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Προζοτή: 

- Οι απανηήζεις είναι ενδεικηικές. Θα πρέπει να ηις εμπλοσηίζεηε με ηον 

δικό ζας ηρόπο. 

- ΤΠΑΡΥΔΙ ΜΟΝΟ ΔΝΑ ΚΑΛΟ ΣΡΟΠΟ… ΟΓΙΚΟ Α! 

Καλή επιηστία! 
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Ειςαγωγή 

 

O  ηνπξηζκφο  απνηειεί  δξαζηεξηφηεηα  πνπ  ζρεηίδεηαη  κε  πνιινχο  θιάδνπο  ηεο 

νηθνλνκίαο.  Απαηηεί  ηελ  ζπκβνιή  νηθνλνκηθψλ,  θνηλσληθψλ,  πνιηηηζηηθψλ  θαη 

πεξηβαιινληηθψλ  δεδνκέλσλ  θαη  γη’  απηφ  πεξηγξάθεηαη  σο  εμαηξεηηθά  

πνιχπιεπξνο ηνκέαο. 

Σν μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 απνηέιεζε έλα γεγνλφο κε ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ελψ δεκηνχξγεζε πξσηφγλσξεο 

ζπλζήθεο θαζεκεξηλφηεηαο, πνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δελ ηηο είρακε θαληαζηεί. 

Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηα λέα θξνχζκαηα, νη ζάλαηνη, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, δεκηνχξγεζαλ ζπλαηζζήκαηα 

έληνλεο αλαζθάιεηαο, θφβνπ γηα ην άγλσζην θαη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Με ηα κέηξα 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο πνπ επηβιήζεθαλ ζε φιε ηε ρψξα, νη πφιεηο, ηα ρσξηά θαη ηα 

λεζηά εξήκσζαλ. Παξφιν πνπ ζηαδηαθά άξζεθαλ, ε παλδεκία εμαθνινπζεί λα 

βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε κε ζνβαξέο αλζξψπηλεο απψιεηεο, αιιά θαη θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηνκείο πνπ δέρζεθαλ ηζρπξφ πιήγκα 

είλαη ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Καζφηη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηξηηνγελή 

ηνκέα θαη θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα εμεξρφκαζηε απφ ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ δηήξθεζε ζηελ Διιάδα ζρεδφλ κηα δεθαεηία, κε καθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο ζηηο δσέο ησλ πνιηηψλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη επηπηψζεηο 

πνπ έρεη ε παλδεκία απηή ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ νηθνλνκία. 
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Ζήτημα 1. Το τουριςτικό ςύςτημα κατά Kaspar και Baretje 

Μεξηθνί πξσηνπφξνη εξεπλεηέο ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο νη R. Baretje, K. Krapf, C. 

Kaspar, W. Hunziker, P. Defert, επηρείξεζαλ, ηε δεθαεηία ηνπ 1960-70, λα εξκελεχ 

ζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα 

ζηαηηζηηθά εξγαιεία θαη ηνπο ππάξρνληεο νηθνλνκηθνχο δείθηεο (Βαξβαξέζνο, 2013). 

Ο Kaspar πξνζέγγηζε ηνλ ηνπξηζκφ σο έλα ζχζηεκα. Σνλ φξηζε σο ην ζχλνιν ησλ 

ζρέζεσλ θαη θαηλνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα ηαμίδη θαη ηελ παξακνλή αηφκσλ 

ζε έλαλ ηφπν, ν νπνίνο δελ απνηειεί ηνλ θχξην θαη κφληκν ηφπν δηακνλήο θαη 

εξγαζίαο.  

χκθσλα κε ηνλ C. Kaspar (1976), ην «ζχζηεκα ηνπξηζκφο» απνηειείηαη απφ δχν 

ππνζπζηήκαηα (εηθφλα 1):  

1. Σν «ππνθείκελν ηνπξηζκφο», δειαδή, απηφ πνπ ελεξγνπνηεί ηε δήηεζε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ (ηνπξίζηαο-θαηαλαισηήο).  

2. Σν «αληηθείκελν ηνπξηζκφο». Σν ππνζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη ηξεηο 

κεηαβιεηέο: ηνλ ηνπξηζηηθφ ηφπν, ηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαη ηνπο 

ηνπξηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Ο ηνπξηζκφο -σο ζχζηεκα- ππνδηαηξείηαη ζε δχν ππνζπζηήκαηα· ζην «ηνπξηζηηθφ 

ππνθείκελν» ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ θαηαλαισηή πνπ επηδεηά ηηο ηνπξηζηηθέο 

παξνρέο θαη ζην «ηνπξηζηηθφ αληηθείκελν» ην νπνίν δηαρσξίδεηαη ζηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα «ηνπξηζηηθφο ηφπνο», «ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο» θαη «ηνπξηζηηθνί 

νξγαληζκνί». Σν ηνπξηζηηθφ ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν βξίζθνληαη ζε δηαξθή 

αιιειεμάξηεζε, ελψ ακθφηεξα ηα ππνθείκελα (σο εληαίν ηνπξηζηηθφ ζχζηεκα) 

αιιειεπηδξνχλ κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ. 
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Δικόνα 1: Σν ηνπξηζηηθφ ζχζηεκα (Πηγή: Εαραξάηνο, 1999) 

Σν δηάγξακκα ηνπ Kaspar ζρεκαηνπνηεί ηελ θχξηα δνκή ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

απεηθνλίδνληαο ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ ηνπξηζηψλ θαη ησλ 

ζπληειεζηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά, θαζψο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ηνπξηζκνχ κέζα απφ ηηο ακνηβαίεο επηδξάζεηο κε ηα ππεξθείκελα πεξηβάιινληα. 

Σν γεληθφ πεξηβάιινλ θαηαδεηθλχεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνζιακβάλεη 

ν ηνπξηζκφο κέζα απφ ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, 

νηθνινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ· ρψξνη κε ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλνπλ νη 

πεξηζζφηεξεο θαη θπξηφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γηαθνξεηηθή είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Baretje (1977) κέζσ ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη ην 

φιν πιέγκα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ ηνπξηζκφ. Ο Baretje δηαβιέπνληαο 

ηελ αδπλακία ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο 

δεκηνχξγεζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ κε δηηηφ ζθνπφ· αθελφο λα απεηθνλίδεη ην 

ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αθεηέξνπ λα ελζσκαηψλεη 
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ιεηηνπξγηθά ηηο θαηαγεγξακκέλεο ζπλαιιαγέο ζηα εζληθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, ζε 

παξάιιειε ζχλδεζε κε ηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο. 

Ο Λνγαξηαζκφο Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ Baretje ππήξμε έλα 

ιεπηνκεξέζηαην ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

ηνπξηζηηθήο αγνξάο θαη ν ηξφπνο ζεψξεζήο ηνπ είρε θαηαιπηηθή ζπλεηζθνξά ζηε 

κεηεμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαζψο απνηέιεζε ηνλ πξνάγγειν ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ Γνξπθφξνπ Λνγαξηαζκνχ Σνπξηζκνχ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα 

ινγηζηηθφ εξγαιείν πνπ επηρεηξεί λα αλαιχζεη ιεπηνκεξψο φρη κφλν ηηο ηνπξηζηηθέο 

εηζπξάμεηο αιιά θαη ηηο δαπάλεο (εηζαγσγή ηνπξηζηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζθαθψλ 

αλαςπρήο, θαπζίκσλ, ηξνθίκσλ, πνηψλ, αλακλεζηηθψλ θ.ιπ.). 

Ίζσο πην ζσζηή θξίλεηαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ σο κηα 

ηδηαίηεξα δηακνξθνχκελε ηδησηηθή θαηαλάισζε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε 

πιεηνςεθία ησλ θιάδσλ ηεο παξαγσγήο, νη θξαηηθέο δνκέο, ε θνηλσλία γεληθφηεξα 

(Εαραξάηνο, 1999), δείρλνληαο ηηο ηεξάζηηεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία, θνηλσλία/ζεζκνχο, θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ. 
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Ζήτημα 2. Τουριςτικέσ Επιχειρήςεισ και Covid-19 (Διεθνή) 

Ζ ηζρπξφηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο βξαρππξφζεζκα 

είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ παλδεκία COVID-19. χκθσλα κε ην 

Παγθφζκην πκβνχιην Αεξνδξνκίσλ (ACI World, 2021), νη επηβάηεο ησλ 

αεξνδξνκίσλ δηεζλψο κεηψζεθαλ θαηά 45,7% ην 2020. πλνιηθά, ε επηβαηηθή θίλεζε 

ζηα αεξνδξφκηα ηνπ θφζκνπ κεηψζεθε θαηά -64,6%, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ν 

αληίθηππνο ηεο παλδεκίαο θαη ησλ πξψησλ ζηαδίσλ αλάθακςεο ζηα αεξνπνξηθά 

ηαμίδηα δελ ήηαλ νκνηφκνξθνο ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Ζ ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε κηα πνιχ πεξίπινθε 

θαηάζηαζε. Απηφ ψζεζε ηνλ θιάδν λα θαηαθχγεη καδηθά ζε πηζησηηθέο γξακκέο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην ICO θαη επίζεο κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη εηαηξείεο 

κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ρσξίο έζνδα γηα κηα πεξίνδν πνπ δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ 

φζν ππνιφγηδαλ. Γεδνκέλεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

παξνπζίαζε πςειφηεξεο απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ηνκέα 

(Caixa Bank Research, 2020).  

Ζ παγθφζκηα βηνκεραλία ηαμηδηψλ θαη ηνπξηζκνχ αγσλίδεηαη γηα ηελ επηβίσζε κε 

πεξίπνπ 50 εθαηνκκχξηα παγθφζκηεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε θίλδπλν ιφγσ ηεο παλδεκίαο 

(UNWTO, 2020). Οη αιπζίδεο μελνδνρείσλ αλαγθάζηεθαλ λα δνθηκάζνπλ θαη λα 

εμεηάζνπλ λέεο πξνζεγγίζεηο/ηερλνινγίεο γηα λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Νέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

κεηξηάζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο παλδεκίαο. Ζ βειηίσζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη επηθνηλσληψλ κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ απφδνζε θαηλνηνκίαο, ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο κάξθαο θαη λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο. Όια απηά 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ κεγάιν ζεηηθφ αληίθηππν ζηα μελνδνρεία. 

Αλ θαη απηή ε παλδεκία ζα θηάζεη ζην ηέινο ηεο, ν θιάδνο ηεο θηινμελίαο δελ ζα 

επηζηξέςεη πνηέ ζηελ «παιηά θαλνληθφηεηα». κεηά ηνλ COVID-19, φιεο απηέο νη 

κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αιιάμνπλ. Οη επηζθέπηεο ηνπ 
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μελνδνρείνπ πεξηκέλνπλ πνιχ πςειφηεξα πξφηππα πγηεηλήο, δείρλνπλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε εθηίκεζε γηα ηηο αλέπαθεο ππεξεζίεο θαη εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην 

ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ. ε κηα ηέηνηα πεξίνδν αβεβαηφηεηαο, νη μελνδφρνη έρνπλ κηα 

ζπάληα επθαηξία λα επελδχζνπλ ζηελ ηερλνινγία θαη λα επεμεξγαζηνχλ βειηηψζεηο 

γηα λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα καθξνπξφζεζκα. απηά ηα μελνδνρεία 

ζρεδηάδνπλ λα πηνζεηήζνπλ κηα πνηθηιία λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πγηεηλή, λα πξνσζήζνπλ ηελ θνηλσληθή 

απφζηαζε θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο κηα βνιηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε 

εκπεηξία (Lau, 2020). 

ε επίπεδν ΔΔ, ην ζρέδην αλάθακςεο ηεο Δπξψπεο είλαη ε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεκηψλ, πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηελ παλδεκία. Απηφ ην ζρέδην ζηνρεχεη ζηελ θηλεηνπνίεζε 

επελδχζεσλ, γηα ηελ ππνζηήξημε βαζηθψλ ηνκέσλ θαη ηελ παξνρή κέηξσλ γηα λα 

επαλεθθηλήζεη ε νηθνλνκία θαη λα κπνξέζνπλ νη εηαηξείεο λα δηαηεξήζνπλ ηηο 

πθηζηάκελεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο επθαηξίεο εξγαζίαο. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελίζρπζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ κε επηπιένλ 1.100  

δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα ην 2021 έσο ην 2027 θαη εηζήγαγε ην ιεγφκελν κέηξν 

αλάθακςεο ηεο επφκελεο γεληάο χςνπο 750 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ (OEB, 2020). 

χκθσλα κε ηνπο Ritchie & Jiang (2019) νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο γλσξίδνπλ ηελ 

αλάγθε αλαδηάξζξσζεο θαη αλακέλνπλ λα ιάβνπλ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ηελ 

θπβέξλεζε γηα λα μεπεξάζνπλ ηελ θξίζε. Απηφ ην εχξεκα αλαδεηθλχεη γεληθά ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ηεο θπβέξλεζεο ζηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πιήηηνληαη απφ θξίζεηο φπσο ν COVID-19. 

Ζ αβεβαηφηεηα γηα ηε γεσγξαθηθή θαη ρξνληθή θαηαλνκή αιιά θαη ηελ έληαζε ηεο 

παλδεκίαο θαζηζηνχλ αδχλαηε απηή ηε ζηηγκή ηελ πξφβιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη ηεο πνξείαο αλάθακςεο. Ωζηφζν, έλα είλαη ζίγνπξν: ε παγθφζκηα 

βηνκεραλία ηαμηδηψλ θαη ηνπξηζκνχ αληηκεησπίδεη ήδε θαη ζα ζπλερίζεη λα 
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αληηκεησπίδεη εμαηξεηηθέο πξνθιήζεηο. Οη κεγαιχηεξεο απφ απηέο είλαη (World Bank 

Group, 2020): 

i) ε απμαλφκελε εζηίαζε ζηα πξφηππα πγείαο θαη πγηεηλήο. 

ii) ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αιιάδεη ε δήηεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ξφινπ ηνπ εγρψξηνπ θαη πεξηθεξεηαθνχ ηνπξηζκνχ) 

iii) ε εξκελεία κεηαβαιιφκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ιφγσ ελνπνίεζεο θαη 

εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο  

iv) ε θηλεηνπνίεζε ιχζεσλ θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγίαο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαλνκή 

θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά θαη  

v) θαζνδήγεζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ζε πξννξηζκνχο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο 

γηα κηα πην βηψζηκε θαη αλζεθηηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία κεηά ηνλ COVID-19. 

Πνιινί δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί νξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά 

δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο (ΣΠ) θαη 

ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ. 

Άιιεο ρψξεο αλαπηχζζνπλ παθέηα θηλήηξσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκνζηνχλ 

θαη λα πηνζεηήζνπλ λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Οξηζκέλνη (δηεζλείο) νξγαληζκνί 

έρνπλ αλαπηχμεη (δσξεάλ) δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα επηρεηξήζεηο θαη 

εξγαδφκελνπο, φπσο ε Αθαδεκία Σνπξηζκνχ UNWTO. ε αξθεηέο ρψξεο, Τπνπξγεία 

Τγείαο θαη Σνπξηζκνχ, Ηδξχκαηα Σερληθψλ Πξνηχπσλ θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ πξσηνθφιισλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηνπ COVID-19 (ECLAC, 2020). 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ξνψλ θαη ηελ απνθπγή ζπγθέληξσζεο κεγάισλ 

νκάδσλ επηζθεπηψλ, ε ρξήζε αλάιπζεο κεγάισλ δεδνκέλσλ θαη ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε. Οη εθαξκνγέο εληνπηζκνχ επαθψλ, φπσο απηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο αζηαηηθέο ρψξεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

λα εηδνπνηνχλ ηνπο ρξήζηεο φηαλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε θάπνηνλ πνπ βξέζεθε 

ζεηηθφο ζηνλ COVID-19 ή λα παξαθνινπζνχλ άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαξαληίλα 
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ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα γηα ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ επηβνιή ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Με γλψκνλα ηελ πγεηνλνκηθή αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ θαη 

ησλ θαηνίθσλ πξννξηζκνί πνπ είλαη πξνζεγγίζηκνη κε ην απηνθίλεην ζα δηεθδηθήζνπλ 

ζεκαληηθά κεξίδηα ηνπξηζηψλ. 
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Ζήτημα 3. Τουριςτικέσ Επιχειρήςεισ και Covid-19 (Εθνικό) 

Ζ πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε εθηεηακέλε αθηνγξακκή θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο είλαη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ηελ θαζηζηνχλ έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο παγθνζκίσο. Ζ πξνζθνξά ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θηλεηνπνηεί κεγάιν εχξνο επηκέξνπο νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (παξνρή θαηαιχκαηνο, ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία, κεηαθνξέο, 

εζηίαζε, πξσηνγελήο ηνκέαο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, εκπφξην, θαηαζθεπέο), 

ζπκβάιινληαο επίζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ωο απνηέιεζκα, ν 

ηνπξηζκφο απνηειεί βαζηθφ ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ θαη ζηελ απαζρφιεζε.  

Νέα δεδνκέλα δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγεηαη έλαο πξννξηζκφο, ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο φζσλ ηαμηδεχνπλ. ηε κεηά Covid 

επνρή, ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο θαη λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο. 

Γηα ηελ Διιάδα, ηα έζνδα απφ ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ ζχκθσλα κε ην ΔΣΔ 

αλακέλεηαη λα είλαη ρακειφηεξα ην 2020 θαηά 75-80% ζε ζχγθξηζε κε ην 2019, ιφγσ 

ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα κε αεξνπιάλν απφ ρψξεο 

κε αλαινγηθά πςειφηεξε κέζε δαπάλε αλά επηζθέπηε. Πξννξηζκνί πνπ είλαη 

γλψξηκνη θαη έρνπλ θαιέο επηδφζεηο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πγεηνλνκηθήο αζθάιεηαο, 

πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο έρνπλ εληζρπκέλν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Απμεκέλεο 

επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ είλαη απαξαίηεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Αλαγθαία 

είλαη θαη ε επηηάρπλζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, κε 

ππεξεζίεο φπσο αλέπαθν check-in θαη check-out θαη ςεθηαθνί θαηάινγνη (e-menus) 

εληφο εθαξκνγψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Απαηηνχληαη επίζεο πνιηηηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ δνκηθψλ αδπλακηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε 

ρψξα, θαη ελ ηέιεη γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο ηνπ. 
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Οη πην δξαζηηθέο αιιαγέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία, κε πξφζζεηα 

πξσηφθνιια πγείαο θαη αζθάιεηαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε θαη παξαθνινχζεζε δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ. Σα ελδηαθεξφκελα κέξε 

ζπκθσλνχλ φηη ηα μελνδνρεία πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ζα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο, θαζψο κπνξνχλ εχθνια λα πηνζεηήζνπλ ηνπο λένπο θαλνληζκνχο. Οη κηθξφηεξεο 

αιπζίδεο θαη νη αλεμάξηεηνη μελνδφρνη ζα πιεγνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο λένπο 

θαλνληζκνχο θαη πξσηφθνιια, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζε ιεηηνπξγηθέο πξνζαξκνγέο. Οη 

αιιαγέο ζηελ ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά θαη νη απμεκέλεο πξνζδνθίεο ησλ    

ηνπξηζηψλ είλαη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν. 

Οη μελνδφρνη ζηελ Διιάδα, έρνπλ δειψζεη φηη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε γηα λα επηβηψζνπλ. Έλα άιιν 

ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ πξέπεη αλαθεξζεί είλαη ηα πηζαλά απμεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο 

ζην μελνδνρεηαθφ θιάδν, πνπ επεξεάδνπλ αιπζηδσηά άιινπο θιάδνπο θαη πξνθαινχλ 

επξχηεξα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Παξφιν πνπ νη μελνδφρνη ζηελ Διιάδα έρνπλ 

δειψζεη φηη έρνπλ δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν ζε φιε ηελ Δπξψπε ιφγσ ηεο παλδεκίαο, 

ππνδειψλνπλ καθξνπξφζεζκεο πξνθιήζεηο ζηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ (ΟΔΒ, 

2020). 

Ζ αλαζηνιή θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ην ππνρξεσηηθφ θιείζηκν 

θαηαιπκάησλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη ε απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο επνρηθψλ 

θαηαιπκάησλ, ε αλαζηνιή ησλ ζπκβάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αληηκεηψπηζε 

ζεκάησλ άκεζεο ξεπζηφηεηαο έθηηαμαλ κηα πξψηε γξακκή άκπλαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ (Ρεηζνο, 2021). Ο ΔΟΣ έρεη πινπνηήζεη 

δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο θαξαληίλαο, ελψ πξηλ απφ ιίγεο 

κέξεο νινθιήξσζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ θαινθαηξηνχ κε δηπιφ κήλπκα: ην ειιεληθφ 

θαινθαίξη θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξννξηζκνχ. 
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Μεηά απφ κηα ηδηαίηεξε ηνπξηζηηθή πεξίνδν ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19, είλαη 

ινγηθφ λα γίλεηαη κηα αλαδήηεζε γηα ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζήο ηνπ ηνπξηζκνχ, απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο θνξείο ηνπ ζηε ρψξα καο. Μηα απφ ηηο θχξηεο 

θαηεπζχλζεηο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα πνιιαπιαζηάζνπλ ηνπο ηαμηδηψηεο φρη κφλν ζηε δηάξθεηα ηεο 

θαινθαηξηλήο ζεδφλ, αιιά 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν. Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ αιιά θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ απνζθνπεί ζηελ 

αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε θνξπθαίν, αζθαιή πξννξηζκφ 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν, πνπ 

ζα πξνζθέξεη κνλαδηθέο θαη νινθιεξσκέλεο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο ζε θάζε 

πξννξηζκφ. 

Μεγάιε ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ΔΣΔ ν νπνίνο δνχιεςε ππεχζπλα γηα λα θξαηήζεη 

ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ φξζην ζηε δχζθνιε πεξίνδν ηεο παλδεκίαο θαη πξαγκαηηθφ 

πξσηαγσληζηή ζηε λέα, κεηά ηελ παλδεκία, επνρή. Πίεζε θαη δηεθδίθεζε, κε 

ζπγθεθξηκέλεο ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο, ηελ θπβέξλεζε, ελίζρπζε ηερλνθξαηηθά κε 

γλψζε κέζσ ηνπ ΗΝΔΣΔ ηελ πνιηηεία θαη ηνλ ηνκέα, ζρεδίαζε θαη εθάξκνζε κέζσ 

ηεο Marketing Greece κηα λέα αξρηηεθηνληθή ζην branding ησλ πξννξηζκψλ αιιά θαη 

ηεο ρψξαο ζπλνιηθά.  

 Ζ επάξθεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ απνηεινχλ ηνλ φξν επηβίσζεο θαη 

εμέιημεο ελφο πγηνχο θαη απνδνηηθνχ ηνπξηζηηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο. Υσξίο απηέο 

ζα κηιάκε γηα ην ρξνληθφ κηαο κεγάιεο πξναλαγγειζείζαο θξίζεο. Γη’ απηφ θαη ην 

Ηλζηηηνχην ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2020, θξνχνληαο ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, θαηέζεζε αλαιπηηθή 

κειέηε πνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκψλ 

ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Γηφηη απηή είλαη ε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνλ ειιεληθφ 

ηνπξηζκφ ζήκεξα. Ζ επείγνπζα αλάγθε δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο λα 

πξνρσξήζνπλ ζε κεγάιεο επελδχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ, 

βηψζηκνπ αεηθφξνπ κνληέινπ αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. 
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εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Ξελνδφρσλ θαη ηνπ 

Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο κέζα απφ ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ πξνο ηα 

αξκφδηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ θαη Σνπξηζκνχ (Capital.gr, 2020). Εσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

πειάηε, απνηειεί θαη ε ζέζπηζε ηνπ ζήκαηνο Πηζηνπνίεζεο “Health First”, ην νπνίν 

είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη απνδεηθλχεη φηη 

ε επηρείξεζε ηεξεί ηα πξσηφθνιια. Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξσηνθφιινπ πγεηνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ γηα ηα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη ε ρνξήγεζε ηνπ ήκαηνο 

δηεθπεξαηψλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ εηδηθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηνπ 

Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Naftemporiki, 2021).# 

εκαληηθή είλαη  ε δήισζε ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ World Travel & Tourism Council 

πσο ε Διιάδα ζαθψο θαη μερψξηζε ζην δηεζλέο ηνπξηζηηθφ ζηεξέσκα νδεγψληαο ζε 

ηζρπξή αλάθακςε ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο - «Σεξάζηηα ζπζζσξεπκέλε δήηεζε» 

γηα ηελ επφκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Απνηηκψληαο ηηο επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ην 

θεηηλφ θαινθαίξη, ε Έιελα . Ρνληξίγθεδ, αθνχ ζεκείσζε φηη “ζαθψο” θαη μερψξηζε 

ζην δηεζλέο ηνπξηζηηθφ ζηεξέσκα, εμήγεζε φηη πέηπρε ην 86% ησλ αθίμεσλ Ηνπιίνπ 

θαη Απγνχζηνπ ηνπ 2019, νδεγψληαο ζε ηζρπξή αλάθακςε ηεο ηνπξηζηηθήο 

νηθνλνκίαο. “Ζηαλ κία απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ αλαθνίλσζαλ φηη ζα δερφηαλ 

επηζθέπηεο πνπ είραλ εκβνιηαζηεί πιήξσο ή ζα κπνξνχζαλ λα δείμνπλ αξλεηηθφ PCR 

γηα λα πεξάζνπλ ηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο. Ζ Διιάδα ήηαλ ε ρψξα πνπ ελζάξξπλε 

ηελ εηζξνή ηαμηδησηψλ κε αζθάιεηα, απφξξνηα ηεο γεληθφηεξεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

ρψξαο“, ζπκπιήξσζε (Newmoney, 2021). 
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Συμπεράςματα 

Ζ παλδεκία ηνπ COVID-19 απνηειεί κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε. Παξφιν πνπ 

ζπλέβεζαλ θη άιιεο κεγάιεο παλδεκίεο ζην παξειζφλ, ε αληίδξαζε ησλ θνξέσλ αιιά 

θαη ησλ πνιηηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη θφβν γηα ηελ επφκελε εκέξα. 

Σα δηεζλή ΜΜΔ πξνβάιινπλ θαζεκεξηλά ηηο ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη ηηο αλζξψπηλεο 

απψιεηεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζε βάζνο ηηο ελέξγεηεο φισλ καο. Λφγσ ηνπ COVID 

-19 ν παγθφζκηνο ηνπξηζκφο δέρζεθε ζνβαξφ πιήγκα θαη καδί ηνπ νη άλζξσπνη πνπ 

εμαξηψληαη απφ απηφλ.  

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ε αλζξσπφηεηα βξέζεθε πξφζθαηα αληηκέησπε 

κε κηα έληνλε πγεηνλνκηθή θξίζε, ε νπνία βξίζθεηαη αθφκε ζε ηζρχ, επεξεάδνληαο 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ θξίζε 

απηή δελ ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεάζεη θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία 

εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

επνρηθφ ηνπξηζκφ. Ο ηνπξηζκφο ζπληζηά κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο, αιιά θαη 

πξνζθέξνληαο κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηδίσο ζε νξηζκέλεο Πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ. Αθφκε, εμαηηίαο ησλ εηζπξάμεσλ ησλ 

ηνπξηζηψλ, ην θξάηνο θαηαθέξλεη θαη έρεη έζνδα κέζσ ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ 

θφξσλ, ελψ κέζσ ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ, πξψησλ πιψλ θαη ππεξεζηψλ 

δεκηνπξγείηαη πξνζηηζέκελε αμία ζηηο θαηά ηφπνπο πεξηνρέο φπνπ αλαπηχζζεηαη 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ν ηνπξηζκφο 

γλψξηζε ηδηαίηεξε δπλακηθή, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ 

επηζθεπηψλ πνπ επέιεμαλ ηελ ρψξα, θαζψο επίζεο θαη απφ ην πςειφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα. 

Γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ειήθζεζαλ κέηξα 

ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο, κε ηα κέηξα απηά λα αθνξνχλ θαη ηνλ 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Πην αλαιπηηθά, ππήξμε αλαζηνιή πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ησλ 
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επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζην δεκφζην θαη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ελψ ππήξμε θαη 

ζρεηηθή ππνζηήξημε απφ ηηο ηξάπεδεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ  

ηνπξηζκνχ λα ζπλερίζνπλ ζηνλ βαζκφ ηνπ εθηθηνχ ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλεηαθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ζηήξημε ππήξμε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ 

θιάδνπ, νη νπνίνη έιαβαλ ζρεηηθή ππνζηήξημε, φπσο θαη νη εξγνδφηεο, δειαδή νη ίδηεο 

νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ. Μέζσ ηνπ ππνζηήξημεο ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ απφ 

ην Σακείν Αλάπηπμεο, ε Διιάδα έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαη ζπλάκα ηελ επθαηξία λα 

αληηκεησπίζεη ηηο δνκηθέο αδπλακίεο ηνπ θιάδνπ, φπσο ηελ κνλνκέξεηα ηνπ  

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηελ επνρηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε απηνχ. 
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