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Δπραξηζηίεο 

 
Αηζζάλνκαη ηελ βαζηά αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ ζηελ 

εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ. Ηδηαίηεξα 

επραξηζηψ ηελ θ. Κνηηαξίδε Κσλζηαληίλα, Δπίθνπξν Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ 

επηκέιεηα ηεο εξγαζίαο απηήο, γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη βνήζεηά ηεο ζηελ 

αλακφξθσζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ, θαζψο θαη γηα ην θνπξάγην πνπ κνπ 

έδηλε θαη ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη παξαηεξήζεηο ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά, ηα άιια δχν 

κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνλ θ. Αγηαθιφγινπ Υξήζην Πξφεδξν θαη Καζεγεηή 

ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, θαζψο θαη ηελ θ. 

Φαθαιηνχ Δηξήλε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Δπηζηήκεο. Δπηπιένλ, επηζπκψ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, φρη κφλν γηα ηελ 

πνιχηηκε ππνζηήξημε ηεο ζηελ 2εηή θνίηεζε κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ, ε νπνία ήηαλ 

εζηθή, πιηθή (ζε θαηξνχο δχζθνινπο) θαη ζπλαηζζεκαηηθή, αιιά θαη γηα ηε ζηήξημε 

πνπ κνπ πξνζέθεξε θη εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεη ζε φιεο ηηο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ. 

Έλα ηεξάζηην επραξηζηψ επίζεο ζα ήζεια λα πσ ζηελ θ. Ησάλλα Παπανηθνλφκνπ, 

ππεχζπλε ηεο εηαηξείαο HomeExchange.com ζηελ Διιάδα, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα 

ηεο, ηελ πιήξε ελεκέξσζε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν, θαζψο θαη γηα ηελ δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα κέιε ηεο εηαηξείαο 

ζηελ Διιάδα. Σέινο δελ ζα κπνξνχζα θπζηθά λα μεράζσ θαη λα επραξηζηήζσ 

νπσζδήπνηε μερσξηζηά ηνλ Απφζηνιν, ηελ Μηραέια θαη ηελ αδεξθή κνπ Μαξηάλλα 

πνπ κε βνήζεζαλ ζε δχζθνιεο ζηηγκέο θαη κε ηελ ςπρνινγηθή ηνπο ππνζηήξημε κνπ 

έδσζαλ ηελ θαηάιιειε ψζεζε γηα λα ζπλερίζσ. 
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Πεξίιεςε 

Αλάκεζα ζηηο πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ηείλνπλ λα αιιάμνπλ 

ραξαθηήξα, ελ πνιινίο εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ, είλαη θαη ν ηνπξηζκφο. 

ε απάληεζε εκθαλίδεηαη ε πξσηνπνξηαθή ηδέα ελφο λένπ είδνπο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ: νη αληαιιαγέο θαηνηθηψλ γηα δηαθνπέο (Home Exchange). ηελ παξνχζα 

εξγαζία αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαηλνηνκίαο 

θαη ηνπξηζκνχ∙ ζηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ 

νλνκάδεηαη αληαιιαγέο ζπηηηψλ (ηη είλαη νη αληαιιαγέο ζπηηηψλ; πψο γίλνληαη; πφζνη 

αιήζεηα γλσξίδνπλ γηα απηή ηελ πξσηνπνξηαθή ηδέα;) θαη ηέινο κειεηάηαη ην πξνθίι 

ησλ Διιήλσλ πνπ αθνινπζνχλ απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ κέζσ έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηαλέκνληαο ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ δείρλνπλ φηη ε ζεκεξηλή θνηλσλία είλαη ππέξ ησλ λέσλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ νη νπνίεο αληηηίζεληαη ζηνλ παξαδνζηαθφ καδηθφ ηνπξηζκφ. Σέινο, 

ε λέα απηή ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ, επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε γηα ρεηξαθέηεζε  

απφ ηελ παξαδνζηαθή ηνπξηζηηθή εηθφλα θαη απφ ηηο κνξθέο παξαδνζηαθνχ 

ηνπξηζκνχ γεληθφηεξα. 
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“Home Exchange: An innovative, alternative form of 
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security and Home Exchange, Affinities Program, community, destination, impact on 

local economies  

 

Abstract 

Tourism is one of the many aspects of daily life that tend to change, mainly due to the 

economic circumstances. In response to that a new innovative idea for alternative 

tourism has been proposed: the exchange of homes for holiday - Home Exchange. In 

the beginning of the present thesis the connection between entrepreneurship, 

innovation and tourism is discussed; Furthermore, the alternative form of tourism 

called “Home Exchange” is analyzed (what is it? how does it take place? How many 

people know about it?). Lastly, the Greek Home Exchangers‟ profile is researched by 

means of an electronic survey. The results suggest that contemporary societies 

actively support those means of alternative tourism that are in contrast with the 

conventional mass tourism forms.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

 

1.1 ΟΡΙΜΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

 

 Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα φιν θαη πεξηζζφηεξν ε ιέμε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

(entrepreneurship) έξρεηαη ζην πξνζθήλην σο κηα δξαζηεξηφηεηα ηθαλή θαη αλαγθαία 

λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε. Καη φρη άδηθα, αθνχ ζε απηήλ έρνπλ ελαπνηεζεί νη 

ειπίδεο γηα ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

πνιηηψλ. ινη αλαγλσξίδνπλ φηη κε ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, νη 

νπνίεο δε ζα επηθεληξψλνληαη κφλν ζηε δεκηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπο, ζπλεπάγεηαη γηα ηε ρψξα αχμεζε ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, 

παξαγσγή ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκηψλ, αθζνλία θαη πνηθηιία πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, πινχηνο, επξχηεξε αλάπηπμε θαη θπζηθά δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ινηπφλ, σο κηα νινθιεξσκέλε έλλνηα θαη 

δηαδηθαζία θαη νη επηρεηξεκαηίεο σο άηνκα, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά, 

ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη ζηελ νηθνλνκία κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Ση είλαη φκσο ζηα 

αιήζεηα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα; Ση ζεκαίλεη επηρεηξεκαηηθφηεηα; Ζ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε έλλνηα ηελ νπνία ζρεδφλ φινη 

αληηιακβάλνληαη αιιά θαλείο δελ κπνξεί λα νξίζεη επαθξηβψο. Πνιινί νξηζκνί έρνπλ 

δνζεί γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. Αξρηθά ζαλ έλα γεληθφ νξηζκφ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηεο πξσηνβνπιίαο ζε 

απνηέιεζκα θαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία λα πξνθχςεη θαη νηθνλνκηθφ θέξδνο. 

Πεξηιακβάλεη ζαλ βήκαηα ηελ θαηλνηνκία, ηελ εγεζία, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο. ια απηά ηα ζηνηρεία θαζηζηνχλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ζχγρξνλε νηθνλνκία. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο ρψξεο έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε θαη 

ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, νη νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ ήδε 

αξρίζεη λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζεσξείηαη πιένλ ε ιχζε 

ζηελ νινέλα απμαλφκελε αλεξγία, θαη ζεκαληηθφο θαηαιχηεο γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκηθή επεκεξία (Lee and Wong, 2007). Οη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη 

κηα δηαδηθαζία θαη φρη έλα ζηαηηθφ θαηλφκελν ή έλαο ζαθήο θαη κεηξήζηκνο 

νηθνλνκηθφο παξάγνληαο (Pirich, 2001). 

Δηδηθφηεξα πιένλ ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη απφ επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο 

αλαγθαίν λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα έληαμεο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, κε ην ζθεπηηθφ πσο 

βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Τπάξρνπλ 

νξγαληζκνί πνπ πξνάγνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην 
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επίπεδν, φπσο ην JCI (Junior Champer International), ε JADE, ε EYROPEN θαη 

άιινη. Έλαο άιινο απιφο νξηζκφο πεξηγξάθεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο ην μεθίλεκα 

κηαο επηρείξεζεο. Γη‟απηφ θαη ζηε δηεζλή γιψζζα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην μεθίλεκα 

κηαο επηρείξεζεο νξίδεηαη θαη σο start up. Έλαο δηαθνξεηηθφο νξηζκφο είλαη φηη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δηαδηθαζία αθηέξσζεο ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο γηα ηε 

δεκηνπξγία θάηη λένπ, ην νπνίν εκπεξηέρεη αμία, κέζσ ηεο αλάιεςεο ηνπ ζρεηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ, ςπρνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ξίζθνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή αλακέλεηαη λα 

αληακείςεη ηνλ εκπιεθφκελν πξνζθέξνληάο ηνπ ρξεκαηηθά νθέιε ή πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη αλεμαξηεζία (Hisrich & Peters (2002)). 

Γεληθφηεξα επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ θαη ηερλνινγηθψλ λεσηεξηζκψλ θαη 

γεληθψο ε αλάιεςε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαδήηεζε επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ πξνο φθεινο ηφζν ηνπ αηφκνπ πνπ επηρεηξεί φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ. Ηζνδπλακεί κε ηε δεμηφηεηα ηεο νξγάλσζεο, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο κηαο ηδέαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθεξζεί ζηελ αγνξά 

έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία κε ηξφπν έμππλν, πξσηφηππν, αληαγσληζηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Οη φξνη «επηρείξεζε» θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνέξρνληαη απφ ην ξήκα 

«επηρεηξψ» θαη έρεη ηελ έλλνηα ηνπ θάηη θαηλνχξην, θαηλνηνκψ, δεκηνπξγψ. Σα 

νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε δεκηνπξγία πινχηνπ, κέζσ λέσλ 

ζπλδπαζκψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ε εγεζία, ε θαηλνηνκία, ε αληαγσληζηηθφηεηα, 

ην ξίζθν θαη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (Μπνπξαληάο, 2012). Άξα, ζηφρνο κίαο 

επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγία πινχηνπ ή αιιηψο πξνζηηζέκελεο αμίαο, δειαδή ε 

επηζηξνθή αμίαο κεγαιχηεξεο απφ απηήλ πνπ ν επηρεηξεκαηίαο επέλδπζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ πνπιάεη. Ζ αμία απηή πνπ 

επηζηξέθεηαη, δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή, αιιά θαη αμία γηα ην άηνκν, γηα κία 

θνηλφηεηα ή γηα νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζπλεηζθέξεη, επίζεο ζηελ 

θνηλσληθή επεκεξία θαη ηελ πξφνδν. ηαλ έλαο επηρεηξεκαηίαο δεκηνπξγεί κία 

επηρείξεζε δελ δηαζέηεη θακία βεβαηφηεηα γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα, δειαδή, εκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο ηνπ θηλδχλνπ 

(επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν) ή αθφκα θαη ηεο πηζαλφηεηαο απνηπρίαο. 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ είλαη επηζηήκε, λα ηελ ζπνπδάζεηο, λα ηελ εθαξκφζεηο 

θαη λα πεηχρεηο απνηειέζκαηα. Γελ αθνινπζεί θαλέλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν λα ην 

αθνινπζήζεηο θαη λα πεηχρεηο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα θξάκα επηζηήκεο, 

ηέρλεο θαη εκπεηξηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ζπλδπαζκφο δε απηψλ ησλ ηξηψλ ζπληζηνχλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα, ν βαζκφο αλάπηπμεο ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεη θαη ηνλ 

βαζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο. Δθείλν δε πνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία, δελ είλαη ηα θεθάιαηα, νχηε νη εγθαηαζηάζεηο, νχηε νη 

βηνκεραληθνί εμνπιηζκνί. Δίλαη ε ζπλνιηθή ζηάζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ ηηο γλψζεηο, ην ηαιέλην, ηηο 

δεμηφηεηεο, ηηο εκπεηξίεο, ηηο ζπλήζεηεο, ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο ςπρηθέο αξεηέο θαη ηηο 

ςπρηθέο αληνρέο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Γελ αζθείηαη κε έλαλ 

θαη κνλαδηθφ ηξφπν, αιιά απνηειεί θαηά θχξην ιφγν λννηξνπία. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν, κεκνλσκέλα ή ζην πιαίζην 

ελφο νξγαληζκνχ, λα αλαγλσξίδεη ηηο επθαηξίεο θαη λα ηηο εθκεηαιιεχεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη πξνζηηζέκελε αμία ή λα έρεη νηθνλνκηθφ φθεινο. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα ή ε θαηλνηνκία ηνλ βνεζνχλ λα εηζέιζεη ζε κία ππάξρνπζα αγνξά ή 

λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ ζ‟ απηήλ, λα αιιάμεη ή αθφκε θαη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα αγνξά. Γηα λα απνβεί επηηπρήο κία επηρεηξεκαηηθή ηδέα 

απαηηείηαη ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ή ηεο θαηλνηνκίαο κε ηε 
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ρξεζηή δηαρείξηζε θαη ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο κηαο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε αλάπηπμή ηεο, θαζ‟ φιεο ηεο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηεο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε, 

άπηεηαη ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κίαο επηρείξεζεο. 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνξά ηα άηνκα, ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο πξνβαίλνπλ θαηά ηελ εθθίλεζε, εμαγνξά ή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ή ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ κηαο επηρείξεζεο. 

Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα θαη είδνο επηρείξεζεο. Δθαξκφδεηαη 

ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο νηνπδήπνηε κεγέζνπο ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο κηαο επηρείξεζεο, απφ ηε θάζε ηεο εθθίλεζεο έσο ηελ 

αλάπηπμε, ηε κεηαβίβαζε, ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ή ηελ επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο. 

Αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ θιάδσλ, ηερλνινγηθψλ ή παξαδνζηαθψλ, ηηο κηθξέο 

θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο: νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο (ζπλεηαηξηζκνί, ηακεία αιιειαζθάιηζεο, ελψζεηο θαη ηδξχκαηα) ή κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί (Πεγή: Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Πξάζηλε 

Βίβινο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε). 

Ο πξψηνο αθαδεκατθφο πνπ αλαγλψξηζε ηε ζεκαζία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ήηαλ ν Alfred Marshall. Σν 1890, ν Alfred Marshall  

ζην έξγν ηνπ «Principles of Economics» αλαγλψξηζε φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

παξάγνληεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ε γε, ε εξγαζία, 

ην θεθάιαην θαη ε νξγάλσζε. Οη ηξεηο πξψηνη παξάγνληεο ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ 

ηέηαξην παξάγνληα, πνπ είλαη ε νξγάλσζε. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο νξγάλσζεο ή αιιηψο, εθείλνλ ηνλ 

παξαγσγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζεκειηψλεη ηελ νηθνλνκηθή ζθέςε θαη ζπλδπάδεη ηνπο 

άιινπο ηξεηο ζπληειεζηέο γηα ηα δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Ο φξνο 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνλ έρνπκε δεη λα πεξηγξάθεη κηα ζεηξά 

απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε δεκηνπξγία, ε ίδξπζε, ε δηαρείξηζε, ε δηνίθεζε 

θιπ. κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Αλ ζηεξηρζνχκε ζε νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο κειέηεο, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο κηα νινθιεξσκέλε 

δηαδηθαζία θαη φρη σο έλα κεηξήζηκν νηθνλνκηθφ κέγεζνο. Άξα, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ελλνείηαη σο «κηα δπλακηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα 

άηνκα πξνζδηνξίδνπλ ζπλερψο ηηο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη ηηο 

εθκεηαιιεχνληαη πνπιψληαο αγαζά θαη ππεξεζίεο». Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, 

κεηαηξέπνληαη φιεο νη θαηλνηφκεο ηδέεο ζε νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, γεγνλφο ην νπνίν 

απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δλαο νξηζκφο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α), είλαη απηφο φπνπ, «νη επηρεηξεκαηίεο είλαη νη 

θνξείο ηεο αιιαγήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, είλαη εθείλνη πνπ 

κε ηελ δξάζε ηνπο δεκηνπξγνχλ, δηαρένπλ θαη εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο, δελ 

επηδηψθνπλ λα αμηνπνηήζνπλ κφλν ηηο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, αιιά έιθνληαη απφ ηελ 

αλάιεςε θηλδχλνπ θαη αξέζθνληαη λα βιέπνπλ ηελ επηβεβαίσζε ηνπ πξναηζζήκαηνο 

ηνπο». Σέινο επηρεηξεκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ην Harvard Business Scholl, είλαη κηα 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, ή ε ζχιιεςε κηαο επθαηξίαο θαη ε επηδίσμε εθκεηάιιεπζεο 

ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ έιεγρν ή ηελ θαηνρή κέζσλ πινπνίεζεο ηεο. Ο P.Drunker 

δήισζε φηη «ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ είλαη νχηε επηζηήκε αιιά νχηε θαη ηέρλε, 

αιιά είλαη ε πξαθηηθή ζηελ νπνία ε γλψζε απνηειεί ην κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο. Δίλαη ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο, παξά ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο». Σέινο, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή, 

νπηηθή ή δηνηθεηηθή, πνπ ηελ νξίδεη ν θαζέλαο.  
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1.2 ΣΑ ΚΙΝΗΣΡΑ ΠΟΤ ΩΘΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Σα άηνκα σζνχληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ θάπνηα θίλεηξα. Σα 

θπξηφηεξα είλαη ηα εμήο: 

 Σν θέξδνο: Ζ νηθνλνκηθή αληακνηβή είλαη απφ ηα ζπνπδαηφηεξα 

θίλεηξα, ίζσο ην ζπνπδαηφηεξν. Οη επηρεηξεκαηίεο πξνζδνθνχλ κηα 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο, ε νπνία, φρη κφλν ζα ηνπο απνδεκηψζεη γηα ην 

ρξφλν πνπ έρνπλ επελδχζεη, αιιά ζα ηνπο αληακείςεη ηθαλνπνηεηηθά 

γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

 Ζ αλεμαξηεζία: Ζ ειεπζεξία γηα αλεμάξηεηε εξγαζία είλαη κηα άιιε 

αληακνηβή-θαη θίλεηξν νπσζδήπνηε- ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δίλαη 

πνιχ ζπλεζηζκέλε ε θξάζε «ζέισ λα είκαη αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ κνπ» 

ή «δε ζέισ λα έρσ θαλέλα πάλσ απφ ην θεθάιη κνπ». 

 Ζ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε: Ζ αλάπηπμε κηαο 

επηρείξεζεο ζηεξίδεηαη, εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηελ πξφζεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηία γηα αλάδεημε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ 

ηνπ. Γηα λα γίλεη θάπνηνο πεηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο ρξεηάδεηαη λα 

κπνξεί λα αληεπεμέξρεηαη κε ην ξίζθν, ηελ αβεβαηφηεηα, ην ζηξεο, λα 

ρεηξίδεηαη επαξθψο ηηο πνιππνίθηιεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη λα 

δηνηθεί ηελ επηρείξεζε κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. Πνιινί γίλνληαη 

επηρεηξεκαηίεο γηα λα βηψζνπλ απηφ ην αίζζεκα πξνζσπηθήο 

θαηαμίσζεο θαη απηννινθιήξσζεο, πνπ απνξξέεη απφ ηε δεκηνπξγία 

κηαο νινθιεξσκέλεο θαη παξαγσγηθήο νληφηεηαο, φπσο είλαη κηα 

ζσζηή επηρείξεζε. 

 Μηα ελαιιαθηηθή επηινγή απέλαληη ζε κηα κε ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία: 

Πνιινί επηρεηξεκαηίεο ήηαλ ζην παξειζφλ ζηειέρε ή εξγαδφκελνη 

γεληθφηεξα ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. Δλψ δελ ππήξρε θίλδπλνο απφιπζήο 

ηνπο, θάπνηα ζηηγκή δηαπίζησζαλ φηη ε δνπιεηά ηνπο δελ ηνπο 

ηθαλνπνηνχζε πιένλ. Άιινη αληηιήθζεθαλ φηη νη πηζαλφηεηεο εμέιημεο 

ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη απηφ πξνθαλψο δελ ήηαλ θαζφινπ 

ππνθηλεηηθφ γη‟απηνχο. Τπάξρεη φκσο θαη κηα άιιε θαηεγνξία, απηψλ 

πνπ είραλ μεθηλήζεη ηελ επηρείξεζή ηνπο σο δεχηεξε δνπιεηά θαη φηαλ 

δηαπίζησζαλ φηη πεγαίλεη πνιχ θαιά, εγθαηέιεηςαλ ηε κηζζσηή 

εξγαζία ηνπο θαη αζρνιήζεθαλ απνθιεηζηηθά κε ηε δηθή ηνπο 

επηρείξεζε. 

 Ζ ππάξρνπζα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε: Απνηειεί έλα εμίζνπ ηθαλφ 

θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δίλαη 

ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν θπξίσο αγφξηα, παηδηά επηρεηξεκαηηψλ λα 

αλαιακβάλνπλ θαη λα ζπλερίδνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηελ νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο γηα ηνλ κέιινληα επηρεηξεκαηία λα 

σζείηαη απφ πξνζσπηθή επηζπκία ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη φρη λα ηνπ επηβάιιεηαη ε επαγγεικαηηθή απηή επηινγή άκεζα ή 

έκκεζα είηε απφ ηελ νηθνγέλεηα είηε απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά παθέηα 

είηε ηέινο απφ άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 
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1.3 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Ζ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε ε αλάπηπμε ηνπ ζήκεξα λα κελ 

επεξεάζεη ην κέιινλ ησλ επνκέλσλ γεληψλ (βηψζηκε αλάπηπμε), έρεη ζπάζεη ηελ 

αξλεηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζην θφζηνο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν ελδηαθέξνλ ηεο αγνξάο ζηξέθεηαη έληνλα πιένλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο «πξάζηλεο» νηθνλνκίαο, πξνάγνληαο έηζη ηελ «πξάζηλε» 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

ην πιαίζην απηφ, ε ιεγφκελε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλαδχεηαη σο κηα 

λέα κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε κηα θηιηθή κνξθή κε ην 

πεξηβάιινλ. Δλζσκαηψλεη ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά 

θαη νδεγεί ζε δήηεζε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ζαλ επθαηξία θαη φρη ζαλ εκπφδην. 

Πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη εθείλε ε κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ε νπνία ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ζέηεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

πλίζηαηαη ζηε ζεηηθή ζηάζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία, ηφζν κε ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ παξάγεη, φζν θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο. 

Δζηηάδεηαη ζε δχν βαζηθέο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηψλ θαη θνηλσληψλ, ζηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ απαίηεζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ήπηα αμηνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο κέζα απφ επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 

πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ. 

Πξάζηλνη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα είλαη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

ηα παλεπηζηήκηα θ.ά., φρη κφλν νη επηρεηξήζεηο θαη νη ηδηψηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

πξάζηλσλ επηρεηξήζεσλ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ην δεπηεξνγελή 

ηνκέα κε ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κε κεζφδνπο θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα κε ην εκπφξην ησλ πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη ηέινο, 

ηνλ ηεηαξηνγελή ηνκέα κε ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ πξνβνιή. Φπζηθά, ε πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπκπίπηεη θαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, αθνχ πεξηβάιινλ θαη ηνπξηζκφο 

απνηεινχλ αιιειέλδεηεο έλλνηεο, θαζψο ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ην πεξηβάιινλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ θαη ην βαζκφ δηαηήξεζήο ηνπ. η πιαίζην κηαο 

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ λα εληάζζεηαη αξκνληθά κε ην πεξηβάιινλ κπνξνχλ 

λα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ θαη ππαίζξηαο αλαςπρήο νηθνινγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ζεηξά πφξσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηνπία ή ρψξνπο ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηαθφξνπ βαζκνχ έιμεο γηα ηνλ ηνπξηζηηθφ πιεζπζκφ. Σν 

πεξηβάιινλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θάζε 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο νπφηε ε πξνζηαζία θαη ε αλάδεημή ηνπ απνηεινχλ βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο καθξνρξφληαο βησζηκφηεηαο θαη επηθεξδνχο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα φξηα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθιείνπλ φρη κφλν ηηο άκεζεο, 

αιιά θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί ε πξάζηλε αλάπηπμε θαη ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 
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1.4 ΘΔΣΙΚΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηηο κέξεο καο, ζπκθέξεη ηνλ επηρεηξεκαηηία,αθνχ 

θαιχπηεη κηα επξεία γθάκα πιενλεθηεκάησλ: 

 Μπνξεί λα κεησζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο 

 Γεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέεο θαη κεγάιεο εκπνξηθέο επθαηξίεο γηα 

ηελ δηάζεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο ζηελ πξάζηλε 

αγνξά 

 Οη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο θαη ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη απφ ην 

θξάηνο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αμηνπνηνχληαη πιήξσο θαη 

απνηειεζκαηηθά. 

 Ζ απφθηεζε δαλείσλ κε επλντθφηεξνπο φξνπο είλαη πην εχθνιε. 

 

1.5 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ζ ζεκαζία ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο είλαη 

γλσζηή ζε φινπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε πνιηηηθψλ θαη 

δξάζεσλ, είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, φπνπ ν 

θαζέλαο νθείιεη λα παίμεη ηνλ δηθφ ηνπ μεθάζαξν ξφιν. Ζ πνιηηεία έρεη ηελ επζχλε 

ησλ απνθάζεσλ, νθείιεη λα ζρεδηάδεη, λα ζέηεη ηνπο θαλφλεο θαη λα ειέγρεη. Ο 

ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη ηελ επζχλε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, πνπ ζα πινπνηήζεη ηελ 

ηνπξηζηηθή πνιηηηθή, επελδχνληαο θαη κεγηζηνπνηψληαο ηα νθέιε γηα ηελ Δζληθή 

Οηθνλνκία. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ 

ηνπξηζκφ είλαη: 

 Γεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο: Γειαδή ε αμηνπνίεζε πφξσλ θαη 

ηθαλνηήησλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ θηινμελίαο ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

αληαπφθξηζε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα αλαςπρή, δηαζθέδαζε θαη 

ελεκέξσζε γηα ηνλ ηφπν πνπ επηζθέπηνληαη. 

 Αλάιεςε θηλδχλνπ (ξίζθνπ): Ζ δηάζεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο δελ 

ζεκαίλεη νπσζδήπνηε θαη επηηπρία. Σν ξίζθν είλαη βαζηθή ζπληζηψζα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γελ ππάξρεη ηίπνηα ζίγνπξν θαη 

εμαζθαιηζκέλν γηα ηνλ επηρεηξεκαηία πνπ πνιιέο θνξέο ξηζθάξεη ηελ 

πεξηνπζία ηνπ θαη ην φλνκά ηνπ ζηελ θνηλσλία. 

 Αθηέξσζε ρξφλνπ: Πνιιέο θνξέο αηειείσηεο ψξεο αγσλίαο, 

ππνινγηζκψλ, ζρεδηαζκνχ, δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ θηι. 

 Αληακνηβή (θέξδνο): Σν θέξδνο ζηελ Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

είλαη κηα παξεμεγεκέλε έλλνηα θαη ε δεκφζηα δσή καο βξίζεη απφ 

παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην θέξδνο, φπσο πρ λα ζπγρέεηαη ε 

θεξδνθνξία ή ε θεξδνζθνπία (πνπ είλαη πξνζεγγίζεηο έληηκεο, λφκηκεο 

θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσλία ζε κηα αλνηρηή νηθνλνκία) κε ηελ 

αηζρξνθέξδεηα (πνπ είλαη πνιιέο θνξέο παξάλνκε θαη ζίγνπξα πάληα 

βιαπηηθή γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν). 

ιεο νη θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρνπλ ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ησλ πξνζέζεσλ θαη 
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ησλ εμαγγειηψλ. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο νη πξψηεο 

δξάζεηο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ: 

 ηε ζηαδηαθή απεκπινθή ησλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο επελδχζεσλ 

απφ ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε ζσζηή ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ. 

 ην άλνηγκα ζε λέεο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ηνπ θφζκνπ κέζσ κηαο 

ζχγρξνλεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσληαθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο. 

Δπηπιένλ, ζηελ ζπλέρεηα γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά ην θξάηνο, νη ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θαη νη ηνπξηζηηθέο θαη ζπλαθείο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα: 

 Ζ πνιηηεία ε νπνία δηακνξθψλεη ην νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ 

θαη παξέρεη θαη ππεξεζίεο. 

 Οη πεξηθέξεηο νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ θαη πξνβάιινπλ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη επνκέλσο εληζρχνπλ, ή 

απνδπλακψλνπλ αλ δελ ηα θαηαθέξνπλ, ηελ ζπλνιηθή ζεηηθή εκπεηξία 

ηνπ επηζθέπηε. 

 Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη επνκέλσο ζπκκεηέρνπλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζεηηθήο εκπεηξίαο ηνπ επηζθέπηε. 

Γηα λα εληζρπζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ πξέπεη λα ππάξμνπλ θίλεηξα: 

 Πνηνηηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο. 

 Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ππνδνκψλ ζηηο κεηαθνξέο (πρ ζηδεξνδξνκηθέο 

γξακκέο, νδηθέο αξηεξίεο, αεξνδξφκηα). 

 Δλέξγεηα, πδάηηλνη πφξνη θηι κε καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. 

 Δμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηνπ ΔΠΑ. 

 Πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ. 

1.6 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

ε κηα επνρή φπνπ νιφθιεξεο νηθνλνκίεο θαη βηνκεραλίεο έρνπλ βπζηζηεί ζε 

νηθνλνκηθή θξίζε ή βξίζθνληαη ζην δξφκν ηεο αλάθακςεο, νη εγέηεο ησλ θξαηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ αγσλίδνληαη γηα λα εμηζνξξνπεζνχλ νη βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο 

ηεο επηβίσζεο κε ηε καθξνπξφζεζκε δήηεζε γηα ηελ εμεχξεζε λέσλ πεγψλ 

αλάπηπμεο. Πνηέ δελ ήηαλ ε αλάγθε γηα θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηφζν 

επηηαθηηθή φζν ζήκεξα. 

Έλα κεγάιν ηκήκα ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη 

αληηιεθζεί ηελ αλάγθε ηεο πξαγκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη έρεη θαζνξηζηεί κηα ζαθήο 

ζρέζε κεηαμχ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Με ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αλαζεσξεί ηηο 

νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο ή πηνζεηεί λέεο πξνζεγγίζεηο γηα εηαηξηθέο ζρέζεηο, έηζη 

ψζηε νη εηαηξείεο λα επσθειεζνχλ απφ ηελ χθεζε θαη λα κεηαηξέςνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο ζε πην θαηλνηνκηθέο. Σψξα είλαη ε ψξα γηα ηνπο θνξείο ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαη ηνπο εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα εζηηαζζνχλ ζηηο καθξνπξφζεζκεο 

πνιηηηθέο κε ηνλ εληνπηζκφ, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ έκπλεπζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

θαη ησλ θνξέσλ θαηλνηνκίαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκίαο, ζε θάζε αγνξά.  

Ζ Παγθνζκηνπνίεζε θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

άιιαμαλ ξηδηθά ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ηνλ αληαγσληζκφ, ελψ ε άλνδνο ησλ 
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δπλακηθψλ θέληξσλ θαη ρσξψλ ηεο Αζίαο κεηέβαιε ηε γεσγξαθία ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο θαη νδήγεζε ζε αληζνξξνπίεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ζήκεξα ηελ παξαγσγηθή 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηεο Γχζεο. ηε ζπγθπξία απηή, ε Δπξψπε θαη νη ΖΠΑ 

πηνζέηεζαλ ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο έληαζεο-γλψζεσλ θαη θαηλνηνκίαο. ηε ζεσξία 

ηεο αλάπηπμεο θπξηάξρεζε κηα νκάδα πξνζεγγίζεσλ πνπ έγηλαλ γλσζηέο σο «ζεσξία 

λέαο αλάπηπμεο», «εμειηθηηθή νηθνλνκηθή ζεσξία», «νηθνλνκηθά ηεο θαηλνηνκίαο», νη 

νπνίεο ζέηνπλ ηε γλψζε, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία ζην θέληξν ησλ 

δπλάκεσλ πνπ θαζνδεγνχλ ηελ αλάπηπμε. ηελ πνιηηηθή θπξηάξρεζαλ επίζεο 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία, φπσο ε 

ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο κε ηνπο θηιφδνμνπο αιιά αλέθηθηνπο ζηφρνπο ηεο γηα 

ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε ζηξαηεγηθή γηα θαηλνηνκία θαη 

βηψζηκε αλάπηπμε ζηηο ΖΠΑ, ε ζηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ Ο.Ο..Α.  

ήκεξα είλαη πιένλ απνδεθηφ θαη ηεθκεξηψλεηαη ζηαηηζηηθά, φηη νη παξάγνληεο 

ηεο αλάπηπμεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ αλεηδίθεπηε 

εξγαζία, αιιά κε ηε γλψζε, ηελ έξεπλα, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Ζ 

γλψζε πξνζθέξεη ζπλζήθεο γηα απμαλφκελεο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο θαη δεκηνπξγεί 

επθαηξίεο γηα ζρεδφλ απεξηφξηζηε αλάπηπμε. ε δηάθξηζε κε ηε λενθιαζηθή 

νηθνλνκηθή ζεσξία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο αγνξέο θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο, ηα νηθνλνκηθά ηεο θαηλνηνκίαο 

επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνιπεζληθέο, πφιεηο, 

πεξηθέξεηεο θαη βηνκεραληθνί θιάδνη θαηλνηνκνχλ θαη γίλνληαη πην αληαγσληζηηθνί. 

Αιιά απηή ε βεβαηφηεηα γηα ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο δπλάκεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεκαληηθφηεξε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην πψο 

παξάγεηαη θαη θαζνδεγείηαη ε θαηλνηνκία.  

ην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, ε ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα εηζάγνπλ ζηελ αγνξά λέα, 

θαηλνηφκα (innovative) πξντφληα πξηλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, απνηειεί ίζσο ην 

κεγαιχηεξν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπο. Απηφ είλαη πξνθαλέο, αθνχ κε ηνλ 

ηξφπν απηφ νη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο απνθηνχλ ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο κε 

παξάιιειε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Πνιιέο ζρεηηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ θαηλνηνκνχλ ζπλερψο έρνπλ θαηά κέζν φξν δηπιάζηα θέξδε απφ ηηο 

ππφινηπεο. Έηζη ινηπφλ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ πξνθαλέο, πσο ζε φια ηα 

βηνκεραληθψο πξνεγκέλα θξάηε, ε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο-άξα θαη θάζε πεξηνρήο-πεγάδεη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

αλαπηχζζεηαη θαη λα παξάγεη ζπλερψο θαηλνηνκηθά πξντφληα. Ο Chris Freeman, 

εμέρνπζα κνξθή ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο θαηλνηνκίαο, θάλεη έλα βήκα παξαπάλσ θαη 

ππνζηεξίδεη φηη «ε έιιεηςε θαηλνηνκίαο ηζνδπλακεί κε ζάλαην». 

Ο φξνο θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα: 

ηε ζχιιεςε ηεο λέαο ηδέαο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαη ηέινο ηελ πινπνίεζή ηεο ζηελ 

πξάμε. Έηζη, ε θαηλνηνκία απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξε-

καηηθφηεηαο (entrepreneurship). H δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο (innovation 

management), δειαδή ην πψο δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνχξγηα ηδέα, ην πψο θαη κε πνηα 

θξηηήξηα αμηνινγείηαη, ην πψο ρξεκαηνδνηείηαη θιπ, είλαη κηα ηδηαηηέξσο επίπνλε θαη 

απαηηεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο απνηειεζκαηηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπξσ-

πατθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζηεξίρζεθε ζηνλ Δπξσπατθφ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ γηα ηελ 

Καηλνηνκία (European Innovation Scoreboard), ε ρψξα καο θαηαιακβάλεη ηελ 

ηειεπηαία ζέζε ζηελ Δπξψπε ησλ 15 θαη κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ζηελ Δπξψπε ησλ 27.  
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Σα αζζελέζηεξα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο εληνπίδνληαη ζηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, ζην θεθάιαην επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ζηελ 

θαηνρχξσζε κε δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ζηελ επξπδσληθή δηείζδπζε, ζηε δηα βίνπ 

θαηάξηηζε, ζηελ επέλδπζε ζε έξεπλα απφ ηε κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο εμαγσγέο 

πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο, θαη ηέινο ζηελ απαζρφιεζε ζε κεηαπνίεζε κέζεο 

θαη πςειήο ηερλνινγίαο. Παξάιιεια, είλαη αμηνζεκείσην φηη ηφζν ε εηζξνή μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα φζν θαη νη ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ αληη-

πξνζσπεχνπλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εθξνψλ θαη εηζξνψλ ηεο επ-

ξσδψλεο. 

Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

γεληθά ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνγνεηεπηηθά 

ρακειή απφδνζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα απηφ, θαζηζηνχλ επηηαθηηθφ 

ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο ζηελ ρψξα καο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη κηα ηέηνηα πνιηηηθή κπνξεί λα βαζηζζεί ζε λένπο επηζηήκνλεο θαη 

επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ έλα επαξθψο πςειφ επίπεδν γλψζεσλ ζε 

ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

1.7 ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

Καηλνηνκψ ζηα αξραία ειιεληθά ζεκαίλεη «αλνίγσ λένπο δξφκνπο», ελψ ν αγγιηθφο 

φξνο «Innovation» πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ξήκα «innovo» πνπ έρεη ηελ έλλνηα 

ηνπ θάλσ θάηη λέν. ηελ νηθνλνκηθή νξνινγία φκσο, εηζήρζε απφ ηνλ Schumpeter ν 

νπνίνο ηζρπξηδφηαλ φηη ε θαηλνηνκία είλαη κηα ξηδνζπαζηηθή θαη δηαηαξαθηηθή πξάμε 

απφθιηζεο απφ ηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο θαη δηαηαξάζζεη ηελ θνηλσληθή δνκή. Ο 

Schumpeter δηέθξηλε πέληε ηχπνπο θαηλνηνκίαο: 

 Δηζαγσγή λέαο παξαγσγηθήο κεζφδνπ. 

 Γεκηνπξγία λέαο αγνξάο 

 Καηάθηεζε λέαο πεγήο γηα ηελ πξνκήζεηα πξψηεο χιεο ή εκηηειψλ 

πξντφλησλ 

 Γεκηνπξγία λένπ ηχπνπ βηνκεραληθήο νξγάλσζεο 

 Δηζαγσγή λένπ αγαζνχ ή ζεκαληηθήο βειηίσζεο. 

Οη Freeman θαη Soete (1997) πηζηεχνπλ φηη πνιιέο απφ ηηο ιεγφκελεο 

θαηλνηνκίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη παξά βειηησκέλεο/βαζκηαίεο αιιαγέο ζην 

πψο γίλνληαη ηα πξάγκαηα. ηελ πεξίπησζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, π.ρ. ξηδηθή 

θαηλνηνκία ζεσξείηαη ε εηζαγσγή ηνπ πξψηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηελ αγνξά, ελψ ε 

κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπζθεπήο ή ε ζπλερφκελε πξνζζήθε λέσλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη βειηησηηθέο αιιαγέο. 

ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο πνπ έρνπλ 

νξηνζεηεζεί θαη δηαηππσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Οξηζκέλνη 

απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο είλαη νη εμήο: 

 «Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ απφ ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλαιιαγέο κε άιινπο 

ζην πιαίζην κίαο ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο.» (Van de ven, 1986) 

 Μηα δηαδηθαζία πνπ μεθηλάεη κε κία εθεχξεζε θαη χζηεξα απφ ηελ 

αλάπηπμή ηεο, θαηαιήγεη ζηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο, 

ππεξεζίαο ή δηαδηθαζίαο ζηελ αγνξά.» (Acs & Audretsch, 1990) 

 Οη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ 

θαηλνηνκνχλ. Πξνζεγγίδνπλ ηελ θαηλνηνκία, κε ηελ επξχηεξε ηεο 
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έλλνηα, πηνζεηψληαο, ηφζν θαηλνχξηεο ηερλνινγίεο, φζν θαη 

θαηλνχξηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο πξντφλησλ.» (Peter Drucker) 

 «…θαηλνηνκία δε ζεκαίλεη κφλν ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ελφο 

ζεκαληηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζην αλψηαην επίπεδν ηερληθήο (ξηδηθή 

θαηλνηνκία), αιιά ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 

αθφκε θαη κηθξήο-θιίκαθαο αιιαγψλ ζην ηερλνινγηθφ know-how» 

(Paul Gardiner) 

 Ζ θαηλνηνκία θαηά ηα δηάθνξα ιεμηθά είλαη: «Ζ δξάζε γηα εηζαγσγή 

λεσηεξηζκνχ ή έλα πξάγκα πνπ εηζάγεηαη σο λεσηεξηζκφο.» 

 «Ζ βηνκεραληθή θαηλνηνκία πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηερληθνχ 

ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, δηνίθεζεο θαη εκπνξίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ή βειηησκέλνπ πξντφληνο ή κε ηελ πξψηε 

εκπνξηθή εθαξκνγή κηαο λέαο ή βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο ή 

εμνπιηζκνχ.» (Christopher Freeman, 1982)  

 Τπάξρεη θαη έλαο νξηζκφο ηεο έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο, ν νπνίνο νξίδεη φηη, «θαηλνηνκία είλαη ε εηζαγσγή κηαο λέα 

κεζφδνπ παξαγσγήο πνπ κεηψλεη ην θφζηνο ή ε εηζαγσγή ελφο λένπ 

πξντφληνο θαιχηεξνπο θαη πξνηηκφηεξνπ απφ ην παιηφ». 

Σειηθά ζα κπνξνχζακε λα δηαηππψζνπκε ζαλ έλα γεληθφ απνδεθηφ φξν, πσο ε 

θαηλνηνκία νξίδεηαη σο ε ρξήζε ηεο γλψζεο, κε ζθνπφ ηε κεηαηξνπή ησλ λέσλ ηδεψλ 

ζε λέα πξντφληα-ππεξεζίεο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

ηε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο ρξεζηκνπνηνχληαη λέεο ή ήδε ππάξρνπζεο δεμηφηεηεο 

θαη γλψζεηο, κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα απμήζνπλ 

ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ θαηλνηνκία ζπλδέεηαη ηφζν κε ηε δηαδηθαζία φζν θαη κε ην απνηέιεζκα. 

Καηλνηνκία πθίζηαηαη ζηελ παξαγσγή, ζηελ αθνκνίσζε θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε κε 

επηηπρία ησλ λέσλ επηηεπγκάησλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα. Ζ θαηλνηνκία 

κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλα λέν πξντφλ ή ζε κηα λέα ππεξεζία, ζε κηα κέζνδν 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ε θαηλνηνκία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα λέν πξντφλ ή ζε κηα ππεξεζία, ζε κηα κέζνδν παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ε θαηλνηνκία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

ηερλνινγία, ζηε δηαρείξηζε, ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δληνχηνηο, ε θαηλνηνκία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε κηα 

βειηίσζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππάξρνπζαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν θιεηδί γηα 

ηελ επηηπρία κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία είλαη ε κεηάβαζε απφ ηελ 

αλαθάιπςε ησλ ηδεψλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπο θαη ηελ 

απνδνρή ζηελ αγνξά. 

Ζ θαηλνηνκία δελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο εθεχξεζεο. Ζ 

θαηλνηνκία δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηε γέλλεζε λέσλ ηδεψλ, φπσο γίλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εθεπξέζεσλ, αιιά αληίζεηα απνηειεί κηα νιφθιεξε θαη ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία, πνπ εκπεξηέρεη θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ηδεψλ. Ο δηαρσξηζκφο 

ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηελ εθεχξεζε θξίλεηαη αλαγθαίνο δηφηη πνιιέο θνξέο απηέο νη 

δχν έλλνηεο ζπγρένληαη ιαλζαζκέλα. Ζ εθεχξεζε αθνξά ηε ζχιιεςε ηδεψλ, ελψ 

θαηλνηνκία αθνξά ηελ εκπνξηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ηδεψλ ή εθεπξέζεσλ (Trott, 

2002). 

Δθεχξεζε είλαη ε ζχιιεςε κηαο πξσηφηππεο ηδέαο θαη ε ηερληθή ηεο 

πξαγκαηνπνίεζε. Σα θξηηήξηα επηηπρίαο ηεο είλαη πεξηζζφηεξα ηερληθά, παξά 

εκπνξηθά θαη δελ απνηειεί νχηε αλαγθαία νχηε ηθαλή ζπλζήθε γηα θαηλνηνκία.  Ζ 

αθξηβήο ζρέζε κεηαμχ θαηλνηνκίαο θαη εθεχξεζεο θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Καηλνηνκία (Δπηιχεη εκπνξηθφ πξφβιεκα) 

= 

Θεσξεηηθή ζχιιεςε (Ηδέα γηα θάιπςε αλάγθεο ή επηζπκίαο πειάηε) 

+ 

Σερληθή εθεχξεζε (Δπηιχεη επηζηεκνληθφ πξφβιεκα) 

+ 

Δκπνξηθή εθκεηάιιεπζε (Οδεγεί ζε βειηίσζε επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο) 

 

Ζ ζεσξεηηθή ζχιιεςε αλαθέξεηαη ζε λέεο ηδέεο θαη είλαη ηη ζεκείν εθθίλεζεο 

γηα ηελ θαηλνηνκία. Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη ηδέεο κεηαηξέπνληαη ζε απηά 

πξντφληα ζπληζηά ηελ εθεχξεζε. Οη εθεπξέζεηο φκσο γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε 

πξντφληα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, απαηηνχλ ζθιεξή 

δνπιεηά, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Ζ ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία εθθξάδεη ηελ «θαηλνηνκία». Σέινο, ε θαηλνηνκία δελ απνηειεί 

ηερλνινγηθφ επίηεπγκα, γηαηί ε ηερλνινγία ζπλήζσο απνηειεί ην κέζν γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηδεψλ. 

 

1.8 Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΓΙΑ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΟ 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα εθθξάδεη ην θαηά πφζν ην πξντφλ κηαο εηαηξείαο πξνηηκάηαη 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο έλαληη άιισλ αληαγσληζηηθψλ θαη εμαζθαιίδεη κεξίδην ηεο 

αγνξάο πνπ επηηξέπεη ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο 

νπνηνπδήπνηε πξντφληνο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ πξντφληνο, ηελ ηηκή ηνπ, ηελ 

πνηφηεηα ηνπ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, 

ηελ έγθαηξε εμππεξέηεζε ηεο αγνξάο θ.ά. Με άιια ιφγηα, γηα λα είλαη αληαγσληζηηθή 

κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη ν ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο λα είλαη θαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο ή 

λα θαίλεηαη θαιχηεξνο ιφγσ δηαθήκηζεο, επσλπκίαο θ.ιπ.  

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε 

ηερλνινγία. Γηα λα θαηνξζψζεη κηα εηαηξεία λα πξνζθέξεη θάηη δηαθνξεηηθφ πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη λέα ηερλνινγία ή λα αμηνπνηήζεη ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο κε 

λένπο ηξφπνπο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή πνπ αθνξά ηηο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο κηαο 

εηαηξείαο ζπλήζσο επηηξέπεη ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε καθξνπξφζεζκνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα αθνξά θαη ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο, ην κίγκα κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο, ηελ θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ, ην 

κέγεζνο ηεο εηαηξείαο θ.ά. Σα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα φκσο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

ζπλήζσο βξαρππξφζεζκα θαζψο εχθνια απνηεινχλ αληηθείκελν κίκεζεο. 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα εμαξηάηαη δειαδή ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο θαηλνηνκίεο 

πνπ αθνξνχλ λέα πξντφληα θαη ηξφπνπο παξαγσγήο ή βειηηψζεηο φζσλ ππάξρνπλ. 

Γεδνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο 

ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ, ηε δηεχξπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο, ε θαηλνηνκία πξνζθέξεη ζαθέζηαηα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαζψο: 

 πκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζην κεηαβαιιφκελν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο. 

 Απμάλεη ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 
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 Απμάλεη ηελ επειημία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Απμάλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 πκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. 

 πκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο 

 Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη άλεηα λέεο αγνξέο. 

Ζ θαηλνηνκία σο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κίαο νηθνλνκίαο ζπλδέεηαη 

άξξεθηα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ αμία δειαδή, κηαο εθξνήο πνπ παξάγεηαη απφ 

κία κνλάδα εξγαζίαο ή θεθαιαίνπ. Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί θαη φηαλ ππάξρεη κεηνλέθηεκα ή αδπλακία ζε θάπνηνλ ζπληειεζηή 

παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα, φηαλ ππάξρεη αδπλακία ζε θάπνηνλ παξάγνληα, φπσο είλαη 

ην κεησκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ή ε έιιεηςε θπζηθψλ πφξσλ, ηφηε νη παξαγσγηθνί 

θιάδνη θαηλνηνκνχλ θαη επελδχνπλ ζε λέεο ηερλνινγίεο. 

Ο αληαγσληζκφο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο θαηλνηνκηθέο δξάζεηο κηαο εηαηξείαο. 

Μία εηαηξεία κπνξεί λα κεηαηνπίζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, 

δεκηνπξγψληαο λέα ή πξσηνπφξα πξντφληα/ππεξεζίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

παξακείλνπλ βηψζηκα ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε εηαηξεία 

πξέπεη λα ζέζεη σο θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηελ θαηλνηνκία.  

1.9 Η ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ζ θαηλνηνκία ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη 

απαηηήζεσλ ησλ ππαξρφλησλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ 

πξνηηκήζεσλ θαη απαηηήζεσλ απηψλ ζηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία κηαο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο. Αθνξά, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ηελ αιιαγή ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (πρ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, αγνξέο-ζηφρνη, 

κέζα δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο) κε ζηφρν είηε ηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ (ελεξγεηηθή θαηλνηνκία-proactive innovation) είηε ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απεηιψλ (παζεηηθή θαηλνηνκία-

reactive innovation). 

πγθεθξηκέλα, ε θαηλνηνκία ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ δηαθξίλεηαη θαη 

θαηεγνξηνπνηείηαη σο εμήο: 

 Καηλνηνκία ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ Οηθν-Σνπξηζκνχ (Eco-Tourism): Ζ 

έλλνηα ηνπ Οηθν-Σνπξηζκνχ αθνξά ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνζηαηεχνπλ, αμηνπνηνχλ θαη αλαδεηθλχνπλ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Παξάδεηγκα ε αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο 

γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ή νη δξαζηεξηφηεηεο 

αγξνηνπξηζκνχ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάδεημε ηεο θπζηθήο νκνξθηάο 

ή/θαη πνιηηηζκνχ κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 

 Καηλνηνκία ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο: Ο ηνπξηζκφο 

έρεη θαηά θαηξνχο αλαθεξζεί φηη είλαη έλαο απφ εθείλνπο ηνπο θιάδνπο 

πνπ κπνξεί λα σθειεζεί ηα κέγηζηα απφ ηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. Παξαδείγκαηα θαηλνηνκίαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα γηα κηα 

ειιεληθή επηρείξεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζθνξά λέσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνλ επηζθέπηε κηαο πεξηνρήο βαζηζκέλσλ ζηελ 

ηερλνινγία ή ηελ απνηειεζκαηηθή πξνβνιή κηαο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο κε ρξήζε πξαθηηθψλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ηελ 
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ακθίδξνκε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε πηζαλνχο πειάηεο ηεο απφ 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

 Καηλνηνκία ζηε δηνίθεζε θαη ηηο κνξθέο νξγάλσζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ: Δδψ πεξηιακβάλνληαη 

λεσηεξηζηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζε 

κηα γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ή ζε κηα επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

πνπ πεξηθιείεη πεξηζζφηεξεο ηνπνζεζίεο κε ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο θαηλνηνκηθήο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ηππηθνχ (πρ κε ηε 

κνξθή θνηλήο εηαηξείαο) ή άηππνπ ζπλεξγαζηαθνχ ζρήκαηνο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηδησηψλ, ηνπξηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ζπιινγηθψλ θνξέσλ, 

ηνπηθψλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ κε ζηφρν ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 Καηλνηνκία ζηελ πξνβνιή (marketing) ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ: Δδψ κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξηιάβεη 

ζπλεξγαζηαθέο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο (πρ Tour 

Operators, ηειηθνχο θαηαλαισηέο θηι). Παξαδείγκαηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ κηα πξσηνπνξηαθή εθζηξαηεία πξνψζεζεο κε 

αμηνπνίεζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν ή ζε αγνξέο-ζηφρνπο, ηελ πξνψζεζε κέζσ 

Γηαδηθηχνπ ή ηε δηεμαγσγή κηαο πξνζσπνθεληξηθήο εθζηξαηείαο πξνο 

ππνςήθηνπο επηζθέπηεο κηαο πεξηνρήο. 

 Καηλνηνκία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξνρή λέσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπ θιάδνπ: Ο ζεκαηηθφο ηνπξηζκφο θεξδίδεη έδαθνο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Ζ θαηλνηνκία ζε απηφ ηνλ ηνκέα αθνξά ηελ 

αλαγλψξηζε, πινπνίεζε, αλάδεημε θαη πξνψζεζε λέσλ ηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ γηα ηα νπνία πνιχο ιφγνο έρεη γίλεη ζηελ ρψξα καο αιιά 

αθφκε βξίζθνληαη ζε εκβξπαθφ ζηάδην (πρ ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, 

ηνπξηζηηθά πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ θηι). 

 

1.9.1 ΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΟΦΔΛΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΜΔ ΣΗΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Σα νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ θιάδν ηνπ 

ηνπξηζκνχ είλαη πνιιαπιά θαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. 

 Γηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ. 

 Απνδνηηθφηεξε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

 Πξνζέιθπζε λέσλ επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή θαη δηαηήξεζε ηελ ήδε 

ππαξρφλησλ. 

 Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

θνηλφηεηαο. 

 Αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 Δλδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κε παξάιιειε πξνζηαζία ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηνπ θπζηθνχ θάιινπο ηεο πεξηνρήο. 





15 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

 

2.1 ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

Ο ηνπξηζκφο θάζε άιιν παξά λα ηζρπξηζηεί θαλείο κπνξεί φηη απνηειεί έλα ηπραίν 

θαηλφκελν ησλ εμειηγκέλσλ ζήκεξα θνηλσληψλ. Αληίζεηα, απηφο ρξνλνινγείηαη απφ 

πνιιέο ρηιηάδεο ρξφληα, ίρλε ηνπ δε έζησ θαη ζε ιαλζάλνπζα κνξθή  κπνξνχλ λα 

δηαπηζησζνχλ ζε φιεο ρσξίο εμαίξεζε ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ. Βέβαηα ν ηνπξηζκφο ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ νπσζδήπνηε δηαθνξεηηθφο απφ 

ην ζεκεξηλφ ηφζν σο πξν ηε κνξθή ηνπ φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν, θαζψο θαη 

σο πξνο ηα κέζα ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ 

αλζξψπσλ. (Ζγνπκελάθεο, 2000) 

Απφ ηφηε πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ν άλζξσπνο ζηε γε, κεηαλάζηεπζε απφ ηφπν ζε 

ηφπν. Οη πξφγνλνη ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ, πνπ αλήθαλ ζην είδνο Homoerectus, 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ αλαηνιηθή  θαη λφηηα Αθξηθή, αιιά ην ίδην είδνο βξέζεθε επίζεο 

ζηελ Κίλα θαη ζηελ Ηλδνλεζία, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη, απφ ηελ πξψηε 

πξντζηνξηθή πεξίνδν, κεηαθηλνχληαλ δηαξθψο. Έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο ζεσξίεο πνπ 

επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ ηα αίηηα απηψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θπξίσο κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ηξνθήο ή ηε δηαθπγή απφ 

θάπνηνλ θίλδπλν. 

Ο ηνπξηζκφο ζηεξίρζεθε εμαξρήο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ κπνξνχζαλ λα επηηειεζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ. ηελ αξραία Διιάδα θαη ζηελ 

αξραία Ρψκε, ε χπαξμε ειεχζεξνπ ρξφλνπ ραξαθηήξηδε ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ 

θνηλσληθή ηάμε ησλ αλζξψπσλ. Ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειεχζεξσλ, ησλ 

νηθνλνκηθά ηζρπξψλ θαη ησλ κειψλ ηεο αλψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο, νη νπνίνη 

ζεσξνχζαλ σο βαζηθή ππνρξέσζε ηνπο ηελ ελαζρφιεζε κε ηα «θνηλά». 

Οη εμεξεπλήζεηο θαη ηα ηαμίδηα ησλ αξραίσλ, εκπνξηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, 

κνξθσηηθνχ ή πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, απνηεινχλ πξφδξνκνπο ηνπ ζεκεξηλνχ 

ηνπξηζκνχ. ηελ αξραηφηεηα, ε θνηλσληθή ειίη ηαμίδεπε γηα λα ζπγθεληξψζεη 

γλψζεηο, κέζσ ηεο επηηφπηαο έξεπλαο θαη κειέηεο, γηα ηνλ πνιηηηζκφ άιισλ ιαψλ θαη 

θνηλσληψλ 

Οη αξραίνη Έιιελεο θαη νη Ρσκαίνη πξνηηκνχζαλ ηα ηαμίδηα ζηελ Αίγππην θαη ηηο 

εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο γηα λα παξεπξεζνχλ ζε αζιεηηθνχο αγψλεο, ζξεζθεπηηθέο 

ηειεηέο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ελψ νη Ρσκαίνη ζεσξνχληαη νη πξψηνη πνπ 

ηαμίδεςαλ γηα ιφγνπο αλαςπρήο.  

Καηά ηνλ Μεζαίσλα, ηα ηαμίδηα αλαςπρήο πεξηνξίζζεθαλ αηζζεηά ιφγσ ηεο 

αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηνχζε ζηνπο δξφκνπο απφ ηελ παξνπζία ιεζηψλ. Οη θχξηνη 

ιφγνη ησλ ηαμηδηψλ ήηαλ ζξεζθεπηηθνί θαη θαηαθηεηηθνί (φπσο ηαπξνθνξίεο). 

Απφ ηελ Αλαγέλλεζε θη έπεηηα ην ελδηαθέξνλ γηα ηαμίδηα πνπ απνηεινχζαλ πξνλφκην 

ηεο ειίη θνηλσλίαο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ έλα επξχηεξν ελδηαθέξνλ γηα κεηαθηλήζεηο 

γηα ιφγνπο πγείαο, κε ηελ αλάπηπμε ινπηξνπφιεσλ φπσο ην Μπαηφλ θαη ην Μπαζ. ε 
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απηφ ζπληέιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ε αλάπηπμε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ, φπνπ νη 

αηκνκεραλέο θαη ηα αηκφπινηα ελίζρπζαλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηαμίδηα, θαζψο θαη 

θάπνηα μελνδνρεία πνπ είραλ αξρίζεη λα δεκηνπξγνχληαη ζε θεληξηθά ζεκεία. 

Σν 1800 ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ε ιέμε «tourist» πνπ απεπζπλφηαλ ζηα 

άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ καθξά πεξηήγεζε (grand tour). Σν 1811 

πξσηνεκθαλίδεηαη ε ιέμε «tourism», γηα λα δειψζεη ηελ κεηαθίλεζε απφ έλα ηφπν ζε 

άιιν απφ επραξίζηεζε (Βαξβαξέζνο, 2000). Σνλ Ηνχιην ηνπ 1841 εκθαλίζηεθε ν 

πξψηνο ηνπξηζηηθφο πξάθηνξαο, ν Άγγινο Thomas Cook, ν νπνίνο νξγάλσζε ην 

πξψην ηαμίδη απφ ην Λέζηεξ ζην Λσθκπφξννπ, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 570 άηνκα, κε 

ηηκή ζπκκεηνρήο έλα ζειίλη. Ο Cook ζεσξείηαη πξσηνπφξνο, επεηδή πξνζέθεξε ην 

πξψην νινθιεξσκέλν ηνπξηζηηθφ παθέην, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηε κεηαθνξά, ηε 

δηακνλή θαη ηελ ςπραγσγία ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Σν 1845 ίδξπζε θαη ιεηηνχξγεζε 

ην πξψην ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζηελ πφιε Λέζηεξ κε ηελ επσλπκία «Thomas Cook and 

Son». ηε ζπλέρεηα, ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηα ζε 68 ρψξεο, εμέδσζε έλα κεληαίν 

ηαμηδησηηθφ πεξηνδηθφ θαη ηνλ πξψην ηνπ ηαμηδησηηθφ νδεγφ. 

Δπηπιένλ, θαηά ην 18ν αηψλα, ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζε κεξηθέο ρψξεο 

(Μεγάιε Βξεηαλία), ε βειηίσζε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ, ε ζρεηηθή αζθάιεηα ζηα 

ηαμίδηα, θαη ε εκθάληζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ φιν θαη πεξηζζφηεξν άλεησλ θαη 

γξήγνξσλ δεκηνχξγεζαλ ην ζχγρξνλν ηνπξηζκφ πνπ, αξρηθά αθνξνχζε ιίγνπο 

πξνλνκηνχρνπο, θαηά ην 19
Ο
αηψλα θαζψο θαη ηνλ 20

Ο 
απιψζεθε πξννδεπηηθά ψζηε 

λα κεηαηξαπεί ζήκεξα ζε έλα καδηθφ θαηλφκελν κε ηελ δηάδνζε ηνπ ζε φια ηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

Μέρξη ην 1914 είρε ήδε αλαπηπρζεί κηα αμηφινγε ππνδνκή ζηα ηνπξηζηηθά 

ζέξεηξα ηεο Δπξψπεο, ηα νπνία σο βαζηθφ κέζν κεηαθνξάο είραλ ηνλ ζηδεξφδξνκν. 

Οη ηνπξηζηηθέο θνζκνπνιίηηθεο ηνπνζεζίεο, νη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί θαη κέζνδνη 

κάξθεηηλγθ είραλ αλαπηπρζεί ζεκαληηθά φπσο θαη ηα ππεξαηιαληηθά ηαμίδηα κε 

κεγάια θαη γξήγνξα αηκφπινηα. 

Ο ηνπξηζκφο κε ηε ζχγρξνλε ηνπ κνξθή άξρηδε λα εκθαλίδεηαη ην 20ν αηψλα θαη 

θπξίσο κεηά ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ ηνπ ΄Β παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ „50 θαη κεηά ν ηνπξηζκφο άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη θαη λα απνηειεί έλα 

απηνδχλακν θαηλφκελν, ζπλψλπκν ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Με ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ αθνινχζεζε, ηνπο λένπο νξίδνληεο πνπ 

άλνημαλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαζψο θαη ηηο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ, ν ηνπξηζκφο 

παξνπζίαζε ηαρχηαηε αλάπηπμε θαη έθηαζε λα ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Σελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν ζεκεηψζεθε καδηθή αλάπηπμε ησλ ηαμηδηψλ ζηηο πινπζηφηεξεο θαη 

εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε.  

ηε δηάδνζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζπλεηέιεζαλ δηάθνξνη παξάγνληεο φπσο ε 

ηειεφξαζε θαη νη ηνπξηζηηθνί νδεγνί κέζσ ησλ νπνίσλ γίλνληαλ γλσζηνί φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη πξννξηζκνί, ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο, ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ηδηνθηεηψλ, νρεκάησλ κε ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε θφζηνπο ηνπ ηαμηδηνχ, 

ε καδηθνπνηεκέλε παξαγσγή ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θ.α.  

ην δηάζηεκα 1965-1985 ν ηνπξηζκφο απνηεινχζε έλα θαηαλαισηηθφ αγαζφ πνπ 

απεπζπλφηαλ ζε φια ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Σα ηαμίδηα εληαζζφηαλ 

πιένλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Σα απηφλνκα πεξηεγεηηθά ηαμίδηα, ηα ηαμίδηα αλαςπρήο, 

ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα θαη ηα ηαμίδηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ήηαλ ηα είδε 

ηνπξηζκνχ πνπ επηθξάηεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Πξαγκαηνπνηνχληαλ, θαηά 

κέζν φξν, δχν ηαμίδηα ην ρξφλν, ήηαλ ζπλήζσο νξγαλσκέλα θαη ζηελ πιεηνλφηεηά 

ηνπο είραλ έλα θπξίαξρν θίλεηξν. 
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Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ην δηαδίθηπν έρεη δηεηζδχζεη ζεκαληηθά ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Ο παξαζεξηζκφο, ηα ηαμίδηα κηθξήο δηάξθεηαο, ν κεγάινο αξηζκφο 

ησλ εηήζησλ ηαμηδηψλ, ε αλαδήηεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ, ε 

επαθή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ηαμίδηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε πνιιά θαη 

παξάιιεια θίλεηξα (πνιπθηλεηξηθά ηαμίδηα) απνηεινχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζεκεξηλνχ ηνπξηζκνχ. Μεγάιε πιένλ ζεκαζία απνδίδεηαη ζηα ηαμίδηα εηδηθνχ θαη 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, κε πνηθίιεο ζπλέπεηεο ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ 

πεξηνρψλ ππνδνκήο. 

Ο ρξφλνο δηαθνπψλ εμαθνινπζεί λα επηκεθχλεηαη, θαζψο βειηηψλνληαη ηα κέζα 

κεηαθνξάο θαη γίλνληαη θζελφηεξα ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο. πκπεξαζκαηηθά ν 

ηνπξηζκφο έρεη κεηαηξαπεί ζηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία παγθνζκίσο. Σέινο, κπνξεί 

αλακθίβνια λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ άκβιπλζε ή επίιπζε πνιιψλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κηαο ρψξαο. Ζ ζεκαζία ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηηο 

νηθνλνκίεο ησλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ θάζε άιιν παξά λα ππνβαζκηζηεί 

κπνξεί θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα παξαβιεθηεί. 

2.2 ΟΙ ΝΔΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

ηελ ηνπξηζηηθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη επξεία γθάκα απφ ηππνινγίεο, κνξθέο θαη 

θαηεγνξίεο ηνπ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη κε δηάθνξα θξηηήξηα. Γεληθά, 

ππνζηεξίδεηαη φηη νη ελλνηνινγηθέο νξηνζεηήζεηο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

θαζνξίδνληαη απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο παξάγνληεο: 

i. Σν βαζηθφ θίλεηξν ή ην ζχλνιν ησλ θηλήηξσλ πνπ νδεγνχλ ηνλ 

ηνπξίζηα ζην ηαμίδη. 

ii. Σνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηαμηδηνχ. 

iii. Σε ρξνληθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θάζε κνξθήο ηαμηδηνχ. 

iv. Σηο ζπλέπεηεο θάζε κνξθήο ηνπξηζκνχ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηνλ Λαγφ(2005), νη γεληθέο κνξθέο ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξηζκνχ είλαη: 

i. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο (mass tourism): Δίλαη ε παξαδνζηαθή αγνξά 

δηαθνπψλ, πνπ  πεξηιακβάλεη θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπξηζηψλ, νη 

νπνίνη αλαδεηνχλ ζην ηαμίδη ηνπο θπξίσο ηελ μεθνχξαζε θαη ηε 

δηαζθέδαζε, ζε πξννξηζκνχο κε έληνλε ειηνθάλεηα (ειηνηξνπηθνχο 

πξννξηζκνχο). 

ii. Ο ηνπξηζκφο εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ (special interest tourism): Απηή ε 

κνξθή ηνπξηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηελ χπαξμε ελφο εηδηθνχ 

θαη θπξίαξρνπ θηλήηξνπ ζηε δήηεζε, (π.ρ. ζπλέδξηα, νηθνινγία, 

πνιηηηζκφο) θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο 

εηδηθήο ππνδνκήο ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ θάζε εηδηθήο κνξθήο. 

iii. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο (alternative tourism) : Απνηειεί ηκήκα ησλ 

εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηελ χπαξμε 

ελφο θπξίαξρνπ εηδηθνχ θηλήηξνπ ζηε δήηεζε, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο είλαη ε θπζηνιαηξία, ηα ηαμίδηα 

πεξηπέηεηαο, ν αζιεηηζκφο, ε πεξηήγεζε, ην πεξηβάιινλ, ε γλσξηκία κε 

ηελ ηνπηθή παξάδνζε. ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο νη ηνπξίζηεο ζπρλά 

επηιέγνπλ έλαλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ 

νπνίν θπξηαξρεί ε απηνλνκία ζηηο επηινγέο θαη ε πεξηήγεζε κε κηθξή ή 

ειάρηζηε ρξήζε ππεξεζηψλ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ, θαη 

ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαηαγξάθεηαη ε αλάπηπμε κηαο εηδηθήο 

ππνδνκήο πνπ εμππεξεηεί ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνπξίζηεο. Σέινο, 
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θνηλφο παξαλνκαζηήο ηφζν ζηε δήηεζε φζν θαη ζηελ θνηλσληθή 

πξνζθνξά ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ απνηειεί ν ζεβαζκφο 

ηεο ηνπηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δνκήο (Κνθθψζεο θαη 

Σζάξηαο, 2001). 

Ζ δηάθξηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κνξθέο εμαξηάηαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ είλαη ν ρξφλνο, νη αλάγθεο, ηα 

θίλεηξα, ν πιεζπζκφο θ.ιπ., νη νπνίνη απαληνχλ ζηα θιαζηθά εξσηήκαηα «πφηε»,  

«γηαηί», «πνηνη», «ηη», «πψο» θαη «πνχ» θάλνπλ δηαθνπέο νη ηνπξίζηεο. 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ζπληειεζηέο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηαθξίλνληαη 

δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, φπσο: 

 Ο ηνπξηζκφο ηξίηεο ειηθίαο, κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ ρξφλνπ 

(πφηε), 

 Ο πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο ή ν επαγγεικαηηθφο ηνπξηζκφο, κε βάζε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα θίλεηξα ηνπ ηνπξίζηα (γηαηί), 

 Ο αγξνηνπξηζκφο, κε βάζε ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (πνηνη), 

 Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, ν πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο θ.ιπ., κε βάζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο επηδίδνληαη νη ηνπξίζηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηαθνπψλ ηνπο (ηη), 

 Ο νξγαλσκέλνο καδηθφο ηνπξηζκφο, κε βάζε ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο 

ησλ ηνπξηζηψλ ζηνλ ηφπν θηινμελίαο (πψο), 

 Ο νξεηλφο ηνπξηζκφο ή ν ηνπξηζκφο ππαίζξνπ θ.ιπ., κε βάζε ηνλ ρψξν 

φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ, ε εηδηθή ηνπξηζηηθή 

ππνδνκή θαη αλσδνκή θ.ιπ. (πνχ). 

Παξνκνίσο, ν Κνκίιεο (1986) δηέθξηλε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ηνπξηζκνχ κε βάζε 

ηνπο εμήο ζεκειηψδεηο παξάγνληεο: 

 Σνπο ζθνπνχο θαη ηα θίλεηξα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

 Σηο κνξθέο νξγάλσζεο θαη ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο, ηα ζρήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή ζέζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ, 

 Σνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν εθδήισζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ν ηνπξηζκφο δηαθνπψλ-

αλαςπρήο, ν ζπλεδξηαθφο, ν ηακαηηθφο ηνπξηζκφο θ.ά. ηε δεχηεξε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνληαη ν καδηθφο, ν θνηλσληθφο ηνπξηζκφο θ.ά., ελψ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία 

ππάγνληαη, κεηαμχ άιισλ, ν ρεηκεξηλφο, ν ζεξηλφο, ν νξεηλφο, ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο 

θαη ν αγξνηνπξηζκφο. 

2.3 ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΣΟΜΔΙ 

Ο ηνπξηζκφο δελ είλαη κηα μεθνκκέλε θαη απηφλνκε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα αιιά απνηειεί, καδί κε ηνπο άιινπο ηνκείο, έλα εληαίν παξαγσγηθφ 

ζχκπιεγκα θαη πξέπεη λα ηνλ δνχκε θαη λα ηνλ δηαρεηξηζηνχκε σο ηελ θηλεηήξηα 

δχλακε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απνηειψληαο θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα, έρεη 

αμηφινγεο πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο (θνπιάο, 2008). 

ηνπο ηφπνπο φπνπ αλαπηχζζεηαη ν ηνπξηζκφο ππάξρεη νηθνλνκηθή άλζεζε 

κεγάινπ αξηζκνχ παξάπιεπξσλ επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικάησλ, κεγάισλ 
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ηνπξηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, μελνδνρεηαθψλ θαη κε μελνδνρεηαθψλ ηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ, εζηηαηνξίσλ, ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, 

ζαιαζζίσλ θαη αζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αμηνζέαησλ ηζηνξηθψλ θαη άιισλ κλεκείσλ, 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θ.ά. 

Ζ δηακνλή, δηαθίλεζε θαη θπξίσο ε θαηαλάισζε ησλ ηνπξηζηψλ ζηα πάζεο 

θχζεσο θαηαιχκαηα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα θχθισκα ππνηνκέσλ παξαγσγήο θαη 

δηάζεζεο ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο θαίλνληαη ελδεηθηηθά ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 
Πίλαθαο 2-1: Σνκείο σθεινύκελνη από ηνλ ηνπξηζκό 

 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαπάλσ είλαη πξνθαλήο ε νηθνλνκηθή θχζε ηνπ ηνπξηζκνχ, 

δειαδή ε ζπλνιηθή θαηαλαισηηθή θαη ζπλαθφινπζα ε ζπλνιηθή βηνκεραληθή ηνπ 

θχζε, ε νπνία αλάγεηαη πιένλ σο ε αλαγθαία θαη ηθαλή βάζε αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο 

χπαξμεο θαη ηεο κεγέζπλζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνκέα, φζν φκσο, θαη θχξηα, ηεο ζεκαζίαο, 

ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ, ηελ εηήζηα ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε ππνζηεξίδεη ε 

παξαγσγή απφ κηα πιεζψξα εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ππνδνκήο φπσο ζπλεδξηαθά 

θέληξα, γήπεδα γθνιθ, θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, θαδίλν θαη έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο απφ καξίλεο, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, ηακαηηθέο πεγέο θαη ηφπνπ ηνπξηζηηθήο 

επίζθεςεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο ζηελ Διιάδα. 

2.4 Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ Διιάδα απφ πνιχ παιηά ππήξμε ηφπνο πεξηεγεηψλ εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

πνιηηηζηηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη θπζηθνχ πινχηνπ ηεο. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο 

μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ΄50, γηα λα εμειηρζεί ζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 
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εζφδσλ, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν, φζν θαη ζε ηνπηθφ, αθνχ πνιιέο πεξηνρέο ηεο έρνπλ 

σο θχξηα πεγή εζφδσλ ηνλ ηνπξηζκφ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 ε Δπξψπε άξρηζε λα 

αλαθαιχπηεη καδηθά ηελ Διιάδα σο έλαλ «παξάδεηζν» απφ εμαηξεηηθά ηνπία, 

ππέξνρα παξαδνζηαθά εδέζκαηα, θηιφμελνπο αλζξψπνπο θαη «παξζέλα» θχζε. Σα 

ηέζζεξα S-sun, sea, sex and sand- ήηαλ πνιχ δειεαζηηθά θαη πνιχ νηθνλνκηθά 

(Giagou, 1994). Δληππσζηαθή, φκσο, άλνδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ζεκεηψζεθε ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‟70, κε ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, φπσο 

δξφκνη, γέθπξεο, καξίλεο, ιηκάληα ππνδνρήο θ.ά. Δπίζεο, ηελ πεξίνδν απηή άξρηζαλ 

λα αμηνπνηνχληαη ηνπξηζηηθνί πφξνη, φπσο παξαιίεο, δάζε, ιίκλεο, ηακαηηθέο πεγέο, 

ελψ παξάιιεια, βειηηψζεθαλ νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε έιμε ησλ ηνπξηζηψλ, φπσο παξνρή άλεηεο δηακνλήο, θαιχηεξεο 

εζηίαζεο θαη πνηνηηθήο ςπραγσγίαο. Γεληθά, δεκηνπξγήζεθαλ έξγα ππνδνκήο θαη 

κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ-ηνπξηζηψλ. Αξρηθά, ν 

ζρεδηαζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο βαζίζηεθε ζε νηθνλνκηθά θξηηήξηα, φπσο ζηε 

δεκηνπξγία απαζρφιεζεο, ηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ηελ εηζξνή μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο. Κχξηα κέξηκλα ήηαλ ε αχμεζε ηεο εηζξνήο ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα, κε 

απνηέιεζκα, ζε εθείλε ηε θάζε, λα κε δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

ή θνηλσληθέο επηπηψζεηο ( Ηαθσβίδνπ & Καδαλά, 1990 Σζάξηαο, 1991 Κνλζνιάο & 

Εαραξάηνο, 1992). ήκεξα, φκσο, ε πνιηηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη γηα κηα 

βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε είλαη ε αεηθνξηθή πξνζέγγηζε, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

νπνίαο είλαη ε αλάγθε έληαμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ηνπηθφ θαη ην γεληθφηεξν ζχζηεκα. 

Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο απνηειεί γηα ηελ Διιάδα κία απφ ηηο θχξηεο πεγέο ηνπ 

εζληθνχ ηεο πινχηνπ, θαζψο ζπλεηζθέξεη εηεζίσο πεξηζζφηεξν απφ ην 18% ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ Α.Δ.Π. θαη ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

(δξάιε θαη Απνζηνιφπνπινο,2009). 

Ζ Διιάδα απνηειεί θνξπθαίν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθνζκίσο. Καηαηάζζεηαη 

αλάκεζα ζηνπο Top 10 ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ην 2010 ζχκθσλα κε ηε Lonely 

Planet θαη επίζεο βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ζχκθσλα κε ηα Telegraph Travel 

Awards 2008 ηεο Αγγιίαο ζηελ θαηεγνξία ηεο Καιχηεξεο Δπξσπατθήο Υψξαο. Σελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ν αξηζκφο ησλ ηνπξηζηψλ απμάλεηαη ζηαζεξά. Σν 2004, 14,2 

εθαηνκκχξηα άηνκα επηζθέθζεθαλ ηελ Διιάδα, αξηζκφο πνπ απμήζεθε ζε 17 

εθαηνκκχξηα ην 2008 θαη αλακέλεηαη φηη νη επηζθέπηεο ζα απμεζνχλ ζε 20 

εθαηνκκχξηα ηα επφκελα ρξφληα, ζρεδφλ ην δηπιάζην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ 

Διιάδα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 15.000 ρηιηφκεηξα παξαιίαο, 190.000 αθηέο θαη 

6.000 κεγάια θαη κηθξφηεξα λεζηά. Ζ ζάιαζζα απνηειεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε αλαθνξά θαη 

κφλν ηεο ιέμεο «Διιάδα» ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ λα ηαπηίδεηαη ζπρλά 

κε ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. (Βαξβαξέζνο, 2000). 

Οη επηζθέπηεο αλαθαιχπηνπλ πνηθίιεο επηινγέο ζε ηνκείο φπσο ε ηζηηνπινΐα θαη 

νη θξνπαδηέξεο, ηα ηαμίδηα θηλήηξσλ θαη ηηο απνδξάζεηο ζαββαηνθχξηαθνπ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ λέεο επθαηξίεο ζε εμεηδηθεπκέλεο (niche markets) θαη ειθπζηηθέο 

αγνξέο. Παξζέλεο παξαιίεο, επηβιεηηθά βνπλά, πινχζηα ηζηνξία θαη παξαδφζεηο, 

ζεακαηηθά ηνπία θαη θεκηζκέλε θηινμελία είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζειθχνπλ 

επηζθέπηεο απφ φιν ηνλ θφζκν ζηνλ ηφπν πνπ γελλήζεθε ε δεκνθξαηία. 

χκθσλα κε ην Travel & Tourism Competitiveness Report, 2009, πνπ 

δεκνζηεχηεθε απφ ην World Economic Forum, ε Διιάδα θαηέρεη ζπλνιηθά ηελ 24ε 

ζέζε κεηαμχ 133 ρσξψλ, θαη παξάιιεια βξίζθεηαη ζην Top 10 ζε κία ζεηξά απφ 

ζεκαληηθνχο επηκέξνπο δείθηεο (3ε Θέζε: Prioritization of travel & tourism subindex, 

9ε ζέζε: World Heritage cultural sites, 5ε ζέζε: Tourism in frastructure, 1ε ζέζε: 
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Physician density subindex.).Ζ Διιάδα πξνζθέξεηαη σο ηφπνο δηαθνπψλ γηα 

θαινθαηξηλφ, ρεηκεξηλφ, θαζψο θαη νηθνινγηθφ ηνπξηζκφ πςειήο πνηφηεηαο.  

Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα θηλεζεί ζε δηάθνξα επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ φπσο 

επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζαιαζζηλά κπάληα, επηζθέςεηο ζε παξζέλα 

νξεηλά ηνπία, παξαηήξεζε άγξηαο θχζεο ζηα Δζληθά Πάξθα ηεο ρψξαο, φπσο επίζεο 

θαη θάζε είδνπο νξεηλέο θαη ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο (ζπνξ).  

Οη θπζηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί πφξνη θαιχπηνπλ νξηζκέλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

θίλεηξα ηεο δήηεζεο ησλ ηνπξηζηψλ ζην ζχγρξνλν θφζκν. Ο πινχηνο, ε πνηθηιία ηνπο 

θαη θπξίσο ε δηαρείξηζε θαη ε πξνζηαζία ηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο 

ηεο δήηεζεο γη‟ απηνχο ηνπο πφξνπο. Απνηεινχλ ηε βάζε γηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα 

δηαθνπψλ αιιά θαη γηα ηαμίδηα εηδηθψλ θηλήηξσλ: αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο, 

νξεηλφο ηνπξηζκφο θ.ιπ. 

Οη πνιηηηζκηθνί θαη ηζηνξηθνί πφξνη απνηεινχλ ην δεχηεξν δπλακηθφ άμνλα ησλ 

θηλήηξσλ ηεο δήηεζεο κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηεο «επηθνηλσλίαο» 

αλάκεζα ζε πνιηηηζκνχο θαη ιανχο. ηελ νκάδα απηή, πνιχ ζπρλά ε αλζξψπηλε 

παξέκβαζε δίλεη ηε κνξθή «ηνπξηζηηθψλ» πφξσλ, ελψ θαη ζε απηή θαηαγξάθνληαη 

ηαμίδηα κε θίλεηξν ηηο δηαθνπέο αιιά θαη ηαμίδηα εηδηθψλ θηλήηξσλ: πνιηηηζηηθφο 

ηνπξηζκφο, εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο θ.ιπ. 

Σα ηνπία θαη ηα πεξηβαιινληηθά πάξθα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δχν πεξηπηψζεηο 

πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε παξαπάλσ απφ δχν νκάδεο. Ο ιφγνο είλαη 

φηη απνηεινχλ ηε ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ: πεξηβάιινλ, πνιηηηζκφο, ηζηνξία 

θ.ιπ., θαζψο θαη φηη ε παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθή ζηε δηακφξθσζε ηνπο σο «πφξσλ». 

Οη ππνδνκέο θαη νη παξερφκελεο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο 

απνηεινχλ ηε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν ηνπηθφο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο. Σν εχξνο, ε 

πνηφηεηα, ε εμεηδίθεπζε θαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπο αλαδεηθλχνληαη ζε ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζθνξάο θάζε 

πεξηνρήο (Κνθθψζεο & Σζάξηαο, 2001). 

Σν 85% πεξίπνπ ησλ επηζθεπηψλ έξρνληαη απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε: 21,2% απφ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, 17,5% απφ ηε Γεξκαλία, 8,8% απφ ηελ Ηηαιία, 5,3% απφ ηε 

Γαιιία, 5,2% απφ ηελ Οιιαλδία θαη 7,5% απφ ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο.  

Δπηπιένλ, απμάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν νη επηζθέπηεο απφ ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, ηελ Ρσζία θαη ηελ Κίλα. 

 

 

ρήκα 2-1: Σνπξηζηηθέο αθίμεηο 

Πηγή: Ελληνικός Οργανιζμός Τοσριζμού και Εθνική Σηαηιζηική Υπηρεζία ηης Ελλάδος 
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Παξφιν πνπ ε ρψξα δηαζέηεη άξηηα ηνπξηζηηθή ππνδνκή, ε Διιάδα έρεη ζέζεη σο 

ζηφρν λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηηο ηνπξηζηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο θαη λα απνηειέζεη 

πξννξηζκφ δηαθνπψλ γηα φιν ην ρξφλν. Σν κεζνγεηαθφ θιίκα ηεο ρψξαο είλαη ηδαληθφ 

γηα δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γθνιθ θαη νδνηπνξία, θαη εθηηκάηαη φηη έλα εθαηνκκχξην 

Δπξσπαίνη ζεσξνχλ ηελ Διιάδα σο ππνςήθην πξννξηζκφ δεχηεξεο θαηνηθίαο.\ 

ήκεξα, ην 70% ησλ επηζθέςεσλ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ 

Μαΐνπ θαη Οθησβξίνπ, ελψ νη επηζθέπηεο ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ Κξήηε (21% 

ησλ ζπλνιηθψλ θιηλψλ), ζηα Γσδεθάλεζα (17%), ζηα Δπηάλεζα (12%), ζηελ Αηηηθή 

(9%), ζηε Υαιθηδηθή (6,5%) θαη ζηηο Κπθιάδεο (6%).   

Τπνηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη 

ηα ζέξεηξα νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαηνηθηψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο, 

γήπεδα γθνιθ, ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο, ε αλαβάζκηζε 

θαη θαηαζθεπή λέσλ καξίλσλ, ηα ζπλεδξηαθά θέληξα, ε αλάπηπμε αγξνηνπξηζηηθψλ 

πξντφλησλ, ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ηα ηακαηηθά θέληξα θαη θέληξα 

ζαιαζζνζεξαπείαο, ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο θαη πιήζνο ζεκαηηθψλ επηινγψλ 

ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή θιεξνλνκηά ηεο Διιάδαο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ηα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα είλαη κηθξά ζε κέγεζνο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην κέζν κέγεζνο ηνπ Διιεληθνχ μελνδνρείνπ είλαη  76 

θιίλεο. Σα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θαηαιπκάησλ 1 θαη 2 αζηέξσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα 

ηνπο επελδπηέο λα δεκηνπξγήζνπλ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο 4 θαη 5 αζηέξσλ. χκθσλα 

κε ην Greek Hotel Branding Report, ηα επψλπκα μελνδνρεία ζηελ Διιάδα απνηεινχλ 

ην 4% ζην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ θαη ην 19% ζηε ζπλνιηθή δηαζεζηκφηεηα θιηλψλ, 

ελψ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ  25 θαη 40%. 

Ξελνδνρεηαθέο αιπζίδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δηθαηνπάξνρνη (franchisors) ζα 

αλαθαιχςνπλ φηη ππάξρνπλ πξαγκαηηθά ειθπζηηθέο επθαηξίεο ζηελ ίδξπζε 

μελνδνρείσλ 2,3 θαη 4 αζηέξσλ. 

 

 

ρήκα 2-2: Καηαλνκή ησλ μελνδνρείσλ αλά θαηεγνξία (αζηέξσλ) ζε βαζηθνύο ηνπξηζηηθνύο 

πξννξηζκνύο 

Πηγή: Εθνική Σηαηιζηική Υπηρεζία 
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Μεηά ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, ε Διιάδα έγηλε 

ην επίθεληξν ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, ζεκεηψλνληαο αικαηψδε αχμεζε ζηηο 

επηζθέςεηο ηνπξηζηψλ. Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο απνηέιεζαλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ. Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ έρεη αλαγλσξηζηεί σο 

έλα απφ ηα θαιχηεξα αεξνδξφκηα ηνπ θφζκνπ. Σν 2009, ήηαλ ην κνλαδηθφ επξσπατθφ 

αεξνδξφκην πνπ παξνπζίαζε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ πηήζεσλ. Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα 

marketing πνπ πινπνίεζε πξνζέιθπζαλ 12 λέεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζηελ Αζήλα. 

Σα αεξνδξφκηα ηεο Διιάδαο, 40 ζην ζχλνιν, εθ ησλ νπνίσλ ηα 15 είλαη δηεζλή, 

αλαβαζκίδνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο επηζθέπηεο θαη ηηο πηήζεηο ηζάξηεξ πνπ 

έρνπλ πιένλ απμεζεί ζεκαληηθά. Δπηπιένλ, πξψελ ζηξαηησηηθά αεξνδξφκηα αλά ηε 

ρψξα αλαθαηαζθεπάδνληαη γηα πνιηηηθή ρξήζε.  

Σν εζληθφ νδηθφ ζχζηεκα ζπλδέεη ην Βνξξά κε ην Νφην, ηελ Αλαηνιή θαη ηε 

Γχζε κε έλα εληαίν θαη άξηηα ζρεδηαζκέλν δίθηπν. Ζ πξφζθαηα νινθιεξσκέλε 

Δγλαηία Οδφο, πνπ ζπλδέεη ηελ Ζγνπκελίηζα κε ηα Σνπξθηθά ζχλνξα, απνηειεί έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα κεηαθνξάο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. Ζ Ηφληα Οδφο πνπ ζπλδέεη ηελ Πάηξα κε ηελ Ζγνπκελίηζα, ζπκπιεξψλεη 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ Αηηηθή Οδφο, ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

πξσηεχνπζα, άιιαμε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή νδηθή αξηεξία γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (logistics) πνπ 

ζπλδέεη ην αεξνδξφκην κε εθνδηαζηηθά θέληξα, ιηκάληα θαη ζηδεξνδξνκηθνχο 

ζηαζκνχο. 

Σν ζρεηηθά λέν κεηξφ ηεο Αζήλαο, ην πξψην ηεο ρψξαο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε 

επηηπρία θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ. Σν Μεηξφ 

ηεο Αζήλαο επεθηείλεη ηηο γξακκέο ηνπ θαζψο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ απμεκέλε δήηεζε ησλ επηβαηψλ. 

Σν αλεπηπγκέλν δίθηπν ησλ ηαρχπινσλ πινίσλ ηεο Διιάδαο ζπκπιεξψλεη ηε 

κεηαθνξηθή ππνδνκή ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, κία λέα ππεξεζία πδξνπιάλσλ μεθίλεζε 

λα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, ελψλνληαο ηα αλαξίζκεηα Διιεληθά λεζηά.  

Ωζηφζν ε ρψξα καο, παξφιε ηελ ηεξάζηηα ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη ην κεγάιν 

νηθνλνκηθφ φθεινο απφ απηή, δελ έρεη πεηχρεη ηελ επηζπκεηή άλνδν ηνπ επηπέδνπ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά ην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ δελ είλαη ην άξηζην. 

Πνιιέο απφ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄60 

θαη ηνπ ‟70 δελ έρνπλ εθζπγρξνληζηεί.  

Ζ άκεζε απαζρφιεζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θπκαίλεηαη απφ 410.000 έσο 

486.000 ζέζεηο εξγαζίαο αλά έηνο, ελψ ε έκκεζε αλέξρεηαη ζε 774.000-940.000. 

πλνιηθά ην 93% ησλ ειιεληθψλ μελνδνρείσλ ζεσξνχληαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

θαη κφλν ην 7% ζεσξνχληαη κεγάια μελνδνρεία. 
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Πίλαθαο 2-2: Οηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα 2000-2011 

 
 

2.5 Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο/Φνξείο Αλάπηπμεο 

2.5.1 ΓΙΣ 

Οη πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα παξέρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζε 

επελδπηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα λέσλ ππνδνκψλ ζπκπεξηιακβάλνληαο καξίλεο θαη 

εθκεηάιιεπζε ηακαηηθψλ πεγψλ  

2.5.2 ΔΠΑ 

ηφρνο ηνπ ΔΠΑ γηα ηα επφκελα ρξφληα είλαη λα επηηχρεη κία ηζνξξνπεκέλε 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο, απνδίδνληαο ην 82% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε έξγα αλάπηπμεο 

ηεο Πεξηθέξεηαο. Με ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 40 δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ, ην ΔΠΑ 

ζα πξνσζήζεη έξγα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

θαη ζα πξνζθέξεη πιήζνο επθαηξηψλ ζε επελδπηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξα 

έξγα.   

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΠΑ είλαη ε αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ε 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε φια ηα επίπεδα. 

Ζ ππνζηήξημε ηνπ ΔΠΑ εζηηάδεηαη ζε: 

i. Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ζε φιε ηελ Διιάδα θαη κείσζε 

ηεο επνρηθφηεηαο. 

ii. Πξνβνιή ηεο ρψξαο ζε παγθφζκην επίπεδν σο αζθαιή θαη ειθπζηηθφ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

iii. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηεζλψλ επηζθεπηψλ. 

iv. Δλίζρπζε ηνπ εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ. 

χκθσλα κε ην λέν Δπελδπηηθφ Νφκν, πνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ην 2011, νη 

επελδχζεηο ζηνλ Σνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλαβάζκηζε 

καξίλσλ, ηελ πξνψζεζε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 
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ηνπξηζκνχ, ηελ αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ θαη ηελ επηδφηεζε 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Δθηηκάηαη φηη ζπλνιηθά 95.000 θιίλεο ζα αλαβαζκηζηνχλ κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ κέζσ ηεο ελίζρπζεο λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηθήο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα είλαη 

ην ζέκα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Πνιιά μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα θαη ζέξεηξα 

ζήκεξα εγθαζηζηνχλ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηψζνπλ 

ηηο εθπνκπέο ηνπ άλζξαθα. Νέεο θαη ελεξγεηαθά απνηειεζκαηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο 

ιχζεηο, εγθαηαζηάζεηο αθαιάησζεο, απνηειεζκαηηθφο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο θαη 

ινγηζκηθά ζπζηεκάησλ ειέγρνπ είλαη κφλν κεξηθνί απφ ηνπο ηνκείο ζην πιαίζην ησλ 

νπνίσλ ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

Δπίζεο, ε Διιάδα πξνβάιιεη ηα κνλαδηθά νηθνζπζηήκαηα θαη θπζηθά απνζέκαηα 

ηεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε πλζήθε Ramsar. Οη πξννξηζκνί απηνί είλαη 

εμαηξεηηθήο νκνξθηάο θαη νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ κία απφ ηηο πην 

πνηθίιεο ρισξίδεο θαη παλίδεο ζηελ Δπξψπε. Ηδηαίηεξα δεκνθηιείο γηα ηνπο 

ηαμηδηψηεο πνπ αλαδεηνχλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

παξαηήξεζε πνπιηψλ (bird watching) θαη ε νξεηβαηηθή πεδνπνξία (mountain hiking), 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ παξακνλή ζε εμαηξεηηθά θαηαιχκαηα. 

2.5.3 Αλζξώπηλν δπλακηθό 

Λφγσ ησλ εθαηνκκπξίσλ επηζθεπηψλ πνπ δέρεηαη ε Διιάδα θάζε ρξφλν, ε 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Σν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη πνιχγισζζν, άξηζηα εθπαηδεπκέλν θαη πξφζπκν λα 

αληαπνθξηζεί ζε λέεο πξνθιήζεηο. 

2.5.4 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ 

Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ηνπξηζκνχ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ρφινο ηνπ είλαη λα δηαηππψλεη θαη λα 

επηβιέπεη ηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ζπληνλίδεη πνιιέο θαη 

δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη έξγα αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία κε άιια ππνπξγεία, κε ζθνπφ 

ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ηεο Διιάδαο λα δηαηεξείηαη ηζρπξφο θαη θεξδνθφξνο.  

2.5.5 Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ) 

Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ), ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, πξνσζεί ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ Διιάδα θαη επηβιέπεη 

δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε, αλάπηπμε θαη 

αθίλεηε πεξηνπζία.   

2.5.6 Παγθόζκηα Αμία, Παγθόζκηα Τπνζηήξημε Marketing 

Ζ Διιάδα, σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, πξνβάιιεηαη απφ κία κεγάιε, πνιχγισζζε 

θαη παγθφζκηα εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ ζε φια ηα δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο. Δπηπιένλ, 

ε Διιάδα εθπξνζσπείηαη ζε φιεο ηηο κεγάιεο εκπνξηθέο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ θαη 

πξνβάιιεηαη απφ κεγάια γξαθεία ηαμηδηψλ θαη μελαγήζεσλ παγθνζκίσο.  
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2.6 ΟΙ ΣΤΠΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Ζ απαζρφιεζε πνπ δεκηνπξγεί ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

2.6.1 Η άκεζε απαζρόιεζε 

Απηφο ν ηχπνο απαζρφιεζεο αθνξά ζηνλ θπξίσο ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη πεξηιακβάλεη 

φια ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα 

εζηηαηφξηα θαη ηα θέληξα αλαςπρήο, ηε δηνίθεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηελ ηνπξηζηηθή 

εθπαίδεπζε, ηα θαηαζηήκαηα ιατθήο ηέρλεο, ηα γξαθεία ηαμηδηψλ, ηα γξαθεία 

μελαγψλ θ.ιπ. 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ άκεζα απαζρνινπκέλσλ ζηα 

θχξηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είλαη νη αθφινπζνη: 

i. Ο ηχπνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο 

ii. Ζ θαηεγνξία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο 

iii. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο 

iv. Ζ πεξηνρή θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο 

v. Ζ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

vi. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο ππνδνρήο, φπσο ην επίπεδν ησλ κηζζψλ θαη ε 

ηζρχνπζα ηνπξηζηηθή πνιηηηθή 

πλεπψο, έλα μελνδνρείν πνιπηειείαο κεγάιεο δπλακηθφηεηαο, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζε έλαλ ηνπξηζηηθφ ηφπν θαη παξνπζηάδεη πςειέο πιεξφηεηεο, απαηηεί 

έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ αλά θιίλε ζε ζρέζε κε έλα άιιν 

μελνδνρείν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε κία 

ιηγφηεξν ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλε πεξηνρή, δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ 

θαηαλαιηζθνκέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απμάλεη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ. Αληίζεηα, ζηηο κηθξέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο νηθνγελεηαθήο 

κνξθήο, παξαηεξνχληαη κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζηελ απαζρφιεζε ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

2.6.2 Η έκκεζε απαζρόιεζε 

Απηή αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνκεζεχνπλ ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα κε ηα αγαζά 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη αλάγθε. Ωο εθ ηνχηνπ, ζεσξνχληαη σο έκκεζε 

απαζρφιεζε νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ νθείινληαη ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο ρεηξνηερλίαο, ηεο γεσξγίαο θ.ιπ. Οη ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ζεσξνχληαη νη πην 

πνιπάξηζκεο (ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, καξίλεο, ζπλεδξηαθά θέληξα θ.ιπ.) 

2.6.3 Η απνξξένπζα απαζρόιεζε 

Απηή απνξξέεη απφ ηηο δαπάλεο ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηψλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ 

πξφζζεηα εηζνδήκαηα ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ πνπ εκπιέθεηαη άκεζα ζηελ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. πλεπψο, δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο 
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απνζθνπνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο λέεο αλάγθεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ράξε ζηνλ 

ηνπξηζκφ (δεκφζηεο ππεξεζίεο, πγεία, εθπαίδεπζε θ.ιπ.) (Βαξβαξέζνο, 2000  

2.7 ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΝ 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

ρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ,ζηνλ νπνίν ε Διιάδα έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη 

κεγάιε πξννπηηθή αλάπηπμεο, ε αθεηεξία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κε αληαγσληζηηθφ, 

κνλνζεκαηηθφ θαη ρακειήο πνηφηεηαο πξντφλ, πνπ πεξηνξίδεηαη πνιχ απφ ηελ έιιεηςε 

θαηλνηνκίαο. ην πιαίζην απηφ αλαπηχζζνληαη θάπνηα θαηλνηνκηθά πξνγξάκκαηα θαη 

επελδχζεηο:  

i. ΣΔΠΗΥ-ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  

Ζ δξάζε απηή απνηειεί πξσηνβνπιία ησλ ππνπξγείσλ αλάπηπμεο, 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ππνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ θαζψο θαη 

λαπηηιίαο-Αηγαίνπ θαη ηνπξηζκνχ, πνπ απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε 

ησλ λεζησηηθψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ιήςε δαλείσλ 

επελδπηηθνχ ζθνπνχ ή/θαη επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο κε πνιχ 

επλντθνχο φξνπο κέζσ ηεο ΔΣΔΑΝ Α.Δ, κε ηε ζπλδξνκή θεθαιαίσλ 

ηνπ ΔΠΑ πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ δξάζε 

απνζθνπεί ζηελ ζηήξημε ησλ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ζηελ θάιπςε ησλ θελψλ 

ξεπζηφηεηαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο, κε επηδίσμε ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο λεζησηηθέο 

πεξηνρέο, ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ζηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

πεξίνδν θαη ζηελ ελ ηέιεη εμαζθάιηζε πξννπηηθψλ βησζηκφηεηαο γηα 

ην λεζησηηθφ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. 

ii. ISTOS-ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΔΗΦΟΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ 

ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ  

To ISTOS απνηειεί ην πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

ηνπ λνηίνπ Αηγαίνπ ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα 

«Innovative Actions» ηεο Δ.Δ. Δπίθεληξν ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί 

ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ θαη θπξίσο ηνπ ηνπξηζκνχ ν νπνίνο θπξηαξρεί 

ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή ηεο πεξηθέξεηαο, κε φιεο ηηο ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί απηφ λα ελέρεη γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή 

ηνπ ISTOS δηαξζξψλεηαη ζε ηξία αιιειέλδεηα επίπεδα: 

 Καηλνηνκία: ηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ISTOS είλαη ε 

αιιαγή ηνπ «επηρεηξείλ» ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο 

λέσλ ζηνηρείσλ ή λέσλ ζπλδπαζκψλ παιαηψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

παξαγσγή, ηελ νξγάλσζε, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ κάξθεηηλγθ. 

 Αεηθνξία: Δπηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεζηαθνχ 

ππφβαζξνπ γηα ηελ αεηθφξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ην νπνίν ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ζα εληζρχεη ηε 

ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ. Με άιια ιφγηα ζηφρνο είλαη ε 
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δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ησλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηθέξεηαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνλ απφ 

θνηλνχ ζρεδηαζκφ αεηθνξηθνχ κέιινληνο. 

 Σερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο: Οη λέεο 

ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε, είλαη ε δεκηνπξγία κηαο 

ςεθηαθήο πιαηθφξκαο θαη ησλ θαηάιιεισλ ππνζηεξηθηηθψλ 

κεραληζκψλ πνπ λα κπνξνχλ λα θαζηζηνχλ ηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πην 

απνηειεζκαηηθή γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία ηεο πεξηθέξεηαο 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηνπο θνξείο θαη παξάγνληεο έμσ απφ ηελ 

πεξηθέξεηα πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη ζρεηίδνληαη κε απηή. 

iii. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ 

EUROBANK  

Ζ Eurobank αλαδεηθλχεηαη ζε εγέηηδα δχλακε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, κε ππφινηπα ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ζήκεξα ην 1,5 δηο επξψ. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΣΔ, 

ηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ε ηξάπεδα 

ρξεκαηνδνηεί κειέηε κε ζέκα «Σνπξηζκφο 2020», πνπ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην λέν νδηθφ ράξηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ 

ηνπξηζκνχ. Με ζηφρν λα εληζρχζεη ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν θαη λα 

ζηεξίμεη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ παξνπζία, ε Eurobank πξνρψξεζε ζε 

αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ χςνπο 400 

εθαηνκκπξίσλ επξψ θαζψο θαη ζε εθηακηεχζεηο δαλείσλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηα 700 εθαηνκκχξηα επξψ, πξνζθέξνληαο κία κεγάιε 

αλάζα θαη κία επθαηξία αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ, 

αλαβαζκίδνληαο ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Παξάιιεια, παξέρνληαο λέα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο θαη μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, φπσο ε πξνεμφθιεζε ζπκβάζεσλ κε Tour Operators, ε 

ρξεκαηνδφηεζε κε επλντθνχο φξνπο ησλ αλαθαηλίζεσλ μελνδνρείσλ 

θαη ε πξν-ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ 

επηρνξεγήζεσλ, ε Eurobank ππνζηεξίδεη έκπξαθηα ηνπο πειάηεο ηεο 

θαη ζπκκεηέρεη ζηε κεγάιε εζληθή πξνζπάζεηα γηα ηελ επάλνδν ηεο 

νηθνλνκίαο ζε δηαηεξήζηκε ηξνρηά, φπνπ ε ηαρεία αχμεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ θαη εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα δηαδξακαηίζεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν. 

 

2.8 Βηώζηκε αλάπηπμε θαη Βηώζηκνο ηνπξηζκόο 

Δλψ ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ, πνπ ζήκεξα θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 

12 εθαηνκκχξηα αθίμεηο εηεζίσο (παξνπζηάδεη κηα καθξνπξφζεζκα αλνδηθή ηάζε), ηα 

έζνδα απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία σο 

απνηέιεζκα ηνπ έληνλα αλαπηπζζφκελνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Ο καδηθφο ηνπξηζκφο 

έρεη παξάιιεια θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, κε ζπλέπεηα ε ζπλέρηζε ηνπ 

ίδηνπ κνληέινπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο νπζηαζηηθά λα ππνλνκεχεη καθξνπξφζεζκα 

ηελ αλάπηπμή ηνπ. Οη πιένλ επαίζζεηεο ζηελ ηνπξηζηηθή πίεζε πεξηνρέο είλαη θπζηθά 

νη παξάθηηεο ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλεηαη θαη ν θχξηνο φγθνο ηνπξηζηψλ, θαζψο θαη 
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κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, ν παξάθηηνο ρψξνο έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο 

θαη αιιειεπίδξαζεο ηξηψλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο: ηεο ζάιαζζαο, ηεο μεξάο 

θαη ηνπ αέξα. Γέιηα πνηακψλ, ιηκλνζάιαζζεο θαη άιινη πγξνβηφηνπνη, ακκνζίλεο, 

ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο, θιεηζηνί θφιπνη θιπ., απνηεινχλ πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο θαη 

δηαβίσζεο πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. Οη πιένλ νξαηέο 

ζπλέπεηεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε πιεζψξα νδηθψλ αξηεξηψλ 

θαηά κήθνο ησλ αθηψλ πνπ νδεγνχλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη ν 

ζπλσζηηζκφο ζηηο παξαιίεο. Ζ αιφγηζηε θαηαλάισζε λεξνχ θαηά ηελ άλνκβξε 

πεξίνδν, πξνθαιεί πηέζεηο ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, ηδηαίηεξα ζηα κηθξά λεζηά.  

Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία είλαη, επίζεο, παξαγσγφο κεγάισλ πνζνηήησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ. Οη ηνπηθέο αξρέο αδπλαηνχλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, λα αληεπεμέιζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζε απηή ηελ παξαγσγή. Ο θαζαξηζκφο ησλ αθηψλ κε ηε ρξήζε 

εηδηθψλ κεραλεκάησλ έρεη γίλεη θνηλή πξαθηηθή, παξφηη νη κέζνδνη απηέο ελδέρεηαη 

λα πξνθαινχλ δηάβξσζε ζηηο παξαιίεο. Παξάιιεια, ε επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, ε 

παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νη ηαηξηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο, παξνπζηάδνληαη 

ζπρλά αλεπαξθείο θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο. ηε Διιάδα έρεη ήδε εθπνλεζεί 

Πξφγξακκα γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ησλ Διιεληθψλ Αθηψλ θαη Νεζηψλ, πνπ 

παξείρε γεληθέο θαη εηδηθέο αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο παξάθηηαο δψλεο, ηνκεαθέο θαηεπζχλζεηο ζην 

πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη εηδηθέο πξνηάζεηο. ην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο δηακνξθψζεθε ρέδην Οδεγίαο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ησλ 

Παξάθηησλ Πεξηνρψλ. Ο πξφζθαηνο Νφκνο γηα ην Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ θαη ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε πξνβιέπεη ηε δηακφξθσζε Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξηθήο 

Αλάπηπμεο γηα πεξηνρέο κε εηδηθά πξνβιήκαηα φπσο νη παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο. Σα 

πξνβιήκαηα θαη νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα 

επηβάιινπλ ηελ αλάγθε νξζνινγηθήο δηαρείξηζήο ηνπ κε ηελ πξννπηηθή κηαο 

ζηξαηεγηθήο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα 

θάζε πεξηνρήο. Έηζη ηα ηειεπηαία ρξφληα, πιεζαίλνπλ νη πξνζπάζεηεο λα πξνσζεζεί 

έλα πξφηππν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ νπνίνπ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζα είλαη ε 

βηψζηκε αλάπηπμε. Με ηνλ φξν βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πεξηγξάθεηαη ν ηχπνο 

ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ηζφξξνπα ζηελ ηνπηθή, θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη πεξηβαιινληηθή δνκή ηεο θάζε ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο, 

δηακνξθψλνληαο παξάιιεια φξνπο (ππεξεζίεο, ππνδνκέο, ηερλνγλσζία) γηα ηε 

ζπλερή αλαηξνθνδφηεζή ηεο (Κνθθψζεο θαη Σζάξηαο, 2001). 

ηφρνο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα είλαη ε αξκνληθή έληαμε 

ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηεο απνθπγήο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ. Ο 

ζηφρνο απηφο ζα επηηεπρζεί κε ηηο εμήο δξάζεηο: 

Απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ηνπ καδηθνύ ηνπξηζκνύ, κε έκθαζε ζε 

πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηε κείσζε 

ησλ πηέζεσλ ζηνπο ηνπηθνχο θπζηθνχο πφξνπο φπσο ζην πφζηκν λεξφ, κέζσ 

ηεο πηνζέηεζεο κέηξσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θαη αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ ή 

ζηελ ελέξγεηα, κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ. Καηά 

πξνηεξαηφηεηα επίζεο πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

νηθνηνπξηζκνχ πνπ πξνβάιιεη σο βαζηθή αμία ην ζεβαζκφ θαη φρη απιά ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ν αγξνηνπξηζκφο θαη ν 

ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο απνηεινχλ πεξηζζφηεξν ήπηεο ηνπξηζηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ δίλνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ. 

Αλάπηπμε ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε θαη θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη γλψκνλα ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην θπζηθφ 

θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Πξνυπφζεζε είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη 

δηαβνχιεπζε κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ είλαη αλαγθαίν λα εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε ηξαηεγηθή γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη νη επηκέξνπο δξάζεηο ζα πξέπεη λα πξνσζνχληαη ζην 

πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο. ην πιαίζην απηφ είλαη 

θαζνξηζηηθφο ν ξφινο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ σο πνιηηηθήο 

ζπληνληζκνχ θαη εμεηδίθεπζεο ζην ρψξν επί κέξνπο ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ, ηεο 

θαηαλνκήο ησλ νηθηζκψλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζηνλ ρψξν, 

παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη νηθνζπζηεκάησλ 

(Αξαβψζεο). 

Δπηπιένλ, ε απνδνρή ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζην 

πεξηβάιινλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ «Βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ». Με ηελ 

έλλνηα απηή ππνδειψλεηαη ν ηνπξηζκφο πνπ αθ‟ ελφο απνθέξεη νθέιε ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, αθεηέξνπ δε είλαη «ζπκκεηνρηθφο», δειαδή νη θάηνηθνη κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο αζρνινχληαη νη ίδηνη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ. Δπί πιένλ, ε 

έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, θαζψο 

ζπλππνινγίδνληαη νη καθξνπξφζεζκεο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ηνλ βηψζηκν ηνπξηζκφ είλαη ν εμήο: Βηψζηκνο ηνπξηζκφο 

ζεκαίλεη ηνπξηζκφο πνπ ζηεξίδεηαη κελ ζηελ βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ θαη εμαζθαιίδεη ηε ιηγφηεξε δπλαηή εθπνκπή αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, αιιά είλαη παξάιιεια έλαο ηνπξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθά 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή λένπ πινχηνπ θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, πνπ πξνάγεη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, πνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, δηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ (World Tourism Organization) ηνπ ΟΖΔ, έρνπλ εληάμεη δπλακηθά ζηελ 

αηδέληα ηνπο, ηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπξηζκνχ. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη 

φηη πιένλ, ν βηψζηκνο θαη ππεχζπλνο ηνπξηζκφο δελ απνηειεί έλα εμεηδηθεπκέλν, 

κηθξφ θνκκάηη ηεο αγνξάο (niche market), αιιά ηείλεη λα ιάβεη δηαζηάζεηο 

καδηθφηεηαο (mainstream). Γηεζλείο αιπζίδεο μελνδνρείσλ φπσο νη NHH Ζotels, 

Marriott, Starwood έρνπλ ζέζεη θηιφδνμνπο ζηφρνπο κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο 

θαηαλάισζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο ζε λεξφ. Παξαθνινπζνχλ απφ θνληά ηελ αιπζίδα 

ηεο ηξνθνδφηεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Έρεη επίζεο δηαπηζησζεί φηη ν 

βηψζηκνο ραξαθηήξαο κίαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ή ελφο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

απνηειεί θξηηήξην πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπ απφ ηνλ 

ππνςήθην επηζθέπηε. 

ια ηα ζηνηρεία, ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βηψζηκνο ηνπξηζκφο δε 

απνηειεί κία απιή επηινγή ή κηα ελαιιαθηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εηαηξηθνχ πξνθίι 

(corporate image) κηαο επηρείξεζεο. Δίλαη ππνρξέσζε θαη αλάγθε. Δίλαη ππνρξέσζε, 

εάλ ζθεθηεί θαλείο ηηο νιέζξηεο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην θαηλφκελν ηεο αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο, πφζν κάιινλ φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε Μεζφγεην. Δίλαη αλάγθε, εάλ ε 

ηνπξηζηηθή καο βηνκεραλία επηζπκεί λα ζεσξείηαη “παίθηεο” ηεο δηεζλνχο αγνξάο. 

Καη ελλνείηαη “παίθηεο” θεξδηζκέλνο, αθνχ ε ελίζρπζε ηνπ corporate image κηαο 



31 

 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο κε επηινγέο βησζηκφηεηαο απνηειεί επέλδπζε κε πςειφ, 

ζηαζεξφ θαη καθξνπξφζεζκν θέξδνο. 

Ζ πξνψζεζε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί βέβαηα ππνρξέσζε θαη αλάγθε 

γηα ηα ίδηα ηα θξάηε. Γη‟ απηφ θαη ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο πξφβαιαλ ζηελ έθζεζε ηνπ 

Λνλδίλνπ, ην “πξάζηλν” πξνθίι ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν 

ζηνίρεκα πνπ μεπεξλά θαηά πνιχ ηε ζηήξημε ηεο εγρψξηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. 

Δίλαη έλα ζηνίρεκα λέαο αληίιεςεο αλάπηπμεο, κε κηθξφηεξα βξαρππξφζεζκα θέξδε 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ επεκεξία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

κνληέιν πνπ θαηά θνηλή νκνινγία απνηειεί ηε κφλε δηέμνδν απφ ηελ θξίζε θαη κφλε 

επηινγή γηα ην κέιινλ. 

' φηη αθνξά ηελ Διιάδα, ε εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2011 απνηειεί κία επθαηξία αλάιεςεο δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ βηψζηκνπ 

ηνπξηζκνχ ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ 

έρεη ήδε εληάμεη ζηα πξνγξάκκαηά ηνπ, εηδηθφ πξφγξακκα “Πξάζηλνο Σνπξηζκφο” 

πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ. Σν πξφγξακκα πνπ έρεη πξνδεκνζηεπηεί θαη 

αλακέλεηαη λα αλνίμεη άκεζα, ζηνρεχεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ κε 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ζηνλ έιεγρν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κε πεξηνξηζκφ ηεο 

ζπαηάιεο πφξσλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, 

κέζα απφ παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, αμηνπνίεζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, εμνηθνλφκεζεο χδαηνο θαη νξζήο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ 

νηθνινγηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ηεο πξνβνιήο ησλ παξαπάλσ. Δίλαη έλα 

πξφγξακκα, εμαηξεηηθά επέιηθην πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο επξέσο 

θάζκαηνο δξάζεσλ, φπσο θηηξηαθά θαη δηακνξθψζεηο ρψξσλ, κεραλήκαηα θαη 

εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ, πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο θαη έμνδα 

δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο. 

Σν επράξηζην είλαη φηη θαη ζηελ Διιάδα νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη ηηο αξρέο 

ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ βιέπνπλ ηνπο ππνςήθηνπο επηζθέπηεο λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη, απνθηνχλ θήκε θαη θεξδίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ 

εγρψξηα θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά. Ση αθξηβψο θάλνπλ; πκβάιινπλ ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ θχθινπ ηεο δσήο κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

άλζξσπν, κε γλψκνλα ηελ ηνπηθή παξάδνζε θαη ηζηνξία, φπσο θάλνπλ ε Μειηά ζηα 

Υαληά ηεο Κξήηεο ή ην βξαβεπκέλν Ionian Eco Villages ζηε Εάθπλζν. Πξνζθέξνπλ 

φ,ηη πην απζεληηθφ δηαζέηεη ε παξαδνζηαθή ειιεληθή θνπδίλα, ρξεζηκνπνηψληαο 

βηνινγηθά ειιεληθά πξντφληα φπσο έθαλε εδψ θαη ρξφληα ν Γ. Υαηδεγηαλλάθεο ζην 

εζηηαηφξην ειήλε ζηα Φεξά ηεο αληνξίλεο (ηψξα ζην Πχξγν). Άιιεο λέεο κνλάδεο, 

φπσο ην Costa Navarino, δηαθπιάζζνληαο θαη πξνβάιινληαο ηνλ θπζηθφ πινχην θαη 

ηελ απζεληηθή θπζηνγλσκία ηνπ ηφπνπ ηνπο, ζπρλά πξνηείλνληαο θαη λέα “πξντφληα” 

φπσο ην γθνιθ, ηνπνζεηνχλ νιφθιεξεο πεξηνρέο, φπσο ηε Μεζζελία, ζην δηεζλή 

ηνπξηζηηθφ ράξηε. 

 

2.9 ΠΑΡΑΜΔΣΔΡΟΙ ΒΙΩΙΜΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Οη θπξίαξρεο παξάκεηξνη ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη νη αθφινπζεο: 

i. Δηδηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηελ 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ. 

ii. Δλίζρπζε φισλ ησλ κέηξσλ (ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, 

ιεηηνπξγηθέο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο 
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νηθνλνκίαο, έξεπλα, εθπαίδεπζε, κάξθεηηλγθ) πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο. 

iii. Δηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα πξνσζεί ηηο δηαδηθαζίεο ηεο βηψζηκεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ ηνπηθή ζπκκεηνρή. 

iv. Πξνψζεζε κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία 

θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. 

v. Υξήζε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ σο βαζηθνχ 

άμνλα ηεο ηνπηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

 

ΔΝΝΑΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

3.1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

Οη ελαιιαθηηθέο θαη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ. Διάρηζηνο θνηλφο παξνλνκαζηήο ηνπο είλαη ε αεηθνξία θαη ε βηψζηκε 

αλάπηπμε. Αλήθνπλ, επνκέλσο, ζην ππεξ-ζχλνιν ηνπ αεηθφξνπ ή βηψζηκνπ 

ηνπξηζκνχ. Ηδίσο εθείλεο νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε θπζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πφξσλ, φπσο 

νηθνηνπξηζκφο, αγξνηνπξηζκφο, πεξηπέηεηαο, πνιηηηζηηθφο θηι. Ωζηφζν, θαη νη άιιεο 

κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φξνπο αεηθνξίαο φπσο ν 

ζξεζθεπηηθφο, ηακαηηθφο θαη ζπλεδξηαθφο, πξνθεηκέλνπ ν φξνο «ελαιιαθηηθέο» λα 

έρεη αληίθξηζκα. Ζ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πξέπεη ινηπφλ λα είλαη 

ζρεδηαζκέλε θαηά θάπνην ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν βηψζηκνο ραξαθηήξαο ηεο 

θαη λα δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, έηζη ψζηε λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο ηδηαίηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο. 

Εεηνχκελν είλαη πάληα ε αεηθνξία: ην άξηζην επίπεδν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ 

δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηελ πνηφηεηα εκπεηξίαο ηνπ 

επηζθέπηε. Καη θπζηθά ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ άθξαηε, ε αζρεδίαζηε ή ε ιαλζαζκέλε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ επηθέξεη, 

βξαρππξφζεζκα, γξήγνξα νηθνλνκηθά νθέιε θαηαιήγνληαο σζηφζν, καθξνπξφζεζκα, 

ζε ρακειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ κεγάιε πιεζπζκηαθή 

ζπγθέληξσζε ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο 

δεκηνπξγεί δηαηαξαρέο ζηηο ζπλήζεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη δπζιεηηνπξγίεο 

φπσο: ζπλσζηηζκφ, κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαζπαηάιεζε ή θαηαζηξνθή 

θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πεγψλ θαη αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη 

ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο (λεξφ, 

θαχζηκα θ.ά.).  Αξθεηνί δηεζλείο νξγαληζκνί ζρεηηθνί κε ηνλ ηνπξηζκφ, ην πεξηβάιινλ 

θαη ηνλ πνιηηηζκφ πξνηείλνπλ σο δηέμνδν απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, θάζε είδνπο 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα λα ζρεδηάδεηαη, λα δηεπζχλεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη ψζηε: 

 Να είλαη πεξηβαιινληηθά αλεθηή ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 Να απνθέξεη βηψζηκα νηθνλνκηθά νθέιε ζηηο πεξηνρέο πνπ 

αλαπηχζζεηαη. 

 Να είλαη εζηθά θαη θνηλσληθά ζχκθσλε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 Να εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

θεθαιαίνπ γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. 

Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζηηο κέξεο καο νξίδνληαη σο κία επηινγή 

δηαθνπψλ πνπ ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηηο θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο αμίεο θάζε ηφπνπ, ηηο νπνίεο πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη ζηνλ 

επηζθέπηε, πνπ ζα κνηξαζηεί κε ηνπο θαηνίθνπο ηηο εκπεηξίεο ηνπ ηνπηθνχ ηξφπνπ 

δσήο γηα φζνλ θαηξφ επηζπκεί. 
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Σα άηνκα πνπ επηιέγνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ είλαη φζνη 

αλαδεηνχλ ζηηο δηαθνπέο ηνπο ηα 3Φ : Φχζε-Φηιία-Φηινμελία θαη επηζπκνχλ λα 

βηψζνπλ εκπεηξίεο  ηηο νπνίεο ζα κεηαθέξνπλ καδί ηνπο θαη ζα ηηο εμηζηνξήζνπλ 

επηζηξέθνληαο ζηελ παηξίδα ηνπο, ελψ ηνπο αθήλεη αδηάθνξνπο ε άπνςε ησλ 4S: 

Sun-Sea-Sex-Sand. Δίλαη επηζθέπηεο πνπ ηαμηδεχνπλ πνιχ, είλαη ελεκεξσκέλνη θαη 

απαηηεηηθνί, βιέπνπλ ην ηαμίδη ζαλ εξγαιείν αλαθάιπςεο λέσλ θφζκσλ θαη 

πνιηηηζκψλ, ζαλ επθαηξία κάζεζεο θαη απφιαπζεο ηαπηφρξνλα. Δίλαη πεξηζζφηεξν 

πεξηεγεηέο θαη ιηγφηεξν ηνπξίζηεο.  

Πξέπεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη ζπρλά γίλεηαη δπζδηάθξηηνο ν δηαρσξηζκφο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ηφζν κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ, φζν θαη κεηαμχ ηνπο. 

Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ δηαθέξνπλ απφ ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ φηαλ: 

 Δίλαη κηθξήο, ειεγρφκελεο θαη ξπζκηδφκελεο θιίκαθαο. 

 Δληζρχνπλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 Διαρηζηνπνηνχλ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 Έρνπλ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ ζε αηνκηθή βάζε. 

 ηεξίδνληαη ζε αεηθφξα πξφηππα αλάπηπμεο. 

 

3.2 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

i. πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

ii. απνθπγή ησλ θιαζζηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξνζθνξψλ 

iii. δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

iv. αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηα πνιηηηζηηθά κλεκεία 

v. ζηήξημε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηέινο 

vi. επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ επνρηαθνχ ηνπξηζκνχ 

 

3.3 ΟΡΙΜΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Ο φξνο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο, πξάγκαηη λέεο, ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ πνπ ζηελ νιφηεηά ηνπο απνηεινχλ ην ιεγφκελν ήπην ή καιαθφ ή 

ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα αληηκεησπηζηεί ν ζθιεξφο καδηθφο 

ηνπξηζκφο θαη νη δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ, ηνπο θαη 

ν απαλζξσπηζκφο ηνπ βηνκεραλνπνηεκέλνπ  θαη παθεηαξηζκέλνπ παθέηνπ 

(θαθηαλάθεο, 2000). Απεπζχλνληαη δειαδή ζε θνηλφ πνπ δελ επηζπκεί παξαδνζηαθέο 

κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη ςπραγσγίαο. 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο πξνζδηνξίδεηαη απφ εθείλεο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κε ηνπο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο θνηλνηηθέο αμίεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηφζν ηνπο «νηθνδεζπφηεο» φζν θαη ηνπο «θηινμελνχκελνπο» λα 

πθίζηαληαη ηνπο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο (Ρίγγαο, 

2006). Ωζηφζν δελ ππάξρεη ηνπο νξηζκφο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ απνδεθηφο ζε 

δηεζλέο επίπεδν απφ φινπο εθείλνπο πνπ κε ηνλ έλα ηξφπν ή ηνλ άιιν ηξφπν 

εκπιέθνληαη ζηελ ππφζεζε «βηνκεραλίαο» ηνπ ηνπξηζκνχ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή εθηφο απφ ην καδηθφ ηνπξηζκφ απνηειεί 

ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, ν νπνίνο ππφζρεηαη ηνπο ηνπξίζηεο θάηη δηαθνξεηηθφ απφ 

ην καδηθφ ηνπξηζκφ, ελψ άιινη πξνζπαζνχλ λα ηνλ ηαμηλνκήζνπλ, δηαθνξνπνηψληαο 
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θπξίσο ηα άηνκα ή ηνπο θαηαζηάζεηο ζηα νπνία αλαθέξεηαη (Ρίγγαο, 2006). χκθσλα 

κε ηνλ Ρίγγα ππάξρεη ηνπο ηνπο αξηζκφο ζπληζηακέλσλ ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ 

νη νπνίεο είλαη γεληθά απνδεθηέο: 

Ζ πξψηε αθνξά ην γεγνλφο φηη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο εθαξκφδεηαη ζε 

εθείλεο ηνπο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο δελ θαηαζηξέθνπλ ην πεξηβάιινλ θαη δελ 

επηθέξνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ν καδηθφο ηνπξηζκφο ηνπο πεξηνρέο 

πνπ αλαπηχζζεηαη. Ζ δεχηεξε αλαθέξεηαη ζην φηη ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο 

ζεσξήζεθε, κηθξή θιίκαθα αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ πξνέξρεηαη θαη 

νξγαλψλεηαη απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ ή ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Ο ηξφπνο ηνπο ηνπο 

αλάπηπμεο αθελφο επηθέξεη ιηγφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο- θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο- θαη αθεηέξνπ έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επλντθήο απνδνρήο απφ ηνλ 

ηνπηθφ πιεζπζκφ απφ φηη ν καδηθφο. Ζ Σξίηε αθνξά ζην γεγνλφο φηη ηνπο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ ζεσξνχληαη ελαιιαθηηθέο, δηφηη δελ εθκεηαιιεχνληαη ηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ. πγθεθξηκέλα, ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηνπο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

δηνρεηεχνληαη θπξίσο ηνπο ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπο πεξηνρήο ή ηνπο ηνπο 

κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη φρη ηνπο ηνπο πφιεηο ή ηνπο ηνπο ρψξεο ηνπο ζπκβαίλεη κε 

ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ. Δπηπξφζζεηα, ν ηνπξηζκφο πνπ δελ θαηαζηξέθεη ηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπο θνηλσλίαο ππνδνρήο ζπλήζσο νλνκάδεηαη ελαιιαθηηθφο, δηφηη εθηφο ησλ άιισλ 

πξνζπαζεί ελεξγά λα ελζαξξχλεη ην ζεβαζκφ ηνπο ηελ πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα 

δηα κέζνπ ηνπο εθπαίδεπζεο, ηνπο επηκφξθσζεο θαη γεληθφηεξα ησλ «νξγαλσκέλσλ 

ζπλαληήζεσλ». 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πνιινί ζπγγξαθείο ηνπο νη Cases (1989), 

Himmetoglu (1992), Mader (1988) θαη Weaver (1991), ζεσξνχλ ηνλ ελαιιαθηηθφ 

ηνπξηζκφ σο κηα ζχγρξνλε κνξθή αλάπηπμεο πνπ έρεη εξκελεπηεί ζε ζρέζε κε 

πνηθίιεο ηνπο δηαηππψζεηο ηνπο «θαηάιιεινο», «ήπηνο», «ππεχζπλνο», 

«ειεγρφκελνο», «ρακειψλ πξνζθξνχζεσλ», «επγελήο», «κηθξήο θιίκαθαο», 

«δηαθνξεηηθφο», «επηδέμηνο» , «παξνξκεηηθφο», «αληηηνπξηζκφο», «ζπκκεηνρηθφο» 

θαη «πξάζηλνο» (Αλδξηψηεο, 2006). 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε αλαδήηεζε ηνπο 

απζεληηθφηεηαο θαη ηνπο επαθήο κε ηελ θχζε, ε άξλεζε ησλ απξφζσπσλ 

ηνπξηζηηθψλ παθέησλ, ε απνθπγή ησλ θνζκηθψλ παξαιηψλ, ν ζπλδπαζκφο ησλ 

δηαθνπψλ κε ηελ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνζθέξεη 

ιχζεηο θαη πξνβιήκαηα ηνπο ηνπξηζηηθήο επνρηθφηεηαο. 

 

3.4 ΟΦΔΛΗ ΣΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα εληνπίδνληαη ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, 

πεξηβαιινληηθφ επίπεδν ηνπο ρψξαο. ε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, ν ελαιιαθηηθφο 

ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Απηφ είλαη θαζνξηζηηθφ 

γηα ηνπο επαίζζεηεο, απφ άπνςε εξγαζίαο, θνηλσληθέο νκάδεο ησλ λέσλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ. Μπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη άκεζα ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ μελνδνρείσλ, 

εζηηαηνξίσλ, πσιήζεσλ αλακλεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη έκκεζα κε ηελ παξνρή 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη απφ ηνπο επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. 

Αθφκα, αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ δεκηνπξγψληαο 

ζπκπιεξσκαηηθά εηζνδήκαηα γηα ηνπο νηθνγέλεηεο θαη ζπγθξαηψληαο ηνλ θφζκν ηνπο 

εζηίεο ηνπ. Απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 
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ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή κείσζε θαη δεκνγξαθηθή γήξαλζε. Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα 

ηνπ εηζνδήκαηνο απνηειεί ζεκειηαθφ ζηνηρείν θαη εηζάγεη απηνκάησο ηελ 

αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Γελ απνηειεί 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα ππνθαηαζηήζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα απαζρφιεζε 

ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ, αιιά- αληηζέησο- είλαη ηνπο πνπ ζα ηελ ζηεξίμεη θαη ζα ηελ 

εληζρχζεη. Απηφ ζεκαίλεη κεγαιχηεξν δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη βειηίσζε ησλ φξσλ 

δσήο. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ ηνπηθή, 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε αθνχ ε χπαξμε ηνπ ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, κέζσ ηνπο δεκηνπξγίαο ηνπο απαξαίηεηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο ήπηαο 

θιίκαθαο, ε νπνία ελαξκνλίδεηαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Αλαπηπμηαθά έξγα 

ππνδνκήο θαη αλσδνκήο, πνπ πηζαλά λα θαζπζηεξνχζαλ γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, πινπνηνχληαη εμαηηίαο ηνπο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. ‟ απηά ηα έξγα 

πεξηιακβάλνληαη βειηηψζεηο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη ζπγθνηλσληψλ, δίθηπα παξνρήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, παξνρήο ηειεπηθνηλσληψλ, λέεο αζιεηηθέο θαη αλαςπρηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, εζηηαηφξηα, δεκφζηνη ρψξνη, θαζψο θαη κία καδηθή εηζξνή θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο αγαζψλ θαη εηδψλ δηαηξνθήο. 

Ζ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δελ δξα αληαγσληζηηθά ηνπο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. 

Αληίζεηα, ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ φζν θαη 

ησλ επηζθεπηψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. Ζ επαθή ηνπ ηνπξίζηα-επηζθέπηε κε ηα νηθνζπζηήκαηα εληείλεη ηελ 

νηθνινγηθή ζπλείδεζε κε ζθνπφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνζηαζία ηνπο 

θχζεο. 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινχηνπ ηνπο πεξηνρήο γίλεηαη απφ ηνπο ληφπηνπο 

επηρεηξεκαηίεο, πνπ δελ παξαβιέπνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Έηζη δίλεηαη ε 

επθαηξία ζηελ ηνπηθή θνηλσλία λα αλαπηχμεη θαη λα δηαηεξήζεη ηε ιανγξαθία, ηελ 

ηνπηθή αξρηηεθηνληθή, λα αλαβηψζεη εξγαζίεο θαη ηέρλεο μεραζκέλεο γηα λα παξάγεη 

παξαδνζηαθά πξντφληα, ηνπηθά έζηκα θαη λα νξγαλψζεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. 

ια απηά ζπληεξνχλ θαη δελ αιινηψλνπλ ην ραξαθηήξα ηνπο πεξηνρήο, 

αλαδεηθλχνληαο ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε ηφπνπ. 

Θεσξεηηθά ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο είλαη ν ηνπξηζκφο πνπ ζηελ ηδαληθή 

πεξίπησζε ηζνθαηαλέκεη ηνπο ηνπξίζηεο θαη ην ζχλνιν ηνπο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο ακβιχλνληαο έηζη ην πξφβιεκα ηνπο 

ηνπξηζηηθήο επνρηθφηεηαο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεξηφδσλ, πνπ σο 

γλσζηφλ, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. 

Απνηειεί ιχζε γηα ηελ απνθέληξσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θπθιψκαηνο, θαηαξγεί ηελ 

ηνπηθή θαη ρξνληθή ππεξζπγθέληξσζε ηνπξηζηψλ, αιιά θαη γηα ηελ κείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θφζηνπο  αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ αζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ έρεη επηθέξεη 

ν καδηθφο ηνπξηζκφο. 

Αθφκα, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί πεγή εζφδσλ γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Οη θχξηεο ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ζρεηίδνληαη κε θέξδε 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ηνπο ζπλεηζθνξέο ζηα θξαηηθά έζνδα. Οη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο, ε 

εμαγσγή θαη εηζαγσγή ζρεηηδφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επηθέξνπλ έζνδα ζηελ 

νηθνλνκία ηνπο Διιάδαο πνπ θηινμελεί ηνπξίζηεο. Άιια θξαηηθά έζνδα απφ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο άκεζεο 

θαη έκκεζεο εηζθνξέο. Σνπο άκεζεο εηζθνξέο πεξηιακβάλνληαη νη θφξνη ζε 

εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπξηζηηθή απαζρφιεζε, απφ ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη απφ άκεζεο ρξεψζεηο ζε ηνπξίζηεο, ηνπο ν νηθνινγηθφο θφξνο ή νν 

θφξνη αλαρψξεζεο. Οη έκκεζεο εηζθνξέο πξνθχπηνπλ απφ θφξνπο θαη δαζκνχο ζε 
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αγαζά θαη ππεξεζίεο ηνπο ηνπο ηνπξίζηεο, ηνπο γηα παξάδεηγκα θφξνπο γηα 

αλακλεζηηθά αληηθείκελα, αιθννινχρα πνηά, εζηηαηφξηα θηι. 

Σα ηαμίδηα θέξλνπλ ηνπο αλζξψπνπο, δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, ζε επαθή 

κεηαμχ ηνπο. Λφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί ζησπεξά έλα θιίκα θαηαλφεζεο αλάκεζα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο 

πνιηηηζκνχο θαη λα πξνσζεζνχλ πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο αλάκεζα ηνπο 

«θηινμελνχκελνπο» θαη ηνπο «νηθνδεζπφηεο». Με ηνλ ηξφπν απηφ, απμάλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο γηα ηνπο αλζξψπνπο λα αλαπηχμνπλ ακνηβαία ζπκπάζεηα θαη θαηαλφεζε 

θαη λα κεησζνχλ νη πξνθαηαιήςεηο. Έηζη, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ιεηηνπξγεί θη 

ηνπο σο κέζν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπο εηξήλεο. 

Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηνλ επηζθέπηε-ηνπξίζηα απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ ηνπ 

αζθεί κεγάιε γνεηεία, ηδηαίηεξα γηα απηφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ κεγαινππφιεηο. Οη 

δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο ησλ κεγάισλ πφιεσλ δεκηνπξγνχλ ηνπο αλζξψπνπο έληνλε 

επηζπκία λα βξεζνχλ θνληά ζηελ θχζε γηα λα απνιαχζνπλ ηελ γαιήλε, ηελ εζπρία 

αιιά θαη ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο. Ο επηζθέπηεο πνπ θάλεη ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, 

απνθεχγεη ηνλ ζπλσζηηζκφ, ην ζφξπβν, ηελ αηζρξνθέξδεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη 

ήδε θνξεζκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ κε ζηφρν ηελ ςπρνινγηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε 

θαη λα πεξάζεη έλα επράξηζην «δηάιεηκκα» απφ ην άγρνο θαη ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο 

ηνπο πφιεο. Κπξίσο ηνπο κπνξεί λα ραξεί ηε δεζηή αλζξψπηλε θηινμελία θαη ηελ 

απζφξκεηε θαινζπλάηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ. Έξρεηαη 

ζε γλσξηκία κε ηα ηνπηθά ήζε θαη έζηκα, ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη ηα απζεληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ πνπ επηζθέπηεηαη. Ο ηνπξίζηαο έξρεηαη ζε ζηελή επαθή κε 

ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο νπνίεο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, λα 

ςπραγσγεζεί, λα αζιεζεί θαη λα ληψζεη ηε ραξά ηνπο πεξηήγεζεο, ηνπο γλψζεο θαη 

ηνπο αλαθάιπςεο. Σέινο, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο απεπζχλεηαη θαη ζε άηνκα, ηα 

νπνία δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ηνπο δηαθνπέο πνπ 

επηζπκνχλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ηφζν ν θνηλσληθφο ηνπξηζκφο φζν 

θαη ν ηνπξηζκφο πγείαο. Άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαζψο θαη άηνκα ηνπο ηξίηεο ειηθίαο κπνξνχλ λα 

απνιαχζνπλ έλα ηνπξηζηηθφ παθέην δηαθνπψλ. 

 

3.5 ΔΙΓΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Τπάξρεη ηνπο κεγάινο αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, σζηφζν νη 

πεξηζζφηεξν γλσζηέο θαη επξχηεξα δηαδεδνκέλεο είλαη νη παξαθάησ: 

 Οηθνηνπξηζκφο 

 Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 

 Σνπξηζκφο πγείαο 

 Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 

 Αγξνηνπξηζκφο 

 Θεξαπεπηηθφο/Ηακαηηθφο 

 Οξεηβαηηθφο 

 Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο 

 Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

 πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο 

 Υεηκεξηλφο ηνπξηζκφο 

 Μνξθσηηθφο/Δθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο 

 Πεξηεγεηηθφο 



38 

 

 Γαζηξνλνκηθφο 

 Φπζηνιαηξηθφο 

 Αξραηνινγηθφο 

 

3.5.1 ΟΙΚΟΣΟΤΡΙΜΟ 

Δίλαη ε αεηθφξνο κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε νηθνινγηθά ηδηαίηεξεο 

πεξηνρέο, είλαη ήπηαο κνξθήο, δελ ππεξβαίλεη ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπο πεξηνρήο, 

πξνσζεί ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο-

ζχκθσλα κε λνκηθά ή κε άιινπ ηχπνπ απνηειεζκαηηθά κέηξα-δηαηεξεί ηε ζπλνρή ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ, ελψ επηθεληξψλεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο 

θαη κάζεζεο ηνπ επηζθέπηε γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

Ωο νηθνηνπξηζκφο ινηπφλ νξίδεηαη ν πεξηβαιινληηθά ππεχζπλνο ηνπξηζκφο θαη ε 

επίζθεςε ζε θπζηθέο πεξηνρέο, πνπ απνζθνπεί ζηελ απφιαπζε θαη εθηίκεζε ηνπο 

θχζεο θαη ν νπνίνο πξνάγεη ζηε δηαηήξεζε ηνπο θχζεο, έρεη ρακειή επίδξαζε 

επηζθεπηψλ θαη παξέρεη ρξήζηκε ελεξγή θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή αλάκημε ηνπ ληφπηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Ζ Διιάδα δηαζέηεη ηδηαίηεξα πινχζην θαη πνηθίιν θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο 

παξά ηελ κηθξή ηνπο έθηαζε παξνπζηάδεη ζπάληα γεσκνξθνινγία κε έληνλεο 

αληηζέζεηο θαη ηνπο πεξηνρήο πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο. Υηιηάδεο δαληεισηέο αθηέο, 

επηβιεηηθά βνπλά, ζπήιαηα θαη θαξάγγηα, ιίκλεο, πνηάκηα, βηφηνπνη εμαηξεηηθήο 

νκνξθηάο θαη κνλαδηθά νηθνζπζηήκαηα «πξνηθίδνπλ» ηελ ειιεληθή γε κε 

εληππσζηαθά ηνπία, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην ήπην θιίκα ηνπο ρψξαο θαζηζηνχλ 

ηελ Διιάδα ηδαληθφ πξννξηζκφ γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ νηθνινγηθνχ ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. 

3.5.2 ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ζ κνξθή απηή ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ζαλ θχξην θίλεηξν ηελ άζθεζε ηνπο αζιήκαηνο, 

ηνπο είλαη γηα παξάδεηγκα ε πνδειαζία, ε ηππαζία, ην ηέληο, ε πεδνπνξία, ην γθνιθ 

θηι. Ζ άζιεζε ζαλ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, ζεσξείηαη ν πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε απηήλ ηε κνξθή ηνπξηζκνχ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο ηνπο κνξθήο ηνπξηζκνχ είλαη ε 

δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ άζιεζεο εθ κέξνπο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ε απαζρφιεζε έκπεηξσλ γπκλαζηψλ θηι. Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία φηη κηα ηέηνηα 

επέλδπζε ζε ζπκπιεξσκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο άζιεζεο, αλεβάδεη αλακθίβνια ην 

επίπεδν αμίαο θαη απφιαπζεο ησλ δηαθνπψλ, παξάιιεια δε κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ην θχξνο ηνπο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο βειηηψλεη ηελ 

πιεξφηεηα ηνπο θαη γεληθά πξνζειθχεη πειαηεία πςειήο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο 

(Ζγνπκελάθεο, Κξαβαξίηεο, Λχηξαο, 1998). Ζ Διιάδα, ρψξα φπνπ γελλήζεθαλ νη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο, είλαη ηδαληθή γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο 

θαη γηα ηελ ηέιεζε αζιεηηθψλ αγψλσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα ηνπο 

δηνξγαλψλνληαη φιν θαη ζπρλφηεξα κεγάιεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο ζε πνιιά ζπνξ. 

Οη αζιεηηθέο απηέο δηνξγαλψζεηο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαζθεπή, ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα, πνιιψλ ζχγρξνλσλ κεγαιχηεξσλ ή κηθξφηεξσλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζηαδίσλ θαη πξνπνλεηηθψλ θέληξσλ γηα έλα επξχ θάζκα 

αζιεκάησλ, φπνπ ζήκεξα νη θάηνηθνη αιιά θαη νη επηζθέπηεο θάζε πεξηνρήο έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα αζθεζνχλ ζην αγαπεκέλν ηνπο ζπνξ. Απφ ηζηηνπινΐα θαη 
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εμεξεχλεζε ζπειαίσλ, κέρξη νδνηπνξία θαη αιεμίπησην πιαγηάο, ε Διιάδα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζειθχζεη ιάηξεηο ησλ ζπνξ απφ φιν ηνλ θφζκν. 

3.5.3 ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΓΔΙΑ 

Οη ηνπξίζηεο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πγείαο ή ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. Σα πξνγξάκκαηα πγείαο είλαη πξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο, 

πξφιεςεο, ζεξαπείαο, αλάξξσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπο πγείαο κε ζχγρξνλεο 

ηαηξηθέο κεζφδνπο θαη κε θπζηθέο κεζφδνπο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη θαη 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπο πξνγξάκκαηα πγηεηλήο δηαβίσζεο, πγηεηλήο δηαηξνθήο, 

ελεξγεηηθήο άζιεζεο θηι. Σνπο ζεκεησζεί φηη ηα άηνκα απηά πνπ θπξίσο θαηνηθνχλ 

ζε κεγαινππφιεηο θαη είλαη θαηά ην πιείζην εχπνξα, επελδχνπλ ρξφλν θαη ρξήκαηα 

ζηελ πγεία ηνπο θαη θαη‟ επ‟ επέθηαζε ζηε καθξνδσία ηνπο. Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηνπο κνξθήο ηνπξηζκνχ αλαθέξνληαη απφ ηε κηα πιεπξά ζηε 

ζχλζεζε ηνπο πειαηείαο ηνπ πνπ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ άηνκα ηνπο δεχηεξεο 

θαη ηξίηεο ειηθίαο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηνλ ηφπν πνπ πξνζθέξνληαη νη 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο θπζηθνχο ηνπ πφξνπο. 

Ζ θχζε εθηφο απφ ηα ζπάληα ηνπία θαη ηνπο ηδηαίηεξεο θπζηθέο νκνξθηέο ράξηζε 

ζηελ Διιάδα θαη πεγέο κε ζεκαληηθέο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Σα ηακαηηθά ινπηξά 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ ηνπο ρψξαο, ελψ νη ζεξαπεπηηθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο ήηαλ γλσζηέο ήδε απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Οη ηακαηηθνί θπζηθνί πφξνη 

είλαη δηάζπαξηνη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

3.5.4 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο. Αθνξά ζε κηα θαηεγνξία αηφκσλ ηα νπνία επηζθέπηνληαη ζξεζθεπηηθνχο 

ηφπνπο, πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα ηνπο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ή ζε θάπνηα άιιε είηε 

γηα ιφγνπο ιαηξείαο είηε γηα λα πάξνπλ κέξνο ζε θάπνηεο ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο ή 

ηειεηέο είηε γηα λα εθπιεξψζνπλ θάπνην ηάκα πνπ είραλ θάλεη θηι. Ζ κνξθή απηνχ 

ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο, ζπλήζσο κία σο ηξεηο κέξεο. Γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπο ηνπο κνξθήο ηνπξηζκνχ δελ ρξεηάδεηαη εηδηθή ππνδνκή, αιιά κφλν 

βαζηθή (Ζγνπκελάθεο, Κξαβαξίηεο, Λχηξαο, 1998). 

Ζ ζξεζθεπηηθή θιεξνλνκηά ηνπο Διιάδαο πξνζειθχεη επηζθέπηεο απφ φιν ηνλ 

θφζκν, νη νπνίνη επηζθέπηνληαη εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα ζε φιε ηε ρψξα πνπ ζπρλά 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε εμαηξεηηθά ηνπία. Δθηφο απφ ηα ηαμίδηα ζε ρξηζηηαληθά 

νξζφδνμα κνλαζηήξηα, ηνπο ηνπ φξνπο Άζσο θαη ησλ Μεηεψξσλ, νη επηζθέπηεο 

έξρνληαη ζηελ Διιάδα γηα λα ζαπκάζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηα κνλαδηθά Βπδαληηλά 

θαη κεηα-Βπδαληηλά αξηζηνπξγήκαηα ηνπο εηθφλεο θαη εηθνλνγξαθίεο, κσζατθά θηι. 

Ζ Διιάδα είλαη ίζσο κία απφ ηνπο ιίγεο ρψξεο ζηνλ θφζκν πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη 

ηε κνξθή απηή ηνπ ηνπξηζκνχ. 

3.5.5 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο αγξνηνπξηζκφο είλαη κία κνξθή νηθνηνπξηζκνχ θαη πνιπδξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

αγξνηηθφ ρψξν. Αγξνηνπξηζκφο είλαη ε παξάιιειε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απνζθνπεί ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαβάζκηζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη 

γεληθφηεξα ηνπο ππαίζξνπ κε ηελ αλάδεημε θαη ζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ, ηνπο 

αγξνηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πινχηνπ ηνπο θάζε 
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πεξηνρήο, ηνπο δεκηνπξγίαο θαη εκπνξίαο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ηνπο ηνπηθήο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

Ο αγξνηνπξηζκφο είλαη κνξθή ήπηνπ θαη αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηελ νπνία νη 

επηζθέπηεο κέλνπλ ζε αγξφθηεκα θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

αγξνηηθέο εξγαζίεο. εκείν αλαθνξάο ησλ δηαθνπψλ ζε έλα αγξφθηεκα-μελψλα είλαη 

ε άκεζε επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ηελ αγξνηηθή δσή, ηνπο θαιιηέξγεηεο, κε ηε θχζε. 

Σε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, θάηη ην ηδηαίηεξν γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

ζχγρξνλνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, θαηνίθνπ αζηηθήο πεξηνρήο. Πέξα απφ ηελ ππνδνρή 

θαη ηε θηινμελία ηνπ επηζθέπηε ζε έλα πεξηβάιινλ ιηηφ κε ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη 

ηνπο ηνπο απαξαίηεηεο αλέζεηο, πξνβιέπεηαη θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξίζηα ζε 

έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ηνπο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξαηήξεζε 

νηθνζπζηήκαηνο, πνιηηηζηηθέο πεξηεγήζεηο, δηάθνξα καζήκαηα (πρ αξγαιεηνχ, 

ειιεληθψλ ρνξψλ θηι). Ζ Διιάδα πξνζθέξεη πιήζνο επθαηξηψλ ζε απηή ηελ 

αλαπηπζζφκελε αγνξά κε κνλαδηθέο εκπεηξίεο δηαθνπψλ ζε αγξνηηθά ρσξηά. 

3.5.6 ΟΡΔΙΒΑΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Δίλαη ε ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο νπνίαο νη ηνπξίζηεο 

αλαπηχζζνπλ ή παξαθνινπζνχλ νξεηβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο απιή νξεηβαζία, 

αλαξξηρήζεηο, νξεηλή πνδειαζία θηι. 

3.5.7 ΣΟΤΡΙΜΟ ΠΔΡΙΠΔΣΔΙΑ 

Πξφθεηηαη γηα δηαθνπέο κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ απξνζδφθεηνπ, ηνπ άγλσζηνπ θαη 

ηνπο έθπιεμεο. Φσηνγξαθηθά ζαθάξη, πεξηπιαλήζεηο ζε άγλσζηεο πεξηνρέο, 

θσπειαζία ζε νξκεηηθνχο πνηακνχο θηι απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ γλσξίζκαηα. Σα άηνκα πνπ θάλνπλ ηνπο ηνπο κνξθήο ηνπξηζκφ είλαη ζπλήζσο 

λένη άλζξσπνη. Σνπο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δήηεζε γηα ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο 

πξνβιέπεηαη κειινληηθά λα ζεκεηψζεη δηεζλψο αχμεζε, έξρεηαη δε λα θαιχςεη κηα 

αλάγθε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ησλ κεγαινππφιεσλ γηα εθηφλσζε απφ ην ζηξεο 

πνπ πξνθαιεί ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο (Ζγνπκελάθεο, 1998). 

3.5.8 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Δίλαη ε ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ έρεη ζαλ θχξηα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηελ επαθή, γλσξηκία, γλψζε θαη απφιαπζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πνιηηηζκνχ ησλ 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα εθδειψλεηαη κε επηζθέςεηο ζε 

παλεγχξηα, κνπζηθέο, ρνξεπηηθέο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θηι. 

3.5.9 ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ ππάγνληαη θάζε είδνπο νξγαλσκέλεο εθδειψζεηο, ηνπο γηα 

παξάδεηγκα ζπλέδξηα ή ζπλαληήζεηο κε κεγάιν ή κηθξφ αξηζκφ ζπκκεηνρψλ θαη ζε 

νπνηνδήπνηε επίπεδν, δειαδή ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή δηεζλέο.Γίλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπο ζπλεδξίνπ, ζην νπνίν νη ζχλεδξνη , πνπ έρνπλ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα, 

ελεκεξψλνληαη, ζπδεηνχλ θαη παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ζεκαληηθά θαη θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο ζέκαηα, αιιά ζηνλ εθηφο ηνπ ζπλεδξίνπ ρξφλν έρνπλ ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεδξηαθνχ 

ηνπξηζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο θαη αλσδνκήο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ε θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ άξηηα ηερλνινγηθά εμνπιηζκέλσλ θαη 
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κε βνεζεηηθνχο ρψξνπο θάζε είδνπο, ηνπο γηα παξάδεηγκα εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα, 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θηι, θαζψο ηνπο ε θαηαζθεπή αηζνπζψλ ζπλεδξηψλ 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο εθ κέξνπο ησλ κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ 

θέληξνπ θαη ηνπο πεξηθέξεηαο. Γπζηπρψο γηα ηε ρψξα ηνπο ελψ νη δπλαηφηεηεο πνπ 

δηαζέηεη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ απηνχ είλαη πνιχ κεγάιεο, βξίζθεηαη ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε ζηε δηεζλή ζπλεδξηαθή πίηα απφ άπνςε ηνπ αξηζκνχ ζπλεδξίσλ πνπ 

θηινμελεί εηήζηα. 

3.5.10  ΘΑΛΑΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

ην άθνπζκα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζπκπεξηιθζεί θάζε 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζάιαζζα θαη ηνπο αθηέο, δειαδή φιν 

ην θάζκα ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Θαιάζζηνο ηνπο ηνπξηζκφο, είλαη ν 

ηνπξηζκφο ηνπ νπνίνπ ν πξννξηζκφο είλαη ε αλνηθηή ζάιαζζα, νη ζαιάζζηεο 

πεξηεγήζεηο, νη θξνπαδηέξεο κε θξνπαδηεξφπινηα ή άιια ζθάθε θηι. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη νη ηνπξίζηεο ηθαλνπνηνχλ ηνπο βαζηθέο ηνπξηζηηθέο ηνπο αλάγθεο (δηακνλή, 

δηαηξνθή, ςπραγσγία, άζιεζε θηι) ελ πισ, δειαδή ελψ ηαμηδεχνπλ κε έλα πινίν, ην 

νπνίν ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη ηε κνξθή ηνπο πισηνχ μελνδνρείνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πνιπηέιεηα, άλεζε 

θαη ριηδή. Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζπλδπάδεηαη θαη κε ηνπο κνξθέο ηνπξηζκνχ πρ 

ζξεζθεπηηθφ, πνιηηηζηηθφ θηι αθνχ ην πξφγξακκα ηνπο θξνπαδηέξα δηαζέηεη 

επηζθέςεηο ζε κλεκεία ησλ ιηκαληψλ/πφιεσλ θηι, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεη 

ξαγδαία αλάπηπμε ζηελ Διιάδα. 

3.5.11   ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο ρεηκεξηλφο ηνπξηζκφο, θαη‟ αλαινγία κε ην ζεξηλφ, δελ είλαη κνξθή ηνπξηζκνχ ππφ 

ηελ έλλνηα ηνπο αλεμαξηεζίαο θαη ησλ ηδίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δίλαη απιά ε 

νλνκαζία ηνπο θαηεγνξίαο εθείλσλ ησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, φηαλ δειαδή ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ επηθξαηεί ρεηκψλαο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρεηκψλα, 

πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε αλάπηπμε ηνπ ρηνλνδξνκηθνχ θαη παγνδξνκηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ ρεηκεξηλψλ αζιεκάησλ είλαη ην ρηφλη θαη ν πάγνο. Οη 

ηνπξίζηεο ηνπο ηνπο θαηεγνξίαο ηνπξηζκνχ πξνέξρνληαη απφ ηάμεηο κε κεγάιε 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα. 

Δμαηηίαο ηνπο γεσινγηθήο ηνπο κνξθνινγίαο ε Διιάδα είλαη κία απφ ηνπο πην 

νξεηλέο ρψξεο ηνπο Δπξψπεο αθνχ ν νξεηλφο πιεζπζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Με βάζε απηφ δηαζέηεη ηνπο ηνπο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. ήκεξα, ζηελ 

Διιάδα, ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 19 ρηνλνδξνκηθά θέληξα ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ, 

πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πφινπο γηα ηελ αλάπηπμε ρεηκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ θαη είλαη ηδηαίηεξα πξνζθηιή ηφζν ηνπο Έιιελεο, φζν θαη ηνπο 

μέλνπο επηζθέπηεο ηνπο ρψξαο ηνπο. 

3.5.12   ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ/ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο ηνπξηζκφο απηήο ηεο θαηεγνξίαο απεπζχλεηαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη αληηθεηκεληθφο ηνπ ζθνπφο είλαη ε κάζεζε, δειαδή ε γλσξηκία κε 

ηελ ηζηνξία (ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία), ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (παλίδα θαη 

ρισξίδα), ηελ αξρηηεθηνληθή θηι. Δμαηηίαο ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα, ε 
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ηνπξηζηηθή ηνπ πειαηεία απνηειείηαη θπξίσο απφ λένπο (καζεηέο θαη θνηηεηέο), νη 

νπνίνη ηαμηδεχνπλ θαη θάλνπλ ηνπξηζκφ κε ηελ καζεζηαθή ηνπο ηδηφηεηα. 

3.5.13 ΠΔΡΙΗΓΗΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ πεδνπνξία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 

ηνπξίζηεο κέζα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ λα απνιαχζνπλ ηα αμηνζέαηα ηνπο 

θχζεο, κέζα απφ ηε ζσκαηηθή άζιεζε, πνπ απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ θαιχηεξε πγεία 

ηνπο. 

3.5.14 ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

πληζηά κία θαηεγνξία ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ, ηνπξηζκνχ δειαδή κε ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν θαη ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη νξίδεηαη σο ην ηαμίδη εθείλν, πνπ έρεη σο 

βαζηθφ άμνλα ηε γλσξηκία ηνπ ηαμηδηψηε κε έλα αλεθκεηάιιεπην ζηνηρείν 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, απηφ ηνπο γεπζηηθήο, πγηεηλήο θαη απφ ηνπηθά πξντφληα 

παξαγφκελεο ηνπηθήο δηαηξνθήο. Δίλαη ζπλεπψο, ν ηνπξηζκφο πνπ αλαδεηθλχεη 

ηνπηθέο γαζηξνλνκίεο θαη παξαδνζηαθνχο ρψξνπο εζηίαζεο, δηαζψδεη παξαδνζηαθέο 

γεχζεηο, δεκηνπξγεί θίλεηξα ζε επαγγεικαηίεο ψζηε λα ζπλδπάζνπλ παξάδνζε θαη 

δεκηνπξγία θαη λα αλαδείμνπλ κία αθφκε πηπρή ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ ηνπο. Ο 

γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο θαη επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο εμαζθαιίδνληαο ζέζεηο εξγαζίαο (ηνπο πρ μελαγνί ακπειψλσλ ή ζεθ κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ ηνπηθή απζεληηθή θνπδίλα), ελψ παξάιιεια ηξνθνδνηεί θαη ηνπο 

ηνκείο ηνπο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηνπο ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία θηι. 

3.5.15   ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Οη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη κνπζεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθά κλεκεία, 

πηλαθνζήθεο, παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, θηίξηα κε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή, ινηπά 

αξρηηεθηνλήκαηα θηι. Απνηειεί ππνθαηεγνξία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπο Διιάδαο, ν ζπλδπαζκφο ηνπ αξραηνινγηθνχ πινχηνπ θαη ηνπ 

αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ απνηειεί δηαρξνληθά έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο πφινπο 

πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ ζηελ ρψξα θαη έλα ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη άιισλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. 

3.5.16 ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΣΙΩΝ 

Πξφθεηηαη γηα κηα λέα κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, 

γηα έλα κνλαδηθφ ηξφπν δηαθνπψλ πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ζπηηηψλ 

κεηαμχ αλζξψπσλ απφ φιν ηνλ θφζκν.  Ζ ηδέα ηεο αληαιιαγήο ζπηηηψλ γηα δηαθνπέο 

είλαη απιή, ην ίδην θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα επσθειεζεί απφ 

απηήλ. Αξθεί ν ελδηαθεξφκελνο λα κπεη ζε έλαλ απφ ηνπο ηζηφηνπνπο ηνπ internet πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθνπψλ. Έηζη ηα άηνκα πνπ πξνηηκνχλ απηφ ην 

είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ, αληί λα κέλνπλ ζε απξφζσπα μελνδνρεία θαη λα θηλνχληαη ζαλ 

απινί ηνπξίζηεο, απνιακβάλνπλ κηα δεζηή παξακνλή ζε άλεηεο θαηνηθίεο κε ηνλ δηθφ 

ηνπο, κνλαδηθφ ραξαθηήξα θαη δνπλ ζηνπο ηνπηθνχο ξπζκνχο ηεο ρψξαο πνπ 

επηιέγνπλ. Λεπηνκεξήο αλαθνξά γηα απηφ ην λέν είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ γίλεηαη 

αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην (4
ν  

θεθάιαην). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Απφ ηελ αξραηφηεηα ν άλζξσπνο θάιππηε ηηο αλάγθεο ηνπ κε ηηο αληαιιαγέο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ελψ ην αληαιιαθηηθφ εκπφξην απνηέιεζε ηελ θηλεηήξην 

δχλακε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ πξψησλ θνηηίδσλ πνιηηηζκνχ. Ζ 

αληαιιαθηηθή νηθνλνκία ή αληηπξαγκαηηζκφο ή αληαιιαθηηθφ εκπφξην ζχκθσλα κε 

ηελ νηθνλνκνινγία νξίδεηαη ε νηθνλνκία εθείλε εληφο ηεο νπνίαο ιακβάλεη ρψξα ε 

αληαιιαγή αγαζψλ (πιηθψλ θαη άπισλ) κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ρσξίο ηε 

δηακεζνιάβεζε ηνπ ρξήκαηνο.  Γηαθνξεηηθέο κνξθέο νηθνλνκίαο αλαπηχζζνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη κε βάζε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

αλάγθεο. πλήζσο, ζε επνρέο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο θξίζεο, έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο θαη κεηξεηψλ ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ξαγδαία είλαη ε αληαιιαγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε νπνία επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο 

έμνδα θαη λα απμήζνπλ ηνλ ηδίξν ηνπο, ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ 

δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Ωζηφζν ε αληαιιαγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δελ 

ηζρχεη κφλν γηα επηρεηξήζεηο, αιιά πιένλ ιακβάλεη ρψξα θαη ζε κεγάιεο δηαζηάζεηο 

κεηαμχ ηδησηψλ, κεηαμχ απιψλ αλζξψπσλ κηαο θνηλσλίαο. Ζ δηεζλήο κέρξη ηψξα 

πξαθηηθή απνδεηθλχεη ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεζλνχο 

Έλσζεο Αληαιιαθηηθνχ Δκπνξίνπ, ηα νπνία αλαθέξεη ην Bloomberg Businessweek 

ζε δεκνζίεπκα ηνπ, ε αληαιιαθηηθή νηθνλνκία ζηηο ΖΠΑ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 12 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν. Με άιια ιφγηα, 12 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα είλαη 

ε αμία ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θάζε 

ρξφλν ρσξίο ρξήζε λνκίζκαηνο (φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο). 

Ζ αληαιιαθηηθή νηθνλνκία είλαη θάηη πνπ ιεηηνπξγνχζε γηα εθαηνληάδεο ρξφληα 

ρε πνιιέο. ηελ ζεκεξηλή Διιάδα ηεο θξίζεο, βιέπνπκε απφ παληνχ λα μεπεδνχλ 

ηξάπεδεο ρξφλνπ, ηνπηθά λνκίζκαηα θαη κηθξέο αληαιιαθηηθέο θνηλφηεηεο. Ωζηφζν 

φκσο ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο ζηνλ ηνκέα, ε 

αληαιιαθηηθή νηθνλνκία ιεηηνπξγεί ζε κηθξή θιίκαθα θαη ζε θπζηθφ επίπεδν. 

Πεξίπνπ δηαθφζηα αληαιιαθηηθά δίθηπα ππάξρνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζηε ρψξα θαη 

επηηξέπνπλ ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε ηδηψηεο λα έξζνπλ ζε επαθή κεηαμχ ηνπο θαη λα 

αληαιιάμνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

4.1.1 ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 

Σν θέξδνο θάζε εηαηξείαο απφ ηελ αληαιιαθηηθή νηθνλνκία είλαη πνιιαπιφ: Οη 

επηρεηξήζεηο εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα «πιεξψλνληαο» γηα φ,ηη ρξεηάδνληαη κέζσ δηθψλ 

ηνπο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, κεηψλνληαο ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ, 

ελψ ηαπηφρξνλα απμάλνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νθέιε πξνέξρνληαη 

θαη γηα ηνπο ηδηψηεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ πξντφληα πνπ δελ έρνπλ 
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ρξεζηκνπνηεζεί ή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κεξηθψο γηα λα απνθηήζνπλ πξντφληα ή 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε, κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα έμνδά 

ηνπο.  

Ζ αλάπηπμε ηεο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο εθηφο απφ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη 

ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο έρεη θαη ζεηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηε δεκηνπξγία πγηνχο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο πνπ κεηψλεη ηηο αλάγθεο δαλεηζκνχ, θαζψο θαη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. 

Δπηπιένλ, πξνσζεί ηελ πξάζηλε νηθνλνκία κεηψλνληαο ηε δαπάλε ησλ πφξσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη βνεζά έηζη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ απνβιήησλ. 

4.1.2 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ 

ΑΝΣΙΠΡΑΓΜΑΣΙΜΟΤ 

Ζ λέα κνξθή αληηπξαγκαηηζκνχ πνπ κπνξεί λα ελψζεη φιε ηε ρψξα ζε έλα ζχζηεκα 

θαη λα απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία δίλνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαιιάζνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο παληνχ, είλαη ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Οη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

δίλνπλ ζην ρξήζηε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη 

θηιηθέο θαη εχθνιεο ζηε ρξήζε, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο πηζαλήο αμηαθήο 

δηαθνξάο κέζσ εζσηεξηθνχ λνκίζκαηνο, ηξηγσληθέο αληαιιαγέο, αιιά θαη 

δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνχ δηθηχνπ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη ζχζηεκα απηφκαηεο 

αληηζηνίρηζεο. Σέηνηεο πιαηθφξκεο ζε εζληθφ επίπεδν είλαη ε «antallaktiki.gr», ε 

«tradeNOW» θαη ζε δηεζλέο επίπεδν ε πην γλσζηή είλαη ε «Airbnb». Ζ γξήγνξε θαη 

αζθαιήο πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο πιαηθφξκεο θάλνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αληαιιαγήο κηα μερσξηζηή δηαδηθηπαθή εκπεηξία. Σαπηφρξνλα, ε εμεηδηθεπκέλε 

νκάδα ππνζηήξημεο αλαιχεη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ θαη επηηπγράλεη ηελ επάξθεηα ηεο 

πιαηθφξκαο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πξνζθέξνληαο κηα νινθιεξσκέλε ππεξεζία 

αληαιιαγψλ. Έρνπλ σο ζηφρν κέζσ ηνπ δηθηχνπ παξνρήο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Πψο φκσο ιεηηνπξγεί κηα ηέηνηα ζπλαιιαθηηθή κέζνδνο αθξηβψο; Ζ δηαδηθαζία 

είλαη απιή. Σα άηνκα ηα νπνία επηζπκνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ αληαιιαθηηθνχ 

εκπνξίνπ, ζπλαηλνχλ on line ζε ηζηνζειίδα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα 

εμππεξεηήζεη ην ηνπηθφ δίθηπν θαη απνθηνχλ πξφζβαζε ζε κία ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ, φπνπ γίλεηαη θαηαγξαθή φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ. 

Κάζε κέινο δηαηεξεί ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή 

κε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο. 

ε κηα επνρή βαζηάο χθεζεο ν αληηπξαγκαηηζκφο πξνζθέξεη κία ιχζε ζηε 

κηθξνκεζαία επηρείξεζε ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηελ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο θαη ηε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο. Γηαηί ην δεηνχκελν ηεο εμφδνπ απφ 

ηελ θξίζε, είλαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε αχμεζε 

ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ο 

αληηπξαγκαηηζκφο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη πνιιαπιά ζε απηφ.  

4.1.3 Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ AIRBNB 

Ζ Airbnb απνηειεί ηε κεγαιχηεξε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ζηνλ θφζκν πνπ θηινμελεί 

θαηαρσξίζεηο ελνηθηαδφκελσλ θαηνηθηψλ. Κνηλψο δειαδή δηακνλή ζε μέλν ζπίηη 

έλαληη ελνηθίνπ γηα ιίγεο κέξεο, νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Απηφ «πνπιάεη» ε 
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δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα πνπ ζήκεξα κεηξάεη 600.000 δηαζέζηκα αθίλεηα ζε 35.000 

πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, έρεη αμία 7,5 δηο επξψ θαη ηαξάδεη ηα λεξά ζηελ ηνπξηζηηθή 

αγνξά. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2008 απφ ηνπο Joe Gebbia, Brian Chesky, Nathan 

Blecharczyk ζηνλ αλ Φξαλζίζθν, ελψ δηαηεξνχληαη γξαθεία ζε φιεο ηη κεγάιεηο 

πφιεηο ηνπ θφζκνπ φπσο Λνλδίλν, Ακβνχξγν, Βεξνιίλν, Παξίζη, Μηιάλν, 

Κνπεγράγε, Μφζρα θ.ά. Οη πξνζθεξφκελεο θαηαρσξήζεηο πεξηιακβάλνπλ δσκάηηα, 

ζπίηηα αιιά θαη πην κνλαδηθνχο ρψξνπο φπσο ηγθινχ, θάζηξα, δελδξφζπηηα θηι.  

χκθσλα κε ηελ Έλσζε Ξελνδφρσλ Αηηηθήο, πεξίπνπ έμη ρηιηάδεο αθίλεηα, κφλν 

ζηελ Αηηηθή, δηαθεκίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Airbnb. ηελ ηζηνζειίδα ππάξρνπλ 

απφ απιά δσκάηηα ή δηακεξίζκαηα κέρξη πνιπηειείο βίιεο θαη γηνη. Με βάζε ηα 

ζηαηηζηηθά ην 2012 θαηαγξάθεθε 380% αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ήξζαλ ζηελ 

Διιάδα θάλνληαο θξάηεζε ζην δίθηπν απηφ. Σειεπηαία, ε Airbnb έρεη εμειηρζεί απφ 

έλα ελαιιαθηηθφ θίλεκα ζε κηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθή δχλακε, βνεζψληαο 

εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο πνπ ςάρλνπλ γηα νηθνλνκηθά δσκάηηα. ηα έμη ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηεο, έρεη εμππεξεηήζεη 9 εθαηνκκχξηα ηαμηδηψηεο, ελψ κφλν ηνλ 

πεξαζκέλν ρξφλν είραλ πξνζηεζεί πεξίπνπ 250.000 αθίλεηα ζην ηζηνιφγηφ ηεο. Ζ 

ακεξηθαληθή εηαηξεία έρεη κπεη ηφζν δπλακηθά ζηε δσή καο, πνπ λνκηθνί θαη 

νηθνλνκνιφγνη πξνζπαζνχλ αθφκα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ επίδξαζή ηεο. Γελ 

είλαη κφλν κηα νηθνλνκηθή «επαλάζηαζε», αιιά θαη πνιηηηζκηθή. Υάξε ζ‟ απηήλ έρεη 

δεκηνπξγεζεί κηα online θνηλφηεηα, φπνπ άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

έξρνληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο.  

4.1.4 ΠΩ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ 

ινη φζνη δηαζέηνπλ θάπνην ρψξν, κπνξνχλ λα γίλνπλ «νηθνδεζπφηεο». Δίηε θάπνηνο 

έρεη έλα ειεχζεξν δσκάηην, έλα δεχηεξν ζπίηη, έλα εμνρηθφ είηε αθφκα θαη ηνλ ίδην 

ηνπ ην ρψξν, ην ίδην ηνπ ην ζπίηη κπνξεί. Έλαο ηδηνθηήηεο ινηπφλ πνπ ζέιεη λα 

λνηθηάζεη ην δηακέξηζκα ηνπ θάλεη δσξεάλ εγγξαθή ζηελ Airbnb, θηηάρλεη έλα πξνθίι 

θαη βγάδεη θσηνγξαθίεο απφ ην ρψξν ηνπ. Ζ Airbnb βγάδεη ηα έζνδα ηεο απφ ηηο 

θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο: εηζπξάηηεη απφ ηνλ ηδηνθηήηε 

πνζνζηφ 3% ηνπ ελνηθίνπ, ελψ εηζπξάηηεη θαη απφ ηνλ ελνηθηαζηή έλα πνζφ πνπ 

θπκαίλεηαη απφ ην 6 έσο 12% αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ ελνηθίνπ.  

ζνλ αθνξά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο, ζηελ ηζηνζειίδα παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο 

απφ 40 αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο θαζψο θαη ζπκβνπιέο γηα επηηπρεκέλεο θξαηήζεηο θαη 

δηακνλέο. Δπηπιένλ ε εηαηξεία αζθαιίδεη ηνλ ελνηθηαδφκελν ρψξν κε ηελ ιεγφκελε 

εγγχεζε νηθνδεζπφηε έσο 700.000 επξψ, ε νπνία αζθάιεηα παξέρεηαη δσξεάλ. ιεο 

νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο δηεπθνιχλνληαη απφ ην ζχζηεκα αζθαιψλ πιεξσκψλ ηεο 

Airbnb, ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ ηαρχηεηα ησλ εκβαζκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία απφ 

αθπξψζεηο. Δπηπιένλ φηαλ ν νηθνδεζπφηεο θάλεη απνδεθηή κηα θξάηεζε, ε πιεξσκή 

πξαγκαηνπνηείηαη 24 ψξεο κεηά ηελ άθημε ηνπ επηζθέπηε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

ην θαηάιπκα πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο. 

4.2 Η ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΙΩΝ (HOME EXCHANGE) 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ζηνλ θφζκν θαη γλσξίδεη ηεξάζηηα άλζεζε 

είλαη ε αληαιιαγή ζπηηηψλ ( Home Exchange). 

«Mi casa, su casa». Ή αιιηψο αληαιιαγή ζπηηηψλ θαη εκπεηξηψλ. πίηη κε ζέα ζηε 

ιίκλε Κφκν ή κήπσο ζην Κέηπ Σάνπλ; Βίια ζην Ματάκη ή δηακέξηζκα ζε θαβέια ηεο 

Βξαδηιίαο; Μνλνθαηνηθία ζην Λνλδίλν ή loft ζην Μαλράηαλ; Ρνκαληηθέο δηαθνπέο 
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ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνχ; Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο (θαη πξνθαλψο θαη γηα 

ηνπο Έιιελεο), θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ επηινγέο κνηάδεη κε άπηαζην φλεηξν. Κη 

φκσο ην φλεηξν, κπνξεί λα γίλεη εχθνια θαη ζρεδφλ αλέμνδα πξαγκαηηθφηεηα κε ηε 

κέζνδν ηεο αληαιιαγήο ζπηηηψλ, ελφο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ δηαθνπψλ πνπ θεξδίδεη 

δηαξθψο έδαθνο. Ζ ηδέα κνηάδεη καγηθή. Γσξεάλ δηακνλή θαη δσή ζαλ ληφπηνο. Καη 

αλ είλαη ν ελδηαθεξφκελνο επέιηθηνο, ε ηχρε ηνπ ζα ηνλ πάεη ζε κέξε πνπ νχηε 

νλεηξεπφηαλ.  

4.2.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

Σν 1953 εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Διβεηία, είραλ κηα ηδέα: ζθέθηεθαλ 

φηη ηα ζπίηηα ηνπο κέλνπλ άδεηα ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ, φπσο θαη ηα ζπίηηα 

πνιιψλ άιισλ αλζξψπσλ ζηνλ θφζκν. Γηαηί ινηπφλ λα κελ αμηνπνηήζεη θαλείο φια 

απηά ηα άδεηα ζπίηηα γηα λα γλσξίζεη άιια κέξε; Κάπσο έηζη, κε ηελ ίδξπζε ηεο 

εηαηξείαο ηνπο, ηεο Intervac, δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε δηεζλήο νξγάλσζε πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή ζπηηηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, πξνσζψληαο έηζη έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηαθνπψλ. Ζ αληαιιαγή ζπηηηψλ είλαη κία πξάμε δηεζλνχο 

εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε αηνκηθφ επίπεδν πνπ θαλείο πξέπεη λα δνθηκάζεη 

γηα λα θαηαλνήζεη πιήξσο. Με ηα ρξφληα, ε ηδέα έρεη εμειηρζεί, νη ππνζηεξηθηέο 

νινέλα θαη πιεζαίλνπλ, καδί κε ηηο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ απηή ηελ δπλαηφηεηα, 

φπσο αθξηβψο ππαγνξεχνπλ ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε. Σηο ζεκαληηθφηεξεο θαη 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζήκεξα ζηνλ ρψξν, ζα ηηο αλαθέξνπκε παξαθάησ.  

Ζ αληαιιαγή ζπηηηψλ αλαπηχρζεθε ζηελ ζπλέρεηα πεξηζζφηεξν ηε δεθαεηία ηνπ 

‟70 θαη ζήκεξα έρεη εμειηρζεί πιήξσο. Παιηφηεξα νη αληαιιαγέο είραλ θαζηεξσζεί 

θπξίσο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, ηψξα φκσο έρνπλ φινη ηελ επθαηξία ζπκκεηνρήο, 

αλεμαξηήησο θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ επηπ Οη πξψηεο αληαιιαγέο γηλφηαλ ηφηε 

κέζσ αιιεινγξαθίαο θαη κέζσ ελφο ράξηηλνπ θαηαιφγνπ. ήκεξα ε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γίλεηαη άκεζα, γξήγνξα θαη πην εχθνια ζαθψο κέζσ ηελ 

ειεθηξνληθψλ πιαηθνξκψλ πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν. ηελ Διιάδα βέβαηα, 

άξρηζε λα θεξδίδεη έδαθνο κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο αληαιιαγήο ζπηηηψλ έγηλε θαη ζελάξην ζηελ 

ακεξηθαληθή ηαηλία «The Holiday» θαη βαζίδεηαη ζηελ ηζηνξία δχν γπλαηθψλ πνπ ε 

αλάγθε ηνπο γηα απφδξαζε απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηηο θάλεη λα αληαιιάμνπλ ηα 

ζπίηηα ηνπο γηα ηελ πεξίνδν ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δηαθνπψλ. 

4.2.2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΙΩΝ 

ηελ ζεκεξηλή επνρή κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί, φηαλ 

ην ζέκα ηαμίδηα –ή δηαθνπέο ελ γέλεη- πέθηεη ζην ηξαπέδη, νη επηινγέο δείρλνπλ 

πεξηνξηζκέλεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, είλαη; Ζ απάληεζε είλαη φρη απαξαίηεηα 

θπζηθά, αλ ζθεθηεί θαλείο ηηο πεξίθεκεο αληαιιαγέο ζπηηηψλ πνπ είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλεο ζην εμσηεξηθφ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αξρίζεη λα 

αλαπηχζζνληαη θαη ζηελ ρψξα καο, ηελ Διιάδα. 

Δπηπιένλ ν κέζνο ηνπξίζηαο κπνξεί λα βαξηέηαη ηα απξφζσπα δσκάηηα 

μελνδνρείσλ, κπνξεί λα κελ ζέιεη λα πεξηνξίζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ ζε ηέζζεξηο κέξεο 

γηαηί ην θφζηνο δηακνλήο γηα κία εβδνκάο είλαη απαγνξεπηηθφ, κπνξεί ηα παηδηά κηαο 

νηθνγέλεηαο λα κεγάισζαλ ηφζν ψζηε λα ρξεηάδνληαη ην δηθφ ηνπο δσκάηην ζηηο 

δηαθνπέο θηι. ια απηά ηα ζέκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ έξρνληαη νη 

αληαιιαγέο ζπηηηψλ -έλαο λένο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηαθνπψλ- λα επηιχζνπλ. Με ηηο 

αληαιιαγέο ζπηηηψλ έρεηο ην δηθφ ζνπ ζπίηη δειαδή θαη ην κφλν πνπ έρεηο λα 
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πιεξψζεηο είλαη ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα. Οη αληαιιαγέο ζπηηηψλ απαιιάζζνπλ φρη 

κφλν απφ ην θφζηνο δηακνλήο, αιιά θαη απφ ηελ αίζζεζε ηνπξίζηα κε ηελ νπνία 

θνξηψλεη ην μελνδνρείν ηνλ άλζξσπν πνπ ζέιεη λα θάλεη ηηο δηαθνπέο ηνπ θαη λα 

ληψζεη άλεηα, πην νηθεία. Δπηηπγράλεηαη δειαδή δηπιφ θέξδνο! 

4.2.3 Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΙΩΝ 

Πνπ ρξήκαηα γηα δηαθνπέο, ε θξίζε έρεη επέκβεη γηα ηα θαιά ζηελ δσή φρη κφλν ηνπ 

Έιιελα, αιιά θαη ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε. Πνιινχο ηνπο θαζήισζε ζηα ζπίηηα ηνπο ή 

έθαλαλ κφλν κνλνήκεξεο θνληηλέο απνδξάζεηο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

εηζνδήκαηνο. κσο, φια κπνξεί λα ηα πεξηνξίζεη θαλείο εθηφο απφ ηε θαληαζία θαη 

ηηο ηδέεο. Αξσγφο ζην φλεηξν ηνπ ηαμηδηνχ ε αληαιιαγή ζπηηηψλ. Ζ έλλνηα ηεο 

αληαιιαγήο ζπηηηψλ είλαη ζηελ νπζία ε δσξεάλ αληαιιαγή ζπηηηψλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο είηε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν είηε αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο απφ 

ηελ ίδηα ρψξα, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλάκεζα ζε αγλψζηνπο. Ζ ηδέα είλαη 

απιή δειαδή, επηηξέπεηο ζε θάπνηνλ λα κέλεη ζην ζπίηη ζνπ, ελψ εζχ ζα κέλεηο ζην 

δηθφ ηνπ. Απηή ε αληαιιαγή πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη πέξαλ ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο, νη 

δηαθνπέο θνζηίδνπλ ην ίδην κε ην λα κέλεη θάπνηνο ζπίηη ηνπ. Ωζηφζν φκσο, αθφκα 

θαη φηαλ ε αληαιιαγή είλαη ηαπηφρξνλε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο (ηδίσο φηαλ ην ζπίηη 

είλαη δεχηεξε θαηνηθία) κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα θάλεη ηελ αληαιιαγή θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπίηη ηνπ άιινπ, ζε άιιε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία. Απηφ 

γίλεηαη θαηά πιεηνςεθία κε ηνπο Έιιελεο Ζome Exchangers (Έιιελεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ), αθνχ πξνηηκνχλ λα δίλνπλ ζηνπο μέλνπο 

πνπ έξρνληαη ζηελ ρψξα καο ην εμνρηθφ ηνπο θαηά θχξην ιφγν θαη φρη ηελ πξψηε 

θαηνηθία ηνπο, ην θαλνληθφ ηνπο δειαδή ζπίηη. 

Ζ αληαιιαγή ζπηηηψλ μεθίλεζε σο φξακα θαη εμειίρζεθε ζε κηα ηδενινγία, πνπ 

θέξλεη ηεξάζηηα επαλάζηαζε φρη κφλν ζηνλ ηνπξηζκφ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο. Απηφο ν ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ηνπξηζκνχ πξεζβεχεη 

θαζεκεξηλά ρηιηάδεο λένπο νπαδνχο θαη πξνσζεί έλα νινθιεξσκέλν ελαιιαθηηθφ 

νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ βξίζθεη νπζηαζηηθή πξαθηηθή εθαξκνγή κέζα ζε κηα 

πεξίνδν παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο θαη αβεβαηφηεηαο. Απηφ πνπ ηνπο ελψλεη 

φινπο φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην είδνο δηαθνπψλ, είλαη φηη δελ βνιεχνληαη κε ηνλ 

ζπκβαηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ επθνιίαο , αιιά αλαδεηνχλ ζην ηαμίδη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ πξαγκαηηθά κε ηνλ ηφπν ηνλ νπνίν επηζθέπηνληαη.  

4.2.4 Η ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΙΩΝ 

Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή. Αξθεί ν ελδηαθεξφκελνο γη‟ απηφλ ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν 

ηνπξηζκνχ λα γίλεη κέινο ζε θάπνηα ηζηνζειίδα πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα-ζπλήζεηα θαη εμεηδηθεχνληαη ζε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθνπψλ, έλαληη 

ελφο κηθξνχ θφζηνπο πνπ δηαθέξεη απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία. ηελ ζπλέρεηα 

«αλεβάδεη» πιεξνθνξίεο (π.ρ. πφζα άηνκα κπνξεί λα θηινμελήζεη ην ζπίηη, αξηζκφ 

δσκαηίσλ, παξνρέο, ππεξεζίεο, αλέζεηο θηι), πνπ λα ζπλνδεχνληαη απφ φκνξθεο 

θσηνγξαθίεο απφ ηνλ ρψξν ηνπ, αιιά θαη πνηνπο πξννξηζκνχο ζα είρε ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε λα επηζθεθηεί (ρσξίο απηφ λα απνθιείεη άιινπο πξννξηζκνχο θπζηθά πνπ 

δελ έρεη αλαθέξεη) θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά θάπνηνλ ηξφπν νπζηαζηηθά ν 

ππνςήθηνο ελδηαθεξφκελνο δηαθεκίδεη ηελ θαηνηθία ηνπ. Παξάιιεια αλαδεηά εθείλν 

ην αληίζηνηρν θαηάιπκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ζην κέξνο πνπ επηζπκεί λα ηαμηδέςεη θαη 

ε επηινγή γίλεηαη κέζα απφ κηα ελδηαθέξνπζα ιίζηα θαηαιπκάησλ. ηελ ζπλέρεηα 

αθνχ βξεη θάπνηα πνπ ηνπ αξέζνπλ, ζηέιλεη κέζσ ηνπ θάζε site απεπζείαο κήλπκα 
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ζηνπο ηδηνθηήηεο, πξνηείλνληαο ηνπο ηελ αληαιιαγή. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί 

πσο είλαη απαξαίηεην ν ελδηαθεξφκελνο λα ζεκεηψζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

πξνηηκήζεηο φπσο ηελ απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο ή θαηνηθίδησλ δψσλ θηι.  

Δπηπξφζζεηα, εμαζθαιίδεη θαη ηδέεο γηα ηαμίδηα ζε κέξε πνπ ίζσο λα κελ είρε 

ζθεθηεί λα επηζθεθζεί, θαζψο ιακβάλεη θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνηάζεηο 

αληαιιαγήο απφ άιια κέιε ηνπ site. Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε 

αληαιιαγή, αιιά θαη ε δηάξθεηα ηεο θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ (θαηά κέζν φξν απφ κία έσο ηξεηο εβδνκάδεο), ελψ δελ είλαη 

απαξαίηεην λα γίλεη ηαπηφρξνλα θαη κπνξεί λα επηιεγεί δηαθνξεηηθή πεξίνδνο 

δηαθνπψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα (αλ θαη βέβαηα ζπλήζσο νη 

αληαιιαγέο γίλνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν).  

4.2.5 ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΙΩΝ 

Καηά ηελ αληαιιαγή, ακθφηεξεο νη πιεπξέο εκπηζηεχνληαη ηα ζπίηηα ηνπο ν έλαο ζηνλ 

άιιν θαη έηζη έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ άιινπο ηφπνπο κε ηε βνήζεηα ελφο 

θαιά νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ. Πέξα φκσο απφ απηφ,Γηθαηνινγεκέλα δεκηνπξγνχληαη 

εξσηεκαηηθά θαη αλεζπρία, κε ην ελδερφκελν λα βάιεη θάπνηνο έλαλ άγλσζην ζην 

δηθφ ηνπ ρψξν, ζην ζπίηη ηνπ θαη λα ιείπεη επηπιένλ απφ απηφλ. Σν βαζηθφηεξν 

ινηπφλ εξψηεκα θαη ηαπηφρξνλα δίιεκκα γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο αληαιιαγέο 

ζπηηηψλ, είλαη «Μπνξψ λα εκπηζηεπηψ ην ζπίηη κνπ ζε έλαλ μέλν;».  

Σν παξαπάλσ εξψηεκα είλαη θαηαλνεηφ. Οη αληαιιαγέο ζπηηηψλ βαζίδνληαη ζηελ 

ηδέα ηεο αληαιιαγήο θαη ηεο θνηλσληθήο/αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο. Απηφ ζεκαίλεη 

πσο δελ κπαίλνπλ ρξήκαηα ζηε κέζε θαη πσο ε επαθή κε ην άιιν κέινο είλαη 

πξνζσπηθή: ζνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γλσξίζεηο φηη ζέιεηο γηα απηφλ θαη κφλν αλ 

ληψζεηο άλεηα λα θάλεηο ηελ αληαιιαγή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζηηο ρηιηάδεο πνπ 

γίλνληαη πιένλ θάζε ρξφλν λα είλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο, φρη κφλν νη πιηθέο δεκηέο, 

αιιά αθφκα θαη νη παξεμεγήζεηο, ελψ δελ έρνπλ αλαθεξζεί πνηέ θινπέο. Παξφιν 

απηά, κπνξεί θπζηθά λα ππάξμεη θάπνηα δεκηά. ηελ πεξίπησζε ηα κέιε ηα βξίζθνπλ 

κεηαμχ ηνπο φπσο ζα ηα έβξηζθαλ δχν θαινί θίινη. Ίζσο ππάξμεη νηθνλνκηθή 

απνδεκίσζε απφ ην κέινο πνπ πξνθάιεζε ηελ δεκηά αλ απηή είλαη ζνβαξή θαη αλ ηνπ 

δεηεζεί. Σα ζπλεζέζηεξα θαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζχκθσλα κε ηηο εηαηξείεο 

πνπ κεζνιαβνχλ γηα ηηο αληαιιαγέο ζπηηηψλ είλαη κηθξέο πιηθέο δεκηέο (π.ρ. ζπάζηκν 

πηάησλ), ε αθαηαζηαζία ησλ δσκαηίσλ θαη ιίγν πην ζπάληα νη «θνπζθσκέλνη» 

ινγαξηαζκνί ηειεθψλνπ κεηά ηελ επηζηξνθή ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνθηεηψλ. 

Ωζηφζν, νη ππεχζπλνη ησλ ελ ιφγσ νξγαλψζεσλ είλαη αξθεηά απζηεξνί ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. Έηζη νη εηαηξείεο δνπιεχνπλ κε ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη κε 

feedback. Γειαδή ζπγθεληξψλνπλ ηηο «επηδφζεηο» θάζε ζπκκεηέρνληα, παίξλνληαο 

ππφςε ηνπο ηηο γλψκεο φζσλ ηνπο έρνπλ ήδε πξνζθέξεη ην ζπίηη ηνπο. Μέιε ηα νπνία 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απεδείρζεζαλ πξνβιεκαηηθά θαη «θαηαρξάζηεθαλ» ηελ 

θηινμελία  δηαγξάθνληαη δηα παληφο απφ ηηο ιίζηεο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε αζθάιεηα θαη ηα άηνκα πνπ θάλνπλ 

ηηο αληαιιαγέο αηζζάλνληαη πην ζίγνπξνη γη‟ απηέο. 

Ο ππνςήθηνο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ιάβεη θάπνηα πξνθπιαθηηθά κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζεί 100% αζθάιεηα φπσο π.ρ. λα θιεηδψζεη ηε ζπζθεπή ηνπ 

ηειεθψλνπ. Αλ πάιη ππάξρνπλ ζην ζπίηη πνιχηηκα ή εχζξαπζηα αληηθείκελα κπνξεί 

λα πξνλνήζεη θαη λα ηα θξαηήζεη ζε έλα δσκάηην θιεηδσκέλα. Αθφκα πξηλ ζπκβεί ε 

αληαιιαγή, κπνξεί λα θξνληίζεη λα έρεη επαθή κέζσ ηειεθψλνπ κε ηα άηνκα πνπ 

πξφθεηηαη λα ζπκθσλήζεη, γηα ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο αιιά θαη 

γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Θα πξέπεη επίζεο λα 
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αλαθεξζεί πσο ν ππνςήθηνο Home-Exchanger κπνξεί λα ππνγξάςεη ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ, φπνπ ζα νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαζελφο ζην ζπίηη ηνπ άιινπ. 

Σέινο έλα άιιν πηζαλφ πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί (πνιχ ζπάλην θαη απηφ) 

είλαη λα αθπξσζεί μαθληθά κηα αληαιιαγή ελψ έρνπλ αγνξαζηεί ηα κεηαθνξηθά 

(αεξνπνξηθά θηι) εηζηηήξηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα ε εηαηξεία 

HomeExchange απνδεκηψλεη φια ηα εηζηηήξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αληαιιαγή. 

4.2.6 ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤ HOME-EXCHANGER 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην πξνθίι ησλ αλζξψπσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απηφ ηνλ 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν ηνπξηζκνχ ( Home Exchangers). Ενπλ ζε φιν ηνλ θφζκν, απφ ηελ 

Κακπφηδε, ηε Βξαδηιία θαη ηε Νφηηα Αθξηθή, κέρξη ηνλ Καλαδά, ηε Γαιιία θαη ηελ 

Κίλα. Δίλαη φινη άλζξσπνη, άγλσζηνη κεηαμχ ηνπο, πνπ θηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθά 

κνλνπάηηα ζηε δσή, κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο, ειηθίεο θαη πάζε. Απφ εξγέλεδεο θαη λεαξά δεπγάξηα σο νηθνγέλεηεο κε 

παηδηά θαη ζπληαμηνχρνπο γεκάηνπο απφ φξεμε γηα δσή. Έλα πξάγκα πνπ έρνπλ φκσο 

φινη θνηλφ είλαη ε πίζηε ηνπο ζε έλα πην έμππλν θαη θαηλνηφκν ηξφπν δηαθνπψλ. Σνπο 

ελψλεη ε θνηλή επηζπκία λα δνθηκάζνπλ εληειψο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο, λα 

γλσξίζνπλ λέεο θνπιηνχξεο θαη λένπο ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε δηαθνξεηηθά 

κέξε ηεο γεο. Αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ ζε κηα θνηλφηεηα, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

εηιηθξίλεηα, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε δέζκεπζε.  

Σν ηαμίδη ηνπ Home-Exchanger δηαξθεί πνιχ πεξηζζφηεξν, αιιά ν ίδηνο μνδεχεη 

πνιχ ιηγφηεξα! Πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έθαλαλ αληαιιαγέο ζπηηηνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θαινθαηξηνχ ην 2013 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν θαινθαίξη, θαζψο απμήζεθε 

ζεκείσζε 13%. Δπηπιένλ ε δηακνλή ηνπο είρε πνιχ κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ φζν 

απηή ελφο κέζνπ ηνπξίζηα.  

4.2.7 ΟΙ ΓΗΜΟΦΙΛΔΣΔΡΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ 

χκθσλα κε ηελ εηαηξεία HomeExchange, ε Διιάδα αλαδείρζεθε ζηνλ ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελν πξννξηζκφ ζηνλ θφζκν (κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο 

HomeExchange πνπ ζα ζέιαλε λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο πθηζηάκελεο 

θαηαρσξήζεηο). ε φ,ηη αθνξά ηνπο πην αγαπεκέλνπο θαη δεκνθηιείο πξννξηζκνχο ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο είλαη νη Ζ.Π.Α, κε κηθξή δηαθνξά απφ ηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, 

ηελ Ηηαιία, ηνλ Καλαδά, ηε Βξεηαλία, ηελ Οιιαλδία, ηε Γαλία, ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Γεξκαλία πνπ κπαίλεη ζην «top 10» γηα πξψηε θνξά. κσο ην θαινθαίξη ηνπ 2013 

αλέδεημε λένπο πξννξηζκνχο κε κεγάιε αχμεζε ζηε δεκνθηιία, φπσο ε Βξαδηιία, ε 

Νέα Εειαλδία, ε Αξγεληηλή θαη ην Μεμηθφ. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 2013 ζεκεηψζεθαλ αιιαγέο ζε φηη αθνξά ηηο πην επηζπκεηέο 

πφιεηο ζε ζρέζε κε ην 2012. Σν Παξίζη παξέκεηλε ζηελ θνξπθή ηφζν γηα ην 2013 φζν 

θαη γηα ην 2012, αιιά ε Ρψκε θαη ε Μαδξίηε- ζηε δεχηεξε θαη Σξίηε ζέζε 

αληηζηνίρσο γηα ην 2012- πξνζπεξάζηεθαλ απφ ην Λνλδίλν θαη ηε Νέα Τφξθε γηα ην 

2013. Ζ ξψκε ήξζε ηέηαξηε, ε Βαξθειψλε θέξδηζε κηα ζέζε (Πέκπηε απφ έθηε ην 

2013) θαη κεηά ήξζε ην Μηιάλν έθην, ε Μαδξίηε έβδνκε, ε Κνπεγράγε φγδνε 

ζηαζεξά, ην Άκζηεξληακ ζηαζεξά έλαην θαη ην Μφληξεαι πνπ γηα πξψηε θνξά κπήθε 

ζην «top 10» ην 2013. Σν χδλευ, ην Γνπβιίλν, ην αλ Φξαλζίζθν θαη ε ηνθρφικε 

πέηπραλ γηα κία αθφκα ρξνληά εμαηξεηηθά ζθνξ θξαηψληαο ηε ζέζε ηνπο ζηελ πξψηε 

δεθαπεληάδα ησλ πην επηζπκεηψλ πφιεσλ. Ζ Αζήλα δελ είλαη κέζα ζηηο πξψηεο 

ζέζεηο αιιά ζε φηη αθνξά εηδηθφηεξνπο πξννξηζκνχο (εθηφο πφιεσλ), ηα ειιεληθά 



50 

 

λεζηά παξακέλνπλ ν πην επηζπκεηφο πξννξηζκφο ζηνλ θφζκν πνπ απνηειεί επράξηζην 

θαη ελζαξξπληηθφ γεγνλφο γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ! 

4.2.8 ΟΙ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΠΑΓΚΟΜΙΩ 

Τπάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο ζηνλ θφζκν θαη γεληθφηεξα ζην δηαδίθηπν πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ αληαιιαγή ζπηηηψλ. Κάπνηεο παιηέο, θάπνηεο θαηλνχξηεο, θάπνηεο 

πην κηθξέο θαη θάπνηεο πην κεγάιεο. Οη πην γλσζηέο θαη αλαγλσξηζκέλεο απφ απηέο, 

κε ρηιηάδεο κέιε ε θαζεκία θαη ηελ αλάινγε εκπεηξία ζηνλ ρψξν, παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

4.2.8.1 Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ HomeExchange.com 

Ζ HomeExchange.com αλήθεη θαη ιεηηνπξγεί απφ κία νκάδα αλζξψπσλ νη νπνίνη 

αγαπνχλ ηελ πξαθηηθή αληαιιαγή ζπηηηψλ, έρνπλ εκπεηξία 36 εηψλ ζηνλ ρψξν απηφ 

θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πάλσ απφ ηξηάληα πξνζσπηθέο αληαιιαγέο ζπηηηψλ ν 

θαζέλαο. Έλαο άλζξσπνο απφ απηή ηελ νκάδα, ν Ed Kushins δεκηνχξγεζε ηελ ελ 

ιφγσ θνηλφηεηα ην 1992 ζηελ Καιηθφξληα πηζηεχνληαο φηη ην Home Exchange είλαη 

κηα άλεηε ελαιιαθηηθή ιχζε ζηα αθξηβά μελνδνρεία θαη ζηηο ζπλεζηζκέλεο 

ηνπξηζηηθέο δηαθνπέο. Απνηειεί πξσηνπφξν ηεο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο, θαζψο 

είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο online θνηλφηεηεο 

αληαιιαγήο ζπηηηψλ ζηνλ θφζκν. 

ήκεξα ηα κέιε έρνπλ μεπεξάζεη ηηο 55.000 (άξα θαη νη θαηαρσξήζεηο ζπηηηψλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ην ίδην) κε εληππσζηαθφ ξπζκφ αχμεζεο απφ ηελ κία ρξνληά ζηελ 

άιιε Δλδεηθηηθά ην 2013, έγηλαλ γχξσ ζηηο 450.000 αληαιιαγέο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

150 ρψξεο, αιιά κέρξη ην 2015 ε εθηίκεζε είλαη πσο νη αληαιιαγέο ζα θηάζνπλ ηα 

δχν εθαηνκκχξηα. Πξφζθαηα κάιηζηα, νη New York Times, θαηέηαμαλ ηελ 

ηζηνζειίδα ζηα «top sites» γηα λα γιηηψλεηο ρξήκαηα ζηα ηαμίδηα. Κάζε εβδνκάδα 

εγγξάθνληαη 200 λέα κέιε, κε ζθνπφ λα ηαμηδεχνπλ κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ θαη 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε ζπλερήο πξνζζήθε λέσλ 

θαηαρσξήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν ψζηε λα παξέρεηαη ε πην επθαηαλφεηε, πινχζηα ζε 

πεξηερφκελν θαη ηαπηφρξνλα απιή ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο αληαιιαγήο. Πξνζηίζεληαη 

ζπλερψο λέα ραξαθηεξηζηηθά εθζπγρξνλίδνληαο ηελ ππάξρνπζα ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

νη ππεχζπλνη είλαη πάληα αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο. Απφδεημε απνηειεί φηη 

πξφζθαηεο βειηηψζεηο είλαη άκεζν απνηέιεζκα παξαηεξήζεσλ ησλ επηζθεπηψλ θαη 

ησλ κειψλ.  

Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε νηθνγέλεηεο απφ φιν ηνλ θφζκν λα αληαιιάμνπλ ην ζπίηη 

ή ην εμνρηθφ ηνπο κε αζθάιεηα θαη λα απνιαχζνπλ έηζη κνλαδηθέο ηαμηδησηηθέο 

εκπεηξίεο. H ηζηνζειίδα είλαη δηαζέζηκε ζε 16 γιψζζεο, ελψ ην 2012 εγθαηληάζηεθε 

θαη ην αληίζηνηρν ειιεληθφ site. Πξφζθαηα κάιηζηα, έθαλε ηελ δηαθνξά 

εγθαηληάδνληαο ηελ λέα δηεζλή ηζηνζειίδα HomeExchangeGold.com πνπ είλαη 

αθηεξσκέλε απνθιεηζηηθά ζηηο αληαιιαγέο ππεξπνιπηειψλ θαηνηθηψλ θαη κφλν. ηελ 

Διιάδα, ππάξρνπλ απηή ηελ ζηηγκή 93 κέιε κφιηο, αιιά θπζηθά ηα πεξηζψξηα είλαη 

ηεξάζηηα, ηδίσο επεηδή ζηε ρψξα καο είλαη πνιχ πςειφ ην πνζνζηφ ηδηφθηεησλ 

ζπηηηψλ θαη εμνρηθψλ. 

Ζ εηήζηα ζπλδξνκή είλαη 85 επξψ, γηα απεξηφξηζηεο αληαιιαγέο. Με άιια ιφγηα, 

ζρεδφλ απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο πξψηεο αληαιιαγήο, ην κέινο θάλεη απφζβεζε ηεο 

ζπλδξνκήο. Καη αλ ηελ πξψηε ρξνληά πνπ ζα γξαθηεί δελ πξαγκαηνπνηήζεη θακηά 

αληαιιαγή, ε δεχηεξε ρξνληά είλαη εληειψο δσξεάλ. Ζ ππεχζπλε ηεο εηαηξείαο γηα 

ηελ Διιάδα, είλαη ε θπξία Ησάλλα Παπανηθνλφκνπ, ε νπνία καο ελεκεξψλεη φηη ε 

δήηεζε γηα ηελ Διιάδα είλαη ηεξάζηηα, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζπηηηψλ ζηελ 
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Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ 40 θνξέο πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απφ ηελ 

θνηλφηεηα ηνπ HomeExchange πνπ ζέινπλ λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα 

κέιε πνπ έρνπλ ζπίηηα εδψ. Οπφηε εχινγα πξνθχπηεη ην εξψηεκα: Πψο θαη ε 

ππεξεζία έρεη ηφζν κηθξή δηείζδπζε ζηελ Διιάδα; Ζ θπξία Παπανηθνλφκνπ απαληά: 

«Δκείο έρνπκε ηε θηινμελία κέζα καο νχησο ή άιισο, είκαζηε αλνηρηφο ιαφο, έρνπκε 

πνιινχο θίινπο θαη δελ πεξηκέλνπκε απφ κία θνηλφηεηα λα καο νξγαλψζεη. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θαινθαίξη είκαη ζίγνπξε φηη ν θαζέλαο καο έρεη ήδε πνιιέο επηινγέο 

λα πάεη δηαθνπέο ζε ζπίηηα θίισλ. Γελ ζπκβαίλεη απηφ κε ηνπο μέλνπο. Δπίζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη έρνπκε εμνρηθά ή έλα παηξηθφ ζπίηη ζε ρσξηφ θαη ην θαινθαίξη ην 

πεξλάκε εληφο Διιάδαο. Άξα δελ αλαδεηνχκε ιχζεηο ζε θαινθαηξηλνχο φκνξθνπο 

πξννξηζκνχο γηαηί δνχκε καθξάλ ζηελ νκνξθφηεξε ρψξα. Απ‟ ηελ άιιε, νη μέλνη 

ζέινπλ λα έξζνπλ ζαλ ηξεινί ζηελ Διιάδα θαη αλαδεηνχλ δηαθνπέο εθηφο ηεο ρψξαο 

ηνπο, άξα έρνπλ αλάγθε ην HomeExchange. Ννκίδσ αθφκα φηη, θαηά βάζνο, ζαλ ιαφο 

δελ αγαπάκε ηα ηαμίδηα φπσο νη μέλνη πνπ πάλε πνιιέο κέξεο ζε έλα ηφπν, 

εμεξεπλνχλ ηα κνλνπάηηα θαη ράλνληαη ζηελ θνπιηνχξα. Θέινπκε εχθνια θαη 

γξήγνξα πξάγκαηα. Γελ είκαζηε θηφιαο αθφκα πνιχ εμνηθεησκέλνη γεληθφηεξα κε ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ λα κνηξάδνκαη ηα πξάγκαηα κνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο θαλδηλαβηθέο 

ρψξεο, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Γαιιία πνπ είλαη πξσηαζιήηξηεο ζε απηφ. Σέινο ππάξρεη 

κία ζπλδξνκή πνπ φπσο θαη λα ην θάλνπκε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα είλαη πςειή θαη 

ζαλ Έιιελεο δελ καο αξέζνπλ νη ζπλδξνκέο»! 

Παξαθάησ βξίζθεηαη έλα απφζπαζκα απφ κηα παιηφηεξε ζπλέληεπμε ζηελ 

εθεκεξίδα «Ζ Καζεκεξηλή» (6/6/2013) ηνπ William Heinzer (Γηεπζπληήο 

HomeExchange Europe) θαη ε εκπεηξία κηαο Διιελίδαο Home-Exchanger πάιη απφ ην 

ίδην έλζεην ζηελ ίδηα εκεξνκελία: 

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΜΔ ΣΟΝ WILLIAM HEINZER 

 

-Σν HomeExchange μεθίλεζε ζαλ έλα φξακα, αιιά ζήκεξα έρεη εμειηρζεί ζε κηα 

δπλακηθά αλαπηπζζφκελε επηρείξεζε κε δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ 150 

ρψξεο. Τπάξρεη ινηπφλ ηξφπνο λα ζπλδπαζηεί ε θεξδνθνξία κε ηελ εζηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα; 

-Όηαλ μεθηλήζακε ην 1997, ηελ «πξντζηνξηθή» εθείλε πεξίνδν ηνπ ίληεξλεη, ν 

ζπλεξγάηεο κνπ Ed Kushins, πξόεδξνο ηνπ HomeExchange.com, θη εγώ δελ είρακε ηελ 

παξακηθξή ηδέα όηη ε πξνζπάζεηα καο ζα εμειηζζόηαλ κηα κέξα ζε επηρείξεζε. Τόηε 

ήκαζηαλ απιώο ελζνπζηώδεηο ηαμηδηώηεο πνπ κνηξάδνληαλ ηελ πεπνίζεζε όηη ε 

αληαιιαγή ζπηηηώλ είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα δήζεηο ζε έλα κέξνο ζαλ ληόπηνο θαη 

πσο ην ίληεξλεη ήηαλ έλα καγηθό εξγαιείν πνπ ζα βνεζνύζε ζε απηό. 

Σηελ αξρή ινηπόλ, θη νη δύν είρακε αθόκα άιιεο δνπιεηέο θαη ην HomeExchange κόιηο 

κεξηθέο εθαηνληάδεο κέιε. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα, νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 

άξρηζαλ λα κνηξάδνληαη καδί καο ην ίδην όξακα θη έηζη ζήκεξα έρνπκε 46.000 κέιε. 

Οπόηε λαη, κπνξνύκε λα πνύκε όηη πιένλ είλαη κία επηρείξεζε, αιιά δελ έρνπκε 

απνιύησο θαλέλαλ ιόγν λα παξαβηάζνπκε ηνπο εζηθνύο θαλόλεο πνπ έρνπκε ζέζεη θαη 

λα πξνδώζνπκε ηα ηδαληθά καο. Τν κόλν πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα 

πξνζπαζήζνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν λα δεκηνπξγήζνπκε ηα θαηάιιεια ηερληθά εξγαιεία 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα κέιε καο λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο θαη λα επηιέμνπλ 

ζσζηά κε πνηνλ ζα αληαιιάμνπλ ην ζπίηη ηνπο. Απηόο είλαη εμάιινπ θαη ν θαιύηεξνο 

ηξόπνο λα δηαθεκίζνπκε ηε δνπιεηά καο. Απηόο είλαη εμάιινπ θη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα 

δηαθεκίζνπκε ηε δνπιεηά καο. 
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-Σν HomeExchange βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή θαηαλάισζε. Δίλαη απηφ ην 

κνληέιν αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο απιψο κία λέα ηάζε ή κία πξαγκαηηθή αλάγθε 

πνπ δηακνξθψλεηαη εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο; 

-Όηαλ κπνξείο κέζα ζε πεξίνδν θξίζεο λα εμνηθνλνκήζεηο από 50% σο 70% ησλ 

εμόδσλ ησλ δηαθνπώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζνπ, ηόηε αληηιακβάλεζαη όηη απηή ε εκπεηξία 

αιιάδεη νπζηαζηηθά ηε δσή ζνπ. Οπόηε είλαη θαη ηα δύν: κία λέα ηάζε θαη κία 

πξαγκαηηθή αλάγθε. Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Μπέξγθακν ζηελ Ιηαιία ζρεηηθά κε ην θνηλσληνινγηθό θαηλόκελν ηνπ 

HomeExchange, ην 93% ησλ κειώλ καο είλαη απόιπηα ηθαλνπνηεκέλν από απηό ην 

κνληέιν. Τν HomeExchange είλαη πξσηνπόξνο ζηελ ζπλεξγαηηθή θαηαλάισζε πξηλ 

αθόκα ν όξνο δεκηνπξγεζεί. Η καθξόρξνλε επηηπρία καο ινηπόλ απνδεηθλύεη όηη ζην 

κέιινλ ε ζπλεξγαηηθή θαηαλάισζε ζα είλαη κία από ηηο επηθξαηνύζεο ηάζεηο ζηελ 

παγθόζκηα νηθνλνκία. 

-Πψο απνθαζίζαηε λα αλνίμεηε ειιεληθφ site ηψξα; 

-Αλ κπείηε ζην www.homeexchange.com, ζα δηαπηζηώζεηε όηη 1466 κέιε ηνπ 

αλαδεηνύλ ζπίηη ζηελ Ειιάδα γηα αληαιιαγή. Σήκεξα έρνπκε κόιηο 51 κέιε ζηελ 

Ειιάδα. Η δηαθνξά δήηεζεο θαη πξνζθνξάο είλαη ηεξάζηηα. Απηό ζεκαίλεη όηη έπξεπε 

νπσζδήπνηε λα ιαλζάξνπκε κηα ηζηνζειίδα. Θέινπκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο Έιιελεο 

ηνλ πην ειθπζηηθό, ελαιιαθηηθό ηξόπν λα ηαμηδεύεη θαλείο. 

-Πψο ζα πεξηγξάθαηε ην Home Exchange ζε θάπνηνλ πνπ δελ έρεη ηδέα πεξί ηίλνο 

πξφθεηηαη; 

-Νηώζηε ζαλ ζην ζπίηη ζαο, νπνπδήπνηε ζηνλ θόζκν. Τν ζπίηη κεηαθξάδεηαη ζε 

δηακέξηζκα ή ζε βίια. Τα κέιε πιεξώλνπλ γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπο θαη ύζηεξα δελ 

θνζηίδεη παξαπάλσ απ’ όηη αλ έκελαλ ζπίηη ηνπο. Μπνξείηε λα ην απνθαιέζεηε 

θνηλσληθό ηαμίδη. Φσξίο ρξήκαηα, εθηόο ηνπξηζηηθώλ ζέξεηξσλ. Τα κέιε καο δνπλ 

πξαγκαηηθά ζαλ ληόπηνη, παίξλνληαο πιεξνθνξίεο από ηνλ «ζπλέηαηξν» ηεο 

αληαιιαγήο. Καη εθείλνο ζίγνπξα δελ παίξλεη πξνκήζεηα 10% αλ πξνηείλεη ην 

αγαπεκέλν ηνπ εζηηαηόξην. Οπόηε, όια έρνπλ λα θάλνπλ κε θηιία θαη εκπηζηνζύλε. 

-Πψο ζα πξνσζήζεηε ηελ Διιάδα ζην εμσηεξηθφ; Πνην ζα ήηαλ ην πην 

επηηπρεκέλν ζιφγθαλ ζήκεξα; 

-Αθνύζαηε γηα ηελ θξίζε ζηελ Ειιάδα; Πεγαίλεηε εθεί, ζπλαληήζηε αλζξώπνπο, 

αληαιιάμηε ζπίηηα. Θα αιιάμεηε εληύπσζε. Δελ ππάξρεη θξίζε ζηε θηινμελία, ηε θηιία, 

ην ηνπίν. 

-Ζ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηνπξηζκφ. 

Μπνξεί απηφο ν ελαιιαθηηθφο ηχπνο ηνπξηζκνχ πνπ πξνσζείηε λα σθειήζεη ηε ρψξα; 

-Αλ νη πεξηζζόηεξνη Έιιελεο πιεξνθνξεζνύλ γηα ηα πξνλόκηα πνπ πξνζθέξεη ην 

HomeExchange.com ζηα κέιε ηνπ, ηόηε πεξηζζόηεξα ζπίηηα ζα είλαη δηαζέζηκα γηα 

αληαιιαγή ζηε ρώξα ζαο. Έηζη όιν θαη πεξηζζόηεξνη  μέλνη ηνπξίζηεο ζα απνθαζίζνπλ 

λα έξζνπλ ζηελ Ειιάδα, γηαηί ζα έρνπλ αλαθαιύςεη έλα όκνξθν κέξνο θαη έλα ζπίηη 

κέζα από ηελ ηζηνζειίδα καο. Υπνινγίζηε όηη θάζε κέξα θαηά κέζν όξν 20.000 από ηα 

κέιε καο ηαμηδεύνπλ. Καη ην πην ζεκαληηθό είλαη όηη δελ ζα δεκηώζνπλ ηα μελνδνρεία, 

γηαηί απηνί νη μέλνη επηζθέπηεο ζα απνηειέζνπλ επηπιένλ ηνπξηζκό γηα ηε ρώξα. 

-Πνηνη ιανί είλαη νη πην ελζνπζηψδεηο κε ηελ αληαιιαγή ζπηηηψλ θαη πνηνη 

παξακέλνπλ θαρχπνπηνη; 

-Οη πξσηαζιεηέο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη νη Δαλνί. 1041 πξνζθνξέο ζήκεξα 

online ζηε Δαλία γηα 5,5 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο. Οη Γάιινη έξρνληαη δεύηεξνη, κε 6488 

ζηε ιίζηα ζήκεξα γηα 62 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο θαη ε ρώξα πνπ έξρεηαη πξώηε ηεο 

ιίζηεο είλαη ε Ακεξηθή, κε 11.599. Οη κόλεο ρώξεο πνπ αληηζηέθνληαη αθόκε είλαη απηέο 

πνπ δελ γλσξίδνπλ γηα εκάο ή ρώξεο πνπ δελ είλαη δεκνθηιείο ηεο ηνπξίζηεο».   

-Πνηα είλαη ηα κειινληηθά ζαο ζρέδηα; 
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-Θα εθπιαγείηε. Αλαθαιύςακε όηη θάπνηνη ηδηνθηήηεο παλδνρείσλ, αθόκα θαη 

κηθξώλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ, επηιέγνπλ λα εγγξαθνύλ ζην HomeExchange.com. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, θάπνηα από ηα κέιε καο επηζθέπηνληαη απηά ηα μελνδνρεία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρακειήο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη παξάιιεια νη ηδηνθηήηεο ηνπο 

ηαμηδεύνπλ καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο δσξεάλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Σθνπεύνπκε ινηπόλ 

λα δεκηνπξγήζνπκε κία μερσξηζηή ππεξεζία, όπνπ απηνί νη άλζξσπνη ζα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα αληαιιάζζνπλ δηακνλή θαη ηαπηόρξνλα λα δηαθεκίδνπλ ηελ επηρείξεζε 

ηνπο κέζα από ηελ ηζηνζειίδα καο. Απηό είλαη θαη έλα πνιύ θαιό παξάδεηγκα 

ζπλδπαζκνύ ηεο ζπλεξγαηηθήο θαηαλάισζεο κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 

Η ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΓΑ\ 

 

Σεο ιέεη θαη ε ηεθαλία Ξπδηά, κηα λέα θνπέια πνπ εκπλεχζηεθε πξψηα απφ κηα 

ηαηλία θαη ζήκεξα κνηξάδεηαη καδί ηεο ηελ νηθνγελεηαθή ηεο εκπεηξία: «Σξνκεξή 

επθαηξία πξνβνιήο ηεο ρψξαο κε ηξφπν άκεζν, δεκηνπξγηθφ, εμσζηξεθή. Γείρλνπκε 

ηελ ειιεληθή θηινμελία. Σν κφλν πνπ ηεο έρεη κείλεη είλαη ηα αθίλεηά ηεο. Γελ είλαη 

απιψο φηη κπνξείο λα ηαμηδέςεηο, αιιά λα δήζεηο θαη κηα παξάιιειε δσή. Γειαδή, λα 

δήζεηο ζαλ λα... είζαη κέζα ζηα παπνχηζηα ηεο άιινπ αλζξψπνπ». Ή «δήζηε ζαλ 

ληφπηνο, φρη ζαλ ηνπξίζηαο». Παξαθάησ, ε ηεθαλία Ξπδηά δηεγείηαη πψο έθαλε 

έληεθα νλεηξεκέλα ηαμίδηα, κε αληάιιαγκα ηε θηινμελία ζην ηαπεηλφ, νηθνγελεηαθφ 

ζπίηη ηεο ζηε Φνιέγαλδξν: 

«Ωο νηθνγέλεηα, είκαζηε απφ ηεο πξψηνπο Έιιελεο πνπ πήγακε ζην 

Λνπμεκβνχξγν λα ππεξεηήζνπκε ηελ ηφηε ΔΟΚ, ηε δεθαεηία ηνπ ‟80. Οη γνλείο κνπ 

δνπλ εθεί ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα. Έρνπκε έλα εμνρηθφ ζηε Φνιέγαλδξν, απ‟ φπνπ 

θαηάγεηαη ε κεηέξα κνπ, θαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πεξλάκε εθεί ηα θαινθαίξηα ηεο. 

Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, είδακε κε ηελ αδειθή κνπ ηελ ηαηλία «The Holiday», κηα 

ξνκαληηθή θσκσδία βαζηζκέλε ζηελ ηδέα ηνπ Home Exchange. θεθηήθακε φηη 

ζέινπκε λα θάλνπκε ην ίδην. Μπήθακε ζην site θαη δηαπηζηψζακε φηη ζηελ Διιάδα 

ηφηε πξνζθέξνληαλ κφιηο 10 ζπίηηα, ελψ ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, ρηιηάδεο. 

Σν αλέθεξα ζηνλ παηέξα κνπ. «Απνθιείεηαη», απάληεζε. «Καλείο δελ ζέιεη λα έξζεη 

ζηε Φνιέγαλδξν, δελ έρνπκε πιαθάθηα ζην κπάλην νχηε πηζίλα». Με ηνλ κεγαιχηεξν 

αδειθφ “ζπλσκνηήζακε” θαη δνθηκάζακε. Φηηάμακε έλα πξνθίι, αλεβάζακε 

θσηνγξαθίεο θαη σξαίεο πεξηγξαθέο, ρσξίο βέβαηα λα ιέκε ςέκαηα, θαη πεξηκέλακε. 

ε κία εβδνκάδα είρακε 78 απαληήζεηο απφ Ηλδία, Καλαδά, Απζηξαιία, απφ παληνχ! 

Καη ηεο πξφηεηλαλ παλέκνξθα ζπίηηα, ζε σξαία κέξε, θεληξηθέο πφιεηο, ζε 

πξννξηζκνχο πνπ ζέιακε λα γλσξίζνπκε. 

Πήγακε ηε ιίζηα ζηνλ κπακπά. «Κνίηα, πνχ ζέιεηο λα παο;». Σνπ δείμακε ηε 

ζειίδα πνπ είρακε θηηάμεη γηα ην ζπίηη, ηνπ εμεγήζακε φηη δελ έρνπλ ζεκαζία νχηε ηα 

ηεηξαγσληθά, νχηε ε αμία ηνπ ζπηηηνχ, νχηε πφζν θαηλνχξγην ή παιηφ είλαη. Ο 

θαζέλαο δείρλεη φηη έρεη. Καη έηζη πείζηεθε. 

Ζ πξψηε αληαιιαγή έγηλε πξηλ απφ δχν ρξφληα. Οη γνλείο ηεο πήγαλ ζηελ 

Κνπεγράγε. Απφ ηφηε έρνπκε θάλεη 11 αληαιιαγέο. Γχν ζε Λνλδίλν, Νέα Τφξθε, 

Μπνπέλνο Άηξεο, Ματάκη, Ννξκαλδία, Βηέλλε, Φισξεληία, Κνπεγράγε, Μαξαθέο, α, 

θη έλα Άκζηεξληακ. 

Δγψ ζπνχδαζα ζην Λνλδίλν. Απνθάζηζα, αληί λα κείλσ ζε μελνδνρείν κέρξη λα 

βξσ ζπίηη, λα νξγαλψζσ Home Exchange. Γηα δχν ρξνληέο έκεηλα ζε θεληξηθέο 

πεξηνρέο, ζην Camden Town θαη ην Angel. Σν έλα δελ ήηαλ ην ζνχπεξ ζπίηη, ην 

ήμεξα, αιιά ην ήζεια κφλν γηα χπλν. Μνπ είραλ πεη φηη ζα έκελα κε ηεο γάηεο ηεο. Οη 

γάηεο ήηαλ ηξεηο, ίζσο ηέζζεξηο, είραλ θαη ιαγφ, 22 ςάξηα θαη φιν ην ζπίηη είρε δψα 
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ζε ηεο ηεο κνξθέο, μχιηλα, κεηαιιηθά, ηαξηρεπκέλα, πιαζηηθά, γνχληλα, παληνχ 

έβιεπεο δψα. 

Πήγακε νηθνγελεηαθψο γηα Υξηζηνχγελλα ζηε Ννξκαλδία. Μείλακε ζε έλα 

ππέξνρν παιηφ ζπίηη ζε ζπγθξφηεκα κε πηζίλα κέζα ζην δάζνο – είρε θαη δσκάηην κε 

home cinema. Οη γνλείο κνπ κε δχν θίινπο ηεο «θηινμελήζεθαλ» ζηε Φισξεληία, ζε 

έλα πνιπηειέο δηακέξηζκα κε ζέα ην Ponte Vecchio. 

Δγψ έκεηλα ζε έλα πνιχ σξαίν δηακέξηζκα, ζην θέληξν ηνπ Μπνπέλνο Άηξεο, κε 

roof garden κε θνίληθεο θαη κπαξ, θαη ν αδειθφο κνπ ζην Ματάκη ζε penthouse, κε 

ζέα ηελ Καξατβηθή. Έθαλα έλα αθφκε exchange ζηε Νέα Τφξθε γηα ηε δνπιεηά κνπ 

(ήκνπλ ππεχζπλε γηα ην Γηεζλέο Διιεληθφ Θέαηξν θαη κηα καξαζψληα αλάγλσζε ηεο 

«Οδχζζεηαο»). Υξεζηκνπνηήζακε ην ζπίηη ζαλ γξαθείν, θηινμέλεζα εθεί ηεο 

Έιιελεο κνπζηθνχο – πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηεο ηδηνθηήηεο. 

Με ην home exchange, πέξα απφ ηα απηνλφεηα (ηεο δσξεάλ δηακνλή θαη δεηο ζαλ 

ληφπηνο), ν “νηθνδεζπφηεο” ζνπ πξνηείλεη εζηηαηφξηα, βφιηεο, άγλσζηα ζεκεία, 

πιεξνθνξίεο αλεθηίκεηεο αμίαο. Σν ίδην θάλνπκε θη εκείο ζηε Φνιέγαλδξν – θαη φινη 

κηινχλ γηα ηελ πην σξαία εβδνκάδα ηεο δσήο ηεο… 

ηαλ κπαίλεηο ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία, πξέπεη λα μεπεξάζεηο ηελ θαςππνςία, λα 

θαηαιάβεηο φηη είλαη “mi casa, su casa”. Σεο ζα θεξζείο ζην ζπίηη ηνπ, έηζη ζα 

θξνληίζεη θαη ν ηεο ην δηθφ ζνπ. Υξεηάδεηαη, ηεο, νξγάλσζε. Λακβάλνπκε 10 e-mails 

ηελ εβδνκάδα, θπξίσο απφ Γαιιία, Ακεξηθή, Απζηξαιία, Καλαδά – έρεη ηεξάζηηα 

δήηεζε ε Διιάδα. 

Σψξα έρνπκε δχν ζπίηηα ζην HomeExchange. Σν πξψην είλαη πνιχ απιφ, ρσξίο 

ίληεξλεη, ηειεφξαζε, ζέξκαλζε. Απηφ πξνζθέξεηο: ηελ εκπεηξία λα δήζνπλ ζαλ 

ρσξηάηεο ζηελ Άλσ Μεξά Φνιεγάλδξνπ. Απηφ νλεηξεχνληαη νη μέλνη: ην άζπξν-κπιε 

ηεο Διιάδαο, κε ηελ πέηξα, ηελ ειηά. Δίλαη ηξνκεξή επθαηξία πξνβνιήο ηεο ρψξαο, κε 

ηξφπν άκεζν, δεκηνπξγηθφ, εμσζηξεθή. 

θεθηφκαζηε κε ηε κακά κνπ λα γξάςνπκε βηβιίν. Έρνπκε πνιχ σξαίεο 

ηζηνξίεο, γελληνχληαη θαηαζηάζεηο πνπ δελ πεξηκέλεηο, εηδηθά φηαλ γλσξίδεηο ηεο 

αλζξψπνπο. ε ηεο αληαιιαγέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θηιίεο δσήο. Γηαθνξεηηθά είλαη 

ζαλ μελνδνρείν – κφλν πνπ δελ πιεξψλεηο. Γηα ηελ ψξα, είλαη έλα δψξν πνπ δελ 

έρνπκε αθφκε εθηηκήζεη». 

 

4.2.8.2 Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ INTERVAC 

Ζ Intervac είλαη ε πην παιηά εηαηξεία ζηνλ ρψξν ησλ αληαιιαγψλ ζπηηηψλ. Ξεθίλεζε 

ζηελ Δπξψπε ηεο αξρέο ηνπ 1950 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 1953 απφ κία νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη είραλ πνιχ ρξφλν δηαθνπψλ θαη νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ 

θάπνηνλ νηθνλνκηθφ ηξφπν γηα λα ηαμηδεχνπλ δηεζλψο. Μεηά απφ ηεο αληαιιαγέο, 

θαηάιαβαλ φηη ην λα κέλεη ν ηεο ζπίηη ηνπ άιινπ ήηαλ ηεο εμαηξεηηθφο ηξφπνο γηα λα 

αλαπηχζζνληαη δηεζλείο θηιίεο. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα απηή ε πξψηε ζθέςε έρεη 

αλαπηπρζεί πνιχ θαη ζήκεξα ε Intervac πξνζθέξεη ηεο ππεξεζίεο ηεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν θαη βνεζά ζηελ αληαιιαγή ζπηηηψλ νηθνγελεηψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. 

Ζ ιέμε Intervac πξνέξρεηαη απφ ηεο ιέμεηο «International» θαη «Vacations», πνπ 

ζεκαίλεη δηεζλείο δηαθνπέο θαη είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πεξηζζφηεξεο ρψξεο φπνπ 

ιεηηνπξγεί ε εηαηξεία. Σεο ρψξεο ηεο νπνίεο εθπξνζσπεί, απηναπνθαιείηαη Intervac 

θαη θαηφπηλ αθνινπζεί ην φλνκα ηεο ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα: Intervac Austria ζηελ 

Απζηξία, Intervac Canada ζηνλ Καλαδά θηι. Ζ «νκπξέια» θάησ απφ ηελ νπνία 

ππάγνληαη φια ηα δηεζλή ηκήκαηα, είλαη ε Intervac International, κε έδξα ηελ 

νπεδία. Γηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 30.000 κέιε ζε 50 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 
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ζνλ αθνξά ηα κέιε ηεο εηαηξείαο, είλαη θαηά κέζν φξν ηεο ηθαλνπνηεηηθνχ 

εηζνδήκαηνο, κε παηδεία θαη επηζπκνχλ ηελ επέθηαζε ησλ νξηδφλησλ ηεο (ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη φηη απνθιείνπλ θαλέλαλ). πλήζσο είλαη ηδηνθηήηεο ζπηηηνχ κε έλα ή δχν 

εηζνδήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα απφ ειεχζεξα επαγγέικαηα, ππάιιεινη, κηθξνί 

επηρεηξεκαηίεο θαη απηναπαζρνινχκελνη, γεληθφηεξα είλαη νηθνλνκηθά επηηπρεκέλνη 

θαη κε ζεβαζκφ ζηελ ηδηνθηεζία. Ζ κέζε ηεο ειηθία ηεο είλαη κεηαμχ 35 θαη 60 εηψλ. 

πρλά ζην ζπίηη ππάξρνπλ θαη παηδηά. Αξθεηνί ζπληαμηνχρνη πνπ ζέινπλ λα γπξίζνπλ 

ηνλ θφζκν θαη λα επραξηζηεζνχλ ηελ αληαιιαγή ζπηηηψλ, είλαη ηεο κέιε ηεο Intervac. 

ζνλ αθνξά ηεο ζπζηάζεηο κειψλ, ρξεζηκνπνηνχλ κία πξσηνπνξηαθή κέζνδν. Σν 

ζχζηεκα ηεο Intervac δίλεη ηίηινπο (ράιθηλν, αξγπξφ, ρξπζφ θαη πιαηηλέλην) αλάινγα 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ αληαιιαγψλ πνπ έρεη θάλεη κία νηθνγέλεηα. Μεηά 

ηελ επηζηξνθή απφ ηελ αληαιιαγή κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ ζχζηαζε γηα ηελ 

νηθνγέλεηα κε ηελ νπνία αληάιιαμαλ. Απηέο νη ζπζηάζεηο βξίζθνληαη ζηελ ζειίδα 

θαηαρψξεζεο θάζε κέινπο θαη αλ θάπνηνο έρεη εξσηήζεηο γηα θάπνην κέινο, κπνξεί 

λα έξζεη ζε επαθή κε ηα κέιε πνπ ηεο ζπζηήλνπλ θαη λα ελεκεξσζεί γηα ην πψο πήγε 

ε αληαιιαγή θαη αλ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε πσο επεηδή ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν 

πιένλ γηα πάλσ απφ εμήληα ρξφληα, ππάξρνπλ θαη πνιιά κέιε δεχηεξεο γεληάο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο είλαη ελήιηθνη πνπ αξρηθά είραλ ηελ εκπεηξία ησλ αληαιιαγψλ ζαλ 

παηδηά θαη ηψξα απηφ ην κνηξάδνληαη κε ηελ ζεηξά ηεο κε ηα δηθά ηεο παηδηά! 

Σν εηήζην θφζηνο εγγξαθήο γηα αηειείσηεο αληαιιαγέο είλαη 70 επξψ. 

Παξαθάησ βξίζθνληαη θάπνηα απφ ηα ζρφιηα κειψλ ηεο εηαηξείαο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη αληαιιαγέο θαη ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο: 

«Έρνπκε θαλνλίζεη 3 αληαιιαγέο κέζα ζην 2010, θάηη πνπ ηεο έδσζε κεγάιε 

επραξίζηεζε! Ηνχιην ζην αλ Φξαλζίζθν, Αχγνπζην ζηε Υαβάε θαη 2 κήλεο ην 

ρεηκψλα ζηε Νέα Εειαλδία. Ση ηπρεξνί πνπ είκαζηε!»,  Dorothy Dey (Μεγάιε 

Βξεηαλία) 

«Μφιηο επηζηξέςακε απφ ηελ πξψηε ηεο αληαιιαγή κε ηελ Intervac. 

Αληαιιάμακε ζπίηη κε έλα δεπγάξη απφ ηελ Mississauga (Καλαδά) θαη ήηαλ θνβεξή 

εκπεηξία: ππέξνρνη άλζξσπνη, γελλαηφδσξνη θαη θηιφμελνη, σξαίν ζπίηη, ηέιεην 

απηνθίλεην. ηαλ ζειήζακε λα παξαηείλνπκε ηελ παξακνλή ηεο ιφγσ ηνπ ζχλλεθνπ 

ηεο εθαηζηεηαθήο ιάβαο, φρη κφλν δελ αξλήζεθαλ, αιιά ην αληίζεην. ηελ πξψηε ηεο 

αληαιιαγή ζεσξήζακε φηη δελ είκαζηαλ απιά ηπρεξνί, αιιά επινγεκέλνη!!!», 

Jacques and Greet (Βέιγην) 

«΄Δρνπκε θάλεη έμη αληαιιαγέο θαη ηεο αξέζεη πάξα πνιχ ε Intervac! Σα κέιε κε 

ηα νπνία αληαιιάμακε ζπίηηα ήηαλ ππέξνρνη άλζξσπνη θαη κε θαζεκία απφ απηέο ηεο 

νηθνγέλεηεο έρνπκε δηαηεξήζεη επαθή γηα πάλσ απφ δέθα ρξφληα. Υσξίο ηελ Intervac 

δελ ζα κπνξνχζακε λα ηαμηδεχνπκε θάζε θαινθαίξη γηα 4 εβδνκάδεο, ηεο θάλνπκε 

ηψξα. Να ΄λαη θαιά ε Intervac!», Jennifer M. Eisenlau  

«Ζ ηζηνζειίδα ηεο είλαη θαηαπιεθηηθή. Έρνπκε πάεη ζηελ Ηζπαλία, ζηε Γαιιία 

θαη ζην ξεγθνλ. ια ηα κέιε κε ηα νπνία αληαιιάμακε ήηαλ αμηνζέβαζηα θαη 

ήμεξαλ πνιχ θαιά ηη ζεκαίλεη αληαιιαγή. Σεο επραξηζηνχκε γη απηφ. Σεο έρεηε 

βνεζήζεη λα απνθηήζνπκε αμέραζηεο εκπεηξίεο.», Steve Plesa 

«Δγψ βξίζθνκαη ζηε Γαιιία, ζηε La Ciotat, ζε κηα κηθξή βίια δίπια ζηε 

ζάιαζζα, ε νπνία έρεη ηα πάληα. Οη ηδηνθηήηεο βξίζθνληαη ζην ζπίηη κνπ ζην San 

Diego. Δίλαη εθπιεθηηθφ πφζν ζπνπδαία είλαη ε Intervac. Intervac, ζ΄ επραξηζηψ 

πάξα πνιχ. Δμνηθνλνκνχκε πάλσ απφ 10.000 δνιάξηα πνπ ζα μνδεχακε ζε 

ινγαξηαζκνχο μελνδνρείσλ θαη ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ. Φαληαζηηθφ!», Bill 

Zimmerman 
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«Απηή είλαη ε πξψηε ηεο αληαιιαγή. Δίκαη ηεο εμνηθησκέλε κε ηελ ηδέα, επεηδή 

ζαλ παηδί είρακε θάλεη ηξεηο αληαιιαγέο κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ, απφ ηε Βνζηφλε 

κέρξη ην Λνλδίλν. Τπέξνρεο αλακλήζεηο!», Jennifer Shepherd 

4.2.8.3 Η ΔΣΑΡΔΙΑ HOMELINK INTERNATIONAL 

Ζ εηαηξεία Homelink International ηδξχζεθε ην 1953 απφ έλα δεπγάξη εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ Ακεξηθή κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ζπηηηψλ κε ηεο εθπαηδεπηηθνχο απφ φιν ηνλ 

θφζκν θαη είλαη καδί κε ηελ Intervac νη παιηφηεξεο θαη ηαπηφρξνλα νη πξψηεο 

εηαηξείεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηνλ ρψξν. ήκεξα μεπεξλάεη ηα 13.000 κέιε ζε 72 

ρψξεο. Ο νξγαληζκφο είλαη κε θεξδνζθνπηθφο θαη έρεη αλζξσπηζηηθφ θαη παηδαγσγηθφ 

ραξαθηήξα, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα δηαθνπέο κε κηθξφ πξνυπνινγηζκφ, 

θαζψο θαη ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ηνπ θφζκνπ. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία έρνπλ θαζηεξσζεί απφ παιηά θπξίσο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

ζην εμσηεξηθφ, ιφγσ ησλ ζρνιηθψλ δηαθνπψλ πνπ είλαη ζπλήζσο κεγάιεο δηάξθεηαο. 

Βέβαηα, εππξφζδεθηα κέιε ζηελ Homelink International κπνξνχλ λα είλαη άηνκα απφ 

φια ηα νηθνλνκηθά, επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ηεο πίλαθαο πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξείαο θαη δείρλεη πφζν ζπκθέξνπζα θαη πφζν κπνξεί θάπνηνο λα εμνηθνλνκήζεη 

ρξήκαηα θαη αθνξά ζε κηα 20ήκεξε απφδξαζε γηα κία ηεηξακειή νηθνγέλεηα: 

 

Κφζηνο 

(ζε επξψ) 

Υσξίο  

αληαιιαγή 

Με  

αληαιιαγή 

Αεξνπνξηθά εηζεηήξηα 1.600 1.600 

Ξελνδνρείν 8.000 0* 

Απηνθίλεην 1.000 0* 

Γηαηξνθή 2.400 1.400* 

ΤΝΟΛΟ 13.000 3.000 

 

Πίλαθαο 4-1: Έμνδα Σεηξακεινύο νηθνγέλεηαο  γηα δηαθνπέο (Υσξίο Αληαιιαγή/Με αληαιιαγή) 

 

* Σν ζελάξην βαζίδεηαη ζε κέινο ηεο HL, πνπ δηαζέηεη ην απηνθίλεηφ ηνπ γηα 

αληαιιαγή θαη ην θφζηνο δηαηξνθήο ππνινγίδεηαη κε ην ζθεπηηθφ φηη ε 4κειήο 

νηθνγέλεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ θνπδίλα ηνπ ζπηηηνχ πνπ θηινμελείηαη. 

Σέινο, ην εηήζην θφζηνο εγγξαθήο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Homelink International είλαη 

100 επξψ. 

 

4.2.8.4 Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ LOVE HOME SWAP 

Ζ εηαηξεία Love Home Swap είλαη αλεξρνκέλε λενζχζηαηε ζηνλ ρψξν ησλ 

αληαιιαγψλ, αθνχ ηδξχζεθε πξφζθαηα, ην 2010 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη έρεη ήδε 

δπλακηθή παξνπζία. Έρεη πεξηζζφηεξεο απφ 58.000 κέιε, άξα θαη θαηαρσξήζεηο 

ζπηηηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ζε 160 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Δπηπιένλ ηα κέιε ζε απηή 

ηελ εηαηξεία, έρνπλ κηα αθφκε δπλαηφηεηα: έρνπλ ηελ επθαηξία λα βγάινπλ ιεθηά, 

ελνηθηάδνληαο ην ζπίηη ηεο ζε άιια κέιε ηεο εηαηξείαο φζν απηνί ιείπνπλ, θάηη 

παξεκθεξέο κε απηφ πνπ θάλεη ε Airbnb πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. 

Σν βαζηθφ θφζηνο εγγξαθήο ζηελ εηαηξεία μεθηλά απφ 14 επξψ ηνλ κήλα (silver 

member), αιιά κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 16 επξψ (gold member) θαη λα θηάζεη ην 
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κέγηζην 24 επξψ (platinum member). Σα gold members θαη ηα platinum members, 

απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο θαη πεξηζζφηεξεο ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο. 

4.2.9 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AFFINITIES 

Ζ εηαηξεία HomeExchange θαηλνηνκεί θαη απηφ ην εθηηκάεη ν θφζκνο. Απφδεημε φηη 

βξέζεθε ζηε ζέζε 2.880 αλάκεζα ζηηο 5.000 ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο 

ην 2013 ζηελ Ακεξηθή. Σελ ηξηεηία 2009-2012 παξνπζίαζε αλάπηπμε 119%, κε ηδίξν 

ην 2012 πέληε εθαηνκκχξηα δνιάξηα.  

Απηή ηε θνξά ε εηαηξεία θαηλνηφκεζε κε ην «Πξφγξακκα Affinities». Ζ 

πιαηθφξκα ιαλζάξεη έλα πξφγξακκα παξνρήο δηαθνπψλ πξνο ην πξνζσπηθφ 

επηρεηξήζεσλ (Affinities), δηακνξθψλνληαο κία θνηλφηεηα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ή 

ησλ ζπληαμηνχρσλ ηεο εηαηξείαο, κέζα ζηελ νπνία είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή 

θαηνηθίαο. Σν θφζηνο είλαη κεδεληθφ γηα ηελ εηαηξεία, ελψ αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη 

ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ε εηήζηα ζπλδξνκή θαη‟ άηνκν, ε νπνία είλαη 85 επξψ 

θαλνληθά, κπνξεί λα έρεη έθπησζε σο θαη 75%. Ο νξγαληζκφο θαη νη εξγαδφκελνη ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ κία εηδηθή ηζηνζειίδα αλνηρηή κφλν ζε απηνχο, θαζψο ζα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε έλα «κίλη website» απνθιεηζηηθά γηα δηθή ηνπο ρξήζε κέζα ζηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα. Με άιια ιφγηα, νη εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα μερσξηζηή ηζηνζειίδα κέζα ζην site ηνπ HomeExchange ζηελ 

νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε κφλν νη εξγαδφκελνί ηνπο, ή ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπο κηα εηήζηα ζπλδξνκή κε ζεκαληηθή έθπησζε- φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ- βνεζψληαο ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ ζηελ επηρείξεζε ηνπο λα 

θάλνπλ δσξεάλ δηαθνπέο θαη λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο. Σελ ίδηα παξνρή 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αθφκα θαη ζηνπο πειάηεο ηνπο πξνσζψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ 

αληαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηελ επηρείξεζή ηνπο. Αλαπηχζζεηαη ινηπφλ έλαο ηζρπξφο 

δεζκφο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπιεχνπλ ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

εληζρχεηαη ε θαζεκεξηλή ηνπο ζπλεξγαζία ζηε δνπιεηά. 

Έηζη ζα κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ γηα αληαιιαγή κφλν κέιε πνπ είλαη ζπλάδειθνί 

ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, ελψ ζα έρνπλ ηελ επηινγή λα γίλνπλ 

νξαηνί ζε φινπο θαη λα πεξηεγεζνχλ ζηηο ρηιηάδεο θαηαρσξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Ζ HomeExchange είλαη κία θνηλφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αληαιιαγή θαη φρη ζην 

θέξδνο, γη‟ απηφ θαη βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Οπδέπνηε 

έρεη θαηαγξαθεί ην παξακηθξφ αξλεηηθφ πεξηζηαηηθφ. Ωζηφζν ε αληαιιαγή κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ ίδηα εηαηξεία απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εκπηζηνζχλε θαη 

ηελ αζθάιεηα. 

Σν λέν απηφ νηθνλνκηθφ εξγαιείν δελ αθήλεη αζπγθίλεηεο νχηε ηηο πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη πηνζεηεζεί δηεζλψο απφ εηαηξείεο, 

νξγαληζκνχο θαη αθαδεκατθέο θνηλφηεηεο. Σν IKEA Ηηαιίαο ην έρεη επηιέμεη γηα ηνπο 

πειάηεο-κέιε ηνπ, ην BBC γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ, νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο 

Ryanair θαη Iberia γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, ε ακπληηθή βηνκεραλία Eurocopter γηα ην 

πξνζσπηθφ ηεο, ελψ κέιε ηεο πιαηθφξκαο είλαη θαη νη απφθνηηνη ησλ παλεπηζηεκίσλ 

Berkeley θαη UCSB ζηελ Καιηθφξληα. 

Σν πξφγξακκα αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζχληνκα θαη ζηελ Διιάδα κέζα ζηνπο 

επφκελνπο κήλεο, θαζψο ε αληαιιαγή ζπηηηψλ θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο θαη ζηελ 

ρψξα καο. πσο εμεγεί ε δηαρεηξίζηξηα ηεο ειιεληθήο ηζηνζειίδαο ηνπ νξγαληζκνχ, 

θπξία Ησάλλα Παπανηθνλφκνπ: «Σα ζηαηηζηηθά ηνπ HomeExchange δείρλνπλ φηη ε 

ρψξα καο έρεη ηε κεγαιχηεξε δήηεζε ζηνλ θφζκν, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηαρσξήζεσλ. ινο απηφο ν θφζκνο ζέιεη λα έξζεη ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο 

αληαιιαγήο ζπηηηψλ θαη δελ είλαη ηνπξίζηεο ηεο κηαο κέξαο, νχηε ηεο θξνπαδηέξαο 
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πνπ είλαη απιψο πεξαζηηθνί, αιιά ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρψξα, ηελ θνπιηνχξα ηεο θαη 

ηνπο αλζξψπνπο ηεο, ελψ φπσο δείρλνπλ θαη πάιη ηα ζηαηηζηηθά καο, πξνηηκνχλ 

ζηαζεξά ηε ρψξα καο, δειαδή επηζηξέθνπλ ζε απηή». Ζ λέα παξνρή ηνπ 

HomeExchange ινηπφλ πξνζθέξεη ηελ θαηάιιειε επθαηξία ζε κηθξέο ή κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, αθφκα θαη ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δσξεάλ δηαθνπψλ αθφκα θαη ζην εμσηεξηθφ ζε αλζξψπνπο πνπ ιφγσ νηθνλνκηθήο 

θξίζεο δπζθνιεχνληαη λα ηαμηδέςνπλ, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο ηνπηθέο 

αγνξέο πνιιψλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ πνπ ζα πξνζειθχζνπλ επηπιένλ μέλνπο 

ηνπξίζηεο. 

4.2.10   Η ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΣΟΤ ΜΠΔΡΓΚΑΜΟ 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπέξγθακν (αθνξά απνθιεηζηηθά ηα 

κέιε ηεο εηαηξείαο HomeExchange), πνπ είδε ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2013, πάλσ απφ ην 75% ησλ Home-Exchangers δειψλεη «εκπηζηεπηείηε ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο». 

Με ηίηιν «ην ζπίηη κνπ, ην ζπίηη ζνπ», ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μπέξγθακν 

δεκνζηεχεη ηελ πξψηε ζε βάζνο έξεπλα γηα ηελ αληαιιαγή ζπηηηψλ κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ κειψλ ηνπ HomeExchange.com ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Γηα πξψηε θνξά θαηαγξάθεηαη ην ιεπηνκεξέο δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο ηεο αληαιιαγήο ζπηηηψλ. Ζ έξεπλα απνθαιχπηεη ηε ζεκαληηθή επίδξαζε 

πνπ αζθεί ε αληαιιαγή ζπηηηψλ ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο 

«φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηξέθνληαη ζε θαηαλαισηηθά κνληέια πνπ δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ θνηλφηεηα θαη φρη ζηνλ αηνκηζκφ». Ζ αληαιιαγή ζπηηηψλ «ίζσο λα 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ κέιινληνο». 

Σν 93% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ σο ηψξα εκπεηξία 

ηνπο, ελψ ην 81% έρεη ήδε πξαγκαηνπνηήζεη παξαπάλσ απφ κία αληαιιαγή. Απηφ 

πνπ θέξλεη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο θνληά, πέξα απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, 

είλαη ηα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα: ην 98% ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, ελψ γηα ην 84% ηα κνπζεία θαη ηα θπζηθά πάξθα απνηεινχλ αγαπεκέλν 

πξννξηζκφ. Πέξα απφ ην γεγνλφο πσο απνηεινχλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο ηαμηδηψηεο (ην 

62% έρεη αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο), ηα κέιε ηνπ HomeExchange εθπξνζσπνχλ 

ζε φιε ηνπ ηελ επξχηεηα ην ηαμηδησηηθφ θνηλφ. Γηα παξάδεηγκα, ην κέζν κέινο 

ηαμηδεχεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ (ην 49% κε παηδηά) θαη πξνέξρεηαη θαη απφ ηηο πέληε 

επείξνπο, κε ηηο ΖΠΑ, ηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Ηηαιία λα 

απνηεινχλ ηνπο πέληε ζπλεζέζηεξνπο ηφπνπο θαηαγσγήο. 

Σα πξντφληα δίθαηνπ εκπνξίνπ (fair trade) ζε πνζνζηφ 63% θαη ε βηνινγηθή 

δηαηξνθή ζε πνζνζηφ 73% είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο «home exchangers». ε πνζνζηφ 

69% καγεηξεχνπλ ζπίηη φηαλ ηαμηδεχνπλ, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ παξνπζία 

εμνπιηζκέλεο θνπδίλαο ζηα ζπίηηα ζηα νπνία δηακέλνπλ. Καη φηαλ δελ ηαμηδεχνπλ, 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα θνηλά: ην 59% δειψλνπλ πσο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειψζεηο 

ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δνπλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ησλ δψσλ, ζε 

πξσηνβνπιίεο γηα ηνπο λένπο ή ηνλ πνιηηηζκφ. 

Με δεδνκέλε ηελ ηζρπξή αίζζεζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εξσηψκελσλ (ην 

75% ζπκθσλεί πσο «νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αμίδνπλ εκπηζηνζχλεο»), αλακέλεηαη 

ε ζπλεξγαηηθή θαηαλάισζε θαη ε αληαιιαγή ζπηηηψλ λα γλσξίζνπλ αθφκα 

κεγαιχηεξε άλζεζε. 

Σα κηζά ηαμίδηα ησλ κειψλ δηαξθνχλ θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξν απφ δχν 

εβδνκάδεο, κε ην 42% λα θπκαίλεηαη κεηαμχ δχν εβδνκάδσλ θαη ελφο κήλα θαη ην 4% 
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λα μεπεξλνχλ ηνλ έλα κήλα, δηάξθεηα πνπ ζα ήηαλ νιφηεια απαγνξεπηηθή αλ ν 

ηαμηδηψηεο ρξεζηκνπνηνχζε έλα ζπκβαηηθφ ηξφπν δηακνλήο. 

Σν 66% ησλ Home Exchangers απφ επηινγή μφδεςαλ πάλσ απφ 1000 δνιάξηα 

αλά άηνκν θαη αλά ηαμίδη. Απηφ θαηέζηε εθηθηφ, επεηδή θπζηθά ην θφζηνο δηακνλήο 

ηνπο ήηαλ κεδεληθφ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα: «Ζ αληαιιαγή ζπηηηψλ απνηειεί κία απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο ηάζεηο ζην ζχγρξνλν ηνπξηζκφ γηαηί ελζσκαηψλεη ην δπλακηζκφ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνπξίζηα ηεο λέαο ρηιηεηίαο: Σελ έληνλε επηζπκία γηα ηαμίδη πνιιέο 

θνξέο ην ρξφλν, αθφκα θαη κε κηθξφ πξνυπνινγηζκφ, ηελ αλάγθε γηα νξγάλσζε 

εμαηνκηθεπκέλσλ ηαμηδηψλ (ζε αληίζεζε δειαδή κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ) θαη ηελ 

επηζπκία λα είλαη ην ηαμίδη κία απζεληηθή, κνλαδηθή εκπεηξία. ρη απιψο γηα λα 

γλσξίζεηο κία ρψξα θαη ηα αμηνζέαηά ηεο αιιά θαη γηα λα βνπηήμεηο κέζα ζηελ 

θνπιηνχξα ηεο». 

 

ρεηηθά κε ηελ έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπέξγθακν: 

Francesca Forno, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ηεο 

Καηαλάισζεο, δηεπζχληξηα ηνπ CORES LAB (Research Group of  Consumption, 

Networks and Practices of Sustainable Economies). 

Roberta Garibaldi, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Μάξθεηηλγθ θαη Σνπξηζηηθνχ 

Μάξθεηηλγθ, κέινο ηνπ CeSTIT (Centro studi il turismo e I‟interpretazione del 

territorio). 

Ζ έξεπλα έγηλε απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2013 κε δείγκα ηα 46.000 κέιε 

ηνπ HomeExchange.com θαη πνζνζηφ απφθξηζεο 16% (7.000 εξσηψκελνη). 

4.2.11   SWOT ANALYSIS 

Ζ αλάιπζε swot είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

κίαο επηρείξεζεο. Σν αξθηηθφιεμν SWOT πξνθχπηεη απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: 

Strengths (δπλάκεηο/ δπλαηά ζεκεία, δειαδή ηα πιενλεθηήκαηα), Weaknesses 

(αδπλακίεο/ αδχλαηα ζεκεία, δειαδή ηα κεηνλεθηήκαηα), Opportunities (επθαηξίεο) 

θαη Threats (απεηιέο). Καηά ηελ αλάιπζε απηή ινηπφλ, κειεηψληαη ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο θαη νη επθαηξίεο θαη 

απεηιέο πνπ ππάξρνπλ. 

 

STRENGTHS 

 Δχθνιε θαη ζρεδφλ δσξεάλ δηακνλή ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 Δκπεηξία ηνπ λα ηαμηδεχεηο ζε έλα άιιν κέξνο ηνπ θφζκνπ ή ηεο ρψξαο ζνπ 

θαη λα δήζεηο εθεί, έζησ θαη γηα ιίγν, ζαλ ληφπηνο θάηνηθνο θαη φρη ζαλ 

ηνπξίζηαο. 

 Σαμίδηα ζε ζπλαξπαζηηθά κέξε θαη ζε ελδηαθέξνληα ζπίηηα. Γεληθφηεξα ην λα 

κέλεηο ζην ζπίηη θάπνηνπ άιινπ κπνξεί λα είλαη κία αμέραζηε εκπεηξία, φηαλ 

γηα παξάδεηγκα κπνξείο λα κείλεηο ζην ηζηνξηθφ θέληξν κηαο παιηάο πφιεο ή 

ζε έλα κεζαησληθφ θάζηξν ή θαη ζε έλα ζπίηη κε πηζίλα. 

 Απνθηάο γλψζε απφ πξψην ρέξη γηα ηνλ ηφπν ηνλ νπνίν επηζθέπηεζαη, κέζσ 

ηνπ κέινπο κε ην νπνίν θάλεηο ηελ αληαιιαγή. 

 Ο Home Exchanger έρεη ηελ επρέξεηα λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα θαη απφ ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ δηθνχ ηνπ γεχκαηνο ζην ζπίηη. 

 Αίζζεζε πσο γίλεζαη κέξνο ηεο πφιεο θαη βηψλεηο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο. 
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 Αλ επηζπκνχλ ηα κέιε πνπ ζα θάλνπλ κηα αληαιιαγή, κπνξνχλ λα 

αληαιιάμνπλ θαη απηνθίλεηα, εθηφο ηεο θαηνηθίαο, θάηη πνπ πξνζθέξεη 

κεγάιε άλεζε ζηνπο επηζθέπηεο, δσξεάλ κεηαθηλήζεηο θαη επηπιένλ 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, αθνχ δελ ζα ρξεηάδεηαη λα ελνηθηάζνπλ απηνθίλεην 

απφ ηηο παλάθξηβεο εηαηξείεο απηνθηλήησλ. εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε 

πσο νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο απηνθηλήησλ θαιχπηνπλ θαη ηνπο 

θηινμελνχκελνπο νδεγνχο. 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί αληαιιαγή θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ 

ρψξα. 

 Ζ δηακνλή είλαη πην άλεηε απφ έλα μελνδνρείν, ελψ δελ ρξεηάδεηαη ε 

νηθνγέλεηα λα ζηξηκψρλεηαη ζε ηέζζεξεηο ηνίρνπο, αιιά ν θαζέλαο λα έρεη ην 

δηθφ ηνπ δσκάηην θαη ηελ άλεζε ηνπ. Έλα ζπίηη γεληθφηεξα είλαη πην δεζηφ 

γηαηί νη πην πνιινί ηδηνθηήηεο έρνπλ πξνζζέζεη θαη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο κφρζν 

θαη ηε δηθή ηνπο πηλειηά ζε απηφ. 

 Σα παηδηά αηζζάλνληαη φηη είλαη ζην «ζπίηη» θαη πξνζαξκφδνληαη πην άλεηα 

 Οη αληαιιαγέο ζπηηηψλ σθεινχλ θαη ηνλψλνπλ ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο θαη 

αγνξέο. Ζ αληαιιαγή ζπηηηψλ ζεκαίλεη επίζεο πσο νη ηαμηδηψηεο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα δαπαλήζνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζε ηνπηθά πξντφληα θαη 

αμηνζέαηα, εζηηαηφξηα θαη καγαδηά, γεληθφηεξα ζε άιιεο εκπνξηθέο ή 

ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Γίλνπλ έκθαζε ζηελ θνηλφηεηα θαη φρη ζηνλ αηνκηζκφ, πξνσζψληαο έηζη ηελ 

ζπλεξγαηηθή θαηαλάισζε πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο 

δεκηνπξγίαο κηαο βηψζηκεο νηθνλνκίαο. 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα δσξεάλ ζρεδφλ δηαθνπψλ ζηνλ θφζκν πνπ έρεη 

επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη δελ κπνξεί λα ηαμηδέςεη. 

 Μεγαιψλεη ν ρξφλνο δηαθνπψλ, αθνχ απμάλνληαη απνδεδεηγκέλα νη κέξεο 

δηακνλήο φηαλ δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα πιεξψζεη γηα ηα έμνδα δηακνλήο. 

 Τπάξρνπλ θαηαρσξήζεηο ζπηηηψλ ζε πάξα πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο 

Home Exchanger κπνξεί λα ηαμηδέςεη φρη κφλν ζε θιαζηθνχο αγαπεκέλνπο 

πξννξηζκνχο φπσο ε Γαιιία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θηι, αιιά θαη ζε πην 

καθξηλνχο πξννξηζκνχο φπσο Βξαδηιία, Απζηξαιία, Υνλγθ Κνλγθ, 

Δθνπαδφξ, Μαπξίθην. Δπίζεο ππάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο, δηαθνπέο γηα 

ξνκαληηθνχο, γηα ζεξθ, γηα νηθνγέλεηεο, ζε gourme παξαδείζνπο θηι. 

 Σν ζπίηη είλαη πην αζθαιέο φηαλ ιείπεη θάπνηνο ζε αληαιιαγή, γηαηί βξίζθεηαη 

ην άιιν κέινο πνπ έρεη έξζεη ζπίηη ηνπ πξψηνπ, κεηψλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν 

δηάξξεμεο απφ θιέθηεο. Έλα ζπίηη θηλδπλεχεη ζαθψο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 

δηαξξήθηεο φηαλ είλαη άδεην. 

 Γηα φζν θαηξφ ιείπεη ν Home Exchanger απφ ην ζπίηη ηνπ εμαζθαιίδεη ηε 

θξνληίδα θαη ηνπ δηθνχ ηνπ ζπηηηνχ θαη θήπνπ (ή ησλ θπηψλ ζην κπαιθφλη), 

αθφκα θαη ηνπ θαηνηθίδηνπ ηνπ (αλ ππάξρεη θαη ζπκθσλεζεί ζηελ αληαιιαγή), 

εθφζνλ ζα έρεη θάπνηνλ άιιν λα δηακέλεη ζην ρψξν ηνπ. Δπίζεο ππάξρνπλ 

κεγαιχηεξεο αλέζεηο αθφκα απ‟ φηη ζε έλα μελνδνρείν φπσο πιπληήξην θηι. 

 Όπαξμε ζηαζεξήο βάζεο απφ ηελ νπνία κπνξεί ν Home Exchanger λα βγαίλεη  

έμσ γηα ηηο εκεξήζηεο εθδξνκέο ηνπ. 

 

WEAKNESSES 

 Οη αληαιιαγέο ζπηηηψλ δελ είλαη γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, φζνλ αθνξά ηνπο 

ραξαθηήξεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο. Θα πξέπεη λα είλαη αλνηρηφκπαινη 

θαη λα αηζζάλνληαη άλεηα γηα ην άλνηγκα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο θαη ησλ 

ππαξρφλησλ ηνπο γεληθφηεξα ζε άηνκα πνπ δελ ήμεξε πνηέ ή ηα έρεη κφιηο 
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γλσξίζεη. Αλ ππάξρνπλ ελδνηαζκνί ηέηνηνπ είδνπο θαιχηεξα λα κελ θάλνπλ 

αληαιιαγέο. 

 Γεληθφηεξα κηθξνπξνβιήκαηα  κπνξεί λα ππάξμνπλ φπσο ε αθαηαζηαζία ησλ 

δσκαηίσλ φηαλ νη θηινμελνχκελνη θχγνπλ, θάπνηεο κηθξνδεκηέο φπσο ζπάζηκν 

γπαιηθψλ θηι, νη κεγάινη ινγαξηαζκνί ηειεθψλνπ. 

 Έλα άιιν πξφβιεκα έρεη λα θάλεη κε ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ (πνπ είλαη 

ίζσο ιίγν θνπξαζηηθφ φηαλ βξίζθεηαη θάπνηνο ζε δηαθνπέο), αθνχ ζα πξέπεη 

νη ίδηνη νη Home Exchangers λα θξνληίδνπλ γηα απηήλ, ελψ αληίζηνηρα ζηα 

μελνδνρεία απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θακαξηέξσλ. 

 

OPPORTUNITIES 

 Ζ κεγαιχηεξε επθαηξία γηα ηηο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο αληαιιαγέο 

ζπηηηψλ είλαη λα κεγαιψζεη θαη άιιν ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ζα 

ππάξρνπλ θαηαρσξήζεηο, άξα θαη κέιε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί θαη ε 

δπλαηφηεηα ζηα ήδε κέιε λα επηζθεθζνχλ θαη άιιεο ρψξεο, αιιά θαη ζηηο 

λέεο ρψξεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ νη αληαιιαγέο λα επσθειεζνχλ ηφζν ηα λέα 

κέιε φζν θαη ε ηνπηθή νηθνλνκία απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην 

Home Exchange. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επθαηξίαο απνηειεί ε Διιάδα. 

 

THREATS 

 Ζ θπξηφηεξε απεηιή είλαη ε ηφζν γξήγνξε θαη νγθψδεο αλάπηπμε ηνπ 

γεληθφηεξνπ ζπζηήκαηνο ησλ αληαιιαγψλ, πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν 

ηνλ ελαιιαθηηθφ απηφ ηξφπν ηνπξηζκνχ πνπ είλαη βαζηζκέλνο ζηνλ ζεβαζκφ 

θαη ηελ εκπηζηνζχλε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα κειεηεζεί ην πξνθίι ηνπ Έιιελα Home 

Exchanger πξνθεηκέλνπ λα κάζνπκε αξρηθά βαζηθά πξάγκαηα γηα ηνλ ίδην φπσο 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, κνξθσηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ην θαηά πφζν 

επραξηζηεκέλνο είλαη απφ απηφ ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν ηνπξηζκνχ, πφζν ζπρλά θαη 

πνπ ηνπ αξέζεη λα ηαμηδεχεη, πνηα είλαη ε γλψκε ηνπ γεληθφηεξα γηα ηηο αληαιιαγέο 

ζπηηηψλ θαη ην θαηά πφζν απηέο σθεινχλ ηελ θνηλσλία αηνκηθά θαη ζπιινγηθά. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ πξνήιζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν Διιήλσλ κειψλ ηεο εηαηξείαο HomeExchange.com. Έγηλε 

δεηγκαηνιεςία ζε πιεζπζκφ 93 κειψλ (ηφζα είλαη θαηαγεγξακκέλα ηα κέιε ηεο 

HomeExchange.com ζηελ Διιάδα). Απαληήζεθαλ ζπλνιηθά πιήξσο ζπκπιεξσκέλα 

ηα 44 εξσηεκαηνιφγηα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Google Drive, 

πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 17 εξσηήζεηο θαη δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθά κέζσ e-mail ζηα 

κέιε ηεο Διιάδαο απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο HomeExchange.com. Ζ 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ φζν ην δπλαηφ ζαθέζηεξε, ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγεζνχλ αζάθεηεο, νη νπνίεο ζα κείσλαλ ηελ αθξίβεηα ησλ αληίζηνηρσλ 

απαληήζεσλ.  

εκεηψλεηαη φηη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην εξσηεκαηνιφγην 

απνηέιεζε ην βαζηθφ κέζν γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Ζ γξαθηθή 

απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ζην Microsoft Excel. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

(ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΑΜΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ) 

 
 

 

34,09%

45,45%

18,18%
2,27%

Καηεγνξία ηαμηδησηώλ

Ζευγάρια

Οικογζνεια

Συνταξιοφχοι

Ταξιδεφετε μόνοι σας  (1 άτομο)

 
ρήκα 6-1: Καηεγνξία ηαμηδησηώλ-Home Exchangers 

 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 1, απφ ην ζχλνιν ησλ 44 εξσηεζέλησλ, ην 45,45% 

αληηζηνηρεί ζε νηθνγέλεηεο, ην 34,09% ζε δεπγάξηα, ην 18,18% είλαη ζπληαμηνχρνη θαη 

ην 2,27% πξνηηκνχλ λα ηαμηδεχνπλ κφλνη ηνπο. 

 

 
ρήκα 6-2: Μνξθσηηθό επίπεδν Home Exchangers 
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πσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 2, ην 36,36% ησλ Διιήλσλ Home Exchangers είλαη 

απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ, ην 36,36% επίζεο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, ην 

9,09% έρνπλ δηδαθηνξηθφ θαη ην 18,18% έρεη ηειεηψζεη ην ιχθεην. 

 

 

11,36%

75,00%

13,64%

Αξηζκόο αληαιιαγώλ εώο ηώξα

11-15 '1-5 '6-10

 
ρήκα 6-3: Ο αξηζκόο ησλ αληαιιαγώλ πνπ είραλ θάλεη νη Έιιελεο Home Exchangers κέρξη ηελ 

κέξα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην 

 

Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 3, δηαπηζηψλεηαη φηη ην 75% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ 

θάλεη απφ 1-5 αληαιιαγέο ζπηηηψλ, ην 13,64% έρεη θάλεη απφ 6-10 θαη ην 11,36% έρεη 

θάλεη απφ 11-15. 

 

 

 
ρήκα 6-4: O ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ηα κέιε πξνηηκνύλ ηηο αληαιιαγέο: Οηθνλνκηθόο 

(εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ) 
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ην γξάθεκα 4 βιέπνπκε φηη ηα κέιε ζηελ εξψηεζε αλ ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

πξνηηκνχλ ηηο αληαιιαγέο είλαη νηθνλνκηθφο, ζπκθσλνχλ «πάξα πνιχ» ζην κεγάιν 

πνζνζηφ 72,73%, «πνιχ» ζε πνζνζηφ 15,91%, «κέηξηα» ζε πνζνζηφ 9,09% θαη 

«ιίγν» ζε πνζνζηφ 2,27%. 

 

 
ρήκα 6-5: Ο ιόγνο γηα ηηο νπνίεο ηα κέιε πξνηηκνύλ ηηο αληαιιαγέο: Από ηδενινγία/άπνςε 

(«δήζε ζαλ ληόπηνο») 

 

ην γξάθεκα 5, ηα κέιε ζηελ εξψηεζε αλ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνηηκνχλ ηηο 

αληαιιαγέο είλαη απφ ηδενινγία, ζπκθσλνχλ «πάξα πνιχ» ζε πνζνζηφ 63,64%, 

«πνιχ» ζε πνζνζηφ 20,45%, «κέηξηα» ζε πνζνζηφ 11,36% θαη «ιίγν» ζε πνζνζηφ 

4,55%. 

 

 

 
ρήκα 6-6: Πόζν ηθαλνπνηεκέλα είλαη ηα κέιε από απηό ηνλ ελαιιαθηηθό ηξόπν ηνπξηζκνύ 
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ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε πφζν ηθαλνπνηεκέλα είλαη ηα κέιε απφ ηελ εκπεηξία ησλ 

αληαιιαγψλ ζπηηηψλ, ην 54,55% απαληάεη «πάξα πνιχ», ην 43,18% «πνιχ» θαη κφιηο 

ην 2,27% «κέηξηα». 

 

 
ρήκα 6-7: Λόγνο πξνηίκεζεο αληαιιαγώλ ζπηηηώλ, δηαθνξεηηθόο (άιινο) από νηθνλνκηθό θαη 

ηδενινγηθό 

 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 6, ηα κέιε, γηα ην αλ ππάξρεη θάπνηνο άιινο ιφγνο πνπ ηα 

κέιε πξαγκαηνπνηνχλ αληαιιαγέο πέξα απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηελ ηδενινγία, 

ζπκθσλνχλ «πάξα πνιχ» ζε πνζνζηφ 11,36%, «πνιχ» ζε πνζνζηφ 9,09%, «κέηξηα» 

ζε πνζνζηφ 22,73%, «ιίγν» ζε πνζνζηφ 20,45% θαη «θαζφινπ», δειαδή δελ ππάξρεη 

άιινο ιφγνο ζε πνζνζηφ 36,36%. 

 

 

 
ρήκα 6-8: Πόζν ζπρλά ηαμηδεύνπλ ηα κέιε κέζα ζε έλα ρξόλν πξαγκαηνπνηώληαο αληαιιαγέο 

 

Παξαηεξψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ κειψλ ηεο HomeExchange.com  απφ ην γξάθεκα 

8, βιέπνπκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ 79,55% ηαμηδεχεη απφ 1-3 
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θνξέο ηνλ ρξφλν, ην 11,36% ηαμηδεχεη απφ 4-6 θνξέο ην ρξφλν θαη ην 9,09% 

ηαμηδεχεη πεξηζζφηεξεο απφ 6. 

 

 
ρήκα 6-9: Η πξνηίκεζε ησλ κειώλ γηα ηαμίδηα εληόο ηεο Δπξώπεο 

 

πσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 9, νη Έιιελεο Home Exchangers ,ηνπο αξέζεη λα 

ηαμηδεχνπλ «πάξα πνιχ» ζηελ Δπξψπε ζην ηεξάζηην πνζνζηφ ηνπ 86,36%, «πνιχ» 

θαηά 11,36%, ελψ «ιίγν» κφιηο ζην 2,27%. 

 

 

 
ρήκα 6-10: Η πξνηίκεζε ησλ κειώλ γηα ηαμίδηα ζηελ Ακεξηθή 

 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 10, ηα κέιε πξνηηκνχλ λα ηαμηδεχνπλ «πάξα πνιχ» ζηελ 

Ακεξηθή ζε πνζνζηφ 29,55%, «πνιχ» ζε πνζνζηφ 18,18%, «κέηξηα» ζε πνζνζηφ 

20.45%, «ιίγν» ζην 6,82% θαη «θαζφινπ» ην 25%. 
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ρήκα 6-11: Η πξνηίκεζε ησλ κειώλ γηα ηαμίδηα ζηελ Αζία 

 

ην γξάθεκα 11, δηαπηζηψλεηαη πσο ην 54,55% ησλ εξσηεζέλησλ δελ πξνηηκνχλ 

«θαζφινπ» ηα ηαμίδηα ζηελ Αζία, ην 11,36% ηα πξνηηκά «ιίγν», ην 13,64% ηα 

πξνηηκά ζε θιίκαθα «κέηξηα», ην 15,91% «πνιχ» θαη ην 4,55% «πάξα πνιχ». 

 

 
ρήκα 6-12: Η πξνηίκεζε ησλ κειώλ γηα ηαμίδηα ζηελ Απζηξαιία 

 

Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα 12, ζα ιέγακε φηη ε Απζηξαιία δελ είλαη ν αγαπεκέλνο 

πξννξηζκφο ησλ Διιήλσλ Home Exchangers, αθνχ ζε πνζνζηφ 75% δελ πξνηηκνχλ 
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«θαζφινπ» ηα ηαμίδηα εθεί, ηα πξνηηκνχλ «ιίγν» ζε πνζνζηφ 4,55%, ελψ ηα 

πξνηηκνχλ «κέηξηα», «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ» ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην θαζέλα 

ηνπ 6,82%. 

 

 
ρήκα 6-13: Η πξνηίκεζε ησλ κειώλ γηα ηαμίδηα ζηελ Αθξηθή 

 

ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε πφζν πξνηηκνχλ ηα κέιε ηεο εηαηξείαο λα ηαμηδεχνπλ ζηελ 

Αθξηθή, ην κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 70,45% απαληά φηη δελ πξνηηκά λα 

ηαμηδεχεη εθεί «θαζφινπ» ζε πνζνζηφ 70,45%, «ιίγν» ζε πνζνζηφ 13,64%, «κέηξηα» 

ζε πνζνζηφ 6,82%, «πνιχ» ζε πνζνζηφ 6,82% θαη «πάξα πνιχ» κφιηο ην 2,27%. 

 

 
ρήκα 6-14: Πξαγκαηνπνίεζε αληαιιαγώλ θαηνηθηώλ θαη ζηελ Διιάδα 

 

ην γξάθεκα 14, ην 81,82% ησλ εξσηεζέλησλ δελ πξαγκαηνπνηνχλ αληαιιαγέο κε 

άιια κέιε κέζα ζηελ Διιάδα, πξνηηκνχλ δειαδή απνθιεηζηηθά ηηο αληαιιαγέο ζην 

εμσηεξηθφ, ελψ έλα πνζνζηφ 18,18% πξαγκαηνπνηεί θαη αληαιιαγέο κέζα ζηελ 

Διιάδα. 
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ρήκα 6-15: Η πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηηο αληαιιαγέο: Η ηειεόξαζε 

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ην 20,45%  ελεκεξψζεθε γηα ηηο 

αληαιιαγέο ζπηηηψλ απφ ηελ ηειεφξαζε «πάξα πνιχ», ην 13,64% «πνιχ», ην 27,27% 

«κέηξηα», ην 9,09% «ιίγν» θαη ην 29,55% δελ ελεκεξψζεθε «θαζφινπ» απφ ηελ 

ηειεφξαζε. 

 

 
ρήκα 6-16: Η πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηηο αληαιιαγέο: ην ξαδηόθσλν 

 

ηελ εξψηεζε θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο ελεκεξψζεθαλ απφ ην είδνο απηφ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κέζσ ηνπ ξαδηνθψλνπ, ην 72,73% απαληά πσο δελ 
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ελεκεξψζεθε «θαζφινπ» απφ απηφ, ην 6,82% ελεκεξψζεθε «ιίγν», ην 2,27% 

«κέηξηα», ην 4,55% «πνιχ» θαη ην 13,64% «πάξα πνιχ». 

 

 
ρήκα 6-17: Η πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηηο αληαιιαγέο: Σν δηαδίθηπν 

 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 17, ηα κέιε ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο αληαιιαγέο ζπηηηψλ απφ 

ην δηαδίθηπν θαηά 63,64% «πάξα πνιχ», θαηά 2,27% «πνιχ», θαηά 9,09% «κέηξηα», 

θαηά 2,27% «ιίγν» θαη «θαζφινπ» θαηά 22,73%. 

 

 
ρήκα 6-18: Η πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηηο αληαιιαγέο: Σν δηαδίθηπν 
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Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 18, βιέπνπκε πσο ην 88,64% δελ είρε θακία ελεκέξσζε 

γηα ηηο αληαιιαγέο απφ ηπρφλ έληππν πιηθφ, ην 6,82% ελεκεξψζεθε «ιίγν» απφ 

έληππν πιηθφ θαη ην 4,55% «κέηξηα». 

 

 
ρήκα 6-19: Η πεγή πιεξνθόξεζεο γηα ηηο αληαιιαγέο: Από θίινπο/ζπγγελείο 

 

ην γξάθεκα 19 παξαηεξνχκε φηη ηα κέιε, ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο αληαιιαγέο κέζσ 

θίισλ ή ζπγγελψλ «πάξα πνιχ» ζε πνζνζηφ 13,64%, «πνιχ» ζε πνζνζηφ 11,36%, 

«κέηξηα» ζε πνζνζηφ 13,64%, «ιίγν» ζε πνζνζηφ 6,82% θαη δελ ελεκεξψζεθαλ 

«θαζφινπ» ζε πνζνζηφ 54,55%. 

 

 
ρήκα 6-20: Παξόηξπλζε από ηα κέιε ζε θίινπο/ζπγγελείο ηνπο, γηα λα αθνινπζήζνπλ θαη απηνί 

ηηο αληαιιαγέο ζαλ ελαιιαθηηθό ηξόπν δηαθνπώλ 

 

πσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 20, ην 38,64% ησλ εξσηεζέλησλ παξνηξχλεη «πάξα 

πνιχ» ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη απηνί ζηηο 

αληαιιαγέο ζπηηηψλ, ην 45,45% «πνιχ» θαη ην 15,91% «κέηξηα». 
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ρήκα 6-21: Γηαηήξεζε θηιηώλ θαη επηθνηλσλίαο κεηά ην πέξαο ησλ αληαιιαγώλ κε ηνπο άιινπο 

Home Exchangers 

 

ην εξψηεκα αλ θαη θαηά πφζν πνιχ ηα κέιε δηαηεξνχλ επαθέο θαη θηιίεο κε ηα άιια 

κέιε πνπ έρνπλ θάλεη ηηο αληαιιαγέο, ην 22,73% απάληεζε «πάξα πνιχ», ην 45,45% 

«πνιχ», ην 22,73% «κέηξηα» θαη ην 9,09% «θαζφινπ». 

 

 
ρήκα 6-22: Δπηινγή ρώξαο γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληαιιαγώλ βάζεη ησλ κνπζείσλ 

 

ην γξάθεκα 22 δηαπηζηψλεηαη πσο νη Έιιελεο Home Exchangers επηιέγνπλ ηελ 

ρψξα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αληαιιαγή βάζεη ησλ κνπζείσλ ηεο «πάξα πνιχ» ζε 

πνζνζηφ 20,45%, «πνιχ» ζε πνζνζηφ 38,64%, «κέηξηα» θαηά 20,45%, «ιίγν» θαηά 

15,91% θαη δελ ελδηαθέξνληαη «θαζφινπ» γηα κνπζεία θαηά 4,55%. 
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ρήκα 6-23: Δπηινγή ρώξαο γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληαιιαγώλ βάζεη αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο 

 

Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 23, ην 15,91% επηιέγεη πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

αληαιιαγέο ηνπ βάζεη ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξψλ «πάξα πνιχ» ζε 

πνζνζηφ 15,91%, «πνιχ» ζε πνζνζηφ 34,09%, «κέηξηα» ζε πνζνζηφ 36,36%, «ιίγν» 

ζε πνζνζηφ 9,09% θαη δελ ηνπο λνηάδεη «θαζφινπ» ζε πνζνζηφ 4,55%. 

 

 
ρήκα 6-24: Δπηινγή ρώξαο γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληαιιαγώλ βάζεη ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηόπνπ 

ηεο 

 

ην εξψηεκα θαηά πφζν πξαγκαηνπνηνχλ νη εξσηψκελνη ηηο αληαιιαγέο βάζεη ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεθηνχλ, απαληνχλ «πάξα πνιχ» θαηά 

29,55%, «πνιχ» θαηά 40,91%, «κέηξηα» θαηά 25% θαη «ιίγν» θαηά 4,55%. 
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ρήκα 6-25: Δπηινγή ρώξαο γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληαιιαγώλ βάζεη ηνπ θπζηθνύ ηεο 

πεξηβάιινληνο 

 

ην γξάθεκα 25, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, απαληνχλ φηη επηιέγνπλ ηελ ρψξα 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ αληαιιαγέο βάζεη ηνπ θπζηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο «πάξα 

πνιχ» ζην κεγάιν πνζνζηφ 56,82%, «πνιχ» ζε 29,55%, «κέηξηα» ζε 11.36% θαη 

ιίγν ζε 2,27%. 

 

 

 
ρήκα 6-26: Δπηινγή ρώξαο γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληαιιαγώλ βάζεη ησλ πνιηηηζηηθώλ 

εθδειώζεσλ πνπ δηνξγαλώλεη 
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ην γξάθεκα 26, ζπκπεξαίλνπκε  πσο ην 9,09% ησλ κειψλ  ελδηαθέξεηαη «πάξα 

πνιχ» γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο ρψξαο πνπ ζα επηζθεθηεί θαη ηελ 

επηζθέπηεηαη βάζεη απηψλ, ην 40,91% «πνιχ», ην 36,36% «κέηξηα», ην 11,36% 

«ιίγν» θαη ην 2,27% «θαζφινπ». 

 

 

 
ρήκα 6-27: Δπηινγή ρώξαο γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληαιιαγώλ βάζεη ηεο δηαθνξεηηθήο 

θνπιηνύξαο από ηελ ειιεληθή 

 

χκθσλα κε ην γξάθεκα 27, νη Έιιελεο Home Exchangers, πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

αληαιιαγέο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ βάζεη ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο 

πνπ ζα επηζθεθζνχλ απφ ηελ ειιεληθή «πάξα πνιχ» ζε πνζνζηφ 20,45%, «πνιχ» ζε 

πνζνζηφ 54,55%, «κέηξηα» ζε πνζνζηφ 13,64% θαη «ιίγν» ζε πνζνζηφ 11,36%. 
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ρήκα 6-28: Πξνηίκεζε κειώλ γηα ηνπηθά εζηηαηόξηα, όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαγεηνύ 

 

ην γξάθεκα 28, ζπκπεξαίλνπκε πσο ην 38,64% ησλ κειψλ, πξνηηκά λα ηξψεη ζε 

ηνπηθά εζηηαηφξηα δνθηκάδνληαο λέεο γεχζεηο «πάξα πνιχ», ην 34,09% «πνιχ», ην 

25% «κέηξηα» θαη ην 2,27% «ιίγν». 

 

 
ρήκα 6-29: Πξνηίκεζε κειώλ γηα θαηαλάισζε θαγεηνύ ζην ζπίηη, εθκεηαιιεπόκελνη ηελ 

παξνπζία εμνπιηζκέλεο θνπδίλαο 
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Καηά ην γξάθεκα 29, νη εξσηψκελνη πξνηηκνχλ λα καγεηξεχνπλ ζην ζπίηη πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αληαιιαγή «πάξα πνιχ» θαηά 38,64%, «πνιχ» θαηά 45,45% θαη 

«κέηξηα» θαηά 15,91%. 

 

 
ρήκα 6-30: Πξνηίκεζε κειώλ γηα ζπλδπαζκό θαηαλάισζεο θαγεηνύ ηόζν ζην ζπίηη όζν θαη 

ζηα ηνπηθά εζηηαηόξηα 

 

ην εξψηεκα αλ ηα κέιε, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αληαιιαγψλ, πξνηηκνχλ λα 

ζπλδπάδνπλ ηφζν ην καγείξεκα ζην ζπίηη φζν θαη λα ηξψλε έμσ ζε ηνπηθά εζηηαηφξηα, 

απαληνχλ «πάξα πνιχ» ζην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 84,09%, «πνιχ» ζην πνζνζηφ 

11,36%, «κέηξηα» ζην 2,27% θαη «ιίγν» πάιη ζην 2,27%. 

 

 
ρήκα 6-31: Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη ηηο εθδειώζεηο ηεο θνηλόηεηαο ηεο νπνίαο κέλνπλ 

(όηαλ πξαγκαηνπνηνύλ ηηο αληαιιαγέο), πξαγκαηνπνηώληαο έηζη ηελ λννηξνπία «δήζε ζαλ 

ληόπηνο» 
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πσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 31, νη εξσηψκελνη πξαγκαηνπνηνχλ ηελ λννηξνπία 

«δήζε ζαλ ληφπηνο» ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηηο εθδειψζεηο ηεο θνηλφηεηαο «πνιχ» 

θαηά 40,91%, «κέηξηα» θαηά 20,45%, «ιίγν» θαηά 9,09%, ελψ δελ ζπκκεηέρνπλ 

«θαζφινπ» θαηά 29,55%. 

 

 
ρήκα 6-32: πκβνιή αληαιιαγώλ ζηελ ηόλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

ηνπηθώλ αγνξώλ ζηελ Διιάδα 

 

Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 32, βιέπνπκε πσο ην 31,82% ησλ κειψλ πηζηεχεη «πάξα 

πνιχ» πσο νη αληαιιαγέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηφλσζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ ηεο ρψξαο καο, «πνιχ» ζε 

πνζνζηφ 31,82%, «κέηξηα» ζε πνζνζηφ 27,27%, «ιίγν» ζε πνζνζηφ 6,82% θαη ην 

2,27% δελ ην πηζηεχεη «θαζφινπ» απηφ. 

 

 
ρήκα 6-33: πκβνιή αληαιιαγώλ ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο θάζε ρώξαο θαη ζηελ δεκηνπξγία 

βηώζηκσλ νηθνλνκηώλ 

 

ην εξψηεκα αλ νη αληαιιαγέο θαηνηθηψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηηο 

ηνπηθέο νηθνλνκίεο θάζε ρψξαο θαη ζηελ δεκηνπξγία βηψζηκσλ νηθνλνκηψλ 

γεληθφηεξα, νη εξσηψκελνη απαληνχλ «πάξα πνιχ» θαηά 29,55%, «πνιχ» θαηά 

36,36%, «κέηξηα» θαηά 25%, «ιίγν» θαηά 2,27% θαη δελ ζπκθσλνχλ «θαζφινπ» 

θαηά 6,82%. 
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ρήκα 6-34: Έκθαζε ζηελ θνηλόηεηα θαη όρη ζηνλ αηνκηζκό 

 

Καηά ην γξάθεκα 34, νη Έιιελεο Home Exchangers ζεσξνχλ πσο νη αληαιιαγέο 

ζπηηηψλ ζπκβάιινπλ θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ θνηλφηεηα θαη φρη ζηνλ αηνκηζκφ 

«πάξα πνιχ» ζε πνζνζηφ 29,55%, «πνιχ» ζε πνζνζηφ 31,82%, «κέηξηα» ζε πνζνζηφ 

27,27%, «ιίγν» ζην 2,27%, ελψ ζεσξνχλ πσο δελ ζπκβάιιεη «θαζφινπ» ζε πνζνζηφ 

9,09%. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πξνθίι ηνπ Έιιελα 

Home Exchanger. 

Σν 45,45% ησλ Διιήλσλ Home Echangers είλαη νηθνγέλεηεο, ελψ ην 34,09 είλαη 

δεπγάξηα. Δπίζεο ην 18,18% είλαη ζπληαμηνχρνη θαη ην 2,27% ηαμηδεχνπλ κφλνη ηνο. 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν είλαη αλψηαην, αθνχ 

ην 36,36% είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη επίζεο ην 36,36% είλαη θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο! Πνζνζηά πνπ αλ αζξνηζηνχλ είλαη θνληά ζην 75%, 

δειαδή νη 3 απφ ηνπο 4 έρνπλ αλψηαην κνξθσηηθφ επίπεδν. 

ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ην 75% έρνπλ θάλεη απφ 1 έσο 5 αληαιιαγέο 

θαηνηθηψλ κέρξη ηψξα, ελψ ηαμηδεχνπλ κέζα ζε έλα ρξφλν απφ 1-3 θνξέο ζε πνζνζηφ 

79,55%. 

Οη ιφγνη πνπ πξνηηκνχλ ηηο αληαιιαγέο θαηνηθηψλ ζηελ θιίκαθα «πάξα πνιχ» 

είλαη νηθνλνκηθνί ζε πνζνζηφ 72,73%, ιφγνη ηδενινγίαο κε 63,64% θαη άιινη ιφγνη 

κφιηο 11,36%. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

αληαιιαγέο είλαη νηθνλνκηθνί θαη ηδενινγίαο (δήζε ζαλ ληφπηνο). 

Οη Έιιελεο Home Exchangers είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηφ ην είδνο 

ηνπξηζκνχ ζε πνζνζηφ 54,55% (πάξα πνιχ ηθαλνπνεκέλνη). Δπίζεο είλαη «πνιχ» 

ηθαλνπνηεκέλνη ζε πνζνζηφ 43,18%. ην ζχλνιν δειαδή 97,73% , έρνπλ κεγάιε 

ηθαλνπνίεζε θαη δελ έρνπλ ίζσο θάπνην παξάπνλν ή δελ έρνπλ αληηκεησπίζεη θάπνην 

πξφβιεκα. 

Γείρλνπλ κεγάιε πξνηίκεζε ζε επξσπατθνχο πξννξηζκνχο, αθνχ ηνπο αξέζεη λα 

ηαμηδεχνπλ ζηελ Δπξψπε «πάξα πνιχ» ζε πνζνζηφ 86,36%. Αληίζηνηρα ηνπο αξέζεη 

λα ηαμηδεχνπλ «πάξα πνιχ» ζηελ Ακεξηθή ζε πνζνζηφ 29,55%. Απφ ηελ άιιε κεξηά 

δελ ηνπο αξέζεη λα ηαμηδεχνπλ θαζφινπ ζε Αζία, Απζηξαιία θαη Αθξηθή ζε πνζνζηά 

54,55%, 75% θαη 70,45% αληίζηνηρα. Δπηπιένλ ην 81,82% δελ πξνηηκά λα θάλεη 

αληαιιαγέο εληφο ηεο Διιάδνο θαη πξνηηκά απνθιεηζηηθά ην εμσηεξηθφ, ζε αληίζεζε 

κε έλα 18,18% πνπ θάλεη θαη ηα δχν. 

Ζ κεγαιχηεξε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αληαιιαγέο θαηνηθηψλ είλαη ην 

δηαδίθηπν (φπσο ήηαλ αλακελφκελν) ζε πνζνζηφ 63,64%, αθνινπζεί ε ηειεφξαζε κε 

20,45% θαη νη θίινη/ζπγγελείο κε 13,64%. Γελ ελεκεξψζεθαλ θαζφινπ απφ ηπρφλ 

έληππν πιηθφ θαη ην ξαδηφθσλν ζε πνζνζηά 88,64% θαη 72,73% αληίζηνηρα. 

Δπηπξνζζέησο ην 38,64% ησλ εξσηεζέλησλ κειψλ παξνηξχλεη «πάξα πνιχ» ηνπο 

θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην πξσηνπνξηαθφ είδνο 

ηνπξηζκνχ θαη «πνιχ» ην 45,45%. Γειαδή ην 84,09% ην πξνηείλεη αλεπηθχιαθηα, 

θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεη κε ηελ ζεηξά ηνπ πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ απηφ ην 

είδνο ηνπξηζκνχ φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Αθφκε ην θαζφινπ απαξαηήξεην 

πνζνζηφ ηνπ 68,18% (22,73% θαη 45,45% γηα ηελ απάληεζε «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ» αληίζηνηρα) δηαηεξεί επαθέο θαη επηθνηλσλία κε άιια κέιε πνπ έρνπλ θάλεη 

ήδε κεηαμχ ηνπο αληαιιαγέο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη πσο απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ 
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θέξλεη πην θνληά ηνπο αλζξψπνπο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη βνεζάεη ζηελ δεκηνπξγία 

λέσλ θηιηψλ. 

Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο λνηάδνληαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ αθνχ επηιέγνπλ 

ηελ ρψξα πνπ ζα θάλνπλ ηελ αληαιιαγή («πνιχ» θαη «πάξα πνιχ») κε βάζεη ηα 

κνπζεία ζε πνζνζηφ 59,09%, ιίγνη παξαπάλσ δειαδή απφ ηνπο κηζνχο. 

Δλδηαθέξνληαη επίζεο ζηελ ίδηα ινγηθή γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ζε 

πνζνζηφ 50% θαη γηα ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο πνπ ζα επηζθεθηνχλ ζε πνζνζηφ 

70,46%! Αθφκε δηαιέγνπλ ρψξα κε βάζεη ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ ζην ηεξάζηην 

πνζνζηφ 86,37% («πάξα πνιχ» θαη «πνιχ»), ηηο πνιηηηζηηθέο ηεο εθδειψζεηο ζε 

πνζνζηφ 50% (9,09%+40,91) θαη ηεο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο απφ ηελ ειιεληθή 

ζην 75% (54,55+20,45). 

ζνλ αθνξά ηελ δηαηξνθή ηνπο πξνηηκάλε «πάξα πνιχ» λα ηξψλε έμσ ζε 

πνζνζηφ 38,64%, ην ίδην πνζνζηφ είλαη θαη γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπο λα καγεηξεχνπλ 

θαη λα ηξψλε ζπίηη («πάξα πνιχ») εθκεηαιιεπφκελνη ηελ θνπδίλα πνπ ππάξρεη. 

Σειηθά φκσο ην ηδαληθφ γη‟ απηνχο είλαη λα ζπλδπάδνπλ ηα δχν παξαπάλσ θαη λα 

ηξψλε θαη ζην ζπίηη αιιά θαη έμσ γηα λα δνθηκάδνπλ γεχζεηο ζε πνζνζηφ 84,09% 

(«πάξα πνιχ»). 

Καηά ηε δηακνλή ηνπο ζηελ ρψξα θαη ζην ζπίηη αληαιιαγήο ιακβάλνπλ κέξνο 

ζηηο ηνπηθέο εθδειψζεηο «πνιχ» ζε πνζνζηφ 40,91%, ελψ έλα ππνινγίζηκν πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 29,55 δελ ιακβάλεη «θαζφινπ». 

Οη Έιιελεο Home Exchangers πηζηεχνπλ πσο απηφ ην είδνο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, νη αληαιιαγέο ζπηηηψλ, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απφιπηα ζηελ ηφλσζε 

ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ-αθνχ νη ηνπξίζηεο 

πνπ ζα έξρνληαη, αθνχ ζα έρνπλ γιηηψζεη ηα έμνδα δηακνλήο, ζα θαηαλαιψλνπλ 

αιινχ ηα ιεθηά ηνπο- ζε πνζνζηφ 63,64% (31,82% «πάξα πνιχ» θαη 31,82% 

«πνιχ»). Σελ ίδηα γλψκε έρνπλ γεληθφηεξα θαη γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο θάζε ρψξαο 

πνπ αλαπηχζζεη απηφ ην είδνο ηνπξηζκνχ ζε πνζνζηφ 65,91% (29,55% +36,36%). 

Σέινο πηζηεχνπλ πσο νη αληαιιαγέο ζπηηηψλ δίλνπλ έκθαζε ζηελ θνηλφηεηα θαη φρη 

ζηνλ αηνκηζκφ θαηά ην 61,37% ησλ εξσηεζέλησλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ: 

Δξσηεκαηνιφγην γηα ηηο αληαιιαγέο ζπηηηψλ (HomeExchange) 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί, απνηειεί ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο 

κε ζέκα: «Δλαιιαθηηθά Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια ζηνλ Σνπξηζηηθφ Σνκέα: κία 

δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε», πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Δίλαη 

αλψλπκν, νη απαληήζεηο είλαη πιήξσο εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν 

γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο.  

αο παξαθαιψ πνιχ λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. αο επραξηζηψ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

 

1)ε πνηα θαηεγνξία ηαμηδησηψλ αλήθεηε;*Τπνρξεσηηθή 

 Οηθνγέλεηα 

 πληαμηνχρνη 

 Εεπγάξηα 

 Σαμηδεχεηε κφλνη ζαο (1 άηνκν) 

   

2)Σν κνξθσηηθφ ζαο επίπεδν είλαη:*Τπνρξεσηηθή 

 Γεκνηηθφ 

 Γπκλάζην 

 Λχθεην 

 Απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ 

 Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

 Κάηνρνο δηδαθηνξηθνχ 

 

3)Ο αξηζκφο ησλ αληαιιαγψλ πνπ έρεηε θάλεη κέρξη ηψξα είλαη:*Τπνρξεσηηθή 

 1-5 

 6-10 

 11-15 

 16 θαη πάλσ 

 

4)Ο ιόγνο πνπ πξνηηκάηε ηηο αληαιιαγέο ζπηηηώλ είλαη:*Τπνρξεσηηθή1=ζπκθσλψ ειάρηζηα ή 

θαζφινπ, 2=ζπκθσλψ ιίγν, 3=ζπκθσλψ κέηξηα, 4=ζπκθσλψ πνιχ, 5=ζπκθσλψ 

πάξα πνιχ 

 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

Οηθνλνκηθφο 

(Δμνηθνλφκεζε 

ρξεκάησλ) 
     

Ηδενινγία/Άπνςε 

(δήζε ζαλ 

ληφπηνο) 
     

Άιινο ιφγνο      
5)Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπξηζκνχ:*Τπνρξεσηηθή1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 

3=κέηξηα, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ 

 
1 2 3 4 5 

 

       

6)Πφζεο θνξέο ηαμηδεχεηε ηνλ ρξφλν;*Τπνρξεσηηθή 

 1-3 

 4-6 

 Πεξηζζφηεξεο απφ 6 

7)Πνπ πξνηηκάηε λα ηαμηδεύεηε:*Τπνρξεσηηθή1=ειάρηζηα ή θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=κέηξηα, 4= 

πνιχ, 5 =πάξα πνιχ) 

 
1 2 3 4 5 

Δπξψπε      

Ακεξηθή      

Αζία      

Απζηξαιία      

Αθξηθή      
8)Μέζσ ησλ αληαιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηε ηαμίδηα θαη ζηελ Διιάδα;*Τπνρξεσηηθή 

 Ναη 

 ρη 

9)Από πνύ πιεξνθνξεζήθαηε γηα ηηο αληαιιαγέο:*Τπνρξεσηηθή1=ειάρηζηα ή θαζφινπ, 

2=ιίγν, 3=κέηξηα, 4=πνιχ, 5 =πάξα πνιχ) 

 
1 2 3 4 5 

Σειεφξαζε      
Ραδηφθσλν      

Γηαδίθηπν      
Έληππν 

Τιηθφ      

Φίινπο / 

πγγελείο      

10)Σελ ηδέα ηεο αληαιιαγήο ζπηηηψλ γηα δηαθνπέο ηελ δηαδίδεηε/πξνηείλεηε ζε θίινπο 

θαη ζπγγελείο;*Τπνρξεσηηθή1=ζπκθσλψ ειάρηζηα ή θαζφινπ, 2=ζπκθσλψ ιίγν, 3=ζπκθσλψ 

κέηξηα, 4= ζπκθσλψ πνιχ, 5 =ζπκθσλψ πάξα πνιχ) 
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1 2 3 4 5 

 

       

11)Γηαηεξείηε επαθέο θαη επηθνηλσλία κε άηνκα πνπ έρεηε θάλεη αληαιιαγέο απφ 

άιιεο ρψξεο (βνεζάεη δειαδή απηφο ν ηξφπνο ηνπξηζκνχ ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

θηιηψλ):*Τπνρξεσηηθή1=ζπκθσλψ ειάρηζηα ή θαζφινπ, 2=ζπκθσλψ ιίγν, 3=ζπκθσλψ κέηξηα, 

4= ζπκθσλψ πνιχ, 5 =ζπκθσλψ πάξα πνιχ) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

12)Δπηιέγεηε ηηο ρώξεο πνπ ζέιεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο αληαιιαγέο 

βάζεη:*Τπνρξεσηηθή1=ζπκθσλψ ειάρηζηα ή θαζφινπ, 2=ζπκθσλψ ιίγν, 3=ζπκθσλψ κέηξηα, 4= 

ζπκθσλψ πνιχ, 5 =ζπκθσλψ πάξα πνιχ) 

 
1 2 3 4 5 

Σσλ κνπζείσλ      
Σεο 

αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο 
     

Σεο ηζηνξίαο 

ηνπ ηφπνπ      

Σνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο      

Σσλ 

πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ 
     

Σεο 

δηαθνξεηηθήο 

θνπιηνχξαο 

απφ ηελ 

Διιεληθή 

     

13)Όζνλ αθνξά ηελ δηαηξνθή ζαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αληαιιαγήο:*Τπνρξεσηηθή1=ζπκθσλψ ειάρηζηα ή θαζφινπ, 2=ζπκθσλψ ιίγν, 3=ζπκθσλψ 

κέηξηα, 4= ζπκθσλψ πνιχ, 5 =ζπκθσλψ πάξα πνιχ) 

 
1 2 3 4 5 

Πξνηηκάηε λα 

ηξψηε ζε ηνπηθά 

εζηηαηφξηα 

δνθηκάδνληαο 

λέεο γεχζεηο 

     

Μαγεηξεχεηε 

εθκεηαιιεπφκελνη 

ηελ παξνπζία 

εμνπιηζκέλεο 

θνπδίλαο ζηα 

ζπίηηα ζηα νπνία 

δηακέλεηε 
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1 2 3 4 5 

πλδπαζκφ ησλ 

δχν παξαπάλσ      

14)πκκεηέρεηε ελεξγά ζηηο εθδειψζεηο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δείηε, γλσξίδεηε 

ηνπο γείηνλεο θ.ηι θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αληαιιαγψλ πξαγκαηνπνηψληαο έηζη ηελ 

θηινζνθία/λννηξνπία ησλ αληαιιαγψλ «δήζε ζαλ ληφπηνο»*Τπνρξεσηηθή1=ζπκθσλψ ειάρηζηα ή 

θαζφινπ, 2=ζπκθσλψ ιίγν, 3=ζπκθσλψ κέηξηα, 4= ζπκθσλψ πνιχ, 5 =ζπκθσλψ 

πάξα πνιχ) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

15)Πηζηεχεηε πσο νη αληαιιαγέο ζπηηηψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ηφλσζε ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο, αθνχ νη ηνπξίζηεο πνπ ζα έξρνληαη ζηελ Διιάδα έρνληαο 

εμαζθαιίζεη δσξεάλ δηακνλή, ζα θαηαλαιψλνπλ ζε άιια είδε μνδεχνληαο ζε άιιεο 

εκπνξηθέο ή ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: *Τπνρξεσηηθή1=ζπκθσλψ ειάρηζηα ή θαζφινπ, 

2=ζπκθσλψ ιίγν, 3=ζπκθσλψ κέηξηα, 4= ζπκθσλψ πνιχ, 5 =ζπκθσλψ πάξα πνιχ) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

16)Ζ παξαπάλσ εξψηεζε πηζηεχεηε πσο ηζρχεη θαη γηα άιιεο ρψξεο, δειαδή ζε κηα 

πεξίνδν παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο, νη αληαιιαγέο κπνξνχλ λα ηνλψζνπλ 

ζεκαληηθά ηεο ηνπηθέο νηθνλνκίεο θάζε ρψξαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία 

βηψζηκσλ νηθνλνκηψλ:*Τπνρξεσηηθή1=ζπκθσλψ ειάρηζηα ή θαζφινπ, 2=ζπκθσλψ ιίγν, 

3=ζπκθσλψ κέηξηα, 4= ζπκθσλψ πνιχ, 5 =ζπκθσλψ πάξα πνιχ) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

  

  

  

17)Σν κνληέιν ηεο αληαιιαγήο ζπηηηψλ ζε αληίζεζε κε ην κνληέιν ηνπ καδηθνχ 

ηνπξηζκνχ δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλφηεηα θαη φρη ζηνλ αηνκηζκφ:*Τπνρξεσηηθή1=ζπκθσλψ 

ειάρηζηα ή θαζφινπ, 2=ζπκθσλψ ιίγν, 3=ζπκθσλψ κέηξηα, 4= ζπκθσλψ πνιχ, 5 

=ζπκθσλψ πάξα πνιχ) 

 
1 2 3 4 5 
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