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ΤΝΣΟΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΕΙΔΙΚΕ ΜΟΡΥΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: ΤΠΟΔΟΜΕ – 
ΠΟΛΙΣΙΚΕ, Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΡΙΩΝ ΦΩΡΩΝ 

Ο τουριςμόσ αποτελεί ςθμαντικι οικονομικι δραςτθριότθτα και κατζχει κυρίαρχθ 

κζςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία, με τθ ςυνολικι ςυμβολι -άμεςθ κι ζμμεςθ- ςτο Α.Ε.Π. και 

τθν απαςχόλθςθ να εκτιμάται ότι είναι 16,3% και 19,8% αντιςτοίχωσ (WTTC). Από τθ 

δεκαετία του 1960 ιδθ, θ χϊρα μασ αποτελεί δθμοφιλι τουριςτικό προοριςμό για ιλιο και 

κάλαςςα, ςυνδυάηοντασ μαγευτικά τοπία, εφκρατο κλίμα, κακαρζσ κάλαςςεσ, φιλοξενία 

και ιςτορικό και πολιτιςτικό πλοφτο 3.000 ετϊν. 

Γενικά, το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν, ςε ότι αφορά τα ποιοτικά ςτοιχεία του, 

χαρακτθρίηεται από μία προςφορά που ςτθρίηεται -εξαιτίασ τθσ ανάλογθσ ηιτθςθσ- ςτο 

πρότυπο "Ήλιοσ - Θάλαςςα" και βαςίηεται ςτα γεωκλιματικά χαρακτθριςτικά τθσ χϊρασ, 

όπωσ και ςτα ιςτορικά, πολιτιςτικά, κοινωνικά και λοιπά χαρακτθριςτικά που αναφζρκθκαν 

και προθγουμζνωσ. Τα παραπάνω ςτοιχεία είναι από τθ μία αυτά που το ανζδειξαν και το 

βοικθςαν ςτο να αποτελεί ςιμερα τθ βαριά βιομθχανία τθσ χϊρασ, αλλά και εκείνα που το 

ωκοφν ςτο να εμφανίηει ςθμάδια μειωμζνθσ ανταγωνιςτικότθτασ (24θ κζςθ ςτθν ζκκεςθ 

για τθν ανταγωνιςτικότθτα των τουριςτικϊν προϊόντων του WEF από 22θ το 2007), ζντονθσ 

εποχικότθτασ και ευκολίασ ςτθν υποκατάςταςθ. Όςο και αντιφατικά αν ακοφγονται τα 

παραπάνω, το τουριςτικό προϊόν που προςφζρει θ χϊρα μασ το προςφζρουν και πολλζσ 

άλλεσ χϊρεσ τθσ Μεςογείου (π.χ. Τουρκία, Κροατία) ςε ανταγωνιςτικότερεσ ωσ προσ τθν 

Ελλάδα τιμζσ (WEF), με αποτζλεςμα και να είναι ιδιαιτζρωσ εφκολο να υποκαταςτακεί, μιασ 

και ζχει τοποκετθκεί διεκνϊσ ωσ προϊόν καλοκαιρινϊν διακοπϊν, αλλά και να πλιττεται 

από φαινόμενα ζντονθσ εποχικότθτασ.  

Ο ελλθνικόσ τουριςμόσ, για να βελτιϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτά του, να 

αναβακμίςει και να παγιϊςει μία υψθλι κζςθ ςτθν παγκόςμια αγορά, εκμεταλλευόμενοσ 

τα ςυγκριτικά του πλεονεκτιματα, κα πρζπει να επενδφςει ςε ζνα μοντζλο που κα 

εμπλουτίςει το τουριςτικό προϊόν, κα βελτιϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτά του και κα 

διευρφνει τθν τουριςτικι περίοδο, αμβλφνοντασ ουςιαςτικά τθν εποχικότθτα. Μία από τισ 

δράςεισ του μοντζλου αυτοφ είναι και οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ. 

Οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ είναι εκείνα τα τουριςτικά προϊόντα που 

χαρακτθρίηονται από ποικιλία, απευκφνονται ςε τουρίςτεσ κάκε οικονομικισ δυνατότθτασ 
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και προςαρμόηονται δυναμικά ςτισ προτεραιότθτεσ και τισ απαιτιςεισ τουσ. Στόχοσ τθσ 

ανάπτυξισ τουσ είναι θ προςζλκυςθ περιςςότερων τουριςτϊν οι οποίοι κα ςυμβάλλουν 

ςτον περιοριςμό ι και τθν εξάλειψθ τθσ εποχικότθτασ, μζςω τθσ επιμικυνςθσ τθσ 

τουριςτικισ περιόδου και θ ποιοτικι αναβάκμιςθ του προςφερόμενου τουριςτικοφ 

προϊόντοσ. Οριςμζνεσ από τισ μορφζσ αυτζσ είναι: 

 

 Ο καλάςςιοσ τουριςμόσ, ζνασ από τουσ πλζον ςυναλλαγματοφόρουσ κλάδουσ τθσ 

τουριςτικισ οικονομίασ, με μερίδιο ςτα τουριςτικά ζςοδα που ανζρχεται ςε 9%, παρόλο 

που εκπροςωπεί μονάχα το 2% τθσ ςυνολικισ τουριςτικισ κίνθςθσ. Στθν Ελλάδα, το εν λόγω 

τουριςτικό προϊόν χωρίηεται ςε τρείσ ςυνιςτϊςεσ: τθν κρουαηιζρα, το γιϊτινγκ και τισ 

εκδρομζσ με τα θμερόπλοια. Η κρουαηιζρα αποτελεί δυναμικό υποκλάδο του καλάςςιου 

τουριςμοφ, τόςο επειδι επενδφονται ςθμαντικά ποςά για τθν καταςκευι λιμενικϊν 

υποδομϊν και τθ ναυπιγθςθ πολυτελϊν κρουαηιερόπλοιων, όςο και εξαιτίασ τθσ 

ςθμαντικισ ειςροισ ξζνου ςυναλλάγματοσ που επιφζρει. Επιπλζον, ωσ τουριςτικό προϊόν 

ςυνδυάηει μεγάλο μζροσ τθσ τουριςτικισ αλυςίδασ: μεταφορά, διαμονι, διατροφι, 

ψυχαγωγία. Συχνά ςτα παραπάνω ζρχονται να προςτεκοφν οι αγορζσ, οι ακλθτικζσ και 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Η διαφορά τθσ με το κομμάτι του γιϊτινγκ ζγκειται ςτο ότι θ 

πρϊτθ δίνει τθ δυνατότθτα ςε μεγάλο πλικοσ ατόμων να επιςκεφκοφν μεγάλα λιμάνια 

μετά από πολφωρα ταξίδια, ενϊ το δεφτερο δίνει τθ δυνατότθτα ςε μικρό πλικοσ ατόμων 

να καταπλεφςουν ςε μικρά λιμάνια μετά από μικρισ διάρκειασ ταξίδι. Το γιϊτινγκ 

προςφζρει ςτουσ ταξιδιϊτεσ άμεςθ επαφι με το καλάςςιο ςτοιχείο, τθ δυνατότθτα να 

βιϊςουν τθν εμπειρία τθσ διακυβζρνθςθσ του ςκάφουσ, αλλά και να επιλζξουν τον τόπο / 

τόπουσ προοριςμοφ τουσ. Απευκφνεται κυρίωσ ςε πελατεία υψθλοφ ειςοδιματοσ, ενϊ θ 

ηιτθςθ παρουςιάηει παγκοςμίωσ ςθμαντικι αφξθςθ τα τελευταία χρόνια. Τα θμερόπλοια 

είναι τα ςκάφθ που προςφζρουν υπθρεςίεσ ταξιδιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, επειδι 

δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ (καμπίνεσ, εςτιατόριο, κλπ.) ϊςτε να ταξιδζψουν νφχτα ι για 

μεγάλεσ αποςτάςεισ. Το τελευταίο διάςτθμα οι υπθρεςίεσ που προςφζρουν τα θμερόπλοια 

ζχουν αυξθκεί τόςο ποςοτικά, όςο και ποιοτικά.  

Σε ό,τι αφορά τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ειδικισ μορφισ τουριςμοφ, θ Ιςπανία κατζχει το μεγαλφτερο πλικοσ υποδομϊν ςυγκριτικά 

με τισ υπόλοιπεσ ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ, ωςτόςο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίηει ζντονο 

ανταγωνιςμό από χϊρεσ που βρζχονται από τθ Μαφρθ Θάλαςςα και που προςφζρουν 

ανταγωνιςτικότερεσ τιμζσ, ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ υποδοχισ πλοίων και περιςςότερο 

τουριςτικό ενδιαφζρον. Με μεγάλθ διαφορά ακολουκεί θ Κροατία, όπου ο καλάςςιοσ 
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τουριςμόσ εμφανίηει ιδιαίτερθ δυναμικι, και οι υπόλοιπεσ ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ, μεταξφ 

των οποίων και θ Ελλάδα. 

 

 Ο τουριςμόσ ευεξίασ, που είναι αποτζλεςμα δφο ςυνιςτωςϊν: του τουριςμοφ ιαματικισ 

υδροκεραπείασ και του τουριςμοφ καλαςςοκεραπείασ. Σφμφωνα με το European Travel 

Monitor (ETM), οι διακοπζσ υγείασ και ευεξίασ αντιςτοιχοφν ςτο 15% τθσ ευρωπαϊκισ 

τουριςτικισ αγοράσ. Ειδικότερα, θ Ευρϊπθ διακζτει πάνω από 1.200 κζρετρα υγείασ και 

spas, με τα τελευταία να αυξάνονται κατά 20% ετθςίωσ. Οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν 

τθ ηιτθςθ του ςυγκεκριμζνου τουριςτικοφ προϊόντοσ είναι θ αφξθςθ τθσ ευαιςκθςίασ για 

τθν υγεία και τθν ευεξία, αλλά και οι αλλαγζσ ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά και τισ 

αξίεσ. Παγκόςμιοσ θγζτθσ για το ςυγκεκριμζνο τουριςτικό προϊόν είναι θ Αυςτρία, θ οποία 

ζχοντασ κατανοιςει τθ ςθμαςία και τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν ανάπτυξθ του 

τουριςμοφ ευεξίασ, διακζτει 550 ξενοδοχεία και κζρετρα ευεξίασ. Από τουσ ετιςιουσ 

επιςκζπτεσ που δζχεται ςιμερα, το 10% βρίςκεται ςτθ χϊρα για διακοπζσ ευεξίασ, ενϊ το 

ποςοςτό αυτό το 1994 ιταν περίπου 4%. Τα ζςοδα που παράγει ο ςυγκεκριμζνοσ 

τουριςτικόσ κλάδοσ είναι κατά 30% υψθλότερα ςε ςχζςθ με αυτά των παραδοςιακϊν 

μορφϊν. Σφμφωνα, μάλιςτα, με τον Εκνικό Αυςτριακό Οργανιςμό Τουριςμοφ (ANTO) οι 

τουρίςτεσ ευεξίασ δαπανοφν κατά μζςο όρο 96€ θμερθςίωσ, ενϊ ο μζςοσ τουρίςτασ μόνο 

74€. 

Η Ιταλία διακζτει τον μεγαλφτερο αρικμό κζντρων ιαματικισ υδροκεραπείασ 

μεταξφ των εξεταηόμενων χωρϊν, ενϊ θ Κροατία τον υψθλότερο αρικμό κζντρων 

καλαςςοκεραπείασ και spa. Η Τουρκία, παρόλο που διακζτει πλοφςιεσ πθγζσ γεωκερμικϊν 

υδάτων, δεν διακζτει τισ ανάλογεσ υποδομζσ ςε κζντρα ιαματικισ υδροκεραπείασ. Η 

Κφπροσ ζχει αντιλθφκεί ότι διακζτει ςυγκριτικά πλεονεκτιματα για τθν ανάπτυξθ του 

ςυγκεκριμζνου τουριςτικοφ προϊόντοσ και για το λόγο αυτό διαφθμίηει και προωκεί το 

προϊόν τθσ. Η Ελλάδα, διακζτοντασ πολυάρικμεσ πθγζσ γεωκερμικϊν υδάτων, ζχει δϊςει 

ζμφαςθ ςτθν ιαματικι υδροκεραπεία. Ωςτόςο οι εγκαταςτάςεισ πρζπει να 

εκςυγχρονιςτοφν. 

 

 Ο ςυνεδριακόσ τουριςμόσ, μία από τισ πλζον επικερδείσ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, που 

κατζγραψε παγκοςμίωσ ζςοδα ρεκόρ για το 2006 τθσ τάξθσ των 9 δισ δολάρια (ICCA). 

Σφμφωνα με ζρευνα που διεξιχκθ (HAPCO), τα κριτιρια για τθν επιλογι τθσ Ελλάδασ ωσ 

ςυνεδριακό προοριςμό είναι ο πολιτιςμόσ και θ ιςτορία τθσ, θ αςφάλεια, το κλίμα και θ 

φιμθ τθσ (image/reputation), ενϊ τα κριτιρια που ωσ φαίνεται θ χϊρα μασ δεν πλθροί 
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είναι θ φπαρξθ ενόσ αξιόπιςτου PCO (Professional Conference Organizer – επαγγελματίασ 

διοργανωτισ ςυνεδρίων), θ ευκολία ςτθν εφρεςθ χρθςτικϊν και ολοκλθρωμζνων 

πλθροφοριϊν, θ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ και θ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςε αξιόλογουσ 

πολιτιςτικοφσ και μθ χϊρουσ (π.χ. μουςεία). Στθν ίδια ζρευνα οι ερωτθκζντεσ κλικθκαν να 

αξιολογιςουν το βακμό ικανοποίθςθσ που προςφζρουν οι μεςογειακζσ χϊρεσ ωσ 

ςυνεδριακοί προοριςμοί. Η Ιςπανία απζςπαςε το εντυπωςιακό ποςοςτό του 100% και 

ζρχεται ςτθν πρϊτθ κζςθ τθσ κατάταξθσ, ακολουκεί θ Ελλάδα με 95% και ζπεται θ Ιταλία με 

91%. Σθμαντικά είναι τα ποςοςτά που ςυγκζντρωςε θ Πορτογαλία, αλλά κυρίωσ θ Κροατία, 

που εμφανίηεται ωσ ανερχόμενθ χϊρα ςτο ςυνεδριακό τουριςμό. 

Όςον αφορά τισ υποδομζσ, εξαιτίασ τθσ δυςκολίασ καταγραφισ του ςυνόλου των 

ςυνεδριακϊν χϊρων ανά χϊρα, κακϊσ οι προδιαγραφζσ και τα κριτιρια ζνταξισ τουσ ςτθν 

κατθγορία διαφζρουν, μετρικθκε θ ςυνεδριακι δραςτθριότθτα κάκε μιασ από τισ 

ανταγωνίςτριεσ. Τθ μερίδα του λζοντοσ και εδϊ κατζχει θ Ιςπανία, κατζχοντασ τθν 5θ κζςθ 

ςτθν παγκόςμια κατάταξθ. Κατά πόδασ ακολουκεί θ Ιταλία, ενϊ οι υπόλοιπεσ 

ανταγωνίςτριεσ –ανάμεςά τουσ και θ Ελλάδα- καταλαμβάνουν πολφ μικρό κομμάτι από τθν 

πίτα. 

 Ο ακλθτικόσ τουριςμόσ, που περιλαμβάνει τθν προςζλκυςθ τουριςτϊν για τθν 

παρακολοφκθςθ μεγάλων ακλθτικϊν γεγονότων, αλλά και επιςκεπτϊν που λαμβάνουν 

μζροσ ςε διάφορεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Στα οφζλθ που προκφπτουν από τθν 

ανάπτυξθ του ακλθτικοφ τουριςμοφ ςυγκαταλζγονται τα ζςοδα από τθ μετακίνθςθ, 

διαμονι, διατροφι και ψυχαγωγία των φιλάκλων, των ακλθτϊν και των ςυνοδϊν τουσ, 

κυρίωσ αν αναλογιςτεί κανείσ πωσ οι κατά ςφςτθμα ακλθτικοί τουρίςτεσ είναι ιδιαιτζρωσ 

εφποροι και επιηθτοφν τθν ποιότθτα ςε όλεσ τουσ τισ δραςτθριότθτεσ, θ τουριςτικι και 

οικονομικι ανάπτυξθ, κακϊσ και θ διεκνισ προβολι τθσ περιοχισ που κα φιλοξενιςει το 

ακλθτικό γεγονόσ, θ αφξθςθ του τουριςτικοφ Α.Ε.Π., θ αφξθςθ των κζςεων απαςχόλθςθσ, θ 

καταπολζμθςθ τθσ εποχικότθτασ και θ μετατροπι τθσ Ελλάδασ ςε δωδεκάμθνο τουριςτικό 

προοριςμό και θ αναμόρφωςθ του ελλθνικοφ τουριςτικοφ μοντζλου και θ προςαρμογι του 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ παγκόςμιασ ηιτθςθσ. 

Ειδικι μορφι ακλθτικοφ τουριςμοφ αποτελεί το γκολφ. Η ταξιδιωτικι αγορά του  

γκολφ, δεδομζνθσ τθσ αφξθςθσ του ειςοδιματοσ, τθσ αφξθςθσ τθσ αναμενόμενθσ διάρκειασ 

ηωισ, του νζου πιο υγιεινοφ τρόπου ηωισ και των βελτιωμζνων και φκθνότερων 

αερομεταφορϊν εκτιμάται πωσ κα ςθμειϊνει ςυνεχι αφξθςθ για τα επόμενα χρόνια. Η 

Ιςπανία, με 304 γιπεδα γκολφ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν εναςχόλθςθ 

με το γκολφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, είναι ζνασ από τουσ δθμοφιλζςτερουσ 
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ευρωπαϊκοφσ προοριςμοφσ. Η επιτυχία τθσ αποδίδεται εκτόσ από τουσ δφο παραπάνω 

παράγοντεσ ςτθ φιλοξενία πολλϊν επαγγελματικϊν τουρνουά και ςτο ενδιαφζρον που 

επιδεικνφουν τα Μ.Μ.Ε. Η Ιταλία, παρά τισ ευνοϊκζσ κλιματολογικζσ και 

εδαφομορφολογικζσ ςυνκικεσ, αλλά και τθν αφξθςθ του πλικουσ των παικτϊν κατά 50% 

τα τελευταία οκτϊ χρόνια, δεν ζχει αναπτυχκεί ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ του 

ςυγκεκριμζνου ακλιματοσ. Η Πορτογαλία είναι κακιερωμζνοσ τουριςτικόσ προοριςμόσ για 

γκολφ, ενϊ ςθμαντικι είναι και θ πορεία που ζχει χαράξει θ Τουρκία, τθσ οποίασ οι 

υποδομζσ των γθπζδων ζχουν βελτιωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια. Η χϊρα μασ, 

διακζτει μόλισ ζξι γιπεδα γκολφ και 1.400 εγγεγραμμζνουσ παίκτεσ, ενϊ -με αναγωγι ανά 

εκατομμφριο αφίξεων και αναλογικά με τισ ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ- κα ζπρεπε να διακζτει 

46. Τζλοσ, ςτθν Κφπρο, το άκλθμα του γκολφ είναι ςχετικά καινοφργιο, με το πρϊτο γιπεδο 

να ζχει δθμιουργθκεί το 1994. 

 Ο χειμερινόσ τουριςμόσ, προϊόν που επιλζγεται ςυνικωσ από τουρίςτεσ που επικυμοφν 

να ςυνδζουν τισ διακοπζσ τουσ με τθν ακλθτικι τουσ εναςχόλθςθ. Σθμαίνοντα ρόλο για τθν 

επιλογι του προοριςμοφ τουσ παίηει θ ποιότθτα και θ ποςότθτα του χιονιοφ, θ ποιότθτα 

των υπθρεςιϊν και των υποδομϊν, θ φυςικι ομορφιά του περιβάλλοντοσ και οι 

δυνατότθτεσ που προςφζρονται για ψυχαγωγία. Ο χειμερινόσ τουριςμόσ επθρεάηεται 

ςθμαντικά από τισ κλιματικζσ αλλαγζσ: ελλείψει χιονιοφ και κατάλλθλων καιρικϊν 

ςυνκθκϊν, θ ποςότθτα αλλά και θ ποιότθτα του χιονιοφ δεν κα καταφζρουν να 

ικανοποιιςουν το τουριςτικό κοινό. Δεδομζνθσ τθσ ςυνεχοφσ κλιματικισ μεταβολισ και τθσ 

ανόδου τθσ κερμοκραςίασ, το μζλλον του δεν διαγράφεται ιδιαίτερα ευοίωνο. 

Από πλευράσ υποδομϊν, θ Ιςπανία ζχει τισ περιςςότερεσ υποδομζσ από τισ 

χϊρεσ που εξετάηονται, οι οποίεσ τα τελευταία χρόνια ζχουν εκςυγχρονιςτεί πλιρωσ. 

Πρόβλθμα, εντοφτοισ, αποτελεί θ περιοριςμζνθ χιονόπτωςθ και τα απρόβλεπτα 

μετεωρολογικά φαινόμενα, που ϊκθςαν ςτθ δθμιουργία εγκαταςτάςεων τεχνθτοφ χιονιοφ 

για τθ διατιρθςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ. Η Ιταλία ζρχεται δεφτερθ ςτθν κατάταξθ και 

ακολουκεί θ Ελλάδα. Τα κζντρα, όμωσ, τθσ Ελλάδασ μαςτίηονται από πολλά προβλιματα 

που επθρεάηουν τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ, όπωσ θ ζλλειψθ εξειδικευμζνου 

προςωπικοφ και θ ανυπαρξία εκπαίδευςθσ του υφιςταμζνου, οι απαρχαιωμζνεσ 

εγκαταςτάςεισ, θ ανυπαρξία ςθμαντικϊν επενδφςεων για τθν ανακαίνιςθ ι επζκταςθ των 

εγκαταςτάςεων που ιδθ υπάρχουν, κ.α. Στθν Τουρκία υπάρχουν 16 χιονοδρομικά κζντρα, 

παρόλο που θ ορεινι μορφολογία τθσ, ςε ςυνδυαςμό με το ότι τα βουνά τθσ είναι 

χιονιςμζνα 4-6 μινεσ το χρόνο, κα τθσ επζτρεπαν να ζχει αναπτφξει περιςςότερεσ 

υποδομζσ. Η Κροατία διακζτει 4 χιονοδρομικά κζντρα, παρόλο που οι ορεινζσ περιοχζσ τθσ, 
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όπωσ οι Διναρικζσ Άλπεισ, κα ιταν ιδανικζσ για τθν ανάπτυξθ του χειμερινοφ τουριςμοφ. 

Εντοφτοισ, θ μεταβλθτότθτα των κλιματικϊν ςυνκθκϊν που παρατθροφνται τα τελευταία 

χρόνια, τόςο ςτθν Κροατία, όςο και παγκοςμίωσ, αυξάνει το μζγεκοσ των απαιτοφμενων 

επενδυτικϊν κεφαλαίων για τθν ανάπτυξθ του χειμερινοφ τουριςμοφ και αιτιολογεί εν 

μζρει τθ διςτακτικότθτα των κροατικϊν φορζων προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Η Κφπροσ και θ 

Πορτογαλία διακζτουν από ζνα χιονοδρομικό κζντρο, γεγονόσ που αιτιολογείται πλιρωσ αν 

αναλογιςτεί κανείσ ότι το άκλθμα του ςκι ςτισ ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ δεν είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμζνο και υποςτθρίηεται κυρίωσ από τον εςωτερικό τουριςμό.  

 Άλλεσ ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, όπωσ είναι: 

o  Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ, κατά τον οποίο ο επιςκζπτθσ κζλει να γνωρίςει, να 

κατανοιςει και να εκτιμιςει το βαςικό χαρακτιρα ενόσ τόπου και τον πολιτιςμό 

του ςυνολικά, και ςυγκεκριμζνα τθν ιςτορία, τθν πολιτιςτικι εξζλιξθ, τα πολιτιςτικά 

δρϊμενα, τθ γαςτρονομία, τθν κοινωνικι , οικονομικι και πολιτικι δομι, τον λαό 

και τθν κουλτοφρα του.  

o Ο τουριςμόσ υγείασ, που αναφζρεται ςτθ δυνατότθτα των επιςκεπτϊν να κάνουν 

χριςθ υπθρεςιϊν υγείασ ςτθ χϊρα του ταξιδιωτικοφ προοριςμοφ τουσ, παράλλθλα 

και ςυμπλθρωματικά με τισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ. Ο τουριςμόσ υγείασ είναι ζνασ 

δυναμικά αναπτυςςόμενοσ κλάδοσ του παγκόςμιου τουριςμοφ τα τελευταία 

χρόνια. Η διευκόλυνςθ των μετακινιςεων μζςω των αεροπορικϊν ςυγκοινωνιϊν 

και θ ταχφτθτα ςτθ διάδοςθ τθσ πλθροφορίασ μζςω διαδικτφου, κακιςτοφν τα 

ταξίδια αυτά εφκολα και οικονομικά προςιτά.  

o Ο εκκεςιακόσ τουριςμόσ, που αφορά ςτθ διοργάνωςθ εκκζςεων, μζςω των οποίων 

ευνοείται ιδιαίτερα θ γενικότερθ οικονομικι, εμπορικι και τουριςτικι ανάπτυξθ, 

όπωσ και θ εργαςιακι τόνωςθ των περιοχϊν ςτισ οποίεσ λαμβάνουν χϊρα τα 

εκκεςιακά γεγονότα. Στα οφζλθ από τθ διοργάνωςθ εκκζςεων ςυγκαταλζγονται θ 

καταπολζμθςθ τθσ εποχικότθτασ, θ τόνωςθ τθσ οικονομίασ, αλλά και τθσ ανεργίασ, 

αφοφ απαιτείται μεγάλοσ αρικμόσ απαςχολοφμενων και θ προςζλκυςθ 

περιςςότερων τουριςτϊν μζςω τθσ προβολισ του προοριςμοφ.  

o Ο τουριςμόσ 3θσ θλικίασ, που αποτελεί μία από τισ πλζον ενδιαφζρουςεσ μορφζσ, 

δεδομζνθσ τθσ παρατθροφμενθσ κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά και τθσ 

προβλεπόμενθσ αφξθςθσ του μζςου όρου ηωισ παγκοςμίωσ, ςε ςυνδυαςμό με το 

γεγονόσ ότι το ποςοςτό ςυμμετοχισ ατόμων τρίτθσ θλικίασ ςτον ςυνολικό αρικμό 

τουριςτϊν βαίνει ςυνεχϊσ αυξανόμενο. 
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o Ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ, που είναι το ςφνολο των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 

που εκτυλίςςονται γφρω από χϊρουσ και μνθμεία κρθςκευτικισ ςθμαςίασ. 

Η Ελλάδα, ςτθν προςπάκειά τθσ να αναπτφξει οριςμζνεσ από τισ παραπάνω ειδικζσ 

μορφζσ, αλλά και τον τουριςμό γενικότερα,  ζχει να αντιμετωπίςει οριςμζνουσ 

ανταγωνιςτζσ. Στθ μελζτθ αυτι, ορίηονται ωσ ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ τθσ Ελλάδασ ςτον 

τουριςτικό τομζα εκείνεσ που προςφζρουν το ίδιο τουριςτικό προϊόν και απευκφνονται ςτισ 

αγορζσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου, τθσ Γερμανίασ και τθσ Ιταλίασ και είναι θ Ιςπανία, θ 

Ιταλία, θ Κφπροσ, θ Κροατία, θ Τουρκία και θ Πορτογαλία.  

Για τθν ανάπτυξθ των ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, απαιτείται επίςθσ θ ικανοποίθςθ 

κάποιων αναγκαίων ςυνκθκϊν (π.χ. ςυγκοινωνιακζσ υποδομζσ, αςφάλεια, υγιεινι), οι 

οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ γενικά, αλλά και οριςμζνων 

ικανϊν (π.χ. ποιοτικζσ τουριςτικζσ υποδομζσ, διαφιμιςθ), οι οποίεσ πρζπει να είναι 

ευνοϊκζσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ειδικισ τουριςτικισ μορφισ. Σε αυτι τθ 

βάςθ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία ςυμπεραίνεται πωσ θ Ιςπανία και θ Ιταλία ζχουν 

ικανοποιιςει πλικοσ αναγκαίων και ικανϊν ςυνκθκϊν, διακζτοντασ μεταξφ άλλων μεγάλο 

όγκο ποιοτικϊν υποδομϊν (π.χ. γιπεδα γκολφ, χιονοδρομικά κζντρα, κ.α.) και ζχουν 

καταφζρει να αναπτφξουν ςε τζτοιο βακμό τον τουριςμό τουσ, αλλά και τισ ειδικζσ μορφζσ 

τουριςμοφ, ϊςτε δίκαια να ςυγκαταλζγονται ςτουσ θγζτεσ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ. Οι 

υπόλοιπεσ από τισ ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ –μεταξφ αυτϊν και θ Ελλάδα- παρόλο που 

διακζτουν φυςικά πλεονεκτιματα, δεν παρουςιάηουν ανάλογθ δυναμικι με τισ παραπάνω 

χϊρεσ ςτθν τουριςτικι τουσ ανάπτυξθ, γεγονόσ που καταδεικνφει υςτζρθςθ δράςθσ από 

τον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα. Ειδικά για τθ χϊρα μασ, θ ζλλειψθ πρωτοβουλίασ που 

διαφαίνεται, είναι το λιγότερο κατακριτζα, αν αναλογιςτεί κανείσ πωσ θ Ελλάδα διακζτει –

ςε αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ- φυςικά πλεονεκτιματα για ςχεδόν κάκε μία από τισ 

ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ. 

Σε ό,τι αφορά τθν ςτρατθγικι που πρζπει να ακολουκιςει θ χϊρα μασ για τθν 

ανάπτυξθ των ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ, κεωρείται ςκόπιμο να δοκεί αρχικά ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ των μορφϊν εκείνων, για τισ οποίεσ θ Ελλάδα διακζτει ςυγκριτικά 

πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τισ ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ, αλλά και ζνα ικανό πλικοσ 

υποδομϊν, ϊςτε να οδθγθκοφμε ςε άμεςα αποτελζςματα, με βραχεία και μεςοπρόκεςμθ 

αποκόμιςθ οφζλουσ. 

Για τον εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ μασ προϊόντοσ, προτείνεται θ επζνδυςθ 

πρωτίςτωσ ςτον καλάςςιο τουριςμό (κρουαηιζρα, γιϊτινγκ, θμερόπλοια), ο οποίοσ, 
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δεδομζνου του μικουσ τθσ ελλθνικισ ακτογραμμισ, αλλά και του πλικουσ και τθσ 

ποικιλομορφίασ των νθςιϊν, εγγυάται υπό προχποκζςεισ αυξθμζνεσ αποδόςεισ, αλλά και 

ςτον ςυνεδριακό τουριςμό, ωσ τουριςτικό προϊόν βραχείασ και μεςοπρόκεςμθσ απόδοςθσ. 

Παράλλθλα, κα πρζπει να αξιοποιθκεί –αυτόνομα ι ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ ειδικζσ 

μορφζσ- και ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ, ο οποίοσ εξαιτίασ τθσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ που διακζτουμε ωσ χϊρα, δφναται να αποτελζςει το εφαλτιριο για τθν 

προςφορά μίασ πλθρζςτερθσ και μοναδικισ τουριςτικισ εμπειρίασ. 

Δευτερευόντωσ θ χϊρα μασ κα μποροφςε να επικεντρωκεί ςτθν ανάπτυξθ του 

ακλθτικοφ τουριςμοφ, αξιοποιϊντασ τισ ςφγχρονεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που 

δθμιουργικθκαν για τισ ανάγκεσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 2004 και τθ διεκνι 

διαφιμιςθ τθσ χϊρασ μασ με τθν ευκαιρία των αγϊνων, , κακϊσ και το γεγονόσ ότι θ 

Ελλάδα αποτελεί ςτθν παγκόςμια ςυνείδθςθ τθν κοιτίδα του ακλθτικοφ ιδεϊδουσ. 

Ειδικότερα, για τθν μείωςθ τθσ εποχικότθτασ που παρατθρείται ςτθ ηιτθςθ από 

τουσ αλλοδαποφσ τουρίςτεσ, δεν προτείνεται τόςο θ επζνδυςθ ςτον χειμερινό τουριςμό, θ 

υψθλι απόδοςθ του οποίου (με τθν ζννοια τθσ εναςχόλθςθσ με τα χειμερινά ςπορ και 

γενικά τισ όποιεσ δραςτθριότθτεσ ςχετίηονται με τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ εν λόγω 

εποχισ), ακόμθ κι αν πραγματοποιθκοφν ςθμαντικζσ επενδφςεισ, φαντάηει το λιγότερο 

δφςκολθ, αλλά θ επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και κατά τουσ φκινοπωρινοφσ και 

εαρινοφσ μινεσ, με ταυτόχρονθ αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν τουριςτικϊν πλεονεκτθμάτων: 

μικοσ ακτϊν, κακαρζσ παραλίεσ, αςφάλεια. 

 


