς, ενώ λειτουργεί και δύο Mi Stores, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στον τομέα του e-commerce, αναπτύσσει το you.gr, ένα από τα μεγαλύτερα e-shops
στην Ελλάδα, με περισσότερα από 20.000 προϊόντα από 500 διαφορετικά brands. Παράλληλα, η εταιρεία λειτουργεί ως εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο των μεγαλύτερων κατασκευαστών αποτελώντας, μεταξύ άλλων, και ένα από τα κορυφαία Apple
Premium Service Centers, της χώρας.
Η εταιρεία λειτουργεί με βάση τις αρχές της Βιώσιμης ανάπτυξης και εκδίδει κάθε χρόνο σχετική Έκθεση. Διαθέτει περισσότερους από 300 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της για το 2019 ανήλθε σε περίπου €189 εκ.
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Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
(ΕΕΔΕ)
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και
προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου Management. Τα Μέλη
της υπερβαίνουν τα 3.000 και είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές. Στο πλαίσιο της
ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα, που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες
λειτουργίες του management και τέσσερις τομείς, που ασχολούνται με γενικότερα θέματα
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Marketing (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως
Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής
& Επικοινωνιών (ΕΙΠ) το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ), o Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τομέας
Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).
Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια της 50χρονης και
πλέον λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη, προσφέροντας πανελλαδικά περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από 17.500 εκπαιδευτικά προγράμματα.
Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η εμπειρία που διαθέτει στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι δραστηριότητες
της ΕΕΔΕ εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα, με περιφερειακά τμήματα στη Μακεδονία με έδρα
τη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα με έδρα την Πάτρα και στην Κρήτη
με έδρα το Ηράκλειο. Δραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο μέσω της Κυπριακής Εταιρίας Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ) που ίδρυσε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου. Με πρωτοβουλία της στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί
και λειτουργεί η Λέσχη Επιχειρηματικότητας, ενώ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το ALBA.
Τελικός στόχος της ΕΕΔΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη
έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, ενώ προωθεί την έννοια
της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα. Για τον λόγο αυτό η ΕΕΔΕ, συνεπής στην πολύχρονη ιστορία της, τα τελευταία χρόνια, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, διαμορφώνει θέσεις και προβαίνει σε συνεχείς παρεμβάσεις, προτείνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Ιδιαίτερα δε, την
περίοδο της πανδημίας, με ισχυρό αίσθημα ευθύνης έναντι όλων των συνεργατών της, υιοθετώντας πλήρως τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και ειδικότερα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης, προσφέρει on-line όλα τα μεταπτυχιακά και πιστοποιημένα προγράμματά της.
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IST College
Το ΙST ιδρύθηκε το 1989 και φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Από
ένα ίδρυμα που ξεκίνησε από μία ομάδα επιλεγμένων καθηγητών δημοσίων πανεπιστημίων, με το όραμα να είναι το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο
Παιδείας, με άδειες λειτουργίας για Κολλέγιο, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Παράλληλα, με τη μακροχρόνια πορεία του στα
εκπαιδευτικά δρώμενα αναπτύχθηκε στους κόλπους του μία δραστήρια και πολυσχιδής
κοινότητα από διακεκριμένους καθηγητές, καταξιωμένους επαγγελματίες και επιχειρηματίες με όραμα, φιλόδοξους start-uppers και ενθουσιώδεις φοιτητές.
Το IST σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ευέλικτα προγράμματα Supported
Distance Learning, διετή προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.
Σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης όπως η ACTA (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) προσφέρουμε ανοιχτά σεμινάρια, professional
diplomas και προγράμματα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης, που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες ώστε να αποτελούμε την ιδανική επιλογή
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
Οι βασικοί ακαδημαϊκοί τομείς-τμήματα στους οποίους δραστηριοποιείται το IST είναι:
• Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμός
• Επιστήμη Υπολογιστών-Πληροφορική
• Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Στο IST College προωθούμε την επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνουμε την καινοτομία και
καλλιεργούμε τις δεξιότητες των φοιτητών στοχεύοντας στη σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό το
IST συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
(EBEA), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ), την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ) και την Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός Ο.Π.Α.Π.
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η ιδέα γεννήθηκε το 2013, ως μια συνολική και υπεύθυνη κίνηση για την έγκαιρη και αξιόπιστη εκπαιδευτική ενημέρωση της φοιτητικής κοινότητας στη Ελλάδα. Έτσι το 2013,
δημιουργήθηκε το Φοιτητικό Ενημερωτικό Portal τα «Φοιτητικά Νέα» με τον ιστότοπο foititikanea.gr σε μια προσπάθεια να προσφέρει εξειδικευμένα νέα και ειδήσεις
στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που σπουδάζουν στην Ελλάδα.
Τα «Φοιτητικά Νέα» εδραιώθηκαν όντας σήμερα το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal σε
επισκεψιμότητα στο ελληνικό διαδίκτυο. Τα «Φοιτητικά Νέα», όλα αυτά τα χρόνια ανταποκρίνονται καθημερινά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των φοιτητών για αξιόπιστη, εξειδικευμένη και πλούσια ειδησεογραφία.
Έχοντας συμπληρώσει επτά έτη ασταμάτητης ενημέρωσης, τα «Φοιτητικά Νέα» παραμένουν σταθερά να είναι η πρώτη επιλογή κάθε φοιτητή και φοιτήτριας που ενδιαφέρεται να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο υπεύθυνα και σωστά.
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Μανιατάκειον Ίδρυμα
Το Μανιατάκειον Ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αυτοχρηματοδοτούμενο, με έδρα την Αθήνα. Συστάθηκε το
1995 από τον Δημήτρη-Αντώνη Μανιατάκη, οικονομολόγο-επιχειρηματία και τη σύζυγό
του Ελένη Ταγωνίδη Μανιατάκη, λογοτέχνιδα.
Καταστατικός σκοπός του ιδρύματος είναι η προαγωγή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, με γεωγραφική έμφαση στην Πελοπόννησο και ειδικότερα τη Μεσσηνία και την
Κορώνη του δήμου Πύλου-Νέστορος, μέσα από τρεις πυλώνες δράσεων: πολιτιστικές,
αναπτυξιακές και κοινωνικές.
Ενδεικτικές δράσεις τοπικού, εθνικού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος στο πλαίσιο
του σκοπού του ιδρύματος:
•

Ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ταυτότητας των προαναφερόμενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

•

Ειδικά για την Κορώνη:
Ø Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κορώνης ως πηγή βιώσιμης ανάπτυξης και
Ø Ενδυνάμωση του ρόλου της ανακηρυγμένης Εμβληματικής Κοινότητας για τη Μεσογειακή Διατροφή (σύμφωνα με τις αποφάσεις της 16ης Νοεμβρίου 2010 και
της 7ης Δεκεμβρίου 2013 της UNESCO) προκειμένου να λειτουργήσει ως πιλοτικό
μοντέλο πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και να προωθήσει
κοινές δράσεις του Δικτύου των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη διαφύλαξη και
περαιτέρω προαγωγή της Μεσογειακής Διατροφής.

•

Ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας,

•

Σύνδεση της φιλανθρωπικής δράσης με την ανθρωπιστική,

•

Διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
τιμητικών εκδηλώσεων, κλπ.

•

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
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epixeiro.gr
Το epixeiro.gr είναι το μεγαλύτερο επιχειρηματικό portal στην Ελλάδα, προσφέροντας
πλούσια ενημέρωση, συνεντεύξεις και αρθρογραφία από κάθε πτυχή του επιχειρείν, σε
συνδυασμό με έγκυρες και δημιουργικές business ιδέες και λύσεις, παραμένοντας πάντα
δίπλα στους αναγνώστες που αναζητούν ευκαιρίες, ερεθίσματα και προτάσεις, οδηγώντας την κούρσα της «επαγγελματικής εξέλιξης».
Σήμερα, το epixeiro.gr αποτελεί εργαλείο στα χέρια κάθε ανθρώπου που είναι ενεργός
στην επιχειρηματική σκηνή, τόσο της Ελλάδας όσο και διεθνώς. Για αυτόν το λόγο, το
εμπιστεύονται χιλιάδες αναγνώστες σε καθημερινή βάση.
Επιδίωξή του είναι να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει, όντας μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών, γνώσεων και ιδεών, για νέους και μεστούς επιχειρηματίες, για ελεύθερους
επαγγελματίες, στελέχη εταιρειών, ιδιώτες και φοιτητές.
Έχει βραβευτεί δε, για δύο συναπτά έτη, ως Best Business Site στα Digital Media Awards.
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Youth Entrepreneurship Club
Ο Youth Entrepreneurship Club είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την
Κρήτη, που ενημερώνει, εκπαιδεύει και υποστηρίζει νέους ώστε να μετατρέψουν τις
ιδέες τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο οργανισμός μέχρι σήμερα μετρά 6
παραρτήματα σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο, Τρίπολη και Θεσσαλονίκη. Όραμα
τους η δημιουργία τοπικών κοιτίδων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα αποτελούν μέρος έμπνευσης και θα υποστηρίζουν τους νέους, αποβλέποντας σε κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξη από την Ελλάδα για όλο τον κόσμο.
Βασικές αξίες που διέπουν τον οργανισμό είναι, η αφοσίωση στη διάδοση του επιχειρείν, η ομαδικότητα και η συνεργασία, η προαγωγή της γνώσης και η καινοτομία. Η
παραγωγή αξίας από το μηδέν χωρίς χρηματικό κεφάλαιο αλλά και η προσωπική εξέλιξη
και η υπέρβαση των εμποδίων για την υλοποίηση μιας ιδέας αποτελεί το στοίχημα του.
Η επικοινωνία και η εξωστρέφεια είναι τα μέσα για την επίτευξη των στόχων του.
Μέχρι σήμερα, ο οργανισμός έχει πραγματοποιήσει 100+ ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις με συμμετοχή 10.000+ νέων κάτω των 35, σε 8 πόλεις στην Ελλάδα, με
το δίκτυο των εθελοντών να ξεπερνάει τους 200. Oι υποστηριζόμενες startups έχουν
αντλήσει χρηματοδότηση 6+ εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας 40+ θέσεις εργασίας.
Στόχος του οργανισμού μέσα στα επόμενα 5 χρόνια είναι να έχει ευαισθητοποιήσει και
εκπαιδεύσει στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας πάνω από 25.000
ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα και να υποστηρίζει 100 εταιρείες-startups με ένα δίκτυο
100 ειδικών/μεντόρων
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SKYWALKER
Tο Skywalker.gr από το 1999 παραμένει η πρώτη και η μόνη αμιγώς ελληνική πλατφόρμα σύγκλισης αναγκών που αφορούν την εργασία, λειτουργώντας ως εργαλείο ζεύξης
προσφοράς και ζήτησης.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην αναδόμηση της ελληνικής αγοράς εργασίας δημιούργησε την HR Community, μια ανοιχτή κοινότητα στελεχών και επαγγελματιών των
ανθρώπινων πόρων και του οικοσυστήματός τους, με σκοπό τη συμβολή στην αξιοποίηση των ελληνικών παραγωγικών δυνάμεων.
Από το 2012 ανέλαβε πρωτοβουλίες που αφορούν την εργασία, την εκπαίδευση, την
επιχειρηματικότητα, τον εθελοντισμό και την ανάπτυξη ερασιτεχνικών δεξιοτήτων. Με
τις δράσεις Athens #JobFestival, Thessaloniki #JobFestival, JobDays, HR Community
Conference & Awards, HR Community Actions, My Gap Feel & Fill Festival, Μονοπάτια,
GR Bossible, Φεστιβάλ Εθελοντισμού «Voluntary Action» και Hobby Festival συμβάλλει
στη δημιουργία αποτελεσματικών δικτύων / κοινοτήτων σε αυτούς τους πέντε βασικούς
κοινωνικούς πυλώνες.
H «Skywalker FreePress», με εβδομαδιαία κυκλοφορία σε 25.000 αντίτυπα και περισσότερα από 240 σημεία διανομής και παραλαβής σε όλη την Ελλάδα, προσέφερε για 5
έτη σε όσους το χρειάζονταν πρόσβαση σε πληροφορίες για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους ζωής.

STENTORAS.GR
Η εφημερίδα «Στέντορας», εξέλιξη της «Skywalker FreePress», κυκλοφορούσε στα περίπτερα για 1 έτος και στις 64 σελίδες της παρουσίαζε ισόποσα αγγελίες με χιλιάδες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον τρίτο τομέα και περιεχόμενο για την
εργασία, την επιχειρηματικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική αντίληψη.
Σήμερα το περιεχόμενο της εφημερίδας «Στέντορας», ανανεωμένο και επίκαιρο, φιλοξενείται πλέον στον ιστότοπο stentoras.gr. Ενημέρωση για την εργασία, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, την κοινωνία, την πολιτική, αλλά και τις ερασιτεχνικές ασχολίες
και την ευζωία, σε καθημερινή βάση.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: το 2019 δημοσίευσαν 9.800 εταιρίες στο skywalker.
gr 93.100 αγγελίες για 158.300 θέσεις εργασίας όλων των ειδικοτήτων, με τις ετήσιες
επισκέψεις να προσεγγίζουν τις 8.300.000.
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» αποτελούν τον μεγαλύτερο και εγκυρότερο εκδοτικό
οργανισμό στον χώρο των έντυπων και ψηφιακών ΜΜΕ στην Ελλάδα. Η ιστορική εφημερίδα «Η Καθημερινή», ένα ευρύ φάσμα περιοδικών, δημοφιλείς ιστοσελίδες και συνεργασίες με τρεις μεγάλους διεθνείς εκδοτικούς οίκους συνιστούν τις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου.
Η εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 15 Σεπτεμβρίου 1919
από τον Γεώργιο Βλάχο. Σήμερα αποτελεί τον πιο έγκυρο και έγκριτο τίτλο εφημερίδας
σε έντυπο και ψηφιακό Μέσο. Είναι πρώτη σε κυκλοφορία με ισχυρή παρουσία και στο
διαδίκτυο. Διαβάζεται από την πλειοψηφία του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου
και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης. Οι αναγνώστες της εφημερίδας ανήκουν στις πιο
δυναμικές και ανεξάρτητες ομάδες του πληθυσμού με ανώτερη – ανώτατη μόρφωση.
Ως τίτλος εφημερίδας κυκλοφορεί και στην Κύπρο.
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» σε συνεργασία με τους “New York Times International”, εκδίδει
την αγγλόφωνη εφημερίδα “The New York Times International – Kathimerini English
Edition” με επικαιρότητα και αναλύσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ταυτόχρονα
μέσω της ιστοσελίδας ekathimerini.com δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης για Ελλάδα και
Κύπρο σε ένα παγκόσμιο κοινό.
Δύο ακόμα διεθνείς σημαντικές συνεργασίες για τις «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» είναι
αυτές με την Conde Nast για την έκδοση της “Vogue Greece” και με την «The Walt
Disney Company Greece” για την έκδοση όλων των περιοδικών της στην Ελλάδα.
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ΟΜΙΛΟΣ ECONOMIA
Ο Όμιλος economia ασχολείται με την έκδοση οικονομικών περιοδικών, βιβλίων και
λευκωμάτων στα ελληνικά και στα αγγλικά, διοργανώνει σχετικά συνέδρια, σεμινάρια και
ημερίδες, καθώς και τον economia Φοιτητικό Διαγωνισμό.
Συγκεκριμένα, στις δραστηριότητές του συγκαταλέγονται:
• Tα περιοδικά:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. Είναι το μοναδικό μηνιαίο οικονομικό περιοδικό που κυ-

κλοφορεί αδιάλειπτα στην Ελλάδα από το 1934. Σταθερός προσανατολισμός του παραμένει η αντικειμενική και ανεξάρτητη καταγραφή της οικονομικής επικαιρότητας, η
αναζήτηση και ανάδειξη των δυναμικών στοιχείων της οικονομίας και η υποστήριξη παραγόντων που μπορούν να ενισχύσουν την υγιή μεγέθυνσή της σε βάθος χρόνου, όπως
η εξωστρέφεια (η ίδια η ΟΕ είναι ενεργό μέλος της European Business Press), η καινοτομία και η ανάπτυξη μιας διεθνώς ανταγωνιστικής παραγωγικής βάσης στην πραγματική
οικονομία. Στην καλλιέργεια της εξωστρέφειας συμβάλλει η ουσιαστική κατανόηση των
διεθνών εξελίξεων, μέσα και από την αναδημοσίευση άρθρων του “The Economist” (η
συνεργασία ξεκίνησε το 1976) και βέβαια η προβολή των επιδόσεων ελληνικών επιχειρήσεων σε κλάδους όπου αυτές πρωταγωνιστούν, όπως η ναυτιλία. Παράλληλα, η
υποστήριξη της καινοτομίας και της πραγματικής παραγωγής επιδιώκεται μέσα από συνεντεύξεις με εκπροσώπους του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, καθώς και
με την ανάδειξη επιτυχημένων επιχειρηματικών παραδειγμάτων, είτε πρόκειται για startups ή άλλα νέα εγχειρήματα, είτε για παραδοσιακούς ομίλους. Η διαδρομή των ελληνικών επιχειρήσεων προκύπτει ανάγλυφα και μέσα από τις σελίδες του αρχείου του
περιοδικού, που πλησιάζει να καλύψει τα γεγονότα ενός ολόκληρου αιώνα.
Greek BUSINESS FILE. To μοναδικό περιοδικό για την ελληνική οικονομία στην αγγλική
γλώσσα που κυκλοφορεί ανελειπώς από το 1991 και εκδίδεται πέντε φορές το χρόνο.
Το GreekBF περιλαμβάνει αναλύσεις και ρεπορτάζ σε οικονομικά, τραπεζικά, ναυτιλιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα, δίνοντας το στίγμα της χώρας στο εξωτερικό,
ενώ επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ευρωπαΪκά θέματα, μέσω αρθρογραφίας
επιφανών επιστημόνων. Παράλληλα, το GreekBF αποτελεί μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα
στην Ελλάδα και τους Έλληνες της διασποράς, προβάλλοντας το έργο τους, αλλά και το
ιδιαίτερο και έμπρακτο ενδιφέρον τους για την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Στην οικογένεια των συνδρομητών των παραπάνω περιοδικών συγκαταλέγονται εταιρείες, τράπεζες, ελεύθεροι επαγγελματίες, βιβλιοθήκες κ.α.. Παράλληλα, πωλούνται σε
επιλεγμένα σημεία πανελλαδικώς, σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα όπως Golden Hall
και Athens Metro Mall, ενώ διανέμονται στις θέσεις Business Class της Aegean, στις Αίθουσες Διακεκριμένων Επιβατών του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, στις σουίτες
και στα δωμάτια των ξενοδοχείων Grande Bretagne και King George, καθώς και στο
ξενοδοχείο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη.
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• Τα βιβλία, τα οποία ασχολούνται με την ελληνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα
και τον ελληνικό πολιτισμό στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
• Η διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων για επίκαιρα οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
• Η διοργάνωση τα τελευταία 26 χρόνια του economia Φοιτητικού Διαγωνισμού, στόχος του οποίου είναι η ανάδειξη νέων ατόμων με κριτική σκέψη, η δικτύωσή τους με
κορυφαίες επιχειρήσεις και η βράβευσή τους με πλούσια δώρα.
• Το Αρχείο Βοβολίνη, ένα από τα σημαντικότερα αρχεία για την οικονομική ιστορία
της Ελλάδας, πηγή έρευνας για μελετητές και ιστορικούς της οικονομίας και των επιχειρήσεων, σημαντικό μέρος του οποίου έχει δωρηθεί στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και το
Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Eπιτροπή Αξιολόγησης
Μαρία Λεκάκου, καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αγάπη Σμπώκου, διευθύνουσα σύμβουλος των Ph~aea Resorts
Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ
Aλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
της Ελλάδος
Ειδικός Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, Γενικός Διευθυντής
του Ομίλου economia

Η Μαρία Λεκάκου είναι Καθηγήτρια του Τμήματος
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών
της Διοικησης. Διατέλεσε μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής
Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (2001-2004) και μέλος του
πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει
πάρει μέρος ως εθνικός εμπειρογνώμονας σε διεθνείς
συναντήσεις για θέματα Ναυτιλιακής Πολιτικής, Γαλάζιας
Ανάπτυξης Νησιωτικότητας και Θαλάσσιου Τουρισμού
καθώς και σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα για θέματα ναυτιλιακής πολιτικής, θαλάσσιων μεταφορών, θαλάσσιου τουρισμού και ανάπτυξης των νησιών.
Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή των βιβλίων Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη
Ναυτιλία. 2006, Μεταφορές. Αρτηρίες ζωής για τα νησιά, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα: 2007 και Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in
Transport Economics, London: Elsevier: 2007. Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση,
Ανταγωνιστικότητα, Αθήνα: Gutenberg 2008, Κριτική αποτίμηση των προτάσεων της Πράσινης Βίβλου για τη μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 2010,
Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες κυρίως για θέματα: πολιτικής εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών, ναυτιλιακής πολιτικής, επιβατηγού ναυτιλίας και
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ειδικά ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας, θαλάσσιου τουρισμού και νησιωτικών μεταφορών αλλά και ανταγωνιστικότητας του θαλάσσιου μεταφορικού συστήματος και
ρύθμισης των ναυτιλιακών αγορών.
Ασχολείται ιδιαίτερα με τα θέματα κοινωνικής καινοτομίας, γαλάζιας ανάπτυξης
και διακυβέρνησης σε θέματα Ανάπτυξης Νησιωτικών Προορισμών και Εκπαίδευσης τοπικών κοινωνιών και Συνδιοργανώνει τις Ευρωπαικές Μέρες της Θάλασσας, το BLUE HACATHON 2015, 2016, 2017, 2018 και το 2019, το AEGEAN
BLUEGROWTH COMPETITION και LIVING LABS σε διάφορα νησιά.
Η Αγάπη Σμπώκου είναι διευθύνουσα σύμβουλος των
Ph~aea Resorts, μιας από τις κορυφαίες ξενοδοχειακές
εταιρείες της Ελλάδας που έχει στη ιδιοκτησία της και
διαχειρίζεται 5 resorts στην Κρήτη. Η Αγάπη Σμπώκου
υπήρξε για πάνω από 12 χρόνια Διευθύντρια Πωλήσεων και Mάρκετινγκ των Ph~aea Resorts, αναλαμβάνοντας
επίσης την ανάπτυξη προϊόντων και τη στρατηγική για τα
ξενοδοχεία του ομίλου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Blue
Palace, a Luxury Collection Resort & Spa. Η εμπειρία της
καλύπτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει franchise, management, time sharing, all inclusive, μεγάλες και μικρές μονάδες, τεσσάρων και πέντε αστέρων.
Από το 2011 είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Αντιπρόεδρος της Marketing
Greece, της συμμαχίας του ιδιωτικού τομέα για την προβολή του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος. Επίσης, είναι μέλος του European Distribution Strategy
Advisory Council της Marriott International και του Marriot Business Council
στην Ελλάδα.
Μεταξύ 1998 και 2002 εργάστηκε επίσης στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων
Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΒΑ) και στη δικηγορική εταιρεία Δρυλλεράκης και
Συνεργάτες.
Είναι κάτοχος Μ.Β.Α του Cass Business School, City University του Λονδίνου και
απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, μιλάει αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και ελληνικά.
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης είναι 47 ετών και κατάγεται από τα Χανιά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού της Σχολής Νομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Έχει εργαστεί, μεταξύ
άλλων, ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος «Κωνσταντίνου Κ. Μητσοτάκη» (2000-2003), ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων (20042013) και ως σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (2013-2014). Την
περίοδο 2014-2019 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων και στις
εθνικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής Χανίων της ΝΔ. Παράλληλα διατηρεί τουριστική επιχείρηση. Μιλάει άριστα αγγλικά και καλά ιταλικά,
είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο.
Ο Αλέξανδρος Βασιλικός γεννήθηκε στην Αθήνα το
1976 από Έλληνα πατέρα και Γαλλίδα μητέρα. Παρακολούθησε Γαλλο-Ελληνικό σχολείο και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά,
με σπουδές στη Νάντη και το Λονδίνο.
Στον κλάδο, ως ξενοδόχος δεύτερης γενιάς,
ται το 1998. Το 2000, 24 ετών, αναλαμβάνει
Operating Officer (COO) και ένα χρόνο μετά
νική απώλεια του πατέρα του, αναλαμβάνει ως
Ομίλου AIROTEL.

εισέρχεως Chief
την ξαφCEO του

Με ορόσημο τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004, εκσυγχρονίζει τον
όμιλο, αναβαθμίζοντας τα περιουσιακά στοιχεία του στην Αθήνα.
Παρά την οικονομική κρίση, διευρύνει την αλυσίδα του Ομίλου, διπλασιάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία στην Πάτρα και προσθέτοντας μια μακροχρόνια
μίσθωση ξενοδοχείου στην Καβάλα. Επίσης, επεκτάθηκε στην Κρήτη, επενδύοντας στην αγορά, ανακαίνιση και πώληση παραδοσιακών κατοικιών.
Ο όμιλος αντιπροσωπεύει πλέον έξι ξενοδοχεία, με περισσότερα από 500 δωμάτια.
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Το 2007 ιδρύεται η Webotel Α.Ε. με αντικείμενο την online εκπροσώπηση ξενοδοχείων στην Ελλάδα.
Παράλληλα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, το 2012 εκλέγεται Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθήνας - Αττικής - Αργοσαρωνικού.
Επίσης, ήταν Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) από το 2011 μέχρι το Μάιο του 2017.
Τον Ιανουάριο του 2018 εκλέγεται Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Είναι ο νεότερος Πρόεδρος από τη δημιουργία του οργανισμού το 1935.
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
HOTREC.

Τέλος, ως γάλλος υπήκοος, είναι Οικονομικός Σύμβουλος στη Γαλλική πρεσβεία Αθήνας από το 2008 μέχρι και σήμερα.
Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης γεννήθηκε το 1953. Νομικός, με εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά και στα θέματα
Τύπου, στράφηκε προς την δημοσιογραφία από τα 17
του. Επεβίωσε δυο θητειών στις Βρυξέλλες και μιας στο
Λονδίνο. Περπάτησε από τον παλιό «Οικονομικό Ταχυδρόμο» και «Το Βήμα» μέχρι την αλήστου μνήμης
«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», την «Ημερησία» και την
προς στιγμήν απόπειρα επαναστόχευσης του «Ελεύθερου Τύπου». Σήμερα φιλοξενείται στη «Ναυτεμπορική»,
είναι διευθυντής της «Οικονομικής Επιθεώρησης», γράφει ένα καθημερινό blog
στο economia.gr και μετέχει (με τον Κώστα Μπλιάτκα) στην διαδικτυακή στήλη
συζητήσεων “Μισή ώρα στην economia”. Εις τας δυσμάς ανεκάλυψε και την
τηλεοπτική διάσταση της ζωής στο ACTION 24. Συνεχίζει να προσπαθεί να
καταλάβει τι συμβαίνει - πάντα στην Ελλάδα, του 2020.
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TACKLING OVERCROWDING THROUGH GAMIFICATION

Introduction
Many European urban areas continue to face the effects of overtourism. In response to overtourism, the importance of visitor management has also grown.
Visitor management techniques often involve modifying visitors’ behaviour (Mason, 2005). Coercive techniques such as taxes, fees, and bans are a common
policy tool used to manage and control tourists (Koens et al., 2019; Mason,
2005), however, in contrast to traditional methods, nudging has become a key
supplementary tool. An approach rooted in behavioural science, nudging is the
act of steering people in the desired direction, while still allowing them the freedom to go their own way (Thaler & Sunstein, 2008). This method can be less
restrictive and exclusionary than top-down regulation. This paper presents an
innovative product conceptualized by the authors that makes use of the nudging
technique. Our idea is an app that exploits various trends in the market including
gamification and instagramization in order to reduce overcrowding in Athens and
it can be used also in major European cities.

Problem statement
Overcrowding is a notable phenomenon associated with negative experiences arising from too many tourists at a certain place and time (Peeters et al.,
2018). Crowding in city centres has created increased congestion, dismantling
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of socio-cultural connectivity, and a decline in purchasing power parity of local
residents versus visitors (Seraphin et al., 2018; Van der Borg et al., 1996). The
increase in tourist numbers has surged exponentially over the past few years
predominantly because of accessibility (low cost of travel) and destination’s popularity. 2017 saw the highest international tourist arrivals in seven years according to UNWTO (2019), with Europe recording 5% more international arrivals
than the previous year. City authorities are under a lot of pressure to address
the overcrowding crisis in their cities. According to a 2019 report released by
Wonderful Copenhagen, there is a strong perception that the inner-city is rich
in attractions, and outer neighborhoods are rich in everyday life. Visitors who
do venture beyond the inner-city have a limited idea of where to go or what to
do. Copenhagen’s response strategy of ‘spreading tourism’ is an obvious one,
however, they acknowledge that it requires more than just marketing, but rather
a holistic approach involving strategic planning, accessibility, visibility and a readiness to receive visitors. Their goal is not fewer visitors, but to make broader
use of the destination (Wonderful Copenhagen, 2018). For the authors of this
paper, the overcrowding issue can be seen as non-sustainable form tourism development, where the harmonization of the fundamental pillars of sustainability
has not been met. The well-being of the host community has been of great importance when it comes to sustainable tourism development. To the best of our
knowledge, Athens has not yet been described by the tourism practitioners as a
destination that is characterized by overcrowding. However, the negative reactions to overcrowding have been evident even in Athens, as antitourism demonstrations have been witnessed across the city, where protestors demonstrate
against rental inflation as a result of excessive tourism development.

Gamification
The term “gamification” first appeared in 2008 and it was named a trend in tourism by Euromonitor International at the World Travel Market in 2011 (World
Travel Market, 2011). The concept is defined as “the use of game design elements in non-game contexts” (Deterding et al., 2011, p.9). It is necessary to
highlight the relation between game mechanics and game dynamics, as they play
an important role in evoking the motivation of the player. The term ‘mechanics’
entails all the base components of a gamified system for an engaging experience,
such as points, badges and rewards, leaderboards, progress, quizzes, and notifications. The game ‘dynamics’ are the way that players engage with the game
experience, such as competition, community, collection, achievement, surprise,
and exploration (Robson et al., 2015; Paharia, 2010). Over the last few years, the
concept of gamification has been introduced into many layers of life, especially in
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business or education and only recently in the tourism industry (Xu et al., 2017).
Being a service industry, the main target of tourism is the engagement of tourists
and service providers (Vargo & Lusch, 2008). In this context, gamification plays
an essential role, as it provides opportunities to raise awareness for a particular
tourism brand or destination, to enhance customer loyalty and to provide guests
with a meaningful experience.

Instagrammization
A dynamic relationship exists between user-generated content and new forms of
social practice (MacDowall & de Souza, 2018). Instagram and other photo-sharing social media platforms have altered how we produce and consume tourism
experiences. A prominent example is in the food and beverage sector, which has
capitalized on the photo-friendly trend by turning both food and physical spaces
into ‘Instagram bait’. Restaurants look to create a buzz by designing with Instagram in mind; where aesthetic has become just as important as taste. Staff may
even be trained to encourage photo-taking and photosharing (Company, 2018).
Beyond the food and beverage sector, the findings from a 2017 study by Schofields revealed that 40% of millennials choose their next holiday destination based
on how ‘instagrammable’ it is. Travel media is increasingly creating lists with titles
like “The Most Instagrammable Street Art in LA” and “The Most Instagrammable
Places in London” (Matchar, 2017). These lists often include places that are off
the beaten path, for example, street art has been used to revitalize the neglected
parts of cities and foster urban tourism (Insch & Walters, 2017; Skinner & Jolliffe,
2017). McKercher and Du Cros (2002) emphasise the importance of proximity
to the city centre in influencing the number of visitors, however, they acknowledge that strong attractiveness has the power to motivate travellers to explore
more peripheral areas.

Solution to tackle the problem
With a particular focus on engaging experiences, researchers provide several
examples of gamified services in the tourism industry. One such example in Regensburg, Germany, visitors were encouraged to explore different parts of the
town by solving quizzes and puzzles on a mobile device in order to appreciate
the history of this UNESCO Heritage Site in an amusing and playful way (Xu et
al., 2017; Ballagas et al., 2008). Another case is the integration of game elements
in an ordinary mobile tour guide, such as Stray Boots app in New York (Rosenbloom, 2013). The majority of the examples that were found focus on experiences within the city centres, excluding more periphery areas. However, the
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Pentati Pirate Trail in Corfu, Greece, created through Geocaching, succeeded in
attracting tourists to the small fishing village of Pentati, far from the main town.
By attracting players to non-urban areas, small local businesses can benefit from
the distribution of the tourists (Skinner et al., 2018).
For all the reasons explained above, the present paper recommends the design
of an app, which provides a gamified experience to the destination visitors and it
can influence their behavioural patterns. The aim of the app is to locate a single
piece of movable street art hidden within the area of a major city, for example,
Athens. The art, as we have conceptualized it, is similar to a mural, however,
it is made out of a thermoplastic sticker so that it can be removed and added
to a new location in the city every now and then. This keeps tourists engaged,
prevents the build-up of tourists in one area, and motivates them to explore
lesser-known neighbourhoods. The art in each city will be unique and reflect the
culture of the particular city, however, each piece of art will also have a common
brand tag in order to connect it with the larger game, which can take place in
different cities as well.
In the following section, the customer’s journey has been outlined in order to
investigate how a potential customer engages with our app and highlights their
emotional touchpoints.

Customer’s journey
Franceska, a 22-year-old from Germany, is taking a flight to Athens for the weekend. It is her second time being there and she doesn’t wish to see the same things
again, but she does want to find a good spot to take an Instagram-worthy photo
so that all her friends will know that she is there. She remembers her brother
telling her about an app where he had to solve a puzzle in order to find a trendy
piece of temporary street art somewhere in the city. She downloads the same
app as she leaves the bus. The app recognizes her location and sends her a clue
to finding street art. In order to solve the first clue, Franceska has to do some
quick research about Greek contemporary art - which was actually pretty interesting. The first clue leads her in the direction of Goulandris Museum and shows
her all of the various modes of transportation she can use. She opts to use the
electric scooter, which she can do right through the app. Once she gets closer,
her phone buzzes with a new clue that will help her find the exact location of the
art. Before she solves it though she decides to explore the area a little. When
she is ready, she opens the app and begins solving the next clue. By the time she
finds the street art, Franceska feels triumphant – not just because the artwork
is beautiful, but because her hard work in completing the challenge has paid off.
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After she gets her perfect picture, she notices that she has a notification from
the app saying she has earned a badge for solving her first game. If she solves the
game in two more cities in Europe, she will earn another badge and a keychain
will be sent in the mail. There is a whole list of other badges she can unlock. It
will also let her know when Athens has changed the location of the street art,
should she ever return. Finally, the app shows her a list of places nearby where
she can explore. Franceska taps on the ice cream shop from the list and sees that
she gets a discount for being an app member.

Analysis
Our idea utilizes each of these game mechanics put forth by the pioneering gamification company Bunchball (Figure 1).
The app uses the ‘Quiz’ mechanic by incorporating a riddle into the challenge,
which the player must solve in order to locate the street art. This mechanic
stimulates behavioural elements such as competition, community, achievement
and emotional progress. ‘Badges’ are given for accomplishing certain criteria. For
example, a badge is awarded for completing the first challenge, for completing 3
challenges in one month, or for completing a challenge twice in one city. Badges
are also connected with ‘levels’ of mastery, for example, acquiring more badges
will advance the player from beginner, to intermediate, to expert level. This system fosters a feeling of achievement and progress, while also encouraging players
to keep playing in order to get to the next level. Location-aware notifications are
used to prompt players to do the challenge each time they arrive in a new city.
Finally, ‘leaderboards’ can be used in the app to drive competition and cultivate
a sense of community.

Conclusion
The app that was presented is not the only product that can be used by a destination to engage its customers and enhance its brand. However, our aim was to
highlight how a gamified system can prompt a shift in thinking away from coercive
visitor management approaches. By capitalizing on existing trends in gamified
technology and photo-sharing social practices, tourists can be nudged towards
less congested areas in a way that benefits the tourist, the local, and the local
business. This approach is also in greater alignment with ‘spreading’ strategies
such as the one outlined by Wonderful Copenhagen. The success and quality
of this app is dependent on its adoption by multiple major and minor cities in
Europe. It will require strong collaboration, however, it will also foster more
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stakeholder involvement and better linkages between cities that are all working
to mitigate the rising issue of overcrowding.
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2o βραβείο
ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΝΙΟΒΗ

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης

Η Ελλάδα ως ένας Ανταγωνιστικός Τουριστικός Προορισμός
Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα

«Μπορούμε να καθησυχαστούμε, να μην κάνουμε τίποτα και
να παρακολουθούμε τον πλανήτη μας να καταστρέφεται.
Ή μπορούμε να αναλάβουμε δράση, να γίνουμε υπερασπιστές και
να αρχίσουμε να κάνουμε επιλογές του τρόπου ζωής μας, ο οποίος
θα είναι ευγενέστερος προς τους ανθρώπους και τον πλανήτη»
Kira Simpson

Πρόλογος
Ο τουρισμός χαρακτηρίζεται ως ένα πολυδιάστατο κοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο, με μακραίωνη ιστορία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό του
Τουρισμού (UNWTO, 2017), ο τουρισμός, κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι
δεκαετιών, γνώρισε συνεχή εξέλιξη και διαφοροποίηση, έτσι ώστε να αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς, παγκοσμίως. Στη χρονική αυτή διαδρομή ο τουρισμός άλλαξε
τόσο μορφή όσο και ένταση, ενώ συνεχώς εξελίσσεται και διαφοροποιείται,
σύμφωνα με τις εξελίξεις και τα εκάστοτε πρότυπα της οικονομίας αλλά και της
κοινωνίας, στις οποίες δρα και αναπτύσσεται. Μπορεί, αναλογικά, ως μια πρώτη
μορφή τουρισμού να αναγνωρίζεται η περιήγηση, με βάση μια ατομική αναζήτηση για τις ρίζες του παρελθόντος, την εξερεύνηση για άλλους πολιτισμούς
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καθώς και την περιπλάνηση σε άγνωστους τόπους (Löfgren, 1999). Όμως, στην
κλίμακα και στην έκταση που έχει αποκτήσει στη σύγχρονη εποχή, ο τουρισμός
αναπτύχθηκε ως μαζικό φαινόμενο μετά τα μέσα του 20ου αιώνα (Likorish &
Jenkins, 2004). Με βάση την ατομική ανάγκη για ξεκούραση, εξελίχθηκε πλέον
ως κοινωνική ανάγκη, ως «δικαίωμα» για αναψυχή, φαινόμενο με πολύ μεγάλη
σημασία, από την πλευρά τόσο της παγκόσμιας οικονομίας όσο και της ανάπτυξης ενός τόπου (Κοκκώσης κ.α., 2011).
Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον γωνιά στον κόσμο που να μην έχει προσελκύσει
το ενδιαφέρον του σύγχρονου τουρίστα, από τη ζούγκλα του Αμαζονίου μέχρι
την Αρκτική, από τα υπερσύγχρονα ξενοδοχεία στον Αραβικό κόλπο μέχρι τα
πρώην «γκούλαγκ» στη Σιβηρία. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει χώρα ή χωριό που να
μην αναζητά να προσελκύσει το ενδιαφέρον του τουρισμού με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο, προσδοκώντας στα σημαντικά πολλαπλασιαστικά του οφέλη (οικονομικά, πολιτισμικά και κοινωνικά). Ποιος είναι όμως ο τρόπος, με τον οποίο
εξελίχθηκε ο τουρισμός στην χώρα μας;

Τουρισμός: Η ελληνική πραγματικότητα
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο τουρισμός αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης που επικρατεί,
αρκετές δεκαετίες, στους περισσότερους ελληνικούς προορισμούς, είναι αυτό
του μαζικού οργανωμένου τουρισμού. Από τη δεκαετία του 1970, όταν ξεκίνησε η «εκβιομηχάνιση» του τουριστικού προϊόντος, ο τουρισμός στην Ελλάδα
είχε αποκτήσει τυποποιημένα και ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά, στηριζόμενος στο τρίπτυχο ήλιος, θάλασσα, άμμος (3S- Sun, Sea, Sand). Το γεγονός
αυτό δεν επέτρεψε τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας
καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών (Tsartas et al., 2014).
Παρόλα ταύτα, τα τελευταία χρόνια στη χώρα επιχειρείται μια προσπάθεια διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, μέσω της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του, καθώς και της στροφή του προς το μοντέλο της
βιώσιμης ανάπτυξης (Belias et al., 2016). Η διαφοροποίηση αυτή, αλλά και η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος, οφείλει να αποτελεί διαρκή στόχο, ώστε να εξακολουθεί να
συνεισφέρει στην οικονομία, στην κοινωνία και στον πολιτισμό μας. Ωστόσο,
ο ανταγωνισμός έχει θέσει νέους κανόνες στην παγκόσμια τουριστική αγορά.
Αδιαμφισβήτητα, η πρόκληση για την Ελλάδα είναι να γίνει ένας επιτυχημένος
«παίκτης» στην παγκόσμια τουριστική αγορά, με στόχο να προσφέρει λύσεις
σε μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα με βάση το πλαίσιο της βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης.
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Από την πλευρά των αριθμών, στη χώρα μας, ο τουρισμός θεωρείται ως ο πιο
δυναμικός και εξωστρεφής οικονομικός τομέας, συνεισφέροντας ετησίως το
30,9% στο εθνικό ΑΕΠ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η ανάπτυξή
του έχει φτάσει στα ύψη, αγγίζοντας τις 14.918.177 ξένες αφίξεις το 2002 από
462.857 το 1961. Αυτό ισοδυναμεί με σχεδόν 30 φορές αύξηση. Επιπρόσθετα,
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, το 2018 η Ελλάδα καλωσόρισε 30,1 εκατ. τουρίστες, κατατάσσοντάς την στη 13η θέση του παγκόσμιου
τουριστικού χάρτη (BusinessNews, 2019). Ωστόσο, ο τουρισμός δεν αφορά
μόνο τους αριθμούς. Για δεκαετίες, η ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών
του τουρισμού έχει οδηγήσει στην απώλεια του κυριότερου τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας: του φυσικού κεφαλαίου. Το δεδομένο αυτό εγείρει σημαντικούς προβληματισμούς για τον τρόπο ανάπτυξης του τουρισμού.

Ο τουρισμός αντιμέτωπος με τις σύγχρονες προκλήσεις
Ο τουρισμός στον 21ο αιώνα τίθεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις όπως η
προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος αλλά και των φυσικών πόρων,
η προσαρμογή και ο μετριασμός στην κλιματική αλλαγή αλλά και η διατήρηση
της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών. Το
ίδιο ισχύει αναμφίβολα και για τη χώρα μας. Ωστόσο, προκύπτει το ερώτημα με
ποιον τρόπο συνδέεται ο τουρισμός με την προστασία του περιβάλλοντος και
με την κλιματική αλλαγή.
Ο τουρισμός αποτελεί πολυκλάδο, ο οποίος παρουσιάζει άμεση και έμμεση
συσχέτιση µε σχεδόν κάθε άλλο τομέα και κλάδο ή οικονομική δραστηριότητα.
Επιπλέον, ο τουρισμός, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο ή ανθρώπινη
δραστηριότητα, εμφανίζει σχέση αλληλεξάρτησης µε το περιβάλλον. Για τον
λόγο αυτόν, αποτελεί τον κατ’ εξοχήν τομέα άσκησης πολιτικής, στον οποίο
µία κοινωνία έχει ενδιαφέρον να αναπτύξει δράσεις προσαρμογής και μετριασμού σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Ο συγκεκριμένος προσανατολισμός
έχει ακόμα πιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χώρα µας, η οποία χαρακτηρίζεται
ως σημαντικός τουριστικός προορισμός, γεγονός που την καθιστά ως ευνοϊκή
περίπτωση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Επομένως, επιβάλλεται η αξιοποίηση της ανάγκης για προσαρμογή, ώστε να διασφαλιστεί ακόμα περισσότερο η ανταγωνιστικότητα αλλά και η βιωσιμότητα της χώρας, ως παγκόσμιου
τουριστικού προορισμού (Τράπεζα της Ελλάδος, 2014).
Συμπληρωματικά, ο τουρισμός αποτελεί μία δραστηριότητα, η οποία οδηγεί
στη συνεχόμενη υποβάθμιση τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, επηρεάζοντας καθοριστικά το κλίμα του πλανήτη, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως ένας κλιματικά ευαίσθητος κλάδος της οικονομίας.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO), ο τομέας του τουρισμού κατείχε περίπου το 8% των συνολικών εκπομπών CO2 το
2018. Σε απάντηση των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες προκαλούνται από τον τομέα του τουρισμού, κρίνεται αναγκαία η μεταστροφή του προς ένα νέο τουριστικό μοντέλο, το οποίο θα βασίζεται αποκλειστικά
στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και θα στοχεύει παράλληλα στην απομάκρυνση
του άνθρακα από την τουριστική βιομηχανία καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Έτσι, προτείνεται η έννοια του «τουρισμού χαμηλών εκπομπών
CO2» ως μία βαθύτερη ιδέα του τουριστικού περιβάλλοντος, η οποία προϋποθέτει τη συνεχή αλλά και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Τουρισμός χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Η επίσημη πρόταση για την υλοποίηση της ιδέας του τουρισμού χαμηλών εκπομπών CO2 διατυπώθηκε τον Μάιο του 2009 στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ με τίτλο «Go to Low-carbon Travel and Tourism Industry» («Μεταβείτε
στα ταξίδια και στην τουριστική βιομηχανία των χαμηλών εκπομπών άνθρακα»).
Η ιδέα αυτή αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για το συγκεκριμένο τουριστικό μοντέλο (Cai & Wang, 2010).
Αρχικά, πρόκειται για ένα νέο είδος τουρισμού, το οποίο παρουσιάζει μικρά
δείγματα εφαρμογής σε συγκεκριμένα τουριστικά θέρετρα, γεγονός που εξηγεί το ότι βρίσκεται ακόμα σε θεωρητικό στάδιο με σημαντικές προοπτικές
εξέλιξης. Επιπλέον, βασίζεται στην οικονομία των χαμηλών εκπομπών CO2
(Can & Hongbing, 2011) και συχνά αναφέρεται ως ένα μέτρο μετριασμού των
εκπομπών CO2 στο τομέα του τουρισμού. Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν
νέο τρόπο υπολογισμού της βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνικοοικονομικά και
περιβαλλοντικά οφέλη. Κατά κάποιον τρόπο ο τουρισμός χαμηλών εκπομπών
CO2, προέρχεται από το μοντέλο του βιώσιμου τουρισμού, με αποτέλεσμα ο
πρώτος να οφείλει να υιοθετήσει την κεντρική ιδέα του δεύτερου, έτσι ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο είδος τουρισμού είναι
μετρήσιμο, δηλαδή μπορεί να υπολογιστεί το ανθρακικό αποτύπωμα των τουριστικών προορισμών και υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη, του καινοτόμου αυτού μοντέλου, απαιτούνται ειδικά εργαλεία για την παρακολούθηση
της απόδοσής της. Τέτοια εργαλεία είναι το αποτύπωμα άνθρακα, η σήμανση
άνθρακα καθώς και η πιστοποίηση αυτού.
Αποδεδειγμένα, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, ο τουρισμός χαμηλών εκπομπών CO2 συνδέεται άμεσα με τις κοινωνίες, καθώς αποτελούν βασικό συστατικό
στοιχείο για την ανάπτυξή του. Συγκεκριμένα, μέσω της υιοθέτησης κοινοτήτων

117

χαμηλών εκπομπών CO2, προωθείται η αλλαγή του τρόπου ζωής αλλά και της συμπεριφοράς των ανθρώπων (είτε τουριστών, είτε ντόπιων/ υποδοχέων του τουρισμού). Το γεγονός ότι ο τουρισμός χαμηλών εκπομπών CO2 αποτελεί μία σύγχρονη έννοια, καθιστά δύσκολη την ύπαρξη ενός κοινού ορισμού (Mei & Yang, 2012).
Ωστόσο, παρόλο που δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός για τον τουρισμό
χαμηλών εκπομπών CO2 (LCT- Low Carbon Tourism), η βασική ιδέα που ακολουθεί είναι ότι η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές του CO2 που προκαλούνται από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τουρισμού,
ελαχιστοποιούνται. Ενώ, εστιάζει στον ισόρροπο συνδυασμό τριών επιμέρους
επιδιώξεων της βιώσιμης ανάπτυξης: της αποτελεσματικότητας της οικονομίας,
της κοινωνικής ισότητας καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος (WWF
Hellas, 2010). Τέλος, όπως απεικονίζεται και στο Διάγραμμα 2, οι εκπομπές του
CO2 οι οποίες προέρχονται από τον τουρισμό μπορεί να διακριθούν σε δύο
κατηγορίες, στις άμεσες και στις έμμεσες εκπομπές.

Η εφαρμογή του τουρισμού χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα στην χώρα μας
Η εφαρμογή του συγκεκριμένου είδους τουρισμού βασίζεται στην παραπάνω
βιβλιογραφική ανασκόπηση και έχει ως στόχο την μεταστροφή του τουριστικού
κλάδου προς το συγκεκριμένο μοντέλο. Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού, απαιτούνται συγκεκριμένες διαρθρωτικές αλλαγές, συλλογική προσπάθεια
καθώς και μία προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα βασίζονται στη μείωση των
εκπομπών του CO2 και θα προτείνουν νέες ρυθμίσεις για τις κατηγορίες που
επηρεάζουν το τουριστικό σύστημα (Can & Hongbing, 2011).
Το σημαντικότερο είναι να καταστεί κατανοητό προς τους ανθρώπους, τόσο
στους τουρίστες όσο και στους υποδοχείς του τουρισμού, ότι το παρόν μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης πρόκειται για ένα καινοτόμο και περιβαλλοντικά
υπεύθυνο τρόπο για να ταξιδέψουν. Με δεδομένο αυτό, δομούνται συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες λειτουργούν ως αρωγοί στην απόκριση της χώρας
στις σύγχρονες προκλήσεις του τουριστικού κλάδου. Οι προτάσεις αυτές διαρθρώνονται ως εξής:
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
Η συνδρομή του πολίτη στην επίτευξη του συγκεκριμένου τουριστικού μοντέλου είναι καθοριστική, αποτελεί το «λιθαράκι», εκείνα τα μικρά αλλά σταθερά
βήματα προς την στροφή του τουριστικού κλάδου της χώρας στο νέο είδος
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τουρισμού, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολλά υποσχόμενο για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Ουσιαστικά, η «φροντίδα» για το περιβάλλον,
μέσω του τουρισμού χαμηλών εκπομπών CO2 δεν είναι ένα απλό σύνθημα, αλλά
μια ενσάρκωση της ηθικής καλλιέργειας και της περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης των κοινωνιών.
Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ.
Στόχος είναι η ενίσχυση και η διαφοροποίηση του brand name της χώρα μας,
γύρω από το συγκεκριμένο είδος τουρισμού. Η χώρα διαθέτει ήδη ένα αναγνωρισμένο brand name. Ωστόσο, στόχος της ολοκληρωμένης στρατηγικής
μάρκετινγκ είναι η δημιουργία μιας ισχυρής παρουσίας στην παγκόσμια αγορά
του συγκεκριμένου είδους τουρισμού. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω
της προώθησης και της προβολής παρόμοιων τουριστικών προορισμών, στους
οποίους εφαρμόζεται ο τουρισμός χαμηλών εκπομπών CO2. Ενώ, κύριοι παράγοντες προώθησης αποτελούν τα τουριστικά πρακτορεία, οι τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και η διοργάνωση παγκόσμιων τουριστικών συνεδρίων. Ακόμα,
προτεινόμενα κανάλια προβολής αποτελούν τα Μ.Μ.Ε. καθώς και το διαδίκτυο,
μέσω διαφημίσεων συστηματικής παρουσίας σε ιστοσελίδες.
Βελτίωση των υποδομών/καταλυμάτων του τουρισμού.
Οι τουριστικές υποδομές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τουριστική βιομηχανία, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη για τη συνεχή βελτίωση αυτών.
Η βελτίωση μπορεί να προέλθει από την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, τα
οποία αφορούν την «πράσινη» πιστοποίηση, την αναδιαμόρφωση του κτιριακού
τους αποθέματος, μέσω του «έξυπνου» σχεδιασμού (έξυπνα συστήματα ελέγχου
στα κτίρια, στην θέρμανση, στον φωτισμό καθώς και στην κατανάλωση νερού),
καθώς και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική και ηλιακή ενέργεια).
Σύμφωνα με τις παραπάνω προτάσεις, γεννούνται επιμέρους μέτρα, μέσω των
οποίων επιδιώκεται μία στοχευμένη ανάλυση των γενικών προτάσεων σε σχέση με την εφαρμογή χαμηλών εκπομπών CO2 για την χώρα μας. Τα μέτρα
αυτά, τοποθετούνται ανά ειδική κατηγορία εφαρμογής και συγκεκριμένα αναφέρονται στα τουριστικά πρακτορεία, στις τουριστικές υποδομές/καταλύματα,
στις μεταφορές, στην εθνική πολιτική/στρατηγική καθώς και στην κοινωνία. Ο
λόγος σχεδιασμού του Πίνακα 1, αφορά την εκτενέστερη ανάλυση των αρχικών προτάσεων και βασίζεται στην κεντρική ιδέα του άρθρου, δηλαδή στο
να καταστεί η Ελλάδα ένας ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός χαμηλών
εκπομπών CO2.
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«Η αίσθηση της ανάγκης για αλλαγή είναι το πρώτο
βήμα προς την ενσάρκωση της βιωσιμότητας»
Sally Uren

Επίλογος
Συνοψίζοντας, ο τουρισμός θεωρείται βασικός πυλώνας της εγχώριας οικονομίας. Διαχρονικά, η Ελλάδα αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης, προσελκύοντας
πλήθος τουριστών και καταλαμβάνει μία από τις υψηλότερες θέσεις στην τουριστική κατάταξη, παγκοσμίως. Ωστόσο, οι σύγχρονες προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο τουριστικός τομέας προστάζουν αλλαγή πλεύσης προς
ένα βιώσιμο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός χαμηλών εκπομπών
CO2 χαρακτηρίζεται ως ένα νέο, καινοτόμο μοντέλο τουρισμού, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τουριστικών
προορισμών. Συνεπώς, η υιοθέτηση της ιδέας του συγκεκριμένου είδους είναι
ο τρόπος για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα αλλά και του
τουριστικού κλάδου. Εάν θέλουμε να μετατραπούν οι τουρίστες αλλά και το
τουριστικό προϊόν, της χώρας, σε υψηλής προστιθέμενης αξίας, διατηρώντας
παράλληλα τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος είναι καιρός να αναλάβουμε δράση. Μόνο τότε, η Ελλάδα, ως «πράσινος» προορισμός,
με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, θα αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα
έναντι των ανταγωνιστών της.
Ωστόσο, τόσο για την εφαρμογή όσο και για την ανάπτυξη του εν λόγω μοντέλου καθοριστική κρίνεται η αλλαγή στη νοοτροπία μας. Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη φιλοσοφία μας και να σκεφτούμε βαθύτερα τις συνέπειες
που επιφέρει η περιβαλλοντική κρίση, με την οποία είμαστε αντιμέτωποι. Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι μπορούμε ως κοινωνικό σύνολο, ως πολίτες αυτής
της χώρας, να αλλάξουμε την νοοτροπία μας, προς όφελος του περιβάλλοντος
αλλά και των μελλοντικών γενιών. Άλλωστε, μην ξεχνάμε τη λαμπρή ιστορία μας,
είναι στο πνεύμα των Ελλήνων να πρωτοπορούν και να διαπρέπουν αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Καταλήγοντας, λοιπόν έχουμε δύο επιλογές για τον τομέα του τουρισμού στη
χώρα μας: μεταξύ μιας ενεργειακά αποδοτικής οδού χαμηλών εκπομπών CO2
και μιας ενεργειακά υψηλής ποσότητας CO2. Η δεύτερη επιλογή, σε άγνωστο
χρονικό σημείο, καταλήγει σε γενική καταστροφή. Τελικά, είναι τόσο δύσκολη
επιλογή;
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Ιατρική Σχολή

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως ιατρικός τουρισμός ορίζεται η διασυνοριακή μετακίνηση ανθρώπων με προβλήματα υγείας, προκειμένου να λάβουν συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία, παρακινούμενοι από διάφορους παράγοντες: χαμηλότερο κόστος υπηρεσίας, ποιότητα της υπηρεσίας και συνολικά της υγειονομικής περίθαλψης, μικρότερος
χρόνος αναμονής στη χώρα προέλευσης για την παροχή παρόμοιας υπηρεσίας
ή ακόμη και η ευκαιρία που δίνεται στον ασθενή-τουρίστα να συνδυάσει την
ιατρική φροντίδα με την ψυχαγωγία του, μέσω των διακοπών.
Η οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι πιο δημοφιλείς χώρες παγκοσμίως στηρίζοντας το θεσμό του ιατρικού τουρισμού, είναι άξια αναφοράς.
Συγκεκριμένα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιβεβαιώνει κέρδη για την κολοσσιαία αμερικανική αγορά διεθνών ασθενών 36 δις δολάρια για τα έτη 20002017. Η Γαλλία ξόδεψε 0,8 δις δολάρια για ιατρικούς σκοπούς το 2017, ποσό
που αντιστοιχεί στο 1,3% των συνολικών εισερχόμενων τουριστικών δαπανών
στη χώρα. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, το 2009 το 2,4% των 5δις. προερχόταν
από εισόδημα ξένων ασθενών (ήτοι 120 εκατ. ιατρικοί τουρίστες). Έρευνα του
παγκόσμιου οργανισμού Υγείας, επιβεβαιώνει ότι για τα έτη 2004-2008, ο ιατρικός τουρισμός έφερε στην Ταϊλάνδη έσοδα ύψους 7,5 δις δολαρίων. Τέλος, η
Τουρκία το 2018 προσέλκυσε 500.000 ιατρικούς τουρίστες.
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Εγειρόμενος προβληματισμός:
μειωμένο θετικό πρόσημο και έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού
Η Ελλάδα θα ήταν άκρως ανταγωνιστική μέσα από τον ιατρικό τουρισμό, εάν
αξιοποιούσε προς όφελός της την ανταγωνιστικότητα των τιμών και την ποιότητα των θεραπειών της. Συγκεκριμένα, ο ταξιδιώτης, φιλτράροντας πληροφορίες
σχετικά με αξιοπιστία και την τιμολογιακή πολιτική των θεραπειών που επιδιώκει να πραγματοποιήσει ή που μπορεί να προκύψουν, δύναται να διαπιστώσει,
ότι η χώρα μας τον υπέρ-καλύπτει. Ξεχωρίζουμε τη δυνατότητα της IVF για
την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, με κόστος θεραπείας στην Ελλάδα από
3.000 έως 5.000 ευρώ, ενώ στις ΗΠΑ κοστίζει περίπου 20.000 ευρώ και στην
Αγγλία 8.000 ευρώ.
Ωστόσο, η Ελλάδα δε χρησιμοποιεί στην τουριστική ατζέντα τα πλεονεκτήματά της, με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού
σε σύγκριση με άλλες χώρες. Επίσης, δεν υφίσταται συντονισμένη-στοχευμένη
πολιτειακή δράση που να ενισχύει την διεθνή εικόνα των ελληνικών νοσοκομείων και ξενοδοχείων στη βάση του ιατρικού τουρισμού. Σε μία περίοδο που η
διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής είναι πιο απαραίτητη από ποτέ και που η αναγκαιότητα σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου φορέα είναι προφανής, ο ιατρικός τουρισμός τροφοδοτείται μόνον από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Μέχρι και
σήμερα, η δυναμικότητα του ιδιωτικού τομέα μέσα από τη σύσταση του Elitour
δεν αξιοποιείται πλήρως, καθώς αποτελείται μόνον από ιδιώτες, όπερ σημαίνει,
ότι η συμμετοχή των αρμόδιων φορέων της πολιτείας και εκπροσώπων των
παρόχων είναι ανύπαρκτη. Άρα πώς να ληφθούν υπόψιν τα στοιχεία του Elitour
για το Cluster για τον ιατρικού τουρισμού, όταν δεν πραγματοποιούνται δημόσιες επενδύσεις για την επίτευξη του στόχου κι όταν η κρατική δαπάνη
στην υγεία είναι χαμηλότατη;
Συνοψίζοντας, δεν έχει δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των
νοσηλευτικών μονάδων, την ενημέρωση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού αλλά και του κοινού που αναμένεται να ανταποκριθεί. Αντ’ αυτών, συναντώνται ανεπάρκεια ενημέρωσης των επιχειρηματιών και ξενοδοχειακών μονάδων,
ελλείψεις σε δυναμικό- ιατρικό, νοσηλευτικό, προσωπικό καθαριότητας, γραμματειακή υποστήριξη- και μεγάλες λίστες αναμονής.

II. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Με το παρόν υποστηρίζουμε, ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει scale up στον
τουρισμό και να διεκδικήσει το μερίδιό της από την αναδυόμενη αγορά που
δημιουργεί ειδικότερα ο ιατρικός τουρισμός, μέσα από 4 βήματα.
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1. (Re)Branding & Marketing
Σε πρώτο στάδιο, ως branding ορίζεται: το όνομα, ο όρος, το σημάδι, το σύμβολο, το σχέδιο, ο λογότυπος, το σύνθημα ή ο συνδυασμός αυτών που προσδιορίζει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και τα διακρίνει από εκείνα των ανταγωνιστών
(Hem & Iversen, 2004). Ενδεικτικά, αναφέρουμε το επιτυχημένο παράδειγμα
της Ν. Ζηλανδίας με σύνθημα «100% Pure Zealand» που υποστηρίζει τα όσα
διατείνεται, ήτοι βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, από το οποίο μπορεί κάλλιστα να παραδειγματιστεί η χώρα μας. Αναντίρρητα, η παγκόσμια κοινή γνώμη
επηρεάζεται από το branding αλλά και το επηρεάζει, κάτι που αποδεικνύεται
τόσο στις πωλήσεις όσο και στο ROI. Αντίστοιχα, το re-branding αποβλέπει
στο επαναπροσανατολισμένο μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος. Η σύσταση ομάδας εργασίας Branding του ελληνικού τουρισμού
αποτελεί ενθαρρυντική κίνηση ακόμα κι αν συγκυριακά δεν ευνοείται. Η κατεύθυνση λοιπόν στην οποία θα στραφεί η συσταθείσα ομάδα, πρέπει να φέρει
στο επίκεντρό της την «εμπειρική» σημασία της μετακίνησης, ότι δηλαδή πράγματι η χώρα φέρει έναν σημαντικό σκοπό: να εξασφαλίσει την ποιοτικότερη
ταξιδιωτική εμπειρία σε επίπεδο ανθρώπινης επαφής, από τον αεροσυνοδό και
τον επιχειρηματία ξενοδόχο, μέχρι τον ιατρό χωρίς να εστιάζει στην κερδοφορία. Για την ανανέωση της επίσημης ιστοσελίδας visitgreece που άλλωστε εμπίπτει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της νέας ομάδας, προτείνουμε την δημιουργία
ξεχωριστής στήλης «explore Greece by medical tourism».
Σίγουρα το moto «ήλιος & θάλασσα» από μόνο του δεν αρκεί. Διαπιστώνοντας
ότι, στην Ελλάδα γίνεται μεν επίκληση στην αξία των πλεονεκτημάτων που προνομιακά κατέχει, όχι όμως στην εξεύρεση νέων, αναλογικά πρέπει να σφυρηλατήσουμε την εικόνα του ιατρικού τουρισμού: εύκρατο κλίμα, ανταγωνιστικότητα
τιμών σε κάθε τομέα του τουρισμού (φαγητό, διαμονή, αξιοθέατα, σύστημα υγείας), υψηλό επίπεδο παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, βιώσιμες νοσοκομειακές
και ξενοδοχειακές μονάδες. Για την παρακίνηση του κοινού, επιβάλλεται ο συνδυασμός στρατηγικού marketing για την προβολή της Ελλάδας ως ενδεδειγμένου
προορισμού για μια απαίτηση «health-related personal travel» όπως την ορίζει το
IMF και πρόσκλησης του κοινού σε πολιτισμικές εκθέσεις «Greece Week», ως
της χώρας του πατέρα της ιατρικής, Ιπποκράτη, κερδίζοντας τέλος στην μοναδικότητα της ελληνικής ανάμειξης, αρχαίας κληρονομιάς με σύγχρονα στοιχεία.
2. Destination Management Guide: πώς μπορεί να ανταπεξέλθει
ο προορισμός στις απαιτήσεις του επισκέπτη;
Σε δεύτερο στάδιο, το ζήτημα προσεγγίζεται από την οπτική του ταξιδιώτη.
Απροπό δε, θεωρούμε de facto την αρχή, ότι ο ταξιδιώτης είναι ταυτόχρο-
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να και καταναλωτής, οπότε η αρχή του προσανατολισμού του σχεδιασμού,
προέρχεται από την εξέταση των επιθυμιών και των αναγκών του καταναλωτή
(Grier & Bryant, 2005).
Στόχος μας είναι, η προώθηση ενός ψηφιακού θεματολογίου, με σκοπό τόσο
ο θεματικός επισκέπτης όσο και ο ταξιδιώτης εν γένει, να εξασφαλίσουν την
ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη επιλογή, μέσα ουσιαστικά
από ένα σύστημα αξιολόγησης. Κάτι τέτοιο, απαιτεί IDA έρευνα και κατανόηση
των αρχικών δεδομένων. Αυτή η πρωτοβουλία, αποτελεί προϋπόθεση για την
έναρξη του σχεδιασμού του DM προγραμματισμού. Η ίδρυση συνεπώς μίας
«Επιτροπής Προορισμού» για την υλοποίηση των σχεδιασμών, θα καταλήξει
σε well-managed δημιουργία προορισμών, πετυχαίνοντας επιπρόσθετα την ιδανική ισορροπία μεταξύ καλύτερης τουριστικής εμπειρίας (προς όφελος επιχειρηματιών και επισκεπτών) και ανάλογου τοπικού οφέλους, δεδομένου ότι το
αυξανόμενο αίσθημα «τουριστοφοβίας», ως δείγμα περιφρόνησης προς τους
ταξιδιώτες, το αναχαιτίζει. Στο έργο της προτεινόμενης επιτροπής θα συμβάλλουν οι ρυθμιστικές ψηφιακές προεργασίες και επιγενόμενες προτάσεις των
περιφερειών, αναφορικά με το ποια αξιοθέατα μπορούν συμπληρωματικά να
αποφορτίσουν το συνωστισμό από άλλα, ποιες δραστηριότητες είναι οικονομικές και μη δημοφιλείς, πού υπάρχουν hidden gems πχ. τοπία κλπ. Σημαντική
είναι η εικονική περιήγηση (virtual tours) σε κλινικές ειδικά στην περίπτωση
του ιατρικού τουρισμού, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, αξιοθέατα κυρίως με εργαλεία direct booking. Εν ολίγοις, ο επισκέπτης θα στραφεί στην κατεύθυνση
που ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις-ανάγκες του, εξοικονομώντας χρόνο και
χρήμα. Τοιουτοτρόπως, δε θα «αδικηθεί» καμία περιοχή, την αίγλη της οποίας
διατηρεί πχ. ένα δημοφιλές ελληνικό νησί, θα επιβιώσουν κι άλλοι ελληνικοί
προορισμοί και θα αναδειχθούν τουριστικά, ανεξαρτήτως high season ή δημοτικότητας.
Επίσης, υποστηρίζουμε σθεναρά την προώθηση της αποσυμφόρησης των δημοφιλών δραστηριοτήτων ακόμα και σε πολυσύχναστους προορισμούς (πχ Σαντορίνη), με στόχο, μεταξύ άλλων, την πρόληψη από κινδύνους υγείας. Διότι, ο
χαρακτήρας της μαζικότητας, prima facie δημιουργεί ιδανικές για τα οικονομικά
τοπικά συμφέροντα συνθήκες, ασφυκτικές όμως για την απορρόφηση και την
προστασία των ταξιδιωτών από το κράτος φιλοξενίας. Μακροπρόθεσμα οδηγεί
στην περιβαλλοντική απαξίωση και στην αδρανοποίηση της δραστηριότητας
λοιπών παραγωγικών τομέων (κυρίως τον αγροδιατροφικό τομέα) εξασθενώντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα μιας οικονομίας να παράγει και να
προσφέρει στη διεθνή αγορά διαφοροποιημένα προϊόντα.
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3. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας πολιτικής
Μολονότι, σε επίσημη αναφορά του WTTC αναμένεται ότι, με τη σωστή πολιτική, υποστήριξη και ρύθμιση, ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να συνεχίσει να
αναπτύσσεται στις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες, φρονούμε πως η
Ελλάδα έχει μείνει στα πρώτα δειλά βήματα της ΚΥΑ 27217/2013 περί θεσμικής
παρέμβασης, ενώ ο ν. 4582/2018 περί θέσπισης ηλεκτρονικού μητρώου τουρισμού υγείας έχει βυθιστεί σε τέλμα.
Σε αυτό το στάδιο, καθίσταται αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας πολιτικής βάσει δύο συντελεστών: λιγότερη γραφειοκρατία για τα ξενοδοχεία και
πρόσβαση ιατρών του εξωτερικού στο σύστημα υγείας μας. Και στις 2 περιπτώσεις, απαιτείται ο περιορισμός του κανονιστικού αποτυπώματος του κράτους και
της γραφειοκρατίας, ακόμα κι αν φαίνεται δύσκολος για τα ελληνικά δεδομένα.
Κάτι τέτοιο αποδεικνύει το ανενεργό μέχρι τώρα ηλεκτρονικό μητρώο ιατρικού
τουρισμού, από τον ΕΟΠΥΥ και τους παρόχους υγείας, όπερ συνεπάγεται την
ανεπαρκή ενημέρωση των επιχειρήσεων των παρόχων για τις προσφερόμενες
ιατρικές υπηρεσίες αλλά και για αεροπορικές συνδέσεις, για τουριστικά γραφεία για τις δυνατότητες διαμονής κλπ. Με λίγα λόγια, δεν έχει εξασφαλισθεί
η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πιο άμεση κρίνουμε την σύσταση
«Εθνικού Συμβουλίου Προώθησης Ιατρικού Τουρισμού» με εκπροσώπους
από τον ξενοδοχειακό και ιατρικό κλάδο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία Cluster
συνεργατικών σχηματισμών ανάμεσα σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και ξενοδοχεία, με τη συνεργασία των φορέων και παρόχων του ιδιωτικού τομέα, του
ΕΟΠΥΥ και των συναρμόδιων υπουργείων για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής
και την αποτελεσματικότερη διεθνή προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού.
Εν συνεχεία, επιτάσσουμε ακόμη τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας πολιτικής
μέσα από την αναθεώρηση της νομοθεσίας ειδικά για τους Έλληνες ιατρούς του
εξωτερικού, κάτι που θα ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγείας. Εφόσον πληρούν
τα συνήθη κριτήρια θα πρέπει να θεωρηθούν, ευθύς εξαρχής, αδειοδοτημένοι,
εάν οι ικανότητές τους έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί από αλλοδαπή αρμόδια
αρχή. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη χώρα προέλευσης
μεταναστών γιατρών που απασχολούνται στη Γερμανία, όπερ σημαίνει ότι η χώρα
πλήττεται σαφώς οικονομικά και αποδυναμώνεται επιστημονικά. Για το λόγο αυτό,
θα πρέπει να αλλάξουμε το καθεστώς που εγκαθίδρυσε το brain drain στον τομέα
της υγείας. Στην πράξη αυτό περιλαμβάνει μία σειρά βημάτων που αφορούν ανάλυση και προδιαγραφές εργασίας, αξιοπρεπείς συνθήκες, γενικότερα, και μισθούς
σαφώς πιο υψηλούς από άλλους κλάδους της οικονομίας. Οι απόδημοι Έλληνες
ιατρικών και παραϊατρικών σχολών, θα καλύψουν θέσεις εργασίας στον τομέα του
ιατρικού τουρισμού και δεδομένης της ήδη τριβής τους με διεθνείς ασθενείς, θα
παρουσιάσουν μεγαλύτερη εξοικείωση στον συγκεκριμένο κλάδο. Ακολούθως, θα
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πρέπει να χρηματοδοτηθεί ο τομέας της έρευνας, δίδοντας την ευκαιρία στους
επιστήμονες να ειδικευθούν σε πειραματικές μεθόδους και σε νέα ιατρικά επιτεύγματα. Φυσικά, χωρίς την αναθεώρηση της νομοθεσίας, θα ήταν δύσκολο να
ενσωματωθούν οι υπηρεσίες των ιατρών που ζουν στο εξωτερικό στις πρακτικές
των τοπικών παρόχων. Τέλος, στόχος του εκσυγχρονισμού, είναι το ελληνικό δημόσιο να καταστεί το ίδιο ισχυρό και ανταγωνιστικό brand.
4. Βιώσιμες κτηριακές και εργασιακές αλλαγές
Σε τέταρτο και τελικό στάδιο, η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μια μορφή
πολυτέλειας και συν τω χρόνω οικολογικής ταυτότητας που προσελκύει ένα
νέο κι αυξανόμενο συνεχώς πελατολόγιο: τον επισκέπτη που επιλέγει να ζήσει
μία περιβαλλοντικά φιλική ταξιδιωτική και θεραπευτική εμπειρία παράλληλα με
την οικογένειά του. Δεδομένης της πληθώρας καταλυμάτων και μάλιστα αξιόλογων στη χώρα μας, προτείνουμε την αναδιαμόρφωση των μικρότερων ξενοδοχειακών μονάδων, στη βάση ενός σύγχρονου αλλά και βιώσιμου σχεδιασμού
«green clinic hotels». Απαραίτητοι είναι οι μεγάλοι άξονες κίνησης για διευκόλυνση του προσωπικού, χώροι αναμονής με πρόσβαση σε προαύλιους χώρους.
Σε μία χώρα με έντονη ηλιοφάνεια, όπως η Ελλάδα, η χρήση παθητικών συστημάτων (φυσικός αερισμός, φωτισμός) συνεισφέρει στην υγιεινή των χώρων και
στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, δημιουργώντας συνθήκες θερμικής άνεσης. Προσέτι, μπορεί να αποτελέσει ένα καθοριστικό στοιχείο για την
αισθητική του κτιρίου, με τη δημιουργία μικρών και μεγάλων ημιυπαίθριων και
υπαίθριων χώρων, συνδράμοντας στην καλύτερη ψυχολογία του ασθενούς και
στην εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών. Άλλωστε, δημοσιευμένη έρευνα,
αποδεικνύει πως το φυσικό περιβάλλον των νοσοκομείων μπορεί να επηρεάσει
την υγεία και την άνεση των υποκειμένων (προσωπικό, ασθενείς και επισκέπτες)
με αποτέλεσμα την επιτυχή θεραπεία.
Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή για να θωρακιστεί και να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα, προϋποθέτει συντονισμό «έξυπνων» ενεργειών. Στην πράξη αυτό
σημαίνει συνδυασμός υγείας και τουρισμού, από τη συνεργασία ξενοδοχειακού
και νοσηλευτικού προσωπικού μέχρι και την αξιοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Ιδανικά, το ένα τμήμα θα εστιάζει στην ξεκούραση μέσω αναψυχής των
επισκεπτών και της οικογένειάς τους. Το άλλο, στην ξεκούραση μέσω αποθεραπείας και παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής παροχής φροντίδας,
προτείνουμε τη ρομποτική υποστήριξη ασθενών υπό την εποπτεία ανθρώπινου
δυναμικού. Επιπλέον, τα νοσηλευτικά ρομπότ θα αναλαμβάνουν τις απλές εργασίες του προσωπικού, όπως στρώσιμο κρεβατιών, υπενθύμιση λήψης φαρμάκων
αλλά και απαιτητική σωματική εργασία όπως μεταφορά ή μετακίνηση ανθρώπων.
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Ειδικά, όταν νοσηλεύονται ασθενείς με σωματικές αναπηρίες, η βοήθεια των ρομπότ θα αποτελέσει ανακούφιση και εξατομίκευση χρόνου για άλλες αναγκαίες
ενέργειες για τους νοσηλευτές/ιατρούς. Ως εκ τούτου, σε κάθε μονάδα «green
clinic hotel» απαραίτητη είναι η ίδρυση αρμόδιου τμήματος «Διαχείρισης Ρομποτικού Νοσοκόμου και Ρομποτικής Δεοντολογίας σε ηθικά ζητήματα» για αυτό
που ορίζει ο ερευνητής Lokhorst ως «computational meta-ethics».

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η αβεβαιότητα είναι μπροστά μας. Οι αστάθμητοι συστημικοί παράγοντες που
επηρεάζουν τον ισχυρότερο κλάδο της οικονομίας, τοποθετούν το μέλλον του
σε αληθινή περιδίνηση!
Δέον λεχθεί ότι, η ανάλυσή μας δε σημαίνει ότι αποκλείει άλλες θεματικές του
τουρισμού ή ότι δεν ελλοχεύουν κίνδυνοι στην ευδοκίμηση του ιατρικού, όπως
είναι η μαύρη αγορά μεταμόσχευσης οργάνων, η υποδεέστερη ποιότητα των
παρεχόμενων ιατρικών πράξεων, η μη lege artis διενέργεια ιατρικών πράξεων,
η πολυπλοκότητα των συστημάτων υγείας στη μεταβίβαση ιατρικών δεδομένων
μέσω συστημάτων EMR σε διεθνείς ανταγωνιστές, το αμφιλεγόμενο σενάριο
των robotic nurses κ.ά..
Ολοκληρώνοντας, εκτιμούμε ότι το τρίπτυχο ασφάλεια, υγεία, τουρισμός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Η μοναδική λύση για να κερδίσει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, σε κάθε τομέα ανάπτυξης, είναι η ανάδειξη του
ιατρικού τουρισμού μέσα από τα παραπάνω βήματα, ήτοι από την αναθεώρηση
του ελληνικού τουριστικού brand, τη δημιουργία ψηφιακού θεματολογίου, τον
εκσυγχρονισμό της δημόσιας πρωτοβουλίας και της υλικοτεχνικής υποδομής.
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Ανταγωνιστικότητα Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος:
Θεματικές κρουαζιέρες

Η Ελλάδα της Κρουαζιέρας
Στην εποχή που διανύουμε το κύριο αλλά και πολύ βασικό τουριστικό πλεονέκτημα που διαθέτει επί σειρά ετών η Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες
του κόσμου, αποτελούν τα υπέροχα Ελληνικά νησιά. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται
από πολλούς ως «η Ευρωπαϊκή Πολυνησία». Επιπλέον, ο ήλιος σε συνδυασμό
με το υπέροχο εύκρατο μεσογειακό της κλίμα, αλλά και τα υπέροχα νερά της,
ευνοούν την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Όλα αυτά συντελούν στην πλεονεκτική θέση που ήδη κατέχει η χώρα μας, αναφορικά με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, η οποία μετράει ήδη πάνω από 90 χρόνια.
Η κρουαζιέρα, ή όπως επίσημα καλείται επιστημονικά τα τελευταία χρόνια ο
«Τουρισμός κρουαζιέρας», ανήκει στις ειδικές μορφές τουρισμού και βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του θαλάσσιου τουρισμού (που αφορά κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε θάλασσες και ακτές). Ανήκει στις βασικότερες μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, αποτελώντας τον
τρίτο πιο διαδεδομένο Ευρωπαϊκό προορισμό κρουαζιέρας και, τόσο η εγχώρια κρουαζιέρα όσο και η διεθνής, είναι ένας βασικός άξονας της ενίσχυσης
της Ελληνικής Οικονομίας (Ευγενία Χριστοδούλου, 2016). Αυτό αποδεικνύεται
εύκολα εάν ανατρέξουμε σε στοιχεία της Ε.ΛΙΜ.Ε. (Ένωση Λιμένων Ελλάδας),
όπου σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της, το χρονικό διάστημα 2012-2018, γύρω
στα 3.500-4.000 κρουαζιερόπλοια ετησίως έδεσαν σε Ελληνικά λιμάνια. Μεγάλα
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κομβικά λιμάνια της χώρας μας επιλέγονται συχνά από τις εταιρείες κρουαζιέρας, βάση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών που αφορούντην εξυπηρέτηση των αναγκών, τόσο των πλοίων όσο και των επιβατών αυτών. Τα λιμάνια
αυτά καλούνται «Λιμένες κρουαζιέρας». Κάποια από αυτά, είναι ο Πειραιάς, το
λιμάνι της Σαντορίνης της Ρόδου και άλλα πολλά.
Αυτό που κάνει όμως τον τουρισμό κρουαζιέρας ξεχωριστό, ανάμεσα σε όλες
τις υπόλοιπες μορφές, είναι η ποικιλομορφία του. Ο λόγος είναι ότι έχει την
ικανότητα μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες ειδικές και εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, προσφέροντας τις εν πλώ. Ενας πολύ ενδιαφέροντας συνδυασμός
θα ήταν αυτός του τουρισμου κρουαζιέρας με τον εκπαιδευτικό ή τον αθλητικοτουρισμό, τον τουρισμό Mice αλλά και τον τουρισμό Καζίνο. Αυτό είναι και
το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, οπού αξιοποιείται η βιβλιογραφία για την υποστήριξη και την προώθηση ιδεών που στόχο έχουν την άνθιση
της κρουαζιέρας και κατ΄επέκταση του ελληνικού τουριστικού προιόντος
Πριν όμως την ανάλυση των παραπάνω ιδεών – προτάσεων, αναφοράς χρήζει
το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι μια οικονομική δραστηριότητα που έχει τη
δυνατότητα να αποφέρει οικονομική ευημερία στις περιοχές όπου αναπτύσσεται. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαραίτητη προυπόθεση είναι η ήπια και
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του. Να μην επιφέρει, δηλαδή, η οικονομική αυτή
ευημερία αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την κοινωνία, τον πολιτισμό και,
κατά συνέπεια, στην εικόνα της περιοχής. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας, ως ειδική μορφή τουρισμού, αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των προορισμών και την
αναβάθμιση του επιπέδου και της εμπειρίας διακοπών των ταξιδιωτών.
Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως η «Ευρωπαική Πολυνησία». Τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός, ότι ο τουρισμός αποτελεί την «Βαριά
Βιομηχανία» για την οικονομία της χώρας, καταλαμβάνοντας το ~20,6% του ΑΕΠ
(σύμφωνα με το World Travel and Tourism Council). Γι’αυτό τον λόγο, η ανταγωνιστηκότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, έναντι των άλλων χωρών,
είναι ιδιαίτερα σημαντική και, η αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της
κρουαζιέρας αποτελεί την αιχμή του δόρατος αυτής της προσπάθειας, καθώς η
εν λόγω μορφή τουρισμού δύναται να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση,
ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη..
Όπως είναι ευρέως διαδεδομένο, για να διατηρήσει ένας προορισμός το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, έναντι των άλλων, οφείλει να δημιουργήσει και να
διατηρήσει τo εμπορικό του σύμβολο (brand name). Το δυνατό σημείο της
Ελλάδας, πέραν του ιδανικού της κλίματος, είναι η πολιτιστική της κληρονομιά
και η ιστορία της που διαδίδεται και διδάσκεται σε πολλές χώρες της υφηλίου.
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Κατά συνέπεια, κάθε ταξιδιώτης μπορεί να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του.
Επιπλέον, η ναυτιλιακή δύναμη της χώρας είναι σε υψηλότερο επίπεδο, σε
σχέση με αυτό των ανταγωνιστών της, αφού η Ελληνική ναυτοσύνη αποτελεί
σημείο αναφοράς. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται η συνδρομή του επιχειρηματικού κόσμου της ναυτιλίας, που παρά τους υψηλούς φόρους που επιβάλλονται,
μπορούν με την αρωγή της πολιτείας και ένα σχέδιο οικονομικού νεοφιλελευθερισμού (Λαγός, 2016: Scheyvens, 2002) να δραστηριοποιηθούν περισσότερο
ενεργά στον κλάδο της κρουαζιέρας. Ένα τέτοιο σχέδιο βασίζεται στην ελεύθερη αγορά και το εμπόριο, στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και, γενικότερα,
στην μικρότερη οικονομική παρέμβαση του κράτους σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ώστε να προσαρμόζεται στις συνεχώς
εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο, οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να στραφούν στον κλάδο της κρουαζιέρας, τον οποίο έχουν
την δυνατότητα να αναβαθμίσουν (αναλύονται παρακάτω οι πιθανοί τρόποι).
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συνεργασίας του κλάδου με τις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες, οι υπηρεσίες ξενάγησης και φιλοξενίας των ταξιδιωτών
σε έναν προορισμό, μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά.
Η επιστημονική κοινότητα ορίζει ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας συνδυάζει σε
ένα ταξίδι τη μεταφορά, τον πολιτισμό, τον τουρισμό αναψυχής και δραστηριότητες ψυχαγωγίας εν πλω (Διακομιχάλης Μ.,2009). Σκόπος της παρούσας
εργασίας είναι η διατήρηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα κρουαζιερόπλοια, με τη διαφοροποίηση που προσδίδεται από την ενίσχυση του προϊόντος με στοιχεία από άλλες μορφές τουρισμού. Τα πολιτιστικά στοιχεία που
διαθέτει η Ελλάδα, τα αθλητικά δρώμενα αλλά και διαφόρων ειδών εκδηλώσεις,
αποτελούν ιδέες που μπορούν να εμπλουτίσουν την εμπειρία του τουρισμού
κρουαζιέρας, η οποία πρέπει να είναι εξίσου δυνατή ακόμα και όταν βρίσκονται
εκτός πλοίου επισκεπτόμενοι μια περιοχή.
Αρχικά, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Ελληνικού τουρισμού κρουαζιέρας
είναι: α) οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες για μεγάλη χρονική περίοδο, β) η
ακτογραμμή η οποία έχει ιδιαίτερη μορφολογία και είναι αρκετά εκτεταμένη.
Επίσης, οι ακτές σε συνδυασμό με τη θαλάσσια επιφάνεια και το φυσικό περιβάλλον, προσφέρουν εναλλασσόμενο φυσικό τοπίο. Ακόμα οι τύποι κρουαζιέρας ποικίλλουν (ως προς το πλοίο, τον χρόνο, την απόσταση, κά), με την
πολυτέλεια και την ασφάλεια να μην απουσιάζουν από κανέναν από αυτούς.
Σύμφωνα με έρευνες, η αγορά-στόχος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στα άτομα
με ηλικία μικρότερη των 50 ετών και στα άτομα με ηλικία άνω των 50 ετών. Η
μέση ημερήσια τουριστική τους δαπάνη ορίζεται από τον τύπο του ταξιδιού,
ενώ υπάρχει επιπλέον κόστος για άλλες αγορές, εκδρομές κλπ (Κοκκώσης,
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Τσάρτας και Γκρίμπα, 2011). Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία της εταιρείας
κρουαζιέρας με τους τοπικούς φορείς ανά λιμένα-προορισμό είναι υψίστης σημασίας, αφού με αυτόν τον τρόπο ανθίζει η τοπική οικονομία και η εμπειρία των
διακοπών περνάει σε μια νέα εποχή, όπου κατά την επιστροφή των τουριστών
στον τόπο προέλευσης γίνεται η λεγόμενη «από στόμα σε στόμα» διαφήμιση
που έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποδοτική, ενώ ενισχύειται και η επανεπισκεψιμότητα σε επόμενο χρόνο.

Η ανάπτυξη της Θεματικής Κρουαζιέρας στην Ελλάδα
Στις ειδικές μορφές τουρισμού εντάσσεται ο εκπαιδευτικός τουρισμός και, ορίζεται ως η επίσκεψη σε έναν τουριστικό προορισμό για το απαραίτητο χρονικό
διάστημα (μικρότερο του ενός έτους) που απαιτούν εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η πραγματοποίηση κύκλου
σπουδών οποιουδήποτε σκοπού, ο οποίος διοργανώνεται από οποιονδήποτε
φορέα και απαιτεί μετάβαση και παραμονή σε τόπο-προορισμό, όπου παράλληλα μπορούν να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες ψυχαγωγίας αλλά και αναψυχής (Υπουργείο Τουρισμού). Ο εκπαιδευτικός τουρισμός αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους κρίκους της αλυσίδας που διαπρέπουν στην τουριστική
βιομηχανία της Ελλάδος.
Αρχικά, η Ελλάδα απαρτίζεται από περιοχές πλούσιες σε πολιτιστικά στοιχεία,
τα οποία δύνανται να αποτελέσουν πόλο έλξης για εκπαιδευτικό τουρισμό.
Εάν δημιουργηθούν προγράμματα τα οποία θα αποσκοπούν στην εκμάθηση
της πολιτιστικής κουλτούρας και κληρονομίας σε μαθητές και φοιτητές του
εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού, πρώτον επιτυγχάνεται η διάδοση του
ελληνικού στοιχείου διεθνώς και δεύτερον η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των
περιφερειακών περιοχών στο πλαίσιο ανάδειξης του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος. Επί του παρόντος, χρειάζονται καινοτόμες ιδέες οι οποίες θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος και μια από αυτές είναι ο εκπαιδευτικός τουρισμός εν πλω με τη
μορφή της κρουαζιέρας.
Ο εκπαιδευτικός τουρισμός εν πλω δηλαδή οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
οι οποίες πραγματοποιούνται σε κρουαζιερόπλοια συνδυάζοντας έναν αριθμό
λιμένων-σταθμών, είναι μια τέτοια καινοτόμος ιδέα, καθώς μπορεί να δημιουργήσει μια νέα αγορά-στόχο. Η Ελλάδα διαθέτει απίστευτο πλούτο, όσον αφορά στη γεωμορφολογία για κρουαζιέρες και τη μεγάλη ναυτιλιακή εμπειρία και
ιστορία. Αρκετοί τύποι κρουαζιερόπλοιων διαθέτουν τις προδιαγραφές για να
φιλοξενήσουν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ η ιδέα των υποτροφιών για «εκπαιδευτικές κρουαζιέρες» από πλευράς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
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φορέων μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης μαθητών και φοιτητών και μια καλή
πρακτική διεθνώς, καθώς και ισχυρό διαφημιστικό εργαλείο για την Ελλάδα ως
τουριστικό προορισμό.
Επιπλέον, θα μπορούσαν να προσφέρονται κρουαζιέρες οι οποίες θα είχαν ως
θέμα τον ελληνικό πολιτισμό, απευθυνόμενες σε τουρίστες-καταναλωτές που
θα επέλεγαν να κάνουν κρουαζιέρα για να ενημερωθούν για την ιστορία, τον
πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω κρουαζιέρων, η εκμάθηση της ελληνικής κουζίνας θα ενίσχυε το προϊόν. Με αυτόν τον
τρόπο, θα μπορούσε να προωθηθεί και η ελληνική κουζίνα μέσα από σεμινάρια
όπου πολλοί σεφ θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Αυτό δύναται να συμβάλλει
στην αύξηση της ζήτησης των ελληνικών προϊόντων συνεισφέροντας οικονομικά στον τομέα των ελληνικών τροφίμων και του πρωτογενούς τομέα.
Ο Συνεδριακός Τουρισμός εν πλω αποτελεί επίσης μια πολύ καλή προοπτική,
εφόσον τα κρουαζιερόπλοια μπορούν να υποστηρίξουν ποικιλία εκδηλώσεων
και συναντήσεων επαγγελματικού χαρακτήρα. Μια τέτοια εκδήλωση μπορεί να
αφορά την κοινότητα της Επιστήμης, της Ιατρικής, των Επιχειρήσεων, της Πολιτικής κλπ. Μεγάλο μέρος στην υλοποίηση τους αποτελεί η παροχή υπηρεσιών
τόσο σε συνεδριακό όσο και σε τουριστικό επίπεδο. Στα συνέδρια θα υπάρχουν οι κατάλληλοι έμπειροι και εξειδικευμένοι επαγγελματίες που δύνανται να
αναλάβουν τη διοργάνωσή τους στο πλαίσιο ενός κρουαζιερόπλοιου, το οποίο
εξασφαλίζει τη μεταφορά, τη διαμονή αλλά και τους χώρους που χρειάζονται
για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Άρα μια τέτοια πρόταση δημιουργεί
ευκαιρίες και για τον κλάδο της διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων. Επιπλέον, στο πλαίσιο μιας κρουαζιέρας μπορούν να λάβουν χώρα και διοργανώσεις όπως το TEDx, το οποίο είναι μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο)
που συνεδριάζει με σκοπό την διάδοση ιδεών. Πιο συγκεκριμένα δίνει λύσεις
και παρουσιάζει επιλογές ατομικής αλλά και συλλογικής ανάπτυξης σε πολλά
θέματα. Επί παραδείγματι, ένα από τα θέματα θα μπορούσε να είναι η πολυπόθητη επέκταση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα.
Τέλος, οι θεματικές κρουαζιέρες μπορεί να έχουν περιεχόμενο που συνδυάζει τον αθλητικό τουρισμό ή τον τουρισμό καζίνο. Στην πρώτη περίπτωση, το
ταξίδι μπορεί να συνδυαστεί με προγράμματα γυμναστικής και ευεξίας (yoga,
crossfit, trx κλπ) αλλά και διατροφής για τους φιλοξενούμενους. Επιπλέον, πέρα
από τη σωματική άθληση, υπάρχουν και οι αθλητικές δραστηριότητες όπως το
σκάκι και το μπριτζ που, κάλλιστα, οι διοργανώσεις των διεθνών τουρνουά στο
πλαίσιο αυτών των αθλημάτων θα μπορούσαν να λαμβάνουν χώρα σε κρουαζιερόπλοια. Από ένα τέτοιο σχέδιο θεματικών κρουαζιέρων δε θα μπορούσε
να λείπει ο τουρισμός καζίνο καθώς τόσο το ίδιο το κρουαζιερόπλοιο όσο και
ελληνικοί νησιωτικοί προορισμοί στη διαδρομή του μπορούν να αποτελέσουν
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πόλο έλξης αυτής της αγοράς-στόχου. Η Κέρκυρα, η Ρόδος αλλά και η Πάτρα
υποστηρίζουν ένα τέτοιο σενάριο προορισμών.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι ιδέες που αναπτύχθηκαν στην
παρούσα εργασία αφορούν μεσαίου και μικρού μεγέθους κρουαζιερόπλοια,
αφού οι αγορές-στόχοι δεν αγγίζουν την κλίμακα του τουρισμού αναψυχής,
παρά μόνο εάν λειτουργήσουν συνδυαστικά.
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5o βραβείο
Τσιαβού Γεωργία

Σουρής Νικόλαος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νομική Σχολή

Επενδυτικό, νομικό και κοινωνικοπολιτικό
πλαίσιο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα,
στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά,
ένα αμπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει πως
με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.»
Οδυσσέας Ελύτης

Ι. Εισαγωγή
Ο ελληνικός τουρισμός είναι και θα είναι πηγή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και με τους κατάλληλους στρατηγικούς στόχους υπάρχει χώρος να
αυξηθεί η αξία του. Προτεραιότητα μπορεί να δοθεί στις εναλλακτικές μορφές
του, στην κατανόηση των τουριστικών αναγκών και στη θεμελίωση του αποτελεσματικότερου οικονομικού, νομικού, πολιτικού και φορολογικού πλαισίου. Ο
τουρισμός για να μελετηθεί σε πολλές πτυχές του, αναλύεται στη ζήτηση και
την προσφορά του. Η ζήτηση, που κινείται ανοδικά από το 2012, είναι ιδιαίτερα
αυξημένη σε τρεις τουριστικούς μήνες, τα έσοδα των οποίων υπερχειλίζουν τα
έσοδα από τη λοιπή περίοδο λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέση διαμονή τουριστών μειώνεται, αφήνοντας ευτυχώς ανεπηρέαστη τη μέση ημερήσια
τουριστική είσπραξη. Αυτό το τρίμηνο αιχμής, οι τουρίστες προτιμούν σταθερά πέντε ελληνικούς προορισμούς, ενώ αν ήθελε κανείς να φτιάξει το προφίλ
αυτών των τουριστών, αξίζει να αναφερθεί πως εφτά στους είκοσι προέρχονται
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από τέσσερις χώρες της ΕΕ - Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, ενώ κι
οι λοιποί δεκατρείς προέρχονται κατά βάση από την ΕΕ. Περνώντας στην ανάλυση της τουριστικής προσφοράς, παρατηρούνται τρεις διαστάσεις – γεωγραφία,
μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας και ξενοδοχειακή κατηγορία. Τοποθετώντας
τις διαστάσεις σε μία «αλυσίδα» επιρροής της τουριστικής προσφοράς, η γεωγραφία οδηγεί στην ξενοδοχειακή κατηγορία που τελικά καθορίζει το μέγεθος.
Γενικά, η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Η πλειοψηφία των
ξενοδοχείων της στεγάζονται στους κύριους προορισμούς (77%), με τάση στην
κατηγορία 4 αστέρων κι είναι μονάδες μικρότερου μεγέθους.

ΙΙ. Πολιτικές για την αύξηση της τουριστικής αξίας
& ανταγωνιστικότητας
Σε πρώτο στάδιο, συνάδει η μελέτη των ειδικών κινδύνων στον τουρισμό για
να εντοπιστούν κι οι πολιτικές που θα τους εξαλείψουν και θα οδηγήσουν στην
αύξηση της αξίας του. Είναι ευτυχές ότι αυτοί οι κίνδυνοι ανήκουν στον τυπικό κύκλο κι έτσι ελαχιστοποιούνται τα αρνητικά αποτελέσματα. Οι πολιτικές
μπορούν έτσι να είναι σε τέσσερα στάδια – προσέλκυση τουριστών με υψηλό
εισόδημα, εισαγωγή συμπληρωματικών προϊόντων, επέκταση της ζήτησης σε
δευτερεύοντες προορισμούς και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι πως τα μέσα ημερήσια έξοδα των τουριστών είναι
στα 66 ευρώ, ενώ τυχόν μείωση των συνολικών εσόδων αποδίδεται σε μεγάλο
ποσοστό στο Airbnb ( 10% της συνολικής προσφοράς), του οποίου τα έσοδα
δεν έχουν καταγραφεί.
Οι τέσσερεις πολιτικές αυτές αναλύονται περαιτέρω. Ως προς την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος, μπορεί να δημιουργηθεί συμπληρωματικό
δίκτυο διανομής εκτός ΕΕ, να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί συνεργασίας με τις
χώρες προέλευσης και να ελαχιστοποιηθούν οι τυπικοί κίνδυνοι. Οι εισπράξεις
μπορούν να φτάσουν έως και πλέον των € 6,9δις. Ως προς την εισαγωγή συμπληρωματικών προϊόντων που ανεβάζει τις εισπράξεις έως € 2,6δις, μπορεί να
αναπτυχθεί συνεδριακός τουρισμός σε εποχές εκτός αιχμής, να δοθεί έμφαση
σε εναλλακτικές μορφές, όπως ο θρησκευτικός και ο ιαματικός τουρισμός με
έμφαση στην τρίτη ηλικία και τέλος να ενισχυθεί το μάρκετινγκ στις υπηρεσίες
φιλοξενίας βασιζόμενο στην εμπειρία & ανατροφοδότηση των τουριστών. Στην
σύγχρονη εποχή, απαιτείται και η προστασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
ώστε να έχουν περισσότερη κι ευκολότερη πρόσβαση, προνομιακές τιμές, κατάλληλες υποδομές και περισσότερη πληροφόρηση. Προτείνεται η έρευνα για
πιο τυποποιημένη πρόσβαση σε όλα τα είδη του τουρισμού. Η επέκταση ζήτησης σε δευτερεύοντες προορισμούς επιτυγχάνεται με τη βελτίωση της ενα-
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έριας συνδεσιμότητας, ιδίως των χωρών προέλευσης με τους δευτερεύοντες
ελληνικούς προορισμούς (επιπλέον € 2,6 δις τουριστικές εισπράξεις ) και με την
προώθηση των χαρακτηριστικών «ήλιου και θάλασσας», στοιχεία αλληλένδετα
με την ταυτότητα της Ελλάδος. Τέλος, η αναβάθμιση του τουρισμού συνδέεται
με την επέκταση σε νέα ξενοδοχεία, τη λογική επένδυσης greenfield και την
αναβάθμιση των υποδομών. Οικονομικά, μεταφράζεται σε € 4,3δις πρόσθετο
ΑΕΠ ανά έτος.
Σε δεύτερο στάδιο, η Ελλάδα καταγράφει διαρκή άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, αξιοποιώντας ενεργά τους φυσικούς της πόρους,
ψηφιοποιώντας της διαδικασίες και οδεύοντας προς ένα μοντέλο βιωσιμότητας.
Οι τιμές είναι πλέον ανταγωνιστικότερες λόγω του μειωμένου κόστους διαμονής για τους ξένους τουρίστες, το χαμηλό τέλος στα καύσιμα και στους αερολιμένες. Η μετάφραση και σε έσοδα των παραπάνω πολιτικών πρέπει, όμως, να
συνοδευτεί με ένα προσφιλέστερο επιχειρηματικό ελληνικό περιβάλλον, μειωμένη φορολογία για τα κέρδη και με ένα νομοθετικό καθεστώς που ευνοεί την
ανάπτυξη. Πεδίο βελτίωσης έχει ιδιαίτερα η ψηφιοποίηση, τόσο στις συναλλαγές, όσο και στην άντληση στοιχείων για εξυπηρέτηση του καταναλωτή και την
παροχή εφαρμογών που διευκολύνουν τους χρήστες. Τα στοιχεία που υπάρχουν βοηθούν ιδιαίτερα την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης της Ελλάδας και πρέπει να συγκρίνονται με διεθνείς δείκτες. Έτσι, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αντικειμενικότητα κι ακρίβεια, ενώ μπορούν να μελετηθούν παράλληλα
οι εγχώριες και διεθνείς πηγές και να βγουν εποικοδομητικά συμπεράσματα.
Σε τρίτο στάδιο, για να κινείται ο ελληνικός τουρισμός ανταγωνιστικά μπορεί να
αναπτύξει περαιτέρω το πολιτιστικό τουριστικό προϊόν. Η ανάλυσή του γίνεται
στην προσφορά και τη ζήτηση των υπηρεσιών κληρονομιάς που συνδέονται
με τις επισκέψεις σε μουσεία, τα μνημεία, τα ιστορικά κτίρια, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα φυσικά πάρκα, όπως επίσης τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση της πολιτισμικής παράδοσης, εκθέσεις τέχνης και χειροτεχνίας,
παρουσίαση βιβλίων, φεστιβάλ και σινεμά, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές
εκδηλώσεις και εκδηλώσεις όπερας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας για τον Τουρισμό (άρθρο 4), προβλέπει την προστασία της
φυσικής, καλλιτεχνικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε τα
πολιτιστικά προϊόντα, τα έργα χειροτεχνίας και λαϊκής τέχνης να μπορούν να
συντηρηθούν και να αναπτυχθούν προς όφελος του πολιτισμού που τα φιλοξενεί. Εκτός από τις βασικές πολιτιστικές δομές που περιλαμβάνουν όλα τα προαναφερθέντα, όπως είναι το μουσείο Μπενάκη, η Στέγη Γραμμάτων και τεχνών,
το Μέγαρο Μουσικής, το Κέντρο Πολιτισμού Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και το Μουσείο
Γουλανδρή, ετοιμάζονται νέα βήματα ανανέωσης του πολιτιστικού τοπίου με
έμφαση στο σωστό πολεοδομικό σχεδιασμό. Αναντίρρητα, σε μικροοικονομι-
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κό επίπεδο οι πολιτιστικοί φορείς αποφέρουν τριπλό κέρδος από την λειτουργία τους, για τα ίδια τα πολιτιστικά κέντρα, για τις τουριστικές επιχειρήσεις και
την τοπική οικονομία και την ψυχαγωγία των επισκεπτών. Μακροπρόθεσμα, η
ενίσχυση του πολιτιστικού προϊόντος και η κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ
κατατείνουν στην εντατικοποίηση της τουριστικής κίνησης και της οικονομίας
στο σύνολό της.

ΙΙΙ. Επενδύσεις για τον Τουρισμό
Tην πενταετία 2010-2015, οι επενδύσεις άγγιξαν τα €δύο δις, με το κέντρο
βάρους να παρατηρείται γεωγραφικά στους κύριους ελληνικούς τουριστικούς
προορισμούς και από άποψη υποδομών σε ξενοδοχεία 5*. Το μέλλον επιφυλάσσει επενδύσεις σε ξενοδοχεία βασιζόμενες στην προέλευση των τουριστών
και τη διαθεσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων. Ενώ ανεβαίνουν οι τουριστικές αφίξεις, οι απαραίτητες επενδύσεις για το 2018 -2022 έχουν υπολογιστεί
στα περίπου € 6δις.
Σημαντικό είναι να παρατηρηθούν οι τάσεις που δημιουργούνται και να στηριχθούν πάνω σε αυτές οι επενδυτικές στρατηγικές. Αρχικά, η Κρήτη, το Νότιο
Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά έχουν αυξημένη ζήτηση, τέτοια που υπερβαίνει την
προσφορά καταλυμάτων τους. Υπάρχει η δυναμική και η ζήτηση για περαιτέρω
υποδομές με οικονομικά αποτελέσματα ανερχόμενα στα € 1,2δις. Δε συμβαίνει
το ίδιο και στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως, όπου η προσφορά υπερβαίνει τις καταναλωτικές ανάγκες, με αποτέλεσμα πολλές κλίνες να είναι διαθέσιμες, ακόμα και
σε περιόδους τουριστικής αιχμής. Άλλος πυλώνας είναι η πράσινη ανάπτυξη και
η βιωσιμότητα, που παρουσιάζουν βραδείς ρυθμούς ανάπτυξης. Ας αναφερθεί
ότι οι μόνες οικοδομικές άδειες έχουν δοθεί για τους πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς και η ανοικοδόμηση «πράσινων» ξενοδοχείων καθυστερεί υπερβολικά στη χώρα μας. Περαιτέρω, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
ξενοδοχείων έρχεται ευκολότερα αν αυτά συντηρούνται και ανακαινίζονται τακτικά, ανταποκρινόμενα στις αυξημένες απαιτήσεις των τουριστών. Τέλος, κοντά
στα τετρακόσια ξενοδοχεία χαρακτηρίζονται Zombie. Αν και η εξαγορά τους
δεν εγγυάται αποδοτικά αποτελέσματα, είναι σίγουρο ότι για να καταστούν οικονομικά βιώσιμα, απαιτείται αναδιάρθρωσή τους ή ελάφρυνση του χρέους τους (
ύψους έως €2.6 δις). Τα στοιχεία που έχουμε σήμερα συνοψίζονται στο ότι λίγοι
είναι οι επενδυτές σε ξενοδοχεία Zombie, κυρίως στην Αττική. Μία λύση είναι η
χρήση τους ως ακίνητα κι ανάλογα με την τιμή που θα διαμορφωθεί στην αγορά,
θα πάρουν κι οι αντίστοιχες επενδύσεις θετικό ή αρνητικό πρόσημο.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, αναπτύσσεται η στρατηγική των επενδύσεων στο ξενοδοχειακό κλάδο. Μετατοπίζεται το ενδιαφέρον σε δευτερεύοντες
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προορισμούς, ιδίως στη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία.
Γίνεται προσπάθεια για μετατροπή των ξενοδοχείων σε επόμενη κατηγορία, με
έμφαση στη μετατροπή 4* σε 5*, ενώ εντείνεται κι η παροχή υποδομών στους
δημοφιλείς προορισμούς (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο & Ιόνια νησιά) με έμφαση στα
ξενοδοχεία 3*. Η στρατηγική αυτή σφυρηλατήθηκε την πενταετία 2013 – 2018
και κοστολογείται σε επενδύσεις € 1,8δις.
Συνεκτιμώντας τις τάσεις και τις επενδυτικές στρατηγικές, εξάγονται οι ακόλουθες σκέψεις. Ο τουρισμός άλλοτε ακολουθεί τους ρυθμούς ανάπτυξης του
ελληνικού ΑΕΠ κι άλλοτε αποκλίνει, παρουσιάζοντας μεγάλη άνοδο ανά περιόδους, αλλά και σημαντική πτώση. Προτεραιότητα είναι η αύξηση της αξίας του
τουριστικού κλάδου που επιτυγχάνεται ευκολότερα με τη βέλτιστη αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού, την εκμετάλλευση και δευτερευόντων τουριστικών
προορισμών, αλλά κυρίως με τον έλεγχο της προέλευσης των τουριστών στην
Ελλάδα, που μπορεί να αυξήσει τη δαπάνη ανά άτομο αλλά και τη μέση διαμονή.

ΙV. Νομικό, Φορολογικό & Οικονομικό Πλαίσιο
Σε τρίτο στάδιο, η αξία του τουρισμού δε μένει ανεπηρέαστη από το νομικό και
φορολογικό πλαίσιο. Το 2010, με την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας
Ελλάδας και πιστωτών προβλέφθηκε αύξηση του ΦΠΑ σε 23% από 21 που ίσχυε
ως τότε. Το 2011, ο ν. 3986/2011 διαφοροποίησε το καθεστώς των υπηρεσιών
εστίασης και φιλοξενίας ( 23% στο πρώτο, ενώ διατηρήθηκε ο υπερμειωμένος
συντελεστής 6,5% στο δεύτερο). Πρόβλημα ανέκυψε για επιχειρήσεις – βλέπε
ξενοδοχεία - που παρείχαν και τις δύο υπηρεσίες, ενώ είχαν ενιαία τιμή. Τελικά,
το 2013 ο ΦΠΑ εστίασης ανήλθε στο 13% και από 1/1/2014 σταθεροποιήθηκε
στο 23%. Το 2016, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ ανήλθε στο 24% για την εστίαση, και 13% για τα καταλύματα ( που για ένα διάστημα του 2015 είχε φτάσει
το 6%).
Από το 2000 έως το 2015, φορολογική ανάσα και κίνητρο να παραμείνουν οι
γηγενείς στον τόπο τους αποτελούσε ο ειδικός φορολογικός συντελεστής (
μείον τριάντα τοις εκατό των συντελεστών της υπόλοιπης χώρας ) σε νησιά
του Αιγαίου όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, οι
Βόρειες Σποράδες και άλλα νησιά. Δικαιολογία της ρύθμισης ήταν η δυσχερής
προσβασιμότητα, οι ελλιπείς υποδομές και το μεγάλο κόστος εξοπλισμού και
ανεφοδιασμού. Το 2015, εντάχθηκε στην ελληνική νομοθεσία λόγω του τρίτου
μνημονίου συνεργασίας η υποχρέωση σταδιακής υπαγωγής των ειδικών φορολογικών συντελεστών στους γενικώς ισχύοντες, μέτρο που έδωσε αντικίνητρα
στους κατοίκους να παραμείνουν στον τόπο τους και που ανέβασε τις τιμές
στα νησιά αυτά.
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Το 2019, οι ευαγγελίες της νέας κυβέρνησης κινήθηκαν στον άξονα άμεσης
μείωσης του ΦΠΑ από το 24% και πάλι στο 13% ή και στο 11% κι επανένταξη
στο φόρο διαμονής για τα τουριστικά καταλύματα. Επίσης, πολλά υποσχόμενες
είναι οι συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), που έχουν λειτουργήσει
σε πολλές επενδύσεις και πρέπει να πλαισιώνονται από ευνοϊκό νομοθετικό καθεστώς. Σίγουρα, ο νέος κορωνοϊός που έπληξε την Ελλάδα έχει δυσχεράνει το
σχέδιο κι έχει αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητες για τη λήψη νομοθετικών
μέτρων στο πεδίο της φορολογίας.
Μελετώντας το φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο, δε μπορεί να αγνοηθεί
η επίδραση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Τα έσοδα ερμηνεύονται
με έναν οικονομικό πολλαπλασιαστή, που στον τουρισμό ανέρχεται στο 2,65.
Σε ένα απλό παράδειγμα, για € 100 έσοδα από τον τουρισμό, το ελληνικό ΑΕΠ
αυξάνει κατά €265. Εκτός από το ελληνικό ΑΕΠ, κερδισμένη βγαίνει κι η απασχόληση, ιδίως στα έτη της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

V. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, ο τουρισμός είναι μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα και την οικονομία της. Η βελτιστοποίησή του μπορεί να επέλθει με τη μεθοδική επισκόπηση
της προσφοράς και ζήτησης στον ελληνικό χώρο. Ειδική μνεία χαίρει η ανάπτυξη
της ελληνικής ναυτιλίας, του εναλλακτικού τουρισμού, ιαματικού, θρησκευτικού
και ιδίως του πολιτισμικού, που ενδυναμώνει μικροοικονομικά και μακροοικονομικά το τουριστικό προϊόν. Πρόκληση αποτελεί διεθνώς η μετακύλιση πελατών
από τις παραδοσιακές ξενοδοχειακές κλίνες σε Airbnb. Η πρόκληση μπορεί να
αποτελέσει ευκαιρία, αν το Airbnb ανταποκριθεί στις ανάγκες των γεωγραφικών
περιοχών που έχουν κορεσμένη προσφορά και φιλοξενήσει τουρίστες, ενώ οφέλη θα παρατηρηθούν και σε ακίνητα σε μεγάλα αστικά κέντρα αν ανακαινιστούν
από ιδιώτες που λαμβάνουν τα έσοδα από Airbnb. Ο τουρισμός της Ελλάδος
είναι ανταγωνιστικός και τα οικονομικά του βελτιώνονται ιδίως στους κύριους
τουριστικούς προορισμούς. Έμφαση για την ανταγωνιστικότητα αξίζει να δοθεί
στη δημιουργία περιβάλλοντος προσφιλούς στην επιχειρηματική δράση, καθώς η
ανταγωνιστικότητα συναρτάται με δείκτες οικονομικής ελευθερίας και προσέλκυσης επενδυτών. Τέσσερεις πολιτικές μπορούν να διευκολύνουν τις στρατηγικές
επενδύσεων και να προσθέτουν αξία στην οικονομία - προσέλκυση τουριστών με
υψηλό εισόδημα, εισαγωγή συμπληρωματικών προϊόντων, επέκταση ζήτησης σε
δευτερεύοντες προορισμούς, αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η Ελλάδα
«του ήλιου και της θάλασσας» μπορεί να κυριαρχήσει διεθνώς και να παράγει τη
βέλτιστη εμπειρία για κάθε τουρίστα που την επισκέπτεται, τονώνοντας ταυτόχρονα την εθνική της οικονομία και σεβόμενη την εθνική της κληρονομιά.
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Tourism in Greece: current challenges

1. Introduction
Greece welcomed more than 33 million tourists in 2018, triple its population.
Tourism represented 11,7% of Greece’s GDP in 2018 while it accounted for
more than 16,7% of the total employment. Greece tourism proved a robust
and resilient sector during the crisis and managed to constantly improve year
over year. Greece has experienced exponential growth in recent years, a trend
that may prove not to be sustainable, due to several challenges. To begin with,
new tourist development is hindered by the absence of a national strategy for
spatial plans. Seasonality also burdens Greece’s tourism sector from operating
evenly throughout the year and overcrowded and hyper congested areas had
led Greece’s most visited island to imposed a cap on cruise ship visitors. Lack
of infrastructure is further highlighted due to the aforementioned which along
with a troubled tourism education system poses a threat to further expansion
prospects of the industry. Lastly, the COVID-19 pandemic could have devastating
results for Greek tourism for many years to come. Tourism has a greater impact
and offers greater value-added to the economy (Dritsakis, 2012) compared to
other sectors which mean that Greece must face the challenges and emerge
stronger with a more diversified and competitive product mix.
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2. Challenges of Greek tourism
2.1 Infrastructure
Greece’s tourism infrastructure was hindered by a long recession which deterred the government from undertaking significant infrastructure projects as
well as a stagnant private sector with anemic investments due to bureaucracy,
obsolete land use planning and unavailability of funding. Already Greece is facing
problems regarding telecommunication, health, power supply, transportation,
water supply during the summer months (Varvaressos et. al, 2013). Therefore, it
is clear that for Greece to keep up with the growing demand it needs to invest
heavily to ameliorate its tourism infrastructure in the following years.
The political intervention that caused instability (Buhalis, 2001), the absence of
a master plan for tourism, and the development of spatial plans, the significant
delays in infrastructure projects and the lack of funding are the main reasons for
the observed blight. Through the establishment of new sustainability criteria for
touristic development and a new long-term plan for tourism Greece may set the
foundations for achieving a plethora of investments. The delays could be tackled by
the implementation of public-private partnership model which is proven to offer a
faster implementation and lower costs (Teker & Teker, 2012) and the necessary
funding may be cover by project bonds, private capital and European funds.
The private sector adjusted sooner to the surge in demand and many investments are either in the phase of planning or execution. However, in many regions (i.e. Crete, Mykonos, Santorini) the capacity is systematically exceeded
and therefore further lodging investments are needed. As Greece struggles to
attract more affluent visitors and concerns about carrying capacity are raised
private investors should concentrate on the development of luxury lodgings and
infrastructure such as marinas and sports facilities. Sustainability should also be
in the focus of every strategy, which may also attract more demand for such
enterprises as greener policies seem more appealing to an increasing number of
people (Kapiki, 2012).
2.2 Spatial planning the case of tourism
Greece is characterized by the lack of a consistent plan in spatial planning. A longterm strategic plan may available sustainable growth and encompass beneficiary
elements for the organization of the tourist activity. Coastal spatial planning, for
example, may “help preserve the quality of the seascapes and at the same time
allocate human activity optimally in overcrowded places” (Papageorgiou, 2016).
Also, spatial planning could set out the carrying capacities in regions. In general,
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in Greece tourism spatial planning lagged compared to the overall tourism development and the result is that it is considered as one of the main obstructions of
the stagnant building activity in tourism.
Given the bureaucratic history of the Greek state, a viable solution for establishing spatial plans could be found at stakeholders and local municipal councils
engagement in order to achieve a commonly acceptable outcome. For this reason, adequate funding should be allocated and a concrete framework should be
established by the state (William et al., 1998) for local societies to have the right
instruments to decide upon land use. The state should set the priorities in the
aforementioned, which must include the protection the natural resources, and
tackle mistakes that halted growth in the past, such as the absence of zoning, and
decentralize the decision-making process. Also, this model could be used (Graci,
2013) to reverse critical damage to the environment, that stems from past reckless behaviors. Thus, spatial planning should not be seen from the tourist sector
as a threat to its growth rather than an opportunity for it to establish sustainable
criteria to enable him to thrive in the long term.
2.3 Seasonality - Overtourism
Greece is experiencing seasonality in tourism, both in terms of numbers of visitors and the expenditures of visitors. At the same time, the seasonality is causing
hyper congestion to Greece’s most visited regions, whereas ‘lesser’ destinations
are experiencing low capacity rates. This phenomenon is widely observed in the
Aegean and Ionian islands during the summer and is less present in Peloponnesus, continental Greece and west Macedonia (Krabokoukis & Polyzos, 2019).
Seasonality could be attributed mostly to natural factors such as weather conditions (Greece is mostly considered a summer destination) and institutional
policies such as school closures and public holidays also influence seasonality
(Rudihartmannm 1986).
Seasonality has great economic effects on tourist businesses, which are characterized by the inefficient use of facilities during winter. Literature suggests (Jang,
2004) that one of the best ways to counter seasonality and therefore hyper
congestion is through diversification. Baum and Hagen (1999) suggested that
Mediterranean countries, like Greece, could achieve that by establishing new
demand for already existing products. For example, seaside hotels could offer
heavily discounted prices off-peak season to attract elderly north Europeans.
On the other hand, Greece could emphasize on creating additional products.
Creation of events, festivals in which the tourist will interact with the locals
could be tourist attractions during the off-season period (Baum and Hagen, 1999;
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Getz, 1991). Conference tourism may also be a new driver of growth in tourism.
Greece could leverage its healthcare infrastructure and through an aggressive
pricing strategy which will be boosted from an aggressive promotion (Velissariou
& Tsioumis, 2014) escalates its share in the global healthcare tourism market.
Historical precedents from Cyprus (Sharpley R, 2002; Farmaki, 2012) however
have proved that diversification may eventually lead to lower than expected revenues and slashed profits. Therefore, Greece should expect that such a strategy
may not be seen as the main source of income rather than a complementary one.
2.4 Education & Sustainability
Greece lacks in terms of skilled labor in the tourism sector which downgrades
its general competitiveness. The current educational tourism system is considered highly obsolete and there are a lot of calls for change. A bold modification
of tourism educational programs and a radical swift towards tourism education
for the future should take place to enable develop the next generation of middle
and higher management personnel, who will be engaged in the organizational
planning of their enterprises.
The tourism industry is radically shifting towards a technological evolution, the
advent of AI and automation have already changed the way that many traditional
organizations operate. Education providers should keep up with the ICT and AI
developments and provide graduates with a clear understanding of how may they
leverage new technologies to achieve a higher value for the visitors. For example,
marketing courses should incorporate how AI should be used to achieve optimal
segmentation. It should be noted that every change in the curriculum should
have as its first consideration the sustainability in tourism and how it can be
achieved through technology.
Service friendliness, personal recognition, professionalism, attentiveness are considered to create value for the tourists (Kapiki, 2012). Greece had more than
30 international visitors in 2019 which highlights the importance of the tourist
workers being able to adapt when dealing with people from different cultural
backgrounds. The tourism education providers should focus on incorporating
soft skills in their courses goals as they are seen as the number one desired
competence in hospitality management (Sisson & Adams, 2013). This is further
highlighted by the tourism education future initiative (Sheldon & Fesenmaier,
2013) which underscores the value of mutual respect, ethics, creativity, diversity,
ability to adapt to create the next generation of responsible tourism workers
that act as stewards to their destination.
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2.5 From tourist to traveler
Another factor of growing importance for the competitiveness of Greek tourism
concerns the demand side, the transition from the traditional tourist towards
the traveler. Tourists nowadays are choosing their destinations based on activities such as gastronomy, extreme sports, and birdwatching. Furthermore, the
purpose of travel has changed substantially and city breaks, conferences, health
issues, rural tourism account for an increasing number of visitors. Whereas literature suggests that Greece is mostly being chosen from tourists because of its
sunny weather and its magnificent beaches (Jacobsen et al., 2009), Greece could
benefit from diversification both in terms of tampering seasonality and boosting
its competitiveness. For example, tourists may not travel solely for culinary but
important decisions such as revisiting may be taken due to this factor (Harrington & Ottenbacher, 2010).
Consequently, Greece needs to give more attention to promoting a concept
that seems appealing to all audiences to surpass conterminous peers. That means
not only taking advantage of the “the tourist gaze” visual concept (Urry, 1992)
but instead emphasizing in the creation of a fully sensory richness to succeed as
a popular tourist destination (Dann & Jacobsen, 2003;). To achieve that Greece
should expose content makers, such as journalists and travel bloggers, to a variety of activities that will stimulate all their senses. Evidence suggests (Pan & Ryan,
2009) that their feelings will be integrated into their written reports and thus
can stimulate respectively the same culinary, olfactory and acoustic feelings to
their readers.
2.6 Black Swans in tourism – the case of COVID-19
In December 2019 a novel coronavirus emerged in the Hubei region in China,
that claimed more than 3.000 lives. A few months later the COVID-19 was declared a global pandemic from WHO and quarantine was imposed/recommended
to billions of people. The virus grounded most of the civilian aircrafts and halted
an upward trend in international tourism creating uncertainty regarding the future of the industry.
Greece is not overexposed, however, significant threats arise. Greece welcomes
its main tourist influx in the constrained 3-month summer period. Taking into
account even the most optimistic scenario, Greece’s summer tourism season
may be as short as 2 months. In that case, tour operators and tourist agents may
mitigate the economic fallout of this crisis by offering flexible rebooking policies
and attracting customers from not hard-hit countries (i.e. the Middle East). This
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may eventually lead to a huge spike in arrivals in September and October that
could partly compensate for the loss in the second quarter, although the virus
cases may spike again in autumn and there are concerns about the disposable
income of the visitors, which may be strained due to the economic woes of
imposing a lockdown on economies. An immunity certificate may also act as a
solution to allow healthy travelers in the country, however, it is still not practically feasible. Therefore, for the short term, Greece should anticipate a sharp
decline in tourist arrivals.

3. Conclusions
Greece’s structural problems may drug down one of its best performing sectors.
Although, with the appropriate actions the country will be able to establish itself
as the undisputable tourism powerhouse in the East Mediterranean. Its most
popular tourist product “sun & beach” should be further highlighted and promoted as long as Greece creates additional demand for already existing products
and establish new ones to counter seasonality and create value for visitors. To
achieve that Greece must establish a long-term master plan for tourism that
will set out the criteria for sustainable tourism development and will enable the
transform towards the future. Human resources will play an important role in
the next day of Greek tourism and thus restructuring the educational programs
will be crucial.
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Ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν μέσω του 5G –
Έξυπνος τουρισμός (Smart Tourism)

Ι. Εισαγωγή – Εξέλιξη ασύρματων Επικοινωνιών Βασικά στοιχεία και έννοιες των δικτύων 5G
Βρισκόμενοι στην πρώιμα στάδια της εφαρμογής των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G)
στη χώρα μας και με τις πρώτες πιλοτικές εφαρμογές να έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί
αναπτύσσεται μεγάλος ακαδημαϊκός αλλά και δημόσιος διάλογος για αυτά.
Τα δίκτυα αυτά λόγω των αναρίθμητων πλεονεκτημάτων που διαθέτουν, της επεκτασιμότητας, της εξελιξιμότητας, καθώς και της δυνατότητας εξυπηρέτησης και
εγκαθίδρυσης πλειάδας νέων και υπαρχουσών εφαρμογών σε ένα ευρύ φάσμα
τομέων, θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος τόσο σε ερευνητικό-επαγγελματικό τομέα όσο και στην καθημερινή ζωή, με αυξανόμενο μάλιστα ρυθμό.
Με τον όρο «ασύρματες επικοινωνίες» αναφερόμαστε σε εφαρμογές, συστήματα, αλλά και σε περιοχές κάλυψης. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τη μετάδοση
σημάτων απευθείας ή μέσω πρωτοκόλλων, την πρόσβαση και πλοήγηση στον
παγκόσμιο ιστό, την ανταλλαγή πολυμεσικών μηνυμάτων, συνδρομητικές υπηρεσίες, τηλεδιασκέψεις και άλλα. Με τον όρο «συστήματα» αναφερόμαστε στα
κλασσικά κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών, αλλά και σε ασύρματα τηλεφωνικά
συστήματα, εφαρμογές έκτακτης ανάγκης, ευρυεκτομπή ήχου, ασύρματα τοπικά
δίκτυα υπολογιστών, δορυφορικά συστήματα και άλλα. Με τον όρο «περιοχές
κάλυψης» αναφερόμαστε σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που εκτείνονται από μια μικρή περιοχή, σε μία πόλη, χώρα ή ακόμη και σε ολόκληρη τη γη.
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Χρονολογία ορόσημο για την ανάπτυξη των κυψελωτών συστημάτων επικοινωνιών αποτελεί το 1979, οπότε λειτούργησε το πρώτο κυψελωτό σύστημα στην
Ιαπωνία από την Nippon Telephone and Telegraph (NTT).
Από εκείνη την εποχή και έπειτα έχουμε μια κατακόρυφη ανάπτυξη στις ανωτέρω τεχνολογίες και μάλιστα περίπου κάθε 10 με 15 χρόνια δημιουργείται και
εγκαθιδρύεται μια νέα γενιά κυψελωτών συστημάτων.
Έτσι, το 1988 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προτυποποίησης (ETSI) σχεδίασε το
GSM -το σημαντικότερο δίκτυο δεύτερης γενιάς- που αποτελεί το πλέον πετυχημένο κυψελωτό σύστημα παγκοσμίως, καθώς ακόμα και μέχρι το 2013 εξυπηρετούσε το 74% της παγκόσμιας αγοράς κινητών επικοινωνιών.
Στις αρχές του 21ου αιώνα εισερχόμαστε στην περίοδο της μεταγωγής πακέτου (packet switching era) με τα δίκτυα 3ης γενιάς (3G) -τα οποία τελούσαν υπό
έρευνα από το 1980- που ανέβασαν τους ρυθμούς μετάδοσης σε 2Mbps και
αποτελούν μέχρι σήμερα το 25% της παγκόσμιας αγοράς.
Μετά την πλήρη εφαρμογή του 3G, άρχισαν οι έρευνες για την 4η γενιά (4G)
κυψελωτών συστημάτων. Η εγκαθίδρυση της οποίας ξεκίνησε τον Μάρτιο του
2008 όταν ο Διεθνής Τηλεπικοινωνιακός Σύνδεσμος (ITU-R) καθόρισε ένα σύνολο απαιτήσεων για τα πρότυπα 4G, με την ονομασία ΙMT Advanced.
Σε αντίθεση με προηγούμενες γενιές και ενώ η μετάβαση από 2G σε 3G ήταν
εξίσου απλή με την εναλλαγή των καρτών SIM, οι κινητές συσκευές χρειάστηκαν
να σχεδιαστούν ειδικά για να υποστηρίξουν την 4G. Το 4G δεν υποστηρίζει την
παραδοσιακή υπηρεσία τηλεφωνίας με κυκλώματα μεταγωγής, αλλά επικοινωνία
βασισμένη στο πρωτόκολλο Internet IP, όπως η IP τηλεφωνία. Οι πρωτοπόρες
τεχνολογίες που εισήγαγε το 4G είναι η μετάδοση πολλαπλών φορέων OFDMA,
τεχνικές FDE και το ΜΙΜΟ.
Στις προαναφερθείσες τεχνολογίες στηρίζεται και η πέμπτη γενιά των (κυψελωτών) δικτύων επικοινωνιών. Συνεπώς, το 5G αφορά τις πλέον βελτιωμένες
τεχνολογίες ασυρμάτων δικτύων. Πρόκειται για ζώνες χιλιοστομετρικών κυμάτων, οι οποίες προσφέρουν απόδοση έως και 20 gigabits ανά δευτερόλεπτο
και το μαζικό (massive) MIMO που προσφέρει σε απόδοση έως και δέκα φορές
γρηγορότερο δίκτυο από τα 4G.
Βαρύνουσα σημασία κατέχει στην παραπάνω ιστορική και εννοιολογική προσέγγισή να γνωρίζουμε ότι η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής νέων γενιών δικτύων δεν είναι στατική και τα νέα δίκτυα δεν αποτελούν μεμονωμένα κομμάτια
που αντικαθιστούν τα παλιά. Υπάρχει συμβατότητα και άμεση εξάρτηση προηγουμένων και επόμενων τεχνολογιών. Οι όροι λοιπόν εξέλιξη και συμβατότητα
είναι συνυφασμένοι και αποτελούν ένα ενιαίο όλο για τις ασύρματες επικοινωνίες.
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II. Το όραμα του 5G Smart Tourism (5GST)
Η βασική διαφοροποίηση που προσδίδει την ιδιαιτερότητα στο 5G σε σχέση με
τους προκατόχους του, αλλά και ο λόγος που όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα και η
αγορά παρακολουθούν τις εξελίξεις είναι το γεγονός ότι δεν υπόσχεται απλά έναν
υποστηρικτικό μηχανισμό, ένα «εργαλείο», καλύτερο από τα ήδη υπάρχοντα αλλά
βάζει σε πρώτο πλάνο την πλήρη ψηφιοποίηση της οικονομίας και θα αποτελέσει
εφαλτήριο για κάθε είδους καινοτομία. Τα πρώτα δείγματα είναι παραπάνω από
θετικά, καθώς σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη
λειτουργούν οικοσυστήματα 5G με πρωτοφανή αποτελέσματα. Μάλιστα η εκτίμηση
είναι ότι μέχρι το 2025 θα υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια συνδέσεις 5G παγκοσμίως. Η μεγάλη χωρητικότητα, η μικρή καθυστέρηση, η αξιοπιστία και η ασφάλεια
που προσφέρουν τα 5G δίκτυα συνεπώς τα καθιστούν πρωτοπόρους σε κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής και «σημαιοφόρους» της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Σε όλα αυτά και ιδίως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτές τις δυνατότητες ιδιαίτερα σε τομείς που αποτελούν πυλώνες της οικονομίας μας. Έναν από τους σημαντικότερους αποτελεί ο τουρισμός, που όπως
αποδεικνύεται και από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) συνιστά την κύρια πηγή εσόδων (προερχόμενα κυρίως από την αλλοδαπή), αλλά και
απασχόλησης της χώρας.
Η σύγκλιση λοιπόν των δύο παραπάνω υπό πρωτοποριακή και καινοτόμα δικτυακή δομή και καινοτόμες προσεγγίσεις αφορά το στοίχημα του Έξυπνου
Τουρισμού (Smart Tourism).
Σκοπός αυτού είναι η διαδραστική προσέγγιση και η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για τον τρόπο που βλέπουμε την κουλτούρα, τον πολιτισμό, την εθνική
κληρονομιά, τα μουσεία και τον τουρισμό. Παρακάτω παρατίθενται 3 παραδείγματα εφαρμογής – προτάσεις (use-cases) για την υλοποίηση του 5GST.
1) Ψηφιακό περιεχόμενο Επαυξημένης (augmented)
και Ψηφιακής (virtual) πραγματικότητας (AR/VR)
Εν προκειμένω μιλάμε για εφαρμογές που θα παρέχουν την δυνατότητα στον
ταξιδιώτη-τουρίστα-χρήστη υπηρεσίας να περιηγηθεί ψηφιακά σε τοποθεσίες
όπως μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, εστιατόρια και ξενοδοχεία, αλλά και να
αναβιώσει εμπειρίες αλληλοεπιδρώντας ψηφιακά με τον επιλεγμένο χώρο.
Τυπικά παραδείγματα χρήσης τέτοιων υπηρεσιών αποτελούν η ψηφιακή περιήγηση σε μουσεία αλλά και η ψηφιακή απεικόνιση ιστορικών πεπραγμένων που
αφορούν τα εκάστοτε εκθέματα.
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Στον αμιγώς ξενοδοχειακό κλάδο επίσης, τέτοιες εφαρμογές θα μπορούν να
δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη-πελάτη να γνωρίζει πλήρως τους χώρους και τις παροχές των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων πριν ακόμα προχωρήσει στην κράτησή του.
Τα παραπάνω θα είναι εφικτά με την χρήση τεχνολογιών -κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν ακόμα και σήμερα να χαρακτηριστούν ως ώριμες- όπως η
επαυξημένη και η ψηφιακή πραγματικότητα που θα εκφράζονται κυρίως μέσω
360ο βίντεο ή περιηγήσεων (tours) και VR-γυαλιών.
Συνεπώς, θα παρέχεται η δυνατότητα στον οποιονδήποτε μέσω της χρήσης
VR-γυαλιών να αναβιώσει μάχες ή ψηφιακές περιηγήσεις σε αρχαίες πόλεις ή
μέσω μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου να γνωρίζει a priori τους χώρους του
ξενοδοχείου ή του καταλύματος που θα διαμείνει αντίστοιχα.
2) Έξυπνα ξενοδοχεία (Smart Hotels)
και προσωποποιημένος τουρισμός (personalized tourism)
Ουσιαστικά σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία έγκειται το μεγάλο στοίχημα του
5GST. Με τον όρο smart αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε λειτουργία ηλεκτρονικού υπολογιστή ή εφαρμογής που προσομοιάζει ή υποκρύπτει σκέψη και μνήμη εφάμιλλη της ανθρώπινης. Αναφερόμαστε δηλαδή σε συστήματα μεγάλου
κόστους και αυξημένης χρήσης που θα κάνουν το τουριστικό προϊόν πιο ελκυστικό και προσωποποιημένο. Ας αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα use case για
να καταλάβουμε τις βασικές πτυχές του.
Ήδη μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προσφέρουν την δυνατότητα περιήγησης στους χώρους του μέσω mobile app (έγκειται στο 1). Ο στόχος
όμως μέσω του 5GST είναι να μπορεί να δοθεί η δυνατότητα μέσω ενός app
να μπορεί ο επισκέπτης αφότου κάνει την κράτησή του να επιλέξει τη θερμοκρασία του δωματίου που έχει κλείσει, να ανοίξει την τηλεόραση, να ανάψει
το θερμοσίφωνα ώστε το νερό να είναι ζεστό όταν αυτός φτάσει στο δωμάτιο, να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία room service έτσι ώστε να τον περιμένει το γεύμα ή το δείπνο που επιθυμεί. Με την ίδια εφαρμογή θα μπορεί να
αναφέρει προβλήματα στη διεύθυνση, να ζητήσει μεταφορικό μέσο για τις
επισκέψεις του, να κάνει real-time ερωτήσεις στην γραμματεία της μονάδας
και ούτω καθ’ εξής.
Μιλάμε δηλαδή για την πλήρη εφαρμογή του smart home project στον τουρισμό. Ένα εγχείρημα με μεγάλο κόστος το οποίο όμως υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερο κέρδος και εμπειρία που διαφέρει από επισκέπτη σε επισκέπτη.
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Σε πρακτικό επίπεδο για την εφαρμογή των παραπάνω οι τεχνολογίες των smart
devices (έξυπνες συσκευές), των smart homes, του σύννεφου (cloud) αλλά και
του mobile edge computin, που είναι ήδη ώριμες και δοκιμασμένες αλλά υπόκεινται και θα υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση, θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στην εγκαθίδρυση τέτοιων συστημάτων και στην δημιουργία εμπειριών.
3) Hight-tech συνέδρια, δρώμενα πολιτισμού
σε 3D-διάσταση και real-time videoconferences.
Ένα βασικό στοιχείο και πηγή σημαντικού ποσοστού εσόδων για την τουριστική βιομηχανία -κυρίως των σύγχρονων πόλεων- αποτελεί η διοργάνωση συνεδρίων, ημεριδών, σεμιναρίων και εν γένει επιστημονικών, επαγγελματικών ή και
πολιτιστικών εκδηλώσεων σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες.
Με την εισαγωγή και εφαρμογή της τεχνολογίας 5G τα ανωτέρω αναφερόμενα
εισέρχονται σε μία νέα, πλήρως ψηφιακή, εποχή με πολλές προσδοκίες.
Ας παρουσιάσουμε ένα σενάριο πλήρους ψηφιακής συνεδριακής εμπειρίας
υψηλής ταχύτητας και χωρητικότητας.
Σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όπου ήδη πραγματοποιείται πλειάδα
των παραπάνω εκδηλώσεων είναι εφικτή η εγκαθίδρυση πλήρως ψηφιοποιημένων αιθουσών για την διεξαγωγή τους.
Συγκεκριμένα, μέσω μιας εφαρμογής ψηφιακού check-in ο σύνεδρος θα κατέχει
την δική του μοναδική θέση, ανάλογα με τον τύπο εισιτηρίου ή το αν αποτελεί
ομιλητή. Μέσω αυτής επίσης θα έχει real-time πρόγραμμα για το ποιος βρίσκεται στην σκηνή καθώς και τα αρχεία παρουσίασης. Επίσης, θα ενημερώνεται για
την ώρα του φαγητού, το μενού, τις θέσεις φόρτισης συσκευών, ακόμη και για
τις δραστηριότητες των διαλλειμάτων.
Δικαίωμα συμμετοχής και διεξαγωγής ομιλίας μπορούν να έχουν ακόμα και
σύνεδροι που για κάποιον λόγο βρίσκονται στην άλλη γωνιά της γης. Θα παρουσιάσουν έτσι μέσω του 5G δικτύου και πλατφορμών videoconferencing τις
εργασίες ή ομιλίες τους και θα δεχθούν ακόμα και ερωτήσεις από το κοινό και
θα συνδιαλεχθούν μαζί του.
Κατανοούμε πως όλα τα παραπάνω θα ήταν ανέφικτα χωρίς τις απίστευτα γρήγορες ταχύτητες των δικτύων 5G αλλά και της τεράστιας χωρητικότητας που
προσφέρουν τα mmWaves.
Σε επόμενα στάδια, αν προστεθούν και τεχνολογίες πλήρως ψηφιακών τοίχων της
αίθουσας συνεδρίων αλλά και real-time εκθεσιακών περιπτέρων στους εξωτερι-
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κούς χώρους της αίθουσας, συζητούμε για μια εμπειρία συνεδριακή που θα αφήνει
έκπληκτο τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και των επαγγελματικό και επιχειρηματικό
κόσμο. Συζητούμε άλλως για μια πλήρως νέα ευκαιρία στον τουρισμό αυτού του
τύπου για εξωτερίκευση και κερδοφορία μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.
Φυσικά το παραπάνω παράδειγμα εναρμονισμένο και με τεχνολογίες άκρως
νέες και πρωτοποριακές μπορεί να φέρει αλλαγές προς την πλήρη ψηφιοποίηση τόσο του τουριστικού προϊόντος όσο και της πολιτιστικής και πολιτισμικής
εμπειρίας που κάθε τουριστικός προορισμός προσφέρει συνάμα με αυτό.

ΙΙΙ. 5G, οικονομία και παγκόσμιες αγορές (The 5G Economy)
Σε παγκόσμια κλίμακα τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και
δη των κινητών συνεισφέρει στην παγκόσμια οικονομία κατά μέσο όρο το 5-6%
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ ή αγγλιστί GDP). Αυτός ο αριθμός
διαφέρει από χώρα σε χώρα, με τις πιο προηγμένες τηλεπικοινωνιακά χώρες να
δέχονται συνεισφορά της τάξης του 8-10%, ενώ ακόμα και σήμερα υπάρχουν
χώρες με μηδενικό αυτό το δείκτη συνεισφοράς.
Στη χώρα μας οι αντίστοιχοι δείκτες αναδεικνύουν την πρόοδο του κλάδου
αλλά και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης σε αυτόν, ειδικά με την εισαγωγή και εγκαθίδρυση των δικτύων 5G.
Συγκεκριμένα, το 2017 η ετήσια επισκόπηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων (ΕΕΤΤ) έδειξε ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ξεπέρασε τα 5 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στο
ΑΕΠ κατά 2,8%. Το 2018, σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε), ο κλάδος συνεισέφερε, σε όρους ΑΕΠ, περίπου
3,9 δισεκ. ευρώ ή 2,1% του ΑΕΠ της χώρας.
Εν γένει, ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην ελληνική οικονομία. Την περίοδο 2010-2018 οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €2,7 δισεκ., ενώ επιπλέον €1,1 δισεκ. κατευθύνθηκαν στην απόκτηση
αδειών χορήγησης φάσματος. Οι επενδύσεις του κλάδου σε υποδομές αποτελούν, διαχρονικά, τουλάχιστον το 1/3 των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. O υψηλός ρυθμός επενδύσεων αποτυπώνεται και στις ευρυζωνικές
υποδομές, καθώς το σύνολο του πληθυσμού καλύπτεται από το δίκτυο 3G, ενώ
το 92% του πληθυσμού από το δίκτυο 4G.
Αναδεικνύεται λοιπόν η ικανότητα, την ανάπτυξη και την συμβολή του κλάδου
στην οικονομία. Υψίστης σημασίας θα είναι, όμως, τα πλεονεκτήματα από την
είσοδο του 5G. Συγκεκριμένα, η IHS Markit προσβλέπει ότι το 5G θα αποτελέσει
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τα επόμενα χρόνια μια Τεχνολογία Γενικού Σκοπού, όπως άλλοτε η ηλεκτρική
ενέργεια, ο τηλέγραφος ή πιο πρόσφατα το ίντερνετ.
Τα ευρήματα και οι προβλέψεις της παραπάνω έρευνας είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και συνοψίζονται σε κάποια βασικά συμπεράσματα.
Οι προβλέψεις θέλουν το 2023 το 5G να εισφέρει περί τα 12.3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό κοντά στις συνολικές καταναλωτικές δαπάνες χωρών όπως
η Κίνα, η Ιαπωνία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Επίσης, στην
ίδια χρονική περίοδο θα προκύψουν 22 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον
κλάδο αλλά και 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις οι οποίες θα ενθαρρύνουν και θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τον κλάδο σε επίπεδο δικτυακής
υποδομής αλλά και εγκαταστάσεων.
Τέλος, το 5G υπόσχεται μακροχρόνια ανάπτυξη και συνεισφορά στο πραγματικό ΑΕΠ (GDP) της παγκόσμιας οικονομίας και συγκεκριμένα στην περίοδο μέχρι
το 2023 η συνεισφορά αυτή θα είναι ανάλογη αυτής μιας οικονομίας όπως η
Ινδία, που αυτή τη στιγμή κατατάσσεται ως η έβδομη πιο ισχυρή παγκοσμίως.

IV. Νομικά ζητήματα και συμπεράσματα
Κλείνοντας, νομίζω ότι το παραπάνω πόνημα προσπάθησε να αναδείξει και να
καλύψει τις περισσότερες πτυχές των τεχνολογιών του 5G, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση σε έναν παραδοσιακό οικονομικό κλάδο για τη χώρα μας, τον τουρισμό, όπου τα δίκτυα πέμπτης γενιάς βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή, όπως παρουσιάστηκε και στα παραπάνω use cases.
Αξιοσημείωτο είναι το ζήτημα που ανακύπτει ως προς τη νομική κατοχύρωση
στο μέλλον όλων των προαναφερόμενων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των πολλά υποσχόμενων τεχνολογικών αλλαγών. Εφόσον πλέον η τεχνολογική πρόοδος και προσπάθεια είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμη για εκτεταμένη
εφαρμογή, θα πρέπει να δαπανηθούν τόσο χρόνος όσο και χρήματα ώστε να
παραχθεί επαρκής νομοθεσία και στη συνέχεια νομολογία για την ορθολογική
χρήση όλων των παραπάνω.
Το ζήτημα αυτό είναι μείζονος σημασίας για την τουριστική εφαρμογή των 5G.
Όπως αναφέραμε, το 5GST αποτελεί τεχνολογία αιχμής και είναι εγχείρημα
δαπανηρό μα συνάμα μπορεί -και σε αυτό πιστεύουμε- να αποδειχθεί και ιδιαίτερα προσοδοφόρο.
Συνεπώς, μεγάλες ή μικρότερες ξενοδοχειακές ή εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις που θα συνδράμουν σε αυτό το όραμα οφείλουν να έχουν εκ πρώτης λάβει
τα νομικά εχέγγυα που απαιτούνται.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ήδη κάποιες ενέργειες ως προς αυτό αλλά πλέον έγκειται και στην προσπάθεια των εκάστοτε κρατών-μελών η περαιτέρω
εφαρμογή και εξέλιξή τους.
Συμπερασματικά, η χώρα μας μπορεί να επωφεληθεί οικονομικά συνδυάζοντας
την «βιτρίνα» της οικονομίας της, τον τουρισμό, με τεχνολογίες αιχμής και νέα
τεχνολογικά δεδομένα που πηγάζουν από τα δίκτυα 5ης γενιάς και την εφαρμογή τους. Αυτό το ταξίδι έχει μόλις ξεκινήσει και θα συνεχίσει με γοργότερους
ρυθμούς, αλλά αυτά που υπόσχεται ενδεχομένως να μην μπορούμε καν να τα
αφουγκραστούμε και κατανοήσουμε ακόμα πλήρως.
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TOURISM: DESTINATION GREECE

INTRODUCTION
Tourism sector has longtime played a vital role in Greek economy. It has constituted a pillar of stability, even during major financial struggles. According to the
World Travel & Tourism Council (WTTC), tourism in Greece contributes around
one-fifth of GDP (directly and indirectly) and around one-quarter of employment.
This ranks Greece 25th in the world in terms of the contribution of tourism to
GDP. After consecutive performance records, certain indications suggest that
perhaps Greece has reached the upside of its current tourism cycle and should
expect a slowdown in tourism activity.

THE GREEK TOURISM PRODUCT:
SUFFICIENT DEPTH AND QUALITY TO ENDURE THE PRESSURE?
Greek tourism still seems to withstand the competition, but the strong positive
momentum of the recent years looks set to subside. In fact, after the all-time
record 2018 with 33 million visitors, in 2019 tourism traffic was slightly slower
with 31.3 million tourists. Several domestic and foreign challenges could jeopardize the growth of inbound tourism, the main of which are:
a) the uncertainty over the anticipated Brexit. UK makes up the third biggest
market in arrivals and second in receipts for Greece.
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b) the rebound of Turkey and other Mediterranean competitors. Turkey, Morocco and Egypt have now bounced back and others have popped up (e.g. Croatia).
The devaluation of the Turkish lira has made one of Greece’s main competitors
considerably cheaper.
c) numerous random variables, such as the colossal Thomas Cook travel agency
collapse, that caused some severe losses in 2019, or the most recent coronavirus
outbreak, which has fiercely stricken tourism industry leading, in the best case
scenario, to a potent cutdown of 2020 tourism season.
After all, the biggest challenge for Greece is cease sticking to bare numbers and
records and evolve its already successful tourism product by further ameliorating
its strengths and combating its weaknesses. Which are they?
Greece is ranked 25th among 140 countries in the World Economic Forum’s
(WEF) 2019 Travel & Tourism Competitiveness index.
Particularly, Greece firmly ranks higher than other competitors regarding some
essential dimensions of tourism experience, such as locals’ hospitality and friendliness, accommodation quality, gastronomy, sense of security and natural beauty.
On a less positive note, Greece lags behind compared to its competitors in various other aspects, such as destination management, tourists’ information quality,
transportation and infrastructure, entertainment options, ICT readiness, price
competitiveness, etc. Remarkably, despite visitors’ high rating, Greece lacks in
their intention of visiting again.
Thereafter, Greece, more than ever, needs a long-term, innovative tourism strategy with definite goals and coordinated actions, wholly aiming at a “rebranding”
and overall upgrade of tourism product, capable of alluring high-income visitors
and, thus, increase revenues apart from arrivals. The main priority axes to such
effort shall contain:
a) an economic policy with lower taxes and investment-friendly environment.
Greek tax rates are far higher than other competitors, resulting to weakened
entrepreneurship and employment motivation, shorter season and limited or
absent investments. Most characteristically, the recently introduced accommodation tax keenly hurts price competitiveness.
b) reducing seasonality and unbalanced allocation of tourism activity by prolonging tourist period throughout the year. That is differentiating and enriching
the traditional Sea, Sun and Sand model by reinforcing domestic tourism with
motives like social tourism subsidies, promoting lesser known destinations and
special tourism forms (MICE, city-break, medical, etc.). Greece has the full potential to become an all-year-round destination.
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c)an efficacious marketing and destination management tactics by making good
use of technology, such as developing businesses’ online presence, amplifying
tourists’ information supply system using both conventional (e.g. guides, books)
and modern ways (e.g. mobile apps), appealing presentation of cultural resources
with complementary online content, furnishing various recreation choices (festivals, concerts etc.) and currently boosting Greece’s image as a safe destination
with actions like #Greece from home and #till then stay safe, targeting countries
not ferociously hit by coronavirus, not succumbing to anticipated pressures of
tour operators and airlines for extremely low prices, following a Bundling Product strategy instead and founding a crisis operation department for tourism.

A LAND OF TOURISM IN SEARCH
OF APPROPRIATE TOURISM EDUCATION?
In this era of intensifying competition and crescent tourists’ demands, level-up
of the Greek tourism product is not attainable without upgraded service offer.
Tourism education is the one-way route to providing a worthy-repeating experience.
The number of employees in tourism field touched 1 million in 2019. Yet there
is a shortage of human resources, arising from the gap between disposable skills
and specialties and those demanded by tourism market. A good part of blame lies
with the multiplicated tourism education system.
There is a plethora of educational structures, namely TEI, IEK, ASTE, OAED and
private colleges, each one with different philosophy and orientation. And, probably, the biggest paradox of all: it is easier to obtain a tourism master than
a bachelor (!). Until recently, only two Greek universities offered exclusively
tourism bachelor studies. The introduction of new tourism departments marks
some progress, still theoretical orientation and negligence of practice in tertiary
education generates a mismatch of studies title and skills actually acquired.
The traditional consideration of tertiary education as ‘superior’ to vocational
education has resulted to the majority of tourism employees being high school
or post-secondary non university graduates and few tertiary education graduates
purchasing a tourism career (approximately 17%), whilst Spain, Cyprus, Turkey
and Croatia display higher proportions of tertiary education graduates (20-30%).
But tourism is interdisciplinary and demands various professional skills. Tourism is
not just about hospitality services. New technologies and specialties (e.g. revenue
manager, digital marketeer, PR manager ...) necessitate equilibrium between education and training, a combination of general education, technical knowledge and
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fundamental social skills. Indicatively, Greece demonstrates one of the lowest indexes of human resources skills in information and communication technologies.
Thus, the radical reformation of the Greek tourism education system is paramount. The strategical keystones to this purpose shall comprise restructured
curricula corresponding to business needs, new technologies and specialties,
equally pairing theory and practice in tourism enterprises and emphasizing on
both hard and soft skills, the establishment of a tourism university focusing on
modern study fields, foreign languages and tour guides’ training, the uniformity
of IEKS’ structure, the collaboration with international institutes and enterprises and promotion of mobility to cope with seasonality, researches on present
and future needs in human resources, educational and training system quality
evaluation, aiming at the configuration of professionals with an holistic tourism
approach, perpetually trained and assuming tourism as a career option rather
than an ultimate solution.

GREECE ON THE THRESHOLD OF OVER-TOURISM
OR MERELY POOR INFRASTRUCTURE?
The over-tourism phenomenon has emerged in destinations globally. In Greece,
there is evidence that breaking point is being reached in at least one location:
Santorini, the most visited Greek island, with Mykonos, Crete, Rhodes and certain spots in Athens also at high risk. Is actually Greece the latest victim of
over-tourism? Or it is all about inadequate infrastructure?
Undoubtedly infrastructure seriously undercuts Greek tourism. According to
the Global Competitiveness Report 2019, Greece is ranked 39th out of 141 countries, averaging a 60.6/100 score in transport infrastructure, that is roads, airports, seaports and railways. Supportive infrastructure stands equally insufficient:
only 7 golf courses in the whole country, the vast majority of yachting marinas
unutilized, scarcity of amusement parks, conference centers and ski resorts, inefficient maintenance and organization of cultural resources and historical sites.
Moreover, additional Airbnb supply has boomed uncontrollably and turned into
a glut. The Fraport investment involving the 14 regional airports and the deluxe
hotels’ blast have been the main notable steps forward lately.
However, over-tourism concerns something beyond mere overcrowding. It is
about overreaching a spot’s carrying capacity, which is defined and maximized by
infrastructure and fit management up to a certain point, and affecting locals’ life
quality. And nowadays, social media has a role in causing “concentration effects
of visitor flows”, encouraging people to congregate around specific areas and
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pushing them to some extreme stuff, for instance climbing up the rooftops to get
the exact same perfect shot of Santorini, one of the most photographed places
worldwide. Absolutely, Instagram is an important part of marketing strategy. But
when there is no measure and rationality, there is a danger of it all becoming a
huge boomerang. The consequences? Alienated local residents, degraded tourist
experiences, overloaded infrastructure, damage to nature and threats to culture
and heritage. A token of the locals’ effort to safeguard their homeland’s authenticity is the respect signs placed around the island:
Over-tourism is easier to prevent than to recover from, rendering even more
conspicuous the necessity, amongst others, to
a) a sustainable growth strategy built upon a solid fact base, joint promotion and
partnerships, involving all society sections, extend tourism season, regulate accommodation supply and generally codify tourism activity and legislation,
b) measures to limit access and activities similar to the daily cruise cap of 8000
imposed in Santorini, like deploying reservations and ticketing systems, implementing travel cards for unlimited local travel, variable or tiered pricing, using
technology to help smooth out congestion and nudge visitors in real time,
c) promote local products’ consumption to revitalize agricultural production to
deter land’s abandonment, form local tourism management groups or committees, set fundamental codes of conduct and security measures and,
d) above all, develop new routes and attractions and modernize infrastructure
(e.g. facilitating accessibility to remote places, frequent itineraries, constructing
heliports and seaplanes, increasing air connectivity to existing and new destinations, safer road network etc.).
Nevertheless, the post-coronavirus period will itself, most likely, provide an antidote for over-tourism and overcrowding situations.

ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING:
THE BATTLE BETWEEN SUSTAINABLE AND MASS TOURISM
Improving infrastructure demands investments. And attracting investments requires a favorable, stable investment environment. It is no secret that Greek
urban and spatial planning procedures lie far away from legal certainty and incentives for investors. Endless bureaucracy, lack of coordination between authorities, ambiguity, complexity, or absence of legal framework and taxation are only
a few of the impediments to promising investors.

167

Indeed, for the last three years, the only regulations on tourism spatial planning
have been provided by the 12 Regional Spatial Planning Frameworks, half of them
outdated. That is, there are no special provisions on the allowed or forbidden
tourism facilities and activities. Meanwhile, irregular or outlaw building plagues
Greek land, whereas the total “land-index”-as an index of the geophysical-cultural features’ contribution to tourism utilization potentiality-of Greece figures
more than double compared to global and European average.
Therefore, there is imperative need for a plain tourism Spatial Planning Framework shaped out of a consultation process with local communities and cooperation between public and private sector that motivates new investments, urges
the already commenced and eliminates arbitrary building. One that promotes
special tourism forms depending on each regions’ uniqueness and estimated carrying capacity, regulates maritime planning, leads to human activity, infrastructure, settlements’ and urban development, includes utilization of uninhabited and
rock islands, respects natural and cultural resources, generally makes worthy the
innumerable Greece’s virtues to the fullest.
Said right to economic development is constitutionally registered up to the extent where likewise constitutional protection of natural environment kicks in.
The so far experience has treated landscape protection and growth as opposite goals. But in countries like Greece, where natural and cultural assets have
timelessly been the groundwork of tourism growth, this connection must be
collateral and the concept of sustainability must be inherent in Greece’s tourism
development policy, especially nowadays, when frantic mass tourism growth is
weighing down the already worsening global environment and climate.
Waste management is, probably, the most troublous point for Greece. Trash
majority is rejected (80% against EU average 24%) and only 19% is recycled (EU
average 46%). The proper waste management planning deficit is more eye-catching in overwhelmed destinations like Santorini and Corfu, where local authorities
have difficulties in coping with waste production, influencing both environment
and aesthetics. Garbage and plastics blacken the image and quality of Greek
coasts. Overflow during peak months puts immense pressure on water supply
system. The total green space in Athens and Thessaloniki lies far below the ideal
and they both rank high in the list with the 215 European cities with highest traffic congestion (18th and 94th respectively).
It is encouraging, though, that Greece has taken measures to turn things around.
Α multitude of hotels and resort complexes has been installing photovoltaic systems in an attempt to become more carbon neutral, investing in renewable energy sources and following optimal waste management practices (“Eco-hotels”).
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Swimming waters are cleaner than the EU average and Greece figures 2nd in the
Blue Flags global quality awards with 515 beaches. A number of islands including
Alonissos, Santorini and Paros have launched plastic-free campaigns and Astypalaia has become the first smoke-free island in the world. Greece seems to satisfactorily preserve certain endangered species compromised by tourism activity
(e.g. Zakynthos and Alonissos National Marine Parks).
For Greece not to experience a downturn of its current tourism cycle, it is crucial keeping up with this effort. Some of the primary guidelines upon which the
future of Greek tourism depends shall include:
a) embracing the statutorily implemented circular economy system, by developing proper waste management facilities and distinct recycling network, placing
recycling bins in all hotels’ service departments with clear demarcation, adopting
“pay as you throw” model, environmental training programs for employees and
instructing visitors, environmental supervision in enterprises, codifying environmental legislation for tourism industry,
b) prohibition of single-use plastics, regular cleaning of adjacent waste areas and
the reuse of water by biological purification for irrigation, promoting alternative
tourism (ecotourism, cultural, sports etc.), integrated protection and administration regime of biodiversity, taking advantage of new technologies, LIFE and
Horizon 2020 programs and,
c) once again, providing enticing motives (e.g. tax exemptions) to environment-friendly investments, with an adequate tourism Spatial Planning framework,
meticulous cost/profit analysis without sacrificing long-term environmental damage in favor of short-term profitability, efficient building solutions towards the
limitation of green spaces destruction, diminution of wildfires and floods probability and obviation of traffic congestions.

CONCLUSION
Greece has come a long way over the decades to become one of the top tourist
destinations universally. But in an international environment, where competition
is getting sharper and universal financial markets are characterized by extremely
precarious conditions, maintaining and enhancing competitiveness of the Greek
tourism product must be a constant goal. And this is a joint effort, requiring the
mobilization of all productive and social forces. Only this way Greece will be able
to grow aright and viably and enjoy the fruits of tourism development.
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4o βραβείο
Μπάρκας ‘Ενoς
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Οι οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις του τουρισμού
κατά τη διάρκεια του Covid-19

1. Επιπτώσεις του Covid-19 στον τουρισμό
Ο τουρισμός είναι ένας μηχανισμός ανάπτυξης που συμβάλλει σημαντικά στην
οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο στην μεγέθυνση. Σε αντίθεση με άλλες πτυχές της
οικονομικής δραστηριότητας, ο τουρισμός προσφέρει ταυτόχρονα την ευκαιρία
για οικονομική ανάπτυξη μέσω αύξησης εισοδημάτων στις επιχειρήσεις, ενώ οι
δαπάνες συνδέονται με τη βελτίωση της ευημερίας των καταναλωτών τουριστικών υπηρεσιών. Επιπλέον, ως τομέας έντασης εργασίας, ο τουρισμός συμβάλλει
στην αύξηση της απασχόλησης και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων του κλάδου. Τα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας και κινητικότητας του
κλάδου συμβάλλουν επίσης στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην οικονομική
ένταξη. Τέλος, ως εξωστρεφής τομέα, ο τουρισμός προωθεί το διεθνές εμπόριο
υπηρεσιών, προκαλώντας θετικές επιπτώσεις στην πολιτιστική διάδοση, διεθνείς
επενδύσεις και διασυνοριακές συνέργειες και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων.
Ο κορωναϊός έχει προκαλέσει ταυτόχρονη κάμψη στη ζήτηση και προσφορά
στην τουριστική βιομηχανία. Από τη μία πλευρά, οι άνθρωποι είναι περιορισμένοι όσον αφορά τη φυσική τους μετεγκατάσταση, ενώ το εισόδημά τους
πλήττεται επίσης σοβαρά. Από την άλλη πλευρά, οι τουριστικές επιχειρήσεις
και οι προορισμοί έχουν επίσης σοβαρό αντίκτυπο, καθώς τα μέτρα παύσης
λειτουργίας έχουν οδηγήσει σε διακοπή των δραστηριοτήτων τους, ενώ οι φυσικοί πόροι παραμένουν κλειστοί για το κοινό.
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Υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών, αναμένονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα,
όπου ο ε-τουρισμός αναμένεται να αυξήσει το μερίδιό του, ενώ τα οικονομικά
και κοινωνικά μεγέθη όπως αυτά που συνδέονται με την αυξημένη ανισότητα
και την αειφόρο ανάπτυξη, θα καθορίσουν τη ζήτηση και την προσφορά αύριο.
Το έγγραφο ολοκληρώνεται με προτάσεις για το πώς οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι τουρίστες μπορούν σήμερα να επωφεληθούν από την υποτονική
οικονομική δραστηριότητα για να επενδύσουν στο μέλλον τους.
1.1. Οικονομική συνεισφορά του τουριστικού κλάδου
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Τουρισμού (WTTC,
2020α), ο τομέας τουριστικών υπηρεσιών αντιπροσώπευε το 2018 το 10,4%
του παγκόσμιου ΑΕΠ, περισσότερο από 319 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (10%
της συνολικής απασχόλησης), 6,5% % των συνολικών εξαγωγών παγκόσμιων
υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμη υψηλότερα για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, όπου ο τουρισμός διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη στήριξη των
εισοδημάτων και θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, ο τουρισμός στις μικρές οικονομίες όχι μόνο αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εξαγωγών τους, αλλά έχει και μια σημαντική συνεισφορά του ΑΕΠ τους (π.χ. Σεϋχέλλες
(67%), Σαιντ Κιτς και Νέβις (62%), Βανουάτου (48%).). Οι παγκόσμιες εξαγωγές
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, που αποτελούταν από δαπάνες ταξιδιωτών για αγαθά
και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό, είχαν αυξηθεί κατά 7% το 2018. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ, ο
τουριστικός τομέας συμβάλλει ελαφρώς κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο
στην οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2020γ), ο τουρισμός
στις χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλλει άμεσα, κατά μέσο όρο, στο 4,4% του ΑΕΠ, στο
6,9% της απασχόλησης και στο 21,5% των εξαγωγών υπηρεσιών.
Η οικονομική ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού διαρκώς υπερβαίνει την παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ κατά την τελευταία δεκαετία, παρά την οικονομική
κρίση (βλ. Εικόνα 1). Αυτό αποδεικνύει την αυξανόμενη σημασία του τομέα για
την παγκόσμια οικονομία και την πιθανή αύξηση του μεριδίου του στο συνολικό
εισόδημα. Οι έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού είναι επίσης σημαντικές. Οι παγκόσμιες εξαγωγές ταξιδιωτικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν
τις δαπάνες ταξιδιωτών για αγαθά και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό, είχαν αυξηθεί κατά 7% το 2018 (WTTC, 2020α). Παράλληλα, ο τουρισμός δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα σε συναφείς τομείς,
όπως οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, οι κατασκευές, το λιανικό εμπόριο κ.λπ.
Ο τουρισμός είναι ένας τομέας που υποστηρίζει έντονα την οικονομική ένταξη
και συνδέεται επίσης με την ευημερία των πωλητών. Οι μικρές και μικρομεσαίες
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επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν περίπου το 80% των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα. Το εισόδημά τους συνδέεται κυρίως με την αναψυχή (78,6%) και λιγότερο με τις επιχειρηματικές δαπάνες (21,4%). Επιπλέον, οι εγχώριες δαπάνες
του τουρισμού (71,3%) είναι πιο σημαντικές από τις διεθνείς (28,7%) δαπάνες
(Poole, 2020). Αυτές οι πτυχές του τουρισμού καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική
για τις μικρές χώρες με υψηλή εξάρτηση από τον τομέα και το μικρό μέγεθος
επιχειρήσεων όπως η Ελλάδα.
1.2. Οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19 στον τομέα του τουρισμού
Οι εκτιμώμενες οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19 στον τομέα του τουρισμού έχουν αναλυθεί από διάφορους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς (WTTC,
2020β, 2020γ, UNWTO, 2020α). Οι μελέτες και τα άρθρα επικεντρώνονται στις
πτυχές της απασχόλησης, των εισοδημάτων και των διεθνών τουριστικών αφίξεων. Το πιο ευρέως αποδεκτό σενάριο θεωρεί ότι σε παγκόσμια ταξιδιωτική
και τουριστική βιομηχανία θα χαθούν περίπου 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
(η αρχική εκτίμηση στις 13 Μαρτίου ήταν για 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας).
Επιπλέον, η WTTC εκτιμά ότι η κρίση θα προκαλέσει μείωση της παγκόσμιας
διακίνησης κατά 25%, δηλ. απώλεια εισοδήματος τριών μηνών τουριστικής ζήτησης (WTTC). Ο ΟΟΣΑ (2020α), από την άλλη πλευρά, εκτιμά ότι η μείωση
του διεθνούς τουρισμού θα είναι της τάξης του 45%, που μπορεί να αυξηθεί
στο 70% εάν η ανάκαμψη καθυστερήσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020. Η σωρευτική επίδραση των εσόδων από την πτώση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε
παγκόσμιες ζημίες περίπου 2,1 τρισ. δολαρίων το 2020.
Μετά από μια μικρή πτώση στην αρχή της οικονομικής κρίσης το 2009, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών αυξάνονται διαρκώς (βλ. Εικόνα 2). Σύμφωνα με τον
UNWTO, οι διεθνείς αφίξεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 3-4%. Μετά την έκρηξη
του Covid-19, αναθεωρήθηκαν οι προβολές για τις διεθνείς αφίξεις τουριστών και
προβλέπεται επί του παρόντος μείωση κατά 1-3% παγκοσμίως το 2020.
Ο τομέας του τουρισμού είναι πολύ ευαίσθητος στις διαταραχές του εισοδήματος και ιδιαίτερα σε αιφνίδιες κρίσεις, όπως η περίπτωση του Covid-19.
Οι επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στον τουρισμό περιλαμβάνουν τόσο την
πλευρά της ζήτησης όσο και αυτή της προσφοράς. Σχετικά με το πρώτο, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος οδηγεί τους ανθρώπους να μειώσουν τις
δαπάνες στον τουρισμό και άλλα είδη «πολυτελείας». Επιπλέον, λαμβάνοντας
υπόψη τους περιορισμούς, λιγότεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι ή δύνανται να
ταξιδέψουν. Από την πλευρά της προσφοράς, οι διεθνείς ταξιδιωτικοί περιορισμοί που θεσπίστηκαν από πολλές κυβερνήσεις έχουν περιορίσει άμεσα τον
διεθνή τουρισμό. Επιπλέον, το κλείσιμο των ιστορικών και άλλων τοπίων του-
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ριστικού ενδιαφέροντος λόγω των επιδημιών από την πανδημία συνεπάγεται
αναπόφευκτα συρρίκνωση του τομέα.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στη νέα κατάσταση κατά τρόπο
που αντικατοπτρίζει την επίδραση του εισοδήματος και των υποκαταστάσεων
στην τουριστική αγορά. Το χαμηλότερο εισόδημα που προκαλείται από την πτώση της αγοραστικής δύναμης θα οδηγήσει ορισμένους τουρίστες εκτός αγοράς,
ενώ άλλοι θα επιλέξουν προορισμούς χαμηλού κόστους, οδηγώντας έτσι σε πτώση του τουριστικού εισοδήματος. Προσωρινά, τα μέτρα για την καταπολέμηση
της εξάπλωσης του κορωναϊού και την προστασία των μελών του κοινού και του
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης έχουν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο τουριστικών επιχειρήσεων, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία, χιονοδρομικά κέντρα, δημόσιες παραλίες κλπ. και την αλλαγή των επιχειρηματικών τους μοντέλων
προκειμένου να διατηρήσουν ορισμένους πελάτες. Για παράδειγμα, τα εστιατόρια μπορούν να εργαστούν σε take-away, ενώ εικονικές περιηγήσεις (e-tourism)
και εναλλακτικές μορφές ηλεκτρονικού τουρισμού κερδίζουν έδαφος.
Μετά το τέλος της καραντίνας, δύο κινητήριες δυνάμεις θα διαμορφώσουν τη
μελλοντική ζήτηση, το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης από την καραντίνα και
το αποτέλεσμα εισοδήματος. Το πρώτο θα οδηγήσει σε μια ξαφνική αύξηση
της ζήτησης για ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες, καθώς οι άνθρωποι
θα αισθανθούν την ανάγκη να ξεφύγουν από τους περιορισμούς στο σπίτι. Ο
τουρισμός αποτελεί μια καλή επιλογή από αυτή την άποψη. Το δεύτερο θα
περιορίσει την επιθυμία των ανθρώπων να ταξιδέψουν, καθώς οι οικονομικές
απώλειες θα μπορούσαν να είναι τόσο καταστροφικές που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι απρόθυμοι να δαπανήσουν, ιδιαίτερα στον τουρισμό, που είναι
μια υπηρεσία υψηλής ελαστικότητας.

2. Πολιτικές λύσεις
Τόσο το είδος των πολιτικών όσο και η ταχύτητα υλοποίησης από τις κυβερνήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κυρίαρχων
παικτών της αγοράς της μετά-κρίσης εποχής. Αυτή η εποχή θα χαρακτηρίζεται
ασφαλώς από αυξημένο ανταγωνισμό για μικρότερο αριθμό τουριστών, κυρίως
βραχυπρόθεσμα. Επιπλέον, η παγκόσμια διάδοση της τρέχουσας κρίσης και η
διεθνής κινητικότητα που υποστηρίζει τις τουριστικές υπηρεσίες σημαίνουν ότι
ο συντονισμός σε διεθνές επίπεδο θα είναι απαραίτητος για την αναζωογόνηση
του τομέα. Η οικονομική έκθεση 2019 του ΟΟΣΑ δείχνει ότι εάν οι οικονομίες
των G20 εφαρμόσουν μέτρα τόνωσης συλλογικά και όχι σε εθνικό επίπεδο, οι
μέσες επιδράσεις στην ανάπτυξη των χωρών του G20 θα είναι 1/3 υψηλότερες
μετά από μόλις δύο χρόνια.
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Οι συνήθεις πολιτικές απαντήσεις στην κρίση Covid-19 περιέχουν μέτρα κοινωνικού, οικονομικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Πρώτον, οι κυβερνήσεις επικεντρώθηκαν στην προστασία των βιοτικών πόρων των εργαζομένων.
Αυτά περιλαμβάνουν οικονομική βοήθεια για την προστασία εισοδημάτων των
εκατομμυρίων εργαζομένων της τουριστικής βιομηχανίας. Ορισμένες κυβερνήσεις έχουν παράσχει περισσότερη οικονομική βοήθεια σε εταιρείες που δεν
απολύουν εργαζόμενους, παρά την οικονομική επιβράδυνση, ιδίως σε τομείς
όπως ο τουρισμός που χαρακτηρίζονται από εποχικότητα και ευελιξία στην
απασχόληση. Δεύτερον, οι κυβερνήσεις έχουν παράσχει μαζικά άτοκα δάνεια
σε ταξιδιωτικές και τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και πολλές ΜΜΕ, ως κίνητρο για την αποφυγή της κατάρρευσης τους. Επιπλέον, πολλές χώρες έχουν
παραιτηθεί από διεκδικήσεις φόρων, τελών και απαιτήσεων στον τομέα του
ταξιδιού και του τουρισμού. Τρίτον, σε πολλές χώρες χορηγήθηκε βοήθεια σε
ρευστότητα και σε ταμειακές ροές προκειμένου να υποστηριχθούν μεγάλοι και
μικροί φορείς του τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού, καθώς και η στοχευμένη στήριξη σε τομείς που πλήττονται σοβαρά.
Παρόλα αυτά, περισσότερα απαιτούνται σε όλα τα μέτωπα, ενώ η κυβερνητική
αντίδραση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξελισσόμενες ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας. Στις 25 Μαρτίου, το UNWTO (2020β), με την υποστήριξη του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), κάλεσε τους καινοτόμους και τους
επιχειρηματίες να υποβάλουν νέες λύσεις για να βοηθήσουν τον τομέα του
τουρισμού να ανακάμψει από το Covid-19.

3. Το μέλλον των τουριστικών υπηρεσιών
Οι αναμενόμενες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική ζήτηση και
προσφορά τουριστικών υπηρεσιών. Όσον αφορά τη ζήτηση, ο ανταγωνισμός
προορισμών για μικρότερο αριθμό τουριστών με χαμηλότερα εισοδήματα θα
οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για low cost προορισμούς. Ταυτοχρόνως, η
αυξημένη ανισότητα εισοδήματος θα οδηγήσει στη διάσπαση της τουριστικής
αγοράς σε προορισμούς πολυτελείας και χαμηλού κόστους, με μείωση των
ενδιάμεσων λύσεων. Οι χώρες θα πρέπει να προσπαθήσουν να επωφεληθούν
από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους και να προσελκύσουν τουρίστες υψηλού εισοδήματος. Επιπλέον, οι τουρίστες μπορεί να τείνουν να αποφεύγουν
πολυσύχναστους προορισμούς για να αποφευχθεί πιθανή μόλυνση, ενώ θα
ευνοούν τις χώρες που έλαβαν έγκαιρη δράση και όπου η Covid-19 είχε μικρότερο αντίκτυπο. Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα οφείλει να εκμεταλλευτεί
αυτό το πλεονέκτημα που δημιουργεί το γεγονός έγκαιρης λήψης προληπτικών
μέτρων έναντι του ιού. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της υγείας θα ωφελή-

176

σουν επίσης χώρες με καλές υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε σύγκριση με τις
πιο επικίνδυνες.
Η τοποθέτηση στις μελλοντικές αγορές των νέων τουριστικών υπηρεσιών θα
είναι σίγουρα βασισμένη στον ενισχυμένο ανταγωνισμό. Η θεωρία υποδηλώνει
ότι το μείγμα μάρκετινγκ εκτελείται πιο συχνά μέσω των 4 P του μάρκετινγκ:
τιμή (price), προϊόν (product), προώθηση (promotion) και τόπος (place). Πρώτον, οι στρατηγικές τιμολόγησης θα επηρεαστούν από τον αυξημένο ανταγωνισμό και την αύξηση της ανισότητας των εισοδημάτων. Δεύτερον, το προϊόν
θα αλλάξει και ενδεχομένως θα αντικατοπτρίζει την αύξηση του μεριδίου του
ηλεκτρονικού τουρισμού, την εξειδίκευση του μη ψηφιακού τουριστικού προϊόντος σε περιοχές με συγκριτικό πλεονέκτημα υπό το φως της αυξημένης
αποστροφής κινδύνου μετά τη μείωση της ζήτησης και την πτώση του ανοργάνωτου μαζικού τουρισμού. Αυτό θα είναι θετικό για τη βιωσιμότητα του τομέα
και την ένταξη των απομακρυσμένων περιοχών, ιδιαίτερα των απομονωμένων
περιοχών της Ελλάδας. Μια άλλη θετική πτυχή είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση που προκαλείται από τη μείωση της ρύπανσης του αέρα, της θάλασσας
και της γης. Η αυξημένη αξία της φύσης και των υπαίθριων δραστηριοτήτων
μετά την καραντίνα θα συμβάλει πιθανόν στη μετεξέλιξη της τουριστικής βιομηχανίας προς πιο βιώσιμα μοντέλα. Τρίτον, η προώθηση τουριστικών υπηρεσιών θα επικεντρωθεί στην αύξηση του μεριδίου των online κρατήσεων και των
τουριστικών προτιμήσεων για ασφαλέστερους προορισμούς κοντά στο σπίτι.
Η ηλεκτρονική διαφήμιση είναι επίσης ζωτικής σημασίας για το νέο μίγμα μάρκετινγκ και η αφοσίωση των πελατών μέσω της χρήσης των κοινωνικών μέσων
ενημέρωσης θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία.
Η πλευρά της προσφοράς είναι πιθανό να ανακάμψει ταχύτερα από ό, τι η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες, αν και η ανάκαμψη θα ανταποκριθεί στα μέτρα
που έλαβαν οι κυβερνήσεις και την ταχεία εφαρμογή τους. Η αυξημένη προσφορά θα ασκήσει αρνητική πίεση στις τιμές μέσω του αυξημένου ανταγωνισμού για
μικρότερο αριθμό πελατών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάκαμψη και
τα κυβερνητικά μέτρα αποσκοπούν κυρίως στην πλευρά της προσφοράς, ενώ
η ζήτηση των τουριστικών υπηρεσιών θα είναι βραδεία για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2020α): «Ακόμη και όταν αρχίσουν να λειτουργούν οι αλυσίδες εφοδιασμού του τουρισμού, η ανάκαμψη της ζήτησης θα
χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα, δεδομένων των αλληλοσυνδεόμενων επιπτώσεων των οικονομικών και υγειονομικών κρίσεων και της σταδιακής άρσης
των ταξιδιωτικών περιορισμών επιπτώσεις σε πολλές εθνικές οικονομίες.»
Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων λόγω της κρίσης, αντί της σταδιακής ψηφιοποίησης βάσει του ανταγωνισμού, θα μπορούσε
να αποτελέσει το βασικό θετικό αποτέλεσμα του Covid-19. Όπως και με τους
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νόμους της φύσης, δεν θα είναι απαραιτήτως η ισχυρότερη, η πλουσιότερη ή η
μεγαλύτερη τουριστική επιχείρηση που θα μπορέσει να επιβιώσει και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μελλοντική τουριστική αγορά, αλλά η
πιο προσαρμόσιμη και future-proof.
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5o α´ βραβείο
Νίκα Άννα Παναγιώτα
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

O Αλιευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα

Εισαγωγή
Η Ελλάδα όντας προικισμένη με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, με πάνω από 15.000
χιλιόμετρα ακτογραμμής και με περισσότερα από 6.000 νησιά έχει αφήσει το
σημάδι της στον παγκόσμιο χάρτη τουρισμού προσελκύοντας 31.348.400 ταξιδιώτες (το έτος 2019). Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World
Tourism Organisation) κατέταξε την χώρα μας στην 13η παγκόσμια θέση χωρών με τους περισσότερους τουρίστες. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν χάρη στα
ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα όπως η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά και
η γεωγραφική της ποικιλομορφία. Σημαντικό μέρος του συνολικού τουριστικού
προϊόντος διατηρεί ο θαλάσσιος τουρισμός, στα πλαίσια του οποίου αναπτύσσεται τελευταία ο αλιευτικός τουρισμός. Η παρούσα εργασία θα επιστά την
προσοχή στον αλιευτικό τουρισμό στην χώρα μας.

1. Τουρισμός
1.1 Ορισμός
Η έννοια του τουρισμού είναι πολυσύνθετη και δύσκολα προσεγγίσιμη. Ωστόσο
σύμφωνα με τον ορισμό που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Επιστημόνων
Τουρισμού (International Association of Scientific ExpertsonTourism - AIEST),
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τουρισμός ορίζεται ως το σύνολο των φαινομένων και των σχέσεων που προκύπτουν από το ταξίδι και τη διαμονή μη μόνιμων κατοίκων σε έναν προορισμό,
εφόσον δεν οδηγούν σε μόνιμη διαμονή στον προορισμό και δεν συνδέονται
με κάποια κερδοσκοπική δραστηριότητα.
1.2 Τουρισμός στην σύγχρονη Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια, πλήθος σημαντικών τουριστικών επενδύσεων έχουν κατακλύσει την Ελλάδα ενισχύοντας την εικόνα της, αφενός ως τουριστικού προορισμού παγκόσμιου βεληνεκούς, και αφετέρου ως τουριστική αγορά με εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες. Αδιαμφισβήτητα η χώρα μας προσελκύει τουρίστες
από διάφορες ηλικιακές και εισοδηματικές ομάδες. Παράλληλα καλύπτει ένα
ευρύ πεδίο από ενδιαφέροντα και επιθυμίες των επισκεπτών της. Η Ελλάδα
γνωρίζει κυρίως τον μαζικό τουρισμό, κατά τον οποίο μεγάλος
όγκος τουριστών μετακινείται με χαμηλό κόστος οργανωμένα με ξεναγό τηρώντας πρόγραμμα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον για τον λεγόμενο εναλλακτικό τουρισμό. Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι πολυθεματικός και απευθύνεται κυρίως σε ομάδες ανθρώπων οι
οποίοι έχουν την επιθυμία να κάνουν κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο, με
σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.
Στην Ελλάδα τα είδη του εναλλακτικού τουρισμού που γνωρίζουν μεγαλύτερη
άνθιση είναι τα ακόλουθα:
•	Θεραπευτικός και Ιαματικός τουρισμός
•	Ορεινός και Ορειβατικός τουρισμός
• Πολιτιστικός Τουρισμός
• Αγροτουρισμός
• Αθλητικός τουρισμός
•	Γαστρονομικός τουρισμός
• Αρχιτεκτονικός τουρισμός
•	Οικοτουρισμός
•	Θαλάσσιος τουρισμός
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1.3 Θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα
Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια εναλλακτική μορφή τουρισμού με ιδιαίτερη σημασία και εξαιρετικά περιθώρια ανάπτυξης στην χώρα μας. Η έννοια
αυτή αναφέρεται στο σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν
χώρα τόσο στον θαλάσσιο χώρο, όσο και στις ακτές μιας περιοχής υποδοχής
τουριστών, με σκοπό την ψυχαγωγία και την πολιτισμική επικοινωνία. Ο θαλάσσιος τουρισμός χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:
• Παράκτιο τουρισμό
•	Υποβρύχιο – Καταδυτικό τουρισμό
•	Θαλάσσιο αθλητικό τουρισμό
•	Θαλάσσιο πολιτιστικό τουρισμό
• Τουρισμό κρουαζιέρας – γιοτ
•	Θαλάσσιο αλιευτικό τουρισμό

2. Αλιευτικός Τουρισμός
2.1 Ορισμός και δραστηριότητες
Ο αλιευτικός τουρισμός παρέχει την δυνατότητα στον τουρίστα μίας νησιωτικής, παραθαλάσσιας ή περιοχής με λιμνοθάλασσα ή λίμνη, να μπει σε ένα
επαγγελματικό σκάφος με την ειδική άδεια,για αναψυχή και επίδειξη τρόπων
ψαρέματος. Οι αλιευτικές εκδρομές βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση όχι μόνο
από οικογένειες αλλά και από λάτρεις της θάλασσας.
Μάλιστα πολλοί είναι οι αθλητές αλιείς οι οποίοι επιλέγουν να ψαρέψουν ένα
συγκεκριμένο είδος ψαριού που ευδοκιμεί στα ελληνικά ύδατα. Στα πλαίσια του
αλιευτικού τουρισμού προσφέρονται τα ακόλουθα:
•	Εκτέλεση της καθημερινής διαδικασίας αλιείας με παράλληλη επεξήγησή της
στους επιβάτες όπως ξεψάρεμα διχτυών ή μάζεμα οστράκων
• Προτροπή ενεργούς συμμετοχής των επισκεπτών στην όλη διαδικασία,
όπου εκείνη δεν είναι επικίνδυνη
•	Ενημέρωση των τουριστών σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα και την
αλιευτική παράδοση
•	Επίσκεψη παραλιών, υποθαλάσσιων σπηλιών και ταξίδι με το σκάφος
•	Δυνατότητα κατάδυσης για ψάρεμα και παρακολούθηση θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας
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•	Επαφή με τις ελληνικές γεύσεις και το παραδοσιακό μαγείρεμα της ψαριάς
•	Επιτόπου δοκιμή και πώληση παραδοσιακών προϊόντων αλιείας
•	Υπηρεσίες διανυκτέρευσης και εστίασης στα σπίτια ψαράδων ή άλλων εγκαταστάσεων με «ψαράδικο στυλ»
2.2 Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Το νομοθετικό πλαίσιο για τον αλιευτικό τουρισμό στην χώρα μας δημοσιεύτηκε μόλις το 2015, Κ.Υ.Α. αριθμ. 414/2354/12.1.2015 και για εσωτερικά ύδατα
Νόμος 4492/2017, Άρθρο 10, §5. Σύμφωνα με αυτό, αρμόδια αρχή για την
υποβολή αιτήματος αναγγελίας για την διενέργεια αλιευτικού τουρισμού είναι
η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί τον φάκελο του
σκάφους, η οποία συνεργάζεται με τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.
2.3 Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα
Όσο πληθαίνουν και επεκτείνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες στον θαλάσσιο χώρο, τόσο οξύνεται και η ανάγκη αρμονικής οργάνωσης τους. Αυτή την
ανάγκη προσπαθεί να καλύψει τα τελευταία σαράντα περίπου χρόνια ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικότερα ο
ΘΧΣ ασχολείται με την στρατηγική χωροθέτηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια ύδατα, προκειμένου να επιτευχθούν οι οικολογικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί, με απώτερο σκοπό την βιώσιμη
ανάπτυξη και την αποφυγή των συγκρούσεων. Κατά την διάρκεια αυτών των
δραστηριοτήτων απαιτείται συνεργασία όλων των stakeholders (εμπλεκόμενων
φορέων), για την επίτευξη όσο το δυνατόν πιο επιθυμητού αποτελέσματος.
Η σημασία του ΘΧΣ για την χώρα μας είναι τεράστια, καθώς η Ελλάδα είναι
κατά βάση ένα θαλάσσιο κράτος. Πέραν δηλαδή από τα κυριαρχικά δικαιώματά
της στα θαλάσσια ύδατα για την αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών της
πόρων, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από την αιγιαλίτιδα ζώνη για
οικονομικούς και αναπτυξιακούς λόγους όπως η ναυσιπλοΐα και ο αλιευτικός
τουρισμός. Η Οδηγία (2014/89/Ε.Ε) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου <<περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό>>,
υποστηρίζει την σημασία των θαλασσών στην σύνδεση και συνεργασία των
νησιωτικών κρατών της Ε.Ε., και όχι στην αποκοπή τους. Με άλλα λόγια, ενώ
κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να οργανώνει το δικό του θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, χάρη στον καθορισμό ελάχιστων κοινών απαιτήσεων που θέτει
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η Οδηγία εξασφαλίζεται η συνοχή του σχεδιασμού όσον αφορά τις κοινές θάλασσες. Επί του παρόντος, η ευθύνη και η δικαιοδοσία στην Ελλάδα ανήκουν
στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (για την εποπτεία των θαλασσών) και στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος (για τον χωροταξικό σχεδιασμό γενικώς).
Η Οδηγία προβλέπει αφενός την εναρμόνιση των κρατών μελών της Ε.Ε. και αφετέρου την σταδιακή κατάρτιση Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων που πρέπει να
κοινοποιηθούν στην Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2021. Η Ελλάδα οφείλει έως τότε να έχει συνειδητοποιήσει την αξία των χαρακτηριστικών της, και να
έχει οργανώσει ένα ΘΧΣ για την βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη τους στο μέλλον.
2.5 Μελέτη περίπτωσης: Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου
Το ψάρεμα ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένο με την ζωή των ντόπιων πληθυσμών τόσο
για λόγους διαβίωσης όσο και για ψυχαγωγία. Μια διαφορετική προσέγγιση στον
αλιευτικό τουρισμό προσφέρει η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, καθώς μπορεί
να αξιοποιηθεί καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Πλέον ο υγροβιότοπός της
χρησιμοποιείται για την προσέλκυση τουριστών, αφού προσφέρει απλόχερα την
δυνατότητα παρατήρησης πτηνών ταυτόχρονα με το ψάρεμα της ξακουστής τσιπούρας του Μεσολογγίου. Οι επισκέπτες μπορούν ακόμα να χρησιμοποιήσουν
τον τοπικό τύπο ξύλινων βαρκών που ονομάζονται γαΐτες και είναι εξοπλισμένες
με το σταφνοκάρι, δηλαδή το εξάρτημα μιας τεχνικής με δίχτυα που απαντάται
μόνο στην λιμνοθάλασσα. Εξίσου σημαντική, είναι η επίδειξη των ξύλινων σπιτιών
– καταφυγίων των παλαιότερων ψαράδων που στέκουν πάνω στο νερό και ονομάζονται πελάδες. Η πλειοψηφία των τουριστών μένει ικανοποιημένη από την ξεχωριστή αυτή αλιευτική εκδρομή, την επαφή με τον πολιτισμό και τις τοπικές γεύσεις.
2.6 Προτάσεις για την Ελλάδα
Είναι γεγονός ότι τρείς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Γαλλία, Ιρλανδία)
έχουν αφήσει το στίγμα τους στον αλιευτικό τουρισμό. Η προσέγγισή τους θα
μπορούσε κάλλιστα να
εμπνεύσει την Ελλάδα να κάνει πιο σίγουρα βήματα σε αυτό τον τομέα προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικός προορισμός. Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερθέντα και τις διαθέσιμες πληροφορίες για αυτές τις χώρες, έχω να κάνω τις
ακόλουθες προτάσεις:
•	Οργάνωση αλιευτικών αγώνων μεγάλου βεληνεκούς, συνδυάζοντας την
παρουσίαση αλιευτικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των τουριστών
(βλέπε Ιταλία)
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• Αξιοποίηση όχι μόνο των θαλασσών, αλλά και των εσωτερικών υδάτων της
χώρας αφού έχουν πιο σταθερό κλίμα και μπορούν να επεκτείνουν την εποχική ενασχόληση (βλέπε Ιταλία, Γαλλία)
• Προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων θεματικών διακοπών με διαμονή, φαγητό και αλιευτικούς αγώνες, η οργάνωση των οποίων θα γίνεται από αλιευτικούς συλλόγους και σωματεία της χώρας (βλέπε Ιρλανδία)
•	Συνεργασία όλων των stakeholders για την κατασκευή περισσότερων θεματικών καταλυμάτων, τα οποία θα μπορούν να υποστηρίξουν την ζήτηση για
αλιευτικό τουρισμό στην περιοχή
•	Επιμόρφωση των ψαράδων σχετικά με την βιώσιμη αλιεία και την προστασία
των αλιευτικών αποθεμάτων
•	Ιδιαίτερη μέριμνα στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
•	Εκμάθηση ξένων γλωσσών και υποστήριξη νέων μορφών επικοινωνίας (social
media)
•	Διεθνή προβολή της Ελλάδας ως εξαιρετικό προορισμό για εναλλακτικό
τουρισμό

Συμπεράσματα
Συγκεφαλαιώνοντας, η Ελλάδα δεν είναι τυχαία κορυφαίος τουριστικός προορισμός, αφού κατέχει αξιοζήλευτα πλεονεκτήματα ώστε να υπερτερεί έναντι
άλλων χωρών. Πλεονεκτήματα όπως η θάλασσα, το κλίμα και η παράδοση στην
αλιεία χαρακτηρίζουν εδώ και αιώνες την χώρα μας και είναι χρέος μας να τα
διαφυλάσσουμε και να τα αξιοποιούμε λελογισμένα.
Η ορθή διαχείρισή τους είναι εκείνη που θα κάνει την χώρα μας να γυρίσει σελίδα και να γράψει ιστορία και στον αλιευτικό τουρισμό.
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http://alatifloros.gr/?page_id=3139
https://www.mspcygr2.info/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B8%CF%87%CF%83/
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5o β´ βραβείο
Ζάφτης Ευάγγελος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Αυτοματισμοί, Ρομπότ και
Τεχνητή Νοημοσύνη στον Τουρισμό

Εισαγωγή
Την σημερινή εποχή, οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες και οικονομίες
έχουν στραφεί και δίνουν βάση στη βελτίωση και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με την προαγωγή των νέων τεχνολογικών κλάδων, όπως η κβαντική υπολογιστική, η ρομποτική, η βιοτεχνολογία,
η τεχνητή νοημοσύνη, το ασύρματο διαδίκτυο 5ης γενιάς (5G) και τα πλήρης
αυτοματοποιημένα οχήματα. Πλέον έχουμε ξεπεράσει την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, και διανύουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Kenett,
Swarz, Zonnenshain, 2019), η οποία σχετίζεται με την σύνδεση και επικοινωνία
μεταξύ των διάφορων “μηχανών” επιτρέποντας έτσι, την λήψη αποφάσεων από
τα ίδια. Λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις προκατάληψης στην κοινωνία, όσον
αφορά τη διείσδυση και τη χρήση των ρομπότ στην τουριστική δραστηριότητα,
αξίζει να αναφερθούν κάποιες εφαρμογές τους, όπως τα ρομπότ εξυπηρέτησης
πελατών, και τα ρομπότ - ξεναγοί σε μουσεία και γκαλερί.
Ο τομέας των υπηρεσιών σχετίζεται με την ιδέα της ικανοποίησης των πελατών,
στοιχείο που έχει βασικό ρόλο στην βιομηχανία του τουρισμού, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ΑΕΠ της Ελλάδας.
Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται στην χρήση τέτοιων τεχνολογιών στις τουριστικές υποδομές με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του επισκέπτη
στο σύνολό της.
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Υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών των παρακάτω
τομέων με την χρήση νέων τεχνολογιών
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η ψηφιακή και η
τεχνολογική ωριμότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων της Ελλάδας είναι
η πλέον χαμηλή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι η Ελλάδα είναι αναλογικά
λιγότερο προετοιμασμένη χώρα για την 4η βιομηχανική επανάσταση.
Το δυσμενές είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής. Εκτός της έλλειψης μελέτης, στις μη
αποτελεσματικές επενδύσεις ευθύνεται και η έλλειψη τεχνολογικής ωριμότητας
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Παρατηρούμε ότι από τις βασικές χώρες – στόχους μόνο οι Γερμανοί δεν αισθάνονται άνετα με την χρήση ρομπότ κατά την κατανάλωση του τουριστικού
προϊόντος, σε αντίθεση με τους κινέζους που είναι εξοικειωμένοι στην χρήση
της τεχνολογίας, γενικότερα, και σε αρκετές περιπτώσεις θέλουν να υπάρχει
κατά την ταξιδιωτική τους εμπειρία. Οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι φαίνεται
ότι δεν θα τους ενοχλούσε η χρήση των ρομπότ κατά τις δραστηριότητες
αναψυχής.

Προτάσεις βελτίωσης και διαφοροποίησης
Ρομποτική, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αυτοματισμοί
Η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και οι αυτοματισμοί δημιουργούν νέες
δυνατότητες τόσο σε επίπεδο αγοράς όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων που
έχουν την δυναμική να επηρεάσουν σημαντικά τον τουριστικό κλάδο και την
εξέλιξή του.
Τουριστικά καταλύματα
Εφαρμογές θα έχουν κυρίως σε back-office δραστηριότητες όπως συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων με παροχή αποτελεσμάτων, η βελτιστοποίηση των
CRM (λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων), τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να εξετάζουν πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από
κριτικές σε διαφορετικές γλώσσες, τα πλυντήρια και συνολική βελτιστοποίηση
των εμπειριών των επισκεπτών (όπως η Hilton χρησιμοποιεί το Connie της IBM
ως concierge), πρακτικά αυτό θα γίνεται π.χ. με ειδικούς αισθητήρες που θα
αναλύουν τον ύπνο του επισκέπτη και έτσι θα ξέρουμε τι πρωινό χρειάζεται ή
τι άλλες ανάγκες μπορεί να έχει.
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Μάρκετινγκ
Η αυτοματοποίηση των λειτουργιών του μάρκετινγκ βασίζεται σε ένα σύστημα
που αποτελείται από μηχανές πρόβλεψης και μηχανισμούς εξατομίκευσης που
συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα των επισκεπτών, ώστε να προσδιορίσουν το προφίλ του επισκέπτη (δηλ. βάσει δημογραφικών, ψυχογραφικών
και βιομετρικών χαρακτηριστικών, προφίλ κοινωνικών μέσων, συσκευών και τοποθεσιών κλπ.).
• Η χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών ώστε να εξισορροπηθεί η διευκόλυνση των ταξιδιωτών με την επαλήθευση της ταυτότητας (ασφάλεια).
• Δημιουργία φυσικής γλώσσας, δηλαδή την αυτοματοποιημένη μετάφραση
και μετατροπή του κειμένου σε ομιλία και το αντίστροφο. (Επιπρόσθετο
χαρακτηριστικό των ρομπότ εξυπηρέτησης πελατών).
• Τα αλληλεπιδραστικά ρομπότ εξυπηρέτησης πελατών αναπτύσσονται για να
βοηθήσουν τους ταξιδιώτες στα αεροδρόμια, όπως το pepper της SoftBank
Robotics στο αεροδρόμιο του Τόκυο.
• Ρομπότ - ξεναγοί σε μουσεία και γκαλερί, όπως τα πολυγλωσσικά μίνι ανθρωποειδή ρομπότ εξοπλισμένα με AI, RoBoHon της Sharp Co.
• Ρομπότ υπεύθυνα για την συντήρηση αρχαιολογικών χώρων ανάλογα με τα
δεδομένα που σχετίζονται με την τοποθεσία, τις καιρικές συνθήκες και τα
υλικά κατασκευής του μνημείου.
• Ανάπτυξη έξυπνων και συνδεδεμένων, κτιρίων και υποδομών για λόγους
βελτιστοποίησης της ενέργειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων (δηλ. Προληπτική συντήρηση και ανίχνευση βλαβών).
• Η διαχείριση προορισμού όπου οι βασικές εφαρμογές θα είναι τα «έξυπνοι»
χώροι στάθμευσης, διαχείριση της κίνησης με βάση την ανάλυση δεδομένων
GPS και καμερών ασφαλείας, με σκοπό την αποσυμφόρηση στις αστικές
περιοχές, και η διαχείριση αποβλήτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Πλήρως Αυτοματοποιημένα Οχήματα
Όταν αναφερόμαστε σε πλήρης αυτοματοποιημένα οχήματα, εννοούμε οχήματα όπου δεν θα χρειάζεται η ύπαρξη οδηγού. Τέτοια οχήματα υπολογίζεται ότι
θα εισαχθούν στην αγορά σε τουλάχιστον 30 χρόνια, όμως θα αλλάξουν ριζικά
την λειτουργία των μέσων μεταφοράς και συγκοινωνιών.
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Διαχείριση κρίσεων
Σε ένα ποσοστό, εάν υπάρχουν τα δεδομένα και μέσω αναλύσεων, μπορεί να
γίνει η πρόβλεψη κάποιων κρίσεων. Τέτοιοι και πιο δύσκολοι υπολογισμοί θα
μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση κβαντικών υπολογιστών που υπολογίζεται ότι θα έχουν πρακτική χρήση τουλάχιστον σε 5 χρόνια, σύμφωνα με την IBM
(κατασκευαστής κβαντικών υπολογιστών). Έτσι, στο σχεδιασμό πρόληψης θα
υπάρχουν πολλές περισσότερες δυνατότητες, ώστε να ετοιμαστούμε σχεδόν
για οποιαδήποτε κρίση μπορούμε να φανταστούμε.
Συνθετική Βιολογία (Βιοτεχνολογία)
Η βιοτεχνολογία προσφέρεται, κυρίως, για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού ως ειδική μορφή τουρισμού. Λόγω του μεγάλου μεριδίου που κατέχει η
Ελλάδα στις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, που αποτελεί βασικό προϊόν του
ιατρικού τουρισμού στην χώρα μας (Avgerinou & Stratsiou, 2018), με την υιοθέτηση τεχνολογιών, όπως οι 3D organ printers οι οποίοι μπορούν να χρησιμεύσουν, κυρίως, σε μεταμοσχεύσεις, τα ρομπότ μικροχειρουργικής επέμβασης και εφαρμογές machine learning στην ανάλυση δεδομένων για πιο ακριβής
διαγνώσεις.
Ασύρματο Διαδίκτυο 5ης γενιάς (5G)
Μέχρι το 2025, τα 2/3 του κόσμου θα συνδέεται και θα «τρέχει» σε δίκτυα 4ης
και 5ης Γενιάς (4G & 5G) και πιο συγκεκριμένα, το 5G στην Ευρώπη θα κατέχει το
34% των δικτύων. Αυτή η αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα την 100 φορές ταχύτερη σύνδεση που θα αυξήσει τις δυνατότητες του διαδικτύου των πραγμάτων
(Internet of Things) και η τουριστική εμπειρία, στο μεγαλύτερο ποσοστό της,
θα βασίζεται στην ψηφιακή αυτή τεχνολογία καθώς και τις ευκολίες που αυτή
παρέχει.
Έτσι, η πολιτεία μπορεί να υιοθετήσει τεχνολογίες που θα βελτιστοποιήσουν
τη διαδικασία εξυπηρέτησης πολιτών, μειώνοντας την γραφειοκρατία σε σημαντικό βαθμό όπου και αυτό ως συνέχεια θα διευκολύνει την προσέλκυση
επενδύσεων. Τέτοιες εφαρμογές παρουσιάζονται στην Εσθονία (e-Estonia) με
υποβοήθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αποτελέσματα
Οικονομικά
Υπολογίζεται ότι σε βάθος χρόνου αυτές οι τεχνολογίες θα μπορούν να εφαρμοστούν με μικρότερο κόστος εγκατάστασης, το ένα βασικό πρόβλημα στη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι δεδομένο ότι σε συγκεκριμένες εργασίες τα ρομπότ
και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν ξεπεράσει τον άνθρωπο και με την πάροδο του
χρόνου θα μας ξεπεράσουν και σε άλλες δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν
τίθεται θέμα αποδοτικότητας στη παραγωγή γενικά, όμως στον τουρισμό μέχρι
να αναπτυχθεί και η τεχνητή συναισθηματική νοημοσύνη το front office δεν θα
αλλάξει. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σε οικονομικούς όρους, σήμερα,
τόσο μεγάλες επενδύσεις στο τουρισμό δεν είναι εφικτές καθώς και δεν θα
δημιουργήσουν κάποια υπεραξία στην επιχείρηση. Όσο για έναν προορισμό
λόγω των πολιτικών ζητημάτων και συμφερόντων μια τόσο μεγάλη αλλαγή απαιτεί χρόνο και διαπραγμάτευση, οπότε δεν αναμένεται να λάβει χώρα άμεσα.
Θεσμικά
Η ραγδαία εξέλιξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια και η ανάπτυξη που προσμένετε να έχει μέσα στα επόμενα 15 χρόνια είναι μεγάλη, αλλά παραμένει
απλαισίωτη. Η πρώτη προσπάθεια έγινε το 2017 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
θέτει ουσιαστικά έναν κώδικα ηθικής συμπεριφοράς για την χρήση των ρομπότ
και της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ένα θεσμικό
πλαίσιο σε πρώτο επίπεδο θα πρέπει να λάβει υπόψη τα εξής, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Αν τα ρομπότ, λόγω της δυνατότητας εκμάθησης, θα πρέπει να έχουν νομική υπόσταση ή κάποια ηλεκτρονική ταυτότητα.
2. Το πλαίσιο για την ασφάλεια και την αποζημίωση σε ζητήματα που προκύπτουν από τα αυτόνομα οχήματα.
3. Ποιος θα είναι υπεύθυνος σε πιθανή βλάβη που προκαλέσουν τα ρομπότ
4. Η ασφάλεια των καταναλωτών (προσωπικά δεδομένα, τυχόν βλάβες)
5. Η ανταγωνιστικότητα της αγοράς
Επιπλέον, υπάρχει και η πιθανότητα η ΕΕ να δημιουργήσει ένα νέο Οργανισμό
που θα είναι υπεύθυνος για τα θέματα του κλάδου.
Τέλος, προκύπτει ένα ακόμη ζήτημα που σχετίζεται και με την κοινωνία, που
είναι η διαχείριση των εργαζομένων που δεν έχουν εξειδίκευση στον τομέα
και πολύ πιθανόν να αντικαθιστούν από τα ρομπότ και την τεχνική νοημοσύνη.
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Κοινωνικά
Η 4η βιομηχανική επανάσταση φαίνεται ότι σε βάθος χρόνου, όπου η χρήση των
ρομπότ όχι μόνο στον τουρισμό αλλά σε όλη την αγορά θα είναι πιο προσιτή
οικονομικά, θα αποτελέσει πρόκληση για το εργατικό δυναμικό της χώρας, με
βάση τα σημερινά δεδομένα. Αυτό θα προκληθεί λόγω της μεγαλύτερης αξίας του κόστους ευκαιρίας που παρουσιάζουν τα ρομπότ, καθώς μπορούν να
παράγουν περισσότερο με χαμηλότερο κόστος. Έτσι, θα ασκηθεί πίεση στην
αγορά εργασίας.
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως το ερώτημα που προκύπτει είναι το πώς
τόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε μια τέτοια κοινωνία. Υπάρχουν κάποιες προτεινόμενες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, όπου από την μία πλευρά είναι η πολιτεία που μπορεί να εξασφαλίσει
στα μέλη της κοινωνίας την εκπαίδευση τους ώστε να προσαρμοστούν και να
ενταχθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι
επιχειρήσεις όπου ιδανικά θα φροντίσουν για την εκπαίδευση των εργαζομένων
τους. Επειδή αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στον καπιταλισμό μπορεί το
ίδιο το κράτος να τις «αναγκάσει» να το κάνουν μέσω εξειδικευμένης νομοθεσίας (Smith D., 2019). Υπάρχει όμως και η προσέγγιση της συνεργασίας μεταξύ
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα γιατί μακροχρόνια επωφελούνται και οι δύο μεριές, αφού αλληλεξαρτώνται.
Περιβαλλοντικά
Η χρήση των ρομπότ, των αυτοματισμών και της τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτές κατεξοχήν θα είναι θετικές, διότι
θα βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εκπομπής ρύπων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και θα αναπτύξουν νέες
πρακτικές εφαρμογές. Επιπλέον, τα ίδια τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν
είτε με ηλιακή είτε με αιολική ενέργεια, χωρίς δηλαδή να μολύνουν, και παράλληλα σε πραγματικό χρόνο να παρέχουν δεδομένα για τις διάφορες συνθήκες
που επικρατούν. Για παράδειγμα, το wave glider ένα ρομπότ της Liquid Robotics
το οποίο μπορεί να βρίσκεται στη θάλασσα αυτόνομο για πολλούς μήνες και
να παρέχει δεδομένα. Αυτό έχει πρακτική στους τομείς της μετεωρολογίας και
της ωκεανογραφίας
Το βασικό αρνητικό στοιχείο είναι ότι η ενέργεια που χρειάζονται τα ρομπότ
προέρχεται από κάποια μπαταρία, αυτή η μπαταρία για να κατασκευαστεί χρειάζεται μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας και τα υλικά κατασκευής της είναι κυρίως
μεταλλεύματα. Αποτέλεσμα η κατασκευή της να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα
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άνθρακα από όσα εκπέμπουν τα αυτοκίνητα που κινούνται με πετρέλαιο ή βενζίνη (World Economic Forum, 2017). Επίσης, μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα
θα δημιουργήσει και η χρήση 5G λόγω των μεγάλων απαιτήσεων σε ενέργεια,
ένα αντικείμενο που βρίσκεται υπό μελέτη.

Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, στον τουρισμό οι αυτοματισμοί, τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποτελέσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και στην βελτίωση τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε έναν προορισμό. Ωστόσο, ένα τέτοιο
εγχείρημα προϋποθέτει καλή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών,
καθώς και την προσέλκυση επενδυτών διότι τέτοιου είδους επενδύσεις χαρακτηρίζονται από ένταση κεφαλαίων. Στις βασικές προϋποθέσεις εντάσσεται και
το μερίδιο αγοράς που κατέχουμε, οι οποίοι είναι άνετοι και σε θέση να χρησιμοποιήσουν τέτοιες τεχνολογίες. Οι προβληματισμοί που προκύπτουν στο
συνολικό πλαίσιο και σε επιμέρους ζητήματα, χρήζουν συνεχούς εποπτείας
και νομοθετικών παρεμβάσεων από την πλευρά του κράτους. Την διαχείριση,
ενός μέρους, των επιπτώσεων στην κοινωνία καλούνται να την αναλάβουν οι
επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι λειτουργούν υπό τα πρότυπα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Όσον αφορά τις επενδύσεις για το περιβάλλον,
θα δημιουργήσουν καλύτερες κοινωνικές συνθήκες και έμμεσα οικονομικές,
καθώς μπορούν να αποτελέσουν και βασικό στοιχείο μιας στρατηγικής μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η χώρα ή επιχείρηση. Για να είμαστε ρεαλιστές
πρέπει να αναφέρουμε ότι για να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα χρειάζεται
εκτεταμένη έρευνα, μελέτη και έναν σχεδιασμό που θα αποβλέπει συλλογικά
και μακροχρόνια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ
1. Deloitte – ΣΕΒ, Ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα οικονομίας και επιχειρήσεων,
Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού Σύνοψη 1η ετήσιας έκδοσης
2. Francesca Baker (2018), Artificial Intelligence end traffic jams, BBC, Διαθέσιμο στο:
https://www.bbc.com/future/article/20181212-can-artificial-intelligence-end-traffic-jams,
Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
3. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής
2017, Διαθέσιμο στο: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-20170051_EL.pdf, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
4. Liquid Robotics (Pedro M.S. Monteiro), Environmental Assessment, Διαθέσιμο στο:
https://www.liquid-robotics.com/markets/environmental-assessment/, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020

192

5. Jonathan Eckart (2017), Batteries can be part of the fight against climate change - if
we do these five things, World Economic Forum, Διαθέσιμο στο: https://www.weforum.
org/agenda/2017/11/battery-batteries-electric-cars-carbon-sustainable-power-energy/,
Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
6. e-Estonia, Solutions, Διαθέσιμο στο: https://e-estonia.com/solutions/, Ημερομηνία
προσπέλασης 30/03/2020
7. John Niles (2019), Automated Vehicles Have Arrived: What’s a Transit Agency to Do?,
Mineta Transportation Institute Publications, Διαθέσιμο στο: https://scholarworks.sjsu.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1256&context=mti_publications, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
8. Stanislav Ivanov, Craig Webster (2019), Economic Fundamentals of the Use of Robots,
Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism, and Hospitality, Emerald Insight, Διαθέσιμο στο:: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-178756-687-320191002/full/html?skipTracking=true, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
9. Iis Tussyadiah (2020), A review of research into automation in tourism: Launching the
Annals of Tourism Research Curated Collection on Artificial Intelligence and Robotics in
Tourism, Science Direct, Διαθέσιμο στο: https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S016073832030027X, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
10. Jamshed Iqbal, Ali Al-Zahrani, Soltan Abed Alharbi, Anas Hashmi (2019), Robotics
Inspired Renewable Energy Developments: Prospective Opportunities and Challenges,
IEEE, vol. 7, Διαθέσιμο στο: https://ieeexplore.ieee.org/document/8918343?denied=,
Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
11. International Federation of Robotics (2019), Executive Summary World Robotics
2019 Service Robots, Διαθέσιμο στο: https://ifr.org/downloads/press2018/Executive_
Summary_WR_Service_Robots_2019.pdf, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
12. Ulrike Gretzel, Jamie Murphy (2019), Making Sense of Robots: Consumer Discourse
on Robots in Tourism and Hospitality Service Settings, Emerald Insight, Διαθέσιμο στο::
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78756-687-320191005/full/
html?skipTracking=true, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
13. Katerina Berezina, Olena Ciftci, Cihan Cobanoglu (2019), Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Restaurants, Emerald Insight, Διαθέσιμο στο: https://
www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-78756-687-320191010/full/html?skipTracking=true, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
14. Travelzoo (2016), Travellers Expect Robots on Their Holidays by 2020, Διαθέσιμο
στο: https://www.prnewswire.com/news-releases/travellers-expect-robots-on-their-holidays-by-2020-571461481.html?fbclid=IwAR3OOMu_sZjlOIS46-zWoHsnAAj2KlO7fTNWIprLvNIsPI4CPjC2NXC1nxo, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
15. UNWTO, The Future of Work and Skills Development in Tourism, Διαθέσιμο στο::
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421213?fbclid=IwAR1D6tK-XqJvPP
S6ezq4tPw7TdiMOEceDUzp5HY89ZZ5zvK2h91FH9IFfhw&, Ημερομηνία προσπέλασης
30/03/2020

193

16. Giorgio Ascolese & Joantxo Llantada (2019), The Next Great Tourism Revolution: A
Report on Travel and Tourism Trends, WAM
17. Belias Dimitrios (2019), Entrepreneurship in the age of digital tourism: The future
prospects from the use of robots, Research Gate, Διαθέσιμο στο: https://www.researchgate.net/publication/336529572_Entrepreneurship_in_the_age_of_digital_tourism_The_
future_prospects_from_the_use_of_robots, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
18. GSMA (2020), The Mobile Economy, Διαθέσιμο στο: https://www.gsma.com/mobileeconomy/#key_stats, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
19. Schwab Klaus (2017), The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum,
Διαθέσιμο στο: https://luminariaz.files.wordpress.com/2017/11/the-fourth-industrial-revolution-2016-21.pdf, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
20. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ (2017),
Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν τον ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ, Διαθέσιμο
στο: http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/10013167/oi-nees-tehnologies-enishuoun-ton-ruthmo-auxisis-tou-pagosmiou-aep/, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
21. Ron S. Kenett, Robert S. Swarz, Avigdor Zonnenshain (2019), Systems Engineering
in the Fourth Industrial Revolution: Big Data, Novel Technologies, and Modern Systems
Engineering, John Wiley & Sons
22. SoftBank Robotics, Διαθέσιμο στο: https://www.softbankrobotics.com/emea/en/pepper, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020
23. Trejos Nancy (2016), Introducing Connie, Hilton’s new robot concierge, USA TODAY,
Διαθέσιμο στο: https://eu.usatoday.com/story/travel/roadwarriorvoices/2016/03/09/introducing-connie-hiltons-new-robot-concierge/81525924/, Ημερομηνία προσπέλασης
30/03/2020
24. Anastasia Avgerinou & Magdalini Stratsiou (2018), Medical Tourism in Greece, prospects of IVF development, International Hellenic University, Διαθέσιμο στο: https://
repository.ihu.edu.gr/xmlui/bitstream/handle/11544/29072/a.avgerinou_m.stratsiou_
htmng_02-05-2018.pdf?sequence=1, Ημερομηνία προσπέλασης 30/03/2020

194

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

Έπαινοι
Στις εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονται πίνακες, διαγράμματα, υποσημειώσεις, παραρτήματα & εικόνες

196

1oς έπαινος
Κριμπένη Γεωργία
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αθλητικόσ τουρισμοσ για αμεα

Business Plans
Σκοπός και Συνοπτική Περιγραφή της Επιχείρησης
Σκοπός είναι να παρέχετε ένα τουριστικό πρόγραμμα στα ΑΜΕΑ και τους τυπικούς πολίτες του κράτους μας.
Στο αρχικό στάδιο το γεωγραφικό εύρος θα είναι σ τοπικό επίπεδο και στη
συνέχεια θα επεκταθεί.
Η δραστηριότητα αυτών των ατόμων στις τουριστικές περιοχές θα αποφέρει
δύο κέρδη, οικονομική ανάπτυξη σε τουριστικές περιοχές που δεν είναι αρκετά
διαδεδομένες στη χώρα μας και ψυχολογική ευημερία στους επισκέπτες.

Πρωτοτυπία και Καινοτομία
Με βάση μια παλιά μου έρευνα στα πλαίσια απόκτησης πτυχίου στο τμήμα οργάνωση και διαχείρισης αθλητισμού με θέμα «Ο Οικονομικός Αντίκτυπος του
Αθλητικού Τουρισμού στη πόλη των Καλαβρύτων Αχαΐας», είχα βγάλει κάποια
συμπεράσματα βάση πρωτογενούς έρευνας. Δυστυχώς εκείνη την τουριστική
περίοδο δύο κατηγορίες ατόμων δεν υπήρχαν ως επισκέπτες στη περιοχή μας,
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τα άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες καθώς και τα άτομα που είχαν κατοικίδια.
Στη περιοχή μου δεν υπάρχει αυτό το είδος της καινοτομίας και στη συνέχεια
θα δείτε αυτό το θέμα υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στην χώρα μας, για δύο λόγους. Πρώτον δεν υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις στις ξενοδοχειακές
μονάδες (ακόμα και σε μερικά κέντρα περιβαλλοντικής εξέλιξης) για να φιλοξενηθούν αυτά τα άτομα, δεύτερον επειδή μερικά περιστατικά χρειάζονται
αρκετά υψηλή ιδική μεταχείριση πολλοί αποφεύγουν να δείξουν ενδιαφέρον.
Παρόλα αυτά βάση προσωπικής μου εμπειρίας ως συνοδός ΑΜΕΑ έχω κατανοήσει τις ανάγκες αυτών τον ατόμων και έχω σκεφτεί κάποιους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Επιχειρηματικό Μοντέλο
Στο αρχικό στάδιο υλοποίησης της ιδέας έχω τέσσερα διαφορετικά προγράμματα υλοποίησης με βάση τις ανάγκες των ατόμων και την εποχικότητα.
Συνεργασία θα υπάρξει με τις τοπικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή ενοικιαζόμενες κατοικίες) και με τους συλλόγους
ΑΜΕΑ.
Το γκρουπ που στοχεύω δεν είναι μόνο αυτή η κατηγορία ατόμων (ΑΜΕΑ) αλλά
και τα οικογενειακά τους πρόσωπα, φίλοι ή συνοδοί.

Προϊόντα και Υπηρεσίες
Όπως παρατειρήτε στην προαναφερόμενη πηγή τα τελευτέα 5 χρόνια ο αθητισμός και ο τουρισμός είναι αρκέτα υψηλά στις αναζητήσεις των συνμπολιτών
μας, σε ενατιθέση με των ΑΜΕΑ.
Τα τελευτέα χρόνια οι σύλλογοι ΑΜΕΑ προσπαθούν να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν τα δικαιωματά τους. Πρόκειται για μια «παρθένα» αγωρά πελατών
που διαθέτει ελεύθερο χρόνο και οικονομική δυνατότητα (βάση επιδομάτων)
που μπορεί και θέλει να ταξιδέψει σε πολλές περιοχές παγκοσμίος.
Στην Ελλάδα μέχρι στιγμής η δυνατότητα αναψυχής αυτής της κατηγορίας ατόμων γίνεται μόνο στις παιδικές κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ σε πολύ λίγα σημεία της
χώρας μας (πχ Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτ κτλ). Σε αυτές τις κατασκοινώσεις όμως δεν επρόκειτε για τουριστική βιομηχανία γιατί οι κατασκηνωτές βρίσκονται εσώκλειστοι σε μια σιγκεκριμένη γεογραφική περιοχή που οριοθετήτε
από τα γεωγραφικά πλαίσια της κατασκληνωσης. Τα άτομα εκεί δεν διευρύνουν
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τις γνώσεις τους με νέα ερεύσματα είτε αυτά είναι μορθωτικά από τα τουριστικά αξιοθέατα είται βιωματικά μέσα από αθλητικές δράσεις.

Προμηθευτές
Ως προμηθευτές είναι η ίδια εκάστοτε περιοχή. Δηλαδή, ανάλογα την περιοχή
και την εποχή του τουριστικού προγράμματος θα μεταβάλλετε η ξενάγηση ως
προς τις βασικές κατηγορίες προγραμμάτων.

Κατηγορίες Προγραμμάτων
1. Πολιτιστικές εκδηλώσεις (τοπικές εορτές τις περιοχής πχ. Χελονοσπηλιά,
Μνημείο των Πεσόντων, Γιορτή Φασολάδας κτλ. που μέσα από αυτές τις
εκδηλώσεις και τις αναπαραστάσεις των μόνιμων κατοίκων θα προσφέρετε
μια επιμορφωτική θέαση των ιστορικών γεγονότων της περιοχής)
2.	Επιχειρήσεις και εμπόριο (επίσκεψή στις τοπικές βιομηχανίες πχ σε εργαστήριο ζυμαρικών, στο τυροκομείο κτλ)
3. Τέχνες και ψυχαγωγία [κάθε χρόνο το καλοκαίρι στον αρχαίο Κλειτορ γίνονται κάποια έργα πχ ραψωδίες και κωμωδίες, είναι μοναδική εμπειρία σε ένα
αρχαίο (όχι και τόσο γνωστό) σημείο να παρακολουθείς θέατρο]
4.	Εκπαιδευτικές και επιστημονικές εκδηλώσεις (σε αυτή τη κατηγορία θα βοηθήσει το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσής της κάθε περιοχής)
5. Αθλητικά Γεγονότα συναγωνισμού / εκδηλώσεις Αναψυχής (στη περιοχή
των Καλαβρύτων εκτός από το χιονοδρομικό υπάρχουν κι’άλλά αθλητικά
δρόμενα που λαμβάνουν χώρα σε κοντινές περιοχές, περίπατος στις ράγες
του Οδοντωτού, βόλτα με γουρούνες, Πεζοπορία σε ειδικά μονοπάτια, περίπατος στο Σπήλαιο των Λιμνών, ιππασία σε συγκεκριμένα μονοπάτια στη
λίμνη της Δόξας)
6.	Ιδιωτικά γεγονότα (Αγώνες ιπππασίας, μηχανών και αυτοκινήτων που θα
πρόσφεραν υπέροχο θέαμα στους τουρίστες, καθώς και αγώνες δρόμου
και πεζοπορίας που θα μπορούσαν να συμμετείχαν και αυτοί)

Ανάλυση Αγοράς
Οι αγορά στόχου είναι τα ΑΜΕΑ και τα άτομα που ανήκουν στο οικοσύστημά
τους.

199

Θα αξιοποιήσω την υπάρχουσα αγορά τις τουριστικής βιομηχανίας και με την
συνεργασία των συλλόγων ΑΜΕΑ θα την εξελίξουμε σε τοπικό επίπεδο στο
μέγιστο βαθμό απόδοσης στη παροχή υπηρεσιών ως προς κάθε επισκέπτη. Σε
αυτό το σημείο θα γίνει και επικοινωνία με τους τοπικούς «άρχοντες» δηλαδή
το δήμαρχο κάθε περιοχής προκειμένου να γίνουν πιο γρήγορα και ευκολά
προσβάσιμοι κάποιοι τόποι.

Οικοσύστημα των ΑΜΕΑ (πελάτες)
1) Άτομα
2)	Οικογένεια (μητέρα, πατέρας, αδέρφια, παππούς, γιαγιά, σύζυγος, συνεργάτης)
3)	Γειτονιά (φίλοι, προπονητές, γνωστή, ξένοι)
4) Κοινότητα (ιατρός, εκκλησία, υπεύθυνοι κοινωνικών υπηρεσιών/ αναψυχής)
5)	Σχολείο και Εργασιακό περιβάλλον (καθηγητές, φίλοι, ψυχολόγος, διευθυντής ή εργοδότης)

Φορείς συνεργασίας
1. ΠΟΣΓΚΑμεΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων και Κηδεμόνων Ατόμων
με Αναπηρία)
2.	ΕΣΑμεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)
3.	Σύλλογοι ΑΜΕΑ

Ανάλυση Καταναλωτών
Η Percona, δηλαδή ο δυναμικός μας πελάτης είναι ένα άτομο ΑΜΕΑ που στη
καθημερινότητά του αντιμετωπίζει δυσκολίες, θέλει να πάει διακοπές αυτό και
η οικογένειά του· οι γονείς είναι πολύ κουρασμένοι από την καθημερινή τους
εργασία αλλά και από την φροντίδα αυτού του ατόμου και χρειάζονται ξεκούραση. Συμμετέχοντας σε ένα από τα τουριστικά προγράμματα οι γονείς κάνουν
διακοπές μαζί με το παιδί τους και το «παιδί» διασκεδάζει δημιουργικά.
Τα χαρακτηριστικά των πελατών καταγράφονται στις ακόλουθες κατηγορίες.
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Κατηγορίες Ειδικής Αγωγής (βάση νόμου IDEA)
1.	Ειδική μαθησιακή δυσκολία
2.	Διαταραχή λόγου και ομιλίας
3.	Νοητική καθυστέρηση
4.	Σοβαρή συναισθηματική διαταραχή
5.

Πολλαπλές αναπηρίες

6.	Διαταραχές υγείας
7.	Διαταραχή στην ακοή
8.	Ορθοπεδικές διαταραχές
9.

Αυτισμός

10.	Διαταραχή της όρασης
11.	Σοβαρή εγκεφαλική παράλυση
12. Κώφωση - τύφλωση

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1)	Νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα
2)	Ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλός, αμβλύωψ)
3)	Ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφός, βαρήκοος)
4)	Σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα
5)	Σοβαρά προβλήματα υγείας
6)	Ειδικές δυσκολίες στη μάθηση: Δυσλεξία
7)	Συνθέτες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες
8)

Αυτισμός και άλλες διαταραχές ανάπτυξης

9)

Πολλαπλές αναπηρίες

10) Άλλες δυσκολίες

201

Αθλήματα για Άτομα με ΑναπηρίαΔεξιότητες και Δραστηριότητες
Η πρώτη είσοδος των παραολυμπιακών αγώνων έγινε το 1960 στη Ρώμη με 400
αθλητές 23 χώρες οι αθλητές ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Από τότε και έπειτα
έχουν προστεθεί πολλά αθλήματα που αφορούν αυτή την κατηγορία ατόμων και
με βάση των αναγκών τους το κάθε άθλημα προσαρμόζετε στις ανάγκες τους.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο με βάση τα ακόλουθα αθλήματα θα προσαρμόσω το
κάθε τουριστικό πρόγραμμά βάση την κάθε περιοχή, τις ανάγκες και την εποχή
της επίσκεψής.
Τα αθλήματα είναι τα ακόλουθα:
1)

Καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο (Μπάσκετ)

2)

Ποδόσφαιρο Σάλας με Αμαξίδιο

3)

Ποδοσφαίριση Καθιστών

4)

Αντισφαίριση με Αμαξίδιο

5)

Γκόλμπολ

6)

Σλάλομ

7)

Μπότσια

8)

Αντιπτέριση (Μπάντμιντον)

9)

Γκολφ

10) Γυμναστική
11) Δυναμική Άρση Βαρών
12) Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-Πονγκ)
13) Ιππασία
14) Ιστιοπλοΐα
15) Καγιάκινγκ
16) Υγρός Στίβος (Κολύμβηση)
17) Κολύμβηση Ανοιχτής Θαλάσσης
18) Μπόουλινγκ
19) Πετοσφαίριση Άμμου (Μπίτς Βόλεϊ)
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20) Ποδηλασία
21) Σόφτμπολ
22) Στίβος
23) Τοξοβολία
24) Τζούντο
25) Χειροσφαίριση (Χάντμπολ)
26) Κατάδυση
27) Καθηστό Wateboard
28) Αλπικό Σκι (ελεύθερη κατάβαση, super G, γιγαντιαίο σλάλομ και απλό σλάλομ)
29) Δίαθλο (σκι και σκοποβολή)
30) Χόκεϊ σε πάγο
31) Έλκηθρο σε πάγο
32) Χορός σε αναπηρικό καροτσάκι
33) Μπάλα Διασύνδεσης στο νερό (ένα νέο άθλημα που έχω σκεφτεί, υλοποιείτε στο νερό και μπορούν να παίξουν μαζί άτομα με αναπηρία και μη)
Αυτά τα αθλήματα είναι τα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, στο τουριστικό πρόγραμμα θα προστεθούν ως αθλητικές δράσης αναψυχής και θα
δραστηριοποιηθούν σε φιλικό επίπεδο όσοι ενδιαφέρονται. Φυσικά θα υπάρχουν κι’ άλλιες αυτοσχέδιες δράσεις.

Ανταγωνισμός
Οι παιδικές κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ θεωρείτε βασικός ανταγωνισμός, και κατ’
επέκταση κάποιες εταιρίες (πχ κατάδυσης) που απασχολούν τα άτομα κατά τη
διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.
Πολλές κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και ξενώνες δεν έχουν
τον ειδικό εξοπλισμό για να φιλοξενήσουν άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, έτσι πολλές φορές δεν θα παρατηρήσετε πως αυτά τα άτομα δεν βρίσκονται αναμεσά μας κατά τη διάρκεια των χειμερινών ή καλοκαιρινών διακοπών.
Μερικές φορές, αυτό το φαινόμενο είναι λογικό, γιατί το κάθε άτομο έχει πολύ
εξεζητημένες προτιμήσεις γι’ αυτό το λόγο στόχος μου είναι η τουριστική εξέ-
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λιξη για ολόκληρη τη χρονιά. Δηλαδή, τα αυτιστικά άτομα θέλουν την ησυχία
τους, θα ήταν καλύτερο να τους προσφέρουμε ένα τουριστικό πρόγραμμα μια
περίοδο της χρονιάς που οι περιοχή δεν έχει πολύ κόσμο, σε ένα ήσυχο μέρος
και να δραστηριοποιείτε ελαφρός είτε με μια αθλητική δράση είτε με μία καλλιτεχνική δραστηριότητα κοντά στη φύση.

Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση PEST
Στο Πολιτικό περιβάλλον μπορούμε να εντάξουμε ορισμένα κοινωνικά προγράμματα και νομοσχέδια όπου θα γίνεται επιδότηση και χρηματοδότηση
από διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες και από το κράτος γενικότερα.
Στο Οικονομικό περιβάλλον εμπεριέχετε η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στο κοινωνικό επίπεδο του αθλητικού προϊόντος. Στόχος είναι άφιξη καινούριων οικονομικών πόρων, η βελτίωση της ποιότητας και η επίλυση όλων των
οικονομικών θεμάτων στο μέγιστο βαθμό.
Το πρόγραμμα στο Κοινωνικό περιβάλλον είναι η κοινωνική αντίληψη επιρροής
των πολιτών μιας κοινωνίας ως προς τα δημογραφικά, ψυχολογικά και ηλικιακά
κριτήρια. Ο ρόλος του αθλήματος στη κοινωνία είναι να επηρεάσουν την άποψη
και ενεργοποίηση την ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και την ισότητα
και δικαιοσύνη των δύο φύλων όσο και την αύξηση της θέληση των ατόμων που
κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο.
Στο Τεχνολογικό περιβάλλον κατατάσσονται οι καινοτομίες, τα εμπόδια και
οι ευκαιρίες, καθώς και η μεταφορά της τεχνολογίας για το αθλητικό προϊόν.
Υπάρχουν σκέψεις και για μια εφαρμογή e-tour που μέσα από αυτή θα παρέχετε τρισδιάστατη εικόνα στον ενδιαφερόμενο επισκέπτη στα προγράμματα που
θα παρέχονται προκειμένου να τον παροτρύνουμε να λάβει μέρος.

Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Πλεονεκτήματα: Καινοτόμα επιχειρηματική δράση στη περιοχή των Καλαβρύτων
Μειονεκτήματα: Στις τουριστικές μονάδες δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός
Ευκαιρίες: «Παρθένα» τουριστική αγορά και πρόκληση για την είδη υπάρχουσα
Απειλές: Γρήγορη αντιγραφή από τους ανταγωνιστές.
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Πλάνο Marketing & Πωλήσεων
Επιθετική στρατηγική του μάρκετινγκ (πολλές διαφημίσεις είτε στα ΜΜΕ είτε
διαπροσωπικά με τους γονείς των ΑΜΕΑ μέσω των συλλόγων τους).
Κοστολόγησης 10-20€ το άτομο και θα αυξομειώνεται ανάλογα το πρόγραμμα
επιλογής.
Διοίκηση Τουριστικής Επιχείρησης
Διοίκηση Λειτουργιών (με γνώσεις στα τουριστικά)
Μάρκετινγκ
Χρηματο-οικονομικά
Ειδικός στην ειδική αγωγή

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Προϋπολογισμός Γενικών Λειτουργικών Εξόδων
1)

Εξοπλισμός (…€)

2)

Μισθοδοσία (680€)

3)

Υπηρεσίες τρίτων (680€)

4)

Ενοίκιο (450€)

5)

Διάφορα λειτουργικά έξοδα (1000€)

6)

Διαφήμιση (1500€)

7)

Ασφάλεια κτιρίου (επειδή επρόκειτο για online επιχείρηση 500-1000 στο
συντηρητή της πλατφόρμας)

8)

Πάγια έξοδα λειτουργίας (…€)

9)

Μεταφορικά μέσα (Πούλμαν 1500-3000€)

10) Διάφοροι φόροι (…€)
11) Χρεωστικοί τόκοι (…€)
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Προβλεπόμενος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
Εκμετάλλευσης και Χρήσεως
1) Κύκλος Εργασιών
a) Κόστος Πωλήσεων (10-50€ αυξομειώσεις ανάλογα το πρόγραμμα)
b) Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης
c) Μισθοδοσία (680*4)
d) Διάφορα έξοδα λειτουργίας (1200€)
e) Ενοίκια (450€ γραφείο + διανυκτερεύσεις για τα προγράμματα σε άλλες
περιοχές)
f) Έξοδα διαφήμισης (700-2000€)
2) Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων
a) Τόκοι χρεωστικοί (…€)
3) Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως προ φόρων
a) Φόρος εισοδήματος (…€)
4) Κέρδη προς Διάθεση
a) Κέρδη προς Διάθεση (…€)
Τρόποι Χρηματοδότησης
1) Ίδια Κεφάλαια
a. Αρχική Επένδυση (30.000€)
b. Friend & Family (20.000€)
2) Δάνεια
a. Τραπεζών Εσωτερικού (…€)
3) Επιχορήγηση Δημοσίου
a. ΕΣΠΑ (15.000€)
Τρόπους χρηματοδότησης της επιχείρησής για τα επόμενα 3 έτη.
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2oς έπαινος
Σαχίνογλου Δάφνη-Μαρία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ο αντίκτυπος των βραχυχρόνιων μισθώσεων
στον ξενοδοχειακό κλάδο

I. Εισαγωγή
Η σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας του διαμοιρασμού την τελευταία δεκαετία και οι επιπτώσεις της στον τομέα του τουρισμού, οφείλονται σε διάφορους
παράγοντες, ορισμένοι από τους οποίους σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τις
προτιμήσεις των τουριστών και φυσικά με τις οικονομικές συγκυρίες. Η ανάπτυξη αυτή γίνεται πιο αισθητή στον τομέα των καταλυμάτων, με την εμφάνιση των
βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι οποίες αποτελούν μία νέα τουριστική πραγματικότητα. Στην παρούσα τοποθέτηση θα γίνει μία επισκόπηση των επιπτώσεων που
επήλθαν στον τομέα της φιλοξενίας στην Ελλάδα, μετά την εμφάνιση του ανωτέρω φαινομένου, πώς το τελευταίο έχει διαμορφώσει τον τομέα του τουρισμού
στη χώρα μας, καθώς και τις ευκαιρίες και προκλήσεις που θέτει στους τουριστικούς προορισμούς. Τέλος, θα γίνουν ορισμένες προτάσεις για τη μελλοντική
βελτίωση και ενδεχομένως συνύπαρξης των δύο αυτών κλάδων φιλοξενίας.

II. Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου μέχρι σήμερα
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Παρόλο που η παροχή τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων από ιδιώτες δεν
αποτελεί φαινόμενο, αφού υπήρχε ίσως από τη γέννηση του τουρισμού, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική στην Ελλάδα τα τελευ-
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ταία τέσσερα χρόνια, στα οποία όλο και περισσότερο αυξάνονται τα ακίνητα τα
οποία διατίθενται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς μίσθωση. Σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία της βάσης δεδομένων AirDNA, στην Ελλάδα το έτος 2018,
οι δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω της πλατφόρμας
Airbnb ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και
Κρήτης, αλλά και την Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και την Πελοπόννησο.
Η ιδέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων αρχικά φάνηκε ως μία οικονομική διέξοδος και μία ευκαιρία επιπλέον εισοδήματος στους ιδιώτες. Κανείς δεν περίμενε,
ωστόσο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ μεγαλύτερες υποδομές και δυνατότητες φιλοξενίας τουριστών, την τροπή που θα
έπαιρνε, την ανάπτυξη και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχουν αφενός
στον τομέα μακροχρόνιων μισθώσεων, όπου πλέον είναι σε είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε ορισμένες περιοχές να ανευρεθούν ακίνητα, στις αξίες των ακινήτων
και αφετέρου στον παραδοσιακό κλάδο τουριστικής διαμονής.
Ήδη πολύ πριν την εμφάνισή τους στη χώρα μας πολλοί έκαναν λόγο για ένα φαινόμενο το οποίο αργά ή γρήγορα θα μπορούσε να μεταμορφώσει τη βιομηχανία
του τουρισμού. Aκριβώς έτσι, πολλοί θα πουν και σήμερα, με αποκορύφωμα το
έτος 2018, ότι έχει συμβεί και στην Ελλάδα. Ίσως οι επιπτώσεις και οι προκλήσεις
για τον ελληνικό τουρισμό να μπορούν να γίνουν δεκτές και σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς είναι από τις χώρες που ο τουρισμός αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό
της εθνικής οικονομίας, ιδιαίτερα τους μήνες Μάιο-Οκτώβριο και είναι ζωτικής
σημασίας για τους εποχικούς προορισμούς, όπως είναι τα νησιά. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε λόγο για μία μεταμόρφωση προς το καλύτερο ή το χειρότερο?
Στην ίδια χρονική συγκυρία αναδείχθηκε ακόμα πιο έντονα ότι η τουριστική
νομοθεσία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ελλιπής και ενώ η εναρμόνιση με ευρωπαϊκές οδηγίες καλύπτει κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο δεν επαρκούν. Δεδομένου ότι η σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία είναι ανεκτίμητης
σημασίας, πρέπει να γίνει μία προσπάθεια αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου
γύρω από τον τουρισμό και ως προς το θέμα της δικονομικής κατοχύρωσης
των ξενοδόχων αλλά και του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, ώστε αυτή να
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει
ο τουριστικός κλάδος ως συνάρτηση της οικονομίας του διαμοιρασμού. Επίσης,
θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα γερό νομοθετικό θεμέλιο για τη διασφάλιση του
υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων και των παρόχων
τουριστικών υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση και την προσέλκυση επενδύσεων,
που έχουν θετικό αντίκτυπο στον ελληνικό τουρισμό.
Η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, δημιούργησε, επίσης,
νομοθετικό κενό στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων που εμφανίστηκαν ως παρα-
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κλάδι με αυτές όπως είναι εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν να διαχειρίζονται
εξ’ ολοκλήρου ακίνητα για λογαριασμό ιδιοκτητών, διαθέτοντάς αυτά, μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, παρέχοντας υπηρεσίες που προσιδιάζουν σε μεσιτεία
στη σύναψη βραχυχρόνιας μίσθωσης με την ευρύτερη του όρου έννοια.
Το βασικότερο, ωστόσο, ζήτημα είναι ότι δεν είναι σαφές το καθεστώς στο
οποίο πρέπει να υπαχθούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς πρόκειται στην
ουσία για μία μικτή σύμβαση με χαρακτηριστικά κλασσικής συμβάσεως μισθώσεως και σύμβασης ξενίας ή ξενοδοχειακής σύμβασης, η οποία καταρτίζεται
μεταξύ του ξενοδόχου (εν προκειμένω του μη επαγγελματία ιδιοκτήτη ακινήτου που δεν έχει προφανώς την ιδιότητα του ξενοδόχου) και πελάτη ή τουριστικού γραφείου (εταιρεία διαχείρισης ακινήτων) και ξενοδόχου.

III. Προκλήσεις για τον ξενοδοχειακό κλάδο
και τους τουριστικούς προορισμούς
Στην Ελλάδα σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία μελέτης του Ινστιτούτου του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), οι μισθώσεις μέσω
ηλεκτρονικών πλατφορμών κατά τα έτη 2018-2019, απέφεραν έσοδα ύψους
1,5 δισ. ευρώ, ποσό διόλου αμελητέο για την οικονομία της χώρας και την ίδια
στιγμή ποσό το οποίο δείχνει τη δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων στον
τομέα του τουρισμού και την ανάγκη ρύθμισης των κανόνων βάσει των οποίων
θα πρέπει να λειτουργήσει στο εξής. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να αποτελέσουν
άμεση προτεραιότητα, αφού την ίδια στιγμή σε μελέτη για λογαριασμό του
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, έχουν καταγραφεί απώλειες δημοσίων
εσόδων ύψους 350.000.000€ από ακίνητα και καταλύματα που λειτουργούν παράνομα μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού. Παράλληλα ελλοχεύει ο κίνδυνος να απαξιωθούν ποιοτικά προορισμοί, με τη μετατροπή τους σε τουριστική
«μονοκαλλιέργεια» με συνέπεια να μην μπορεί η υποδομή του συγκεκριμένου
προορισμού να δεχθεί και άλλους τουρίστες, τροφοδοτώντας το φαινόμενο
του υπερ-τουρισμού και να αλλοιωθεί η τοπική φυσιογνωμία ενός προορισμού
αφού μέσω του περιορισμού της διαθεσιμότητας ακινήτων για μόνιμη κατοικία
αλλοιώνεται η φυσιογνωμία ενός τόπου, ο παραδοσιακός του χαρακτήρας και
αυτό ανατρέπει την ισορροπία τουριστικού και οικιστικού περιβάλλοντος.
Αρκετές συζητήσεις και επιχειρηματολογία έχει εγερθεί γύρω από το αν τελικά
οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα, αποτελούν όντως μία ευκαιρία ανάπτυξης και κέρδους ή εν τέλει μία «κοινωνική μάστιγα» ή «μόδα», όπως έχει
χαρακτηριστεί, εφήμερου κέρδους η οποία θα γυρίσει εις βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και του λεγόμενου «ποιοτικού» τουρισμού στη χώρα μας.
Σίγουρα υπάρχουν πλούσια επιχειρήματα υπέρ και κατά του ζητήματος αυτού.
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Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα υπάρχει όντως η δυνατότητα απορρόφησης της
υπερ-προσφοράς καταλυμάτων?
Είναι προφανές ότι η ανεξέλεγκτη και με μετέωρο θεσμικό πλαίσιο αύξηση των
βραχυχρόνιων μισθώσεων στη χώρα μας, έχει αρνητικές επιπτώσεις για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από άποψη της παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος,
παρεχόμενων υπηρεσιών και αθέμιτου ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό έχει υποστηριχθεί ότι η δυναμική και ανεξέλεγκτη παρουσία των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα θα προκαλέσει απαξίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας,
μέρους του οποίου αποτελεί και η στοχευμένη διαφήμιση των καταλυμάτων και
των υποδομών που μπορεί να προσφέρει. Αυτή η κατηγορία με μία πρώτη ματιά θα θεωρούσαμε ότι αφορά καταλύματα μεσαίων κατηγοριών και οργανωμένες
επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, οι οποίες θα ήταν αποδέκτες των επιπτώσεων αυτών, λόγω των ανταγωνιστικών τιμών που προσφέρουν τα καλύμματα που
διατίθενται μέσω των πλατφορμών. Ωστόσο, πλέον, ιδιαίτερα στα νησιά φαίνεται
ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και την πρόκληση αυτή αντιμετωπίζουν και οι πολυτελείς
ξενοδοχειακές μονάδες, αφού διατίθενται προς μίσθωση υπερπολυτελή καταλύματα, των οποίων οι τιμές ανταγωνίζονται τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων.
Η ξενοδοχειακή επιχείρηση καλείται να ανταγωνιστεί μία μεταβαλλόμενη, ανάλογα με την ζήτηση αγορά και ουσιαστικά έναν ιδιώτη, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ξενοδόχου και όποτε αυτός το επιθυμεί (ως επιπλέον εισόδημα), με πολύ
μικρότερο κόστος από αυτό της ξενοδοχειακής επιχείρησης, η οποία απασχολεί
εξειδικευμένο προσωπικό, επιβαρύνεται φορολογικά, έχει αναλάβει το ρίσκο
της διατήρησης μίας επιχείρησης και υποχρεούται να λειτουργεί είτε συγκεκριμένους μήνες, λόγω εποχικότητας του προορισμού, είτε σε ετήσια βάση.
Περαιτέρω, οι συνέπειες της μείωσης της ζήτησης στις κλίνες των ξενοδοχείων
έχει ως αντίκτυπο, τουλάχιστον για τα καταλύματα περιορισμένων κλινών κατηγορίας τριών και τεσσάρων αστέρων και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τη μείωση
του προσωπικού ή στην απασχόληση λιγότερο εξειδικευμένου προσωπικού, με
άμεση συνέπεια από τη μία της απώλειας θέσεων εργασίας στον τουρισμό και
από την άλλη μείωσης στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας στον επισκέπτη, λόγω μη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
Η εξειδίκευση και η εμπειρία σε θέματα διαχείρισης τουριστών αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας, το οποίο
σίγουρα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τη μία στιγμή στην άλλη από τον μη
επαγγελματία ιδιώτη-ιδιοκτήτη, που αποφασίζει να διαθέσει το ακίνητό του ως
τουριστικό ουσιαστικά κατάλυμα. Αυτό είναι και ο ισχυρότερος αντίλογος στο
θέμα της απαξίωσης του τουριστικού προϊόντος, κατά την άποψή μου, δεδομένου ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί η τεχνογνωσία και η εμπειρία ετών των
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ξενοδόχων στη διασφάλιση μίας αξέχαστης εμπειρίας για τον επισκέπτη, στη
διαχείριση κρίσεων, όπως διανύουμε και αυτή την περίοδο, και βεβαίως στην
τουριστική εκπαίδευση την οποία αυτοί διαθέτουν.
Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι εγείρονται και ζητήματα
δημόσιας ασφάλειας γύρω από το θέμα της ξαφνικής εμφάνισης καταλυμάτων
που προσφέρουν υπηρεσίες ξενοδόχου σε διάφορες περιοχές ανά την περιφέρεια για τον επισκέπτη αλλά και για τους υπόλοιπους ιδιώτες που για παράδειγμα, κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα ή πολυκατοικία. Υφίστανται αρκετές
δικαστικές διαμάχες μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικιών που δεν επιθυμούν
να υπάρχει συνεχής κινητικότητα εντός των κτιρίων και αλλαγή επισκεπτών. Χαρακτηριστική είναι και η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν η πρώτη απόφαση στη χώρα μας που απαγόρευσε
τη βραχυχρόνια μίσθωση εξοχικής κατοικίας μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb
στην ιδιοκτήτρια αυτού. Οι συνιδιοκτήτες του συγκροτήματος στην προκειμένη
περίπτωση παραπονούνταν ότι η ιδιοκτήτρια, σε αντίθεση με τον κανονισμό
του συγκροτήματος, εκμεταλλευόταν την εξοχική κατοικία ως τουριστικό κατάλυμα (παρέχοντας υπηρεσίες ξενοδόχου, όπως καθαριότητα, ίντερνετ, ασφάλεια, παροχή κλινοσκεπασμάτων), ενώ οι επισκέπτες οργάνωναν εκδηλώσεις,
δε σέβονταν τις ώρες κοινής ησυχίας και τους κοινόχρηστους χώρους και γενικότερα διακυβευόταν η ησυχία και η ασφάλεια της κατοικίας τους. Από την
άλλη μεριά, οι ξενοδοχειακές μονάδες αποτελούσαν ανέκαθεν μία ελεγχόμενη
περιοχή και διαθέτουν εγκυρότερους μηχανισμούς για να προσφέρουν στον
επισκέπτη αίσθημα ασφάλειας αλλά και στιγμές χαλάρωσης και αναζωογόνησης, χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα των υπολοίπων.
Τέλος, ζητήματα τήρησης των κανόνων υγιεινής και ποιότητας των υπηρεσιών καθαρισμού είναι βέβαιο ότι θα ανακύψουν μετά την εμπειρία του Covid-19 και θα
δοθεί σίγουρα ένα προβάδισμα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Οι επισκέπτες συνεχίζουν να αναζητούν μοναδικές εμπειρίες και υπηρεσίες στη χώρα μας, ανεξάρτητα
από το αν θα επιλέξουν ένα κατάλυμα μέσω μίας πλατφόρμας τύπου Airbnb ή
ξενοδοχείο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κρίση που διανύουμε ενδέχεται να αλλάξει
ριζικά τις προτεραιότητες και να ενισχύσει τις προκαταλήψεις, που ενδεχομένως
ήδη υπήρχαν, δίνοντας στις οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και λύνοντας το δίλλημα στις επιλογές των επισκεπτών.

III. Προοπτικές αρμονικής συνύπαρξης
και αναβάθμισης του τουρισμού
Από τη σύντομη αναφορά στα ζητήματα που προκύπτουν από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στον τομέα της φιλοξενίας του ξενοδοχειακού κλάδου σίγουρα

216

προκύπτει ότι οι γραμμές μεταξύ ξενοδοχείων και ακινήτων που διατίθενται για
βραχυχρόνια μίσθωση είναι δυσδιάκριτες. Η αλλαγή και η καινοτομία, που προσφέρουν οι νέοι τύποι μισθώσεων και πρόσβασης του επισκέπτη στον τομέα της
φιλοξενίας είναι σίγουρα απαραίτητες για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των πολιτικών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και χάραξη στρατηγικής προκειμένου
να παραμείνουν ανταγωνιστικές, αλλά ταυτόχρονα και μία προσπάθεια αρμονικής συνύπαρξης. Προς την κατεύθυνση αυτή ορισμένες προτάσεις θα ήταν:
• ο έλεγχος του αριθμού κρατήσεων καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση ανά περιοχή και ανά περίοδο, ειδικά στους εποχικούς προορισμούς και
ακόμα περισσότερο σε προορισμούς στους οποίους τροφοδοτείται το φαινόμενο του υπερ-τουρισμού.
• Η οριοθέτηση της νομικής φύσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, προκειμένου να θεσπιστούν πιο αυστηροί κανόνες και προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους.
• Η θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών των ακινήτων που διατίθενται προς
μίσθωση και επιστάμενος έλεγχος της λειτουργίας τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία, η προστασία του καταναλωτή, η ποιότητα του
περιβάλλοντος και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η υποβαθμισμένη παροχή τουριστικών υπηρεσιών σίγουρα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική εικόνα της χώρας ως προορισμού.
• Το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρξει ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο
για την ένταξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων δεν αναιρεί την ανάγκη και
δεν μπορεί να αντικαταστήσει την σημασία της τουριστικής εκπαίδευσης και
εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο αυτό μία πρόταση θα ήταν η υποχρέωση εκπαίδευσης των ιδιοκτητών μη επαγγελματιών που επιθυμούν να διαθέσουν το
ακίνητό τους σε θέματα φιλοξενίας τουριστών, διαφορετικά να υποχρεούνται να αναθέσουν το ακίνητο σε εταιρεία με σχετική εξειδίκευση.
• Τέλος, η ανάπτυξη ενός μοντέλου συνεργασίας μεταξύ μη επαγγελματιών
ιδιοκτητών ακινήτων που επιθυμούν να διαθέσουν προς μίσθωση τα ακίνητά
τους με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μέσω της ανάθεσης στις τελευταίες
της διαχείρισή τους. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τις πλατφόρμες τύπου
Airbnb σε συνεργασία με brand ξενοδοχείων, τα οποία να αναλαμβάνουν να
διαμορφώσουν τα ακίνητα με προδιαγραφές ξενοδοχείων.
Η οικονομία του διαμοιρασμού σε όλες της τις εκφάνσεις αποτελεί μία πραγματικότητα πλέον, η οποία δεν θα πρέπει να υποτιμάτε ούτε να επαναπαυόμαστε
στην ελπίδα ότι οι επιπτώσεις τις δεν θα επηρεάζουν πτυχές της οικονομίας.
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Η ορθή και πλήρης ενσωμάτωση της με ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο και
κανόνες λειτουργείας, οι οποίοι να τηρούνται, είναι βέβαιο ότι θα λύσει πολλά
προβλήματα και θα ανοίξει τον δρόμο σε έναν υγιή ανταγωνισμό και αμοιβαία
ανάπτυξη.
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«How many times do I have yet to repeat myself?»

Prolegomenon
«How many times do I have yet to repeat myself?»

Dated on 20/03/2020 at 18:00, Sotiris Tsiodras, Professor of Medicine and Infectious Disease of University of Athens, Chief Scientist for the Greek CDC (Centre
of Disease Control) & Representative of Ministry of Public Health, addressing the
Greek Nationals in the televised daily briefing for COVID-19.

Prologue
January 7, 2020: CDC established an Incident Management System due to the
illness
January 30, 2020: «This is the time for facts, not fear. This is the time for science,
not rumors. This is the time for solidarity, not stigma».
February 11, 2020: Few words about Ebola. That’s why we have to use the window of opportunity. If we don’t, we could have far more cases – and far higher
costs – on our hands. I don’t think anybody wants that. This is a common enemy.
First of all, we now have a name for the disease. (1)
March 17, 2020: CDC recommends that travelers defer all cruises worldwide.
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March 27, 2020: Widespread transmission of the respiratory illness is occurring
globally. CDC recommends that travelers avoid all non-essential international travel.
April 1, 2020: The World Tourism Organization (UNWTO) has released a set
of recommendations calling for urgent and strong support to help the global
tourism sector not only recover from the unprecedented challenge, but to grow
back better.
As the evolving nature of this crisis commands, the list will be updated day by
day, hour by hour. It’s the utmost time that humanity requires emotional encouragement after the disastrous World War II. It’s the utmost time to take the most
important thing. A deep breath; and shamelessly to stare at the invisible enemy’s
eyes on behalf of those in need.

We will tell the story not as it happened,
but as we remember it
It began like a whisper. Another burst of flu like pneumonia in China, where the
New Chinese Year had just arrived. The whole globe in a paper map to choose
our dream destination for the upcoming summer. An echoing voice: «Still missing
Greece? Aren’t you willing to visit any other place?». I pretend not to pay attention to the thunderous Sirens. I can only feel summer through the Aegean waves
and Greek churches’ bells waking me up on Sunday mornings. Blessing.
A devastating economic crisis was buried after 2008 and a crystal-clear vision
of the touristic season placed the highest purpose. Mature enough, we marched
towards the calling of a prosperous future in key domains of life: health, relations,
vocation, time and money freedom. Lists of famous locations all around the globe
spreading rapidly the unknown weapon. Movement guidelines are released for
the novel-tourism hot spots. Limitations are taking place; emerging control procedures and person-to-person contamination scenarios suggest potential circulation of the disease. Countries and communities on high demand, not for tourism
infrastructures but for masks, ventilators and personal protective equipment.
Checked-in metropolitan cities newly introduced as self-manifestation epicenters. Drawing and tracing of the graphical peaks, on which acceleration or deceleration phases recommends strong preparedness assessments of the necessary
diminishing distances among the members of the society. Humanitarian risk management techniques for the countless references of the so-called sensitive age
groups. Community clusters in distortion. Absenteeism.
Operational enterprises providers overwhelmed. No margin of delay. Chaos.
Global efforts at this time are focused concurrently on lessening the impact
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through social distancing. Identification, contact tracing, crisis management on
the microscopical investigation via testing kits. Scenery without cast. Breaking
news without alarming reason any more. Desolation.

Stay home today so you can #TravelTomorrow
Business resilience and disaster recovery resources stand ready to help social
enterprises navigate these unparalleled and significant challenges, economic and
financial, that employment is facing. Like any other major natural disaster, it will
have a significant impact on workers, businesses and economies around the
world.
Preparing for recovery now. «A check-list of possible measures to help our
sector sustain the jobs and support the companies at risk at this very moment.
Mitigating the impact on employment and liquidity, protecting the most vulnerable and preparing for recovery, must be our key priorities», said UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili.
The economic toll on the tourism industry seeks relief measures. Inevitably, the
international associations already demanded six to nine months moratorium on
all principal and interest payments on loans and overdrafts, besides deferment
of GST (Goods and Services Tax) and advance tax payments. With the novel
pandemic crisis deepening every passing day, several people refraining even from
domestic transits, travel and hospitality companies have assured support to their
customers owing to the uncertain times. Visitors have had to cancel or reschedule their travel plans of late - which also mostly entails a cost. Tourism firms seek
ways to anticipate their losses and revenue downsizing, along with the obsolete
plans, in an investment climate that is, under sharp vertical inclination, declining.

Navigate in the Crisis
Over the past decades, international tourists have gone from 25 million international arrivals in 1950, to over 1.3 billion in 2017. UNWTO recent forecasts that
the sector is expected to continue growing 3.3% annually until 2030, a year in
which 1.8 billion tourists will cross borders, are yet to be updated. No doubt
though that the income generated from both domestic and international tourism contributes significantly to the socio-economic and cultural development
of many cities and their surroundings, nowadays indicates defining mechanisms
to monitor and manage tourism congestion, carrying capacity and the limits of
acceptable changes that will draw a brand new global touristic map after this
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pandemic is over. It is essential to consider thoroughly quantitative as well as
qualitative indicators to ensure a comprehensive vision of tourism’s impact.
Evaluation and curve prediction are top priorities for WTO (World Tourism Organization) of how the next day is going to be like at the top tourist destination,
known as «city holidays», in which innovation and experiences will monopolize
the focus of the surveys after the pandemic storm of 2020. Truth to be told, the
increasingly negative perceptions of locals towards visitors, due to overcrowding, noise and other negative issues, have created the terms «hyper-tourism» and
«tourism phobia» that are widely spread by the media. The matter was there and
it continues to exist. In order to better anticipate the challenges of managing visitors in an urban environment, especially the relationship between residents and
visitors we have to establish that mass tourism exists as a complex problem. It
requires long-term planning by all those interested in solving it. Proper touristic
crisis management is vital for all hugely globetrotters’ destinations and can only
be built on a comprehensive database. The World Travel & Tourism Council had
spotted out five types of warning signs of over-tourism:
1. Alienation of the inhabitants of the area.
2.	Limited infrastructure capabilities: Tourism congestion is not only about the
number of visitors but about the capacity to manage them. Tourism congestion is commonly a localized rather than a citywide issue.
3.	Reduced tourist experience: Adverse visitor impact.
4.	Loading of natural resources: Physical impact of the visitor economy: Too
many visitors, possibly aggravated by seasonality.
5.	Threat of cultural heritage: Technological or smart solutions alone are important but will not solve the issue of tourism congestion around cultural
monuments.
Among the proposed strategies, residents surveyed for this research tend to
favor the following measures:
• Improve infrastructure and facilities in the city.
• Communicate with and involve local residents and local businesses in tourism
planning;
• Communicate better with visitors on how to behave in the city.
• Distribute visitors better over the year.
• Create city experiences where residents and visitors can meet and integrate.
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• A comprehensive evaluation and planning are essential to determine which
strategies can be successfully applied to a destination. Destinations that currently do not have any problems with tourism congestion need to be aware
of the potential impact of increased visitor numbers and plan accordingly
• Urban tourism makes an important contribution to the socio-economic development of cities and the well-being of their residents and should contribute to create better cities for all: citizens, investors and visitors.

Resilience for tourism
On the 20th March 2020 Global Tourism Crisis Committee, formed as UNWTO
prepares to launch a global guide for recovery. Tourism is currently one of the most
affected sectors and UNWTO has revised its 2020 forecast for international arrivals
and receipts, though emphasizes that such any predictions are likely to be further
revised, as mentioned earlier, through preparedness and crisis management.
UNWTO

has been guiding the tourism sector’s response on several levels:

• By cooperating closely with the World Health Organization (WHO), the lead
UN agency for the management of this outbreak, severe health measures are
implemented in ways that minimize unnecessary impact on international travel and trade.
• By standing in solidarity with affected countries that are in most cases yet to
be announced.
• By emphasizing tourism’s proven resilience and by standing ready to support
recovery for solid international leadership and for tourism to be included as
a priority in future recovery efforts
As the outbreak of the disease presents the tourism sector with a major and
evolving challenge is the manifestation of some important notes to be declared:
Α) People first B) Responsible travel C) Promoting solidarity D) Supporting recovery.

How to Flatten the Curve?
It’s a war, remember? Warriors, first responders and governments have to join
forces. Signing in the balconies and banging pots and pans in acts of solidarity and
recording video with Folklore dancing in the national-wide lockdowns, as we rest
assured that draconian measures will show rays of hope.
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Critical count about millions of unemployed with frozen hijacked dreams of stability and prosperity. If the enemy knows no borders, the financing mechanisms
mustn’t either. If this could illustrate that the normality will soon come back
again, will it be enough to keep the momentum going? We have to consider.
There is no «send us your feedback» button. Nor «print out this page after considering the environment».

Instead of Epilogue
No euphemism of the malevolent rival. We refuse to name it, because as per the
ontoforical dimension of entities: «Whatever has a limit, it exists». We will be
able to re-bounce as we hear the echoing Zorba songs. We will be able to feel
jubilation after the salvation.

We have a lot of dances to initiate and a lot of Syrtaki to synchronize, until the
whole planet learns how to perform it.
Still Wondering. «How many times do I have yet to repeat myself?»

SOURCES
https://traveldailynews.gr/news/article/66362
https://atlantea.news/o_pagkosmios_organismos_tourismou_gia_ton_ypertourismo_kai_
tin_tourismofovia/
https://atlantea.news/wp-content/uploads/2018/09/overtourism.pdf
:www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/summary.html#emergence
Miller Centre for Social Entrepreneurship
www.millersocent.org/covid-19
International Civil Aviation Organization (ICAO)
International Maritime Organization (IMO)
Coronavirus disease 2019 – IMO urges no unnecessary delays to ships
International Air Transport Association (IATA)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
World Customs Organization (WCO)
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
που συμμετείχαν

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
NΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
TMHMA OIKΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
MSc “HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT”
SCIENCE & TECHNOLOGY

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

IEK ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

226

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
TΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
TMHMA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
TMHMA TOYΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
MSc “SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT’’
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

DΕREE-THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
MSc “TESOL’’

ΕUROPEAN COMMUNICATION INSTITUTE
QUALITY JOURNALISM & NEW TECHNOLOGIES

UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

UNIVERSITY OF AMSTERDAM
ECONOMICS & BUSINESS ECONOMICS

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
EUROPEAN MASTER IN TOURISM MANAGEMENT
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Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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