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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτός ο τόμος περιέχει τα πρακτικά της 3ης κατά σειρά Επιστημονικής Ημερίδας που
πραγματοποιήθηκε στο παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στις Σπέτσες.
Η Ημερίδα
συνδιοργανώθηκε στα πλαίσια της 15ης Ολομέλειας της Συντονιστικής Επιτροπής της
Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. από το Γραφείο
Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και την Οριζόντια Δράση και είχε ως θέμα: «Τουρισμός,
Επιχειρηματικότητα και Γραφεία Διασύνδεσης».
Ο σκοπός των επιστημονικών αυτών ημερίδων στα πλαίσια των Ολομελειών της
Συντονιστικής Επιτροπής της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των
Ελληνικών Τ.Ε.Ι. είναι αφενός η προβολή του θεσμού των Γραφείων Διασύνδεσης και τον
δραστηριοτήτων τους στην τοπική κοινωνία και αφετέρου η δημιουργία διαύλου επαφών με
τους τοπικούς φορείς και την αγορά εργασίας.
Η πρώτη Επιστημονική Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας την
29 –
4 - 2005 με θέμα «Η Συμβολή της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των
τοπικών αγορών εργασίας» και η δεύτερη στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου την
5 – 11 – 2004 με
θέμα «Εξελίξεις στην αγορά εργασίας και οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων της
Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο».
Οι ημερίδες αυτές πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο ανελλιπώς από το 1998, αρχικά χωρίς
συγκεκριμένο θεματικό πλαίσιο αλλά με θεματολογία τοπικού ενδιαφέροντος δεδομένου ότι
η διοργάνωση αυτών των συναντήσεων της Οριζόντιας Δράσης ανετίθετο εναλλάξ και σε
διαφορετικό Τ.Ε.Ι. και στην έδρα του. Η διαδικασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα
υποστήριξης και προβολής του τοπικού Ιδρύματος και του Γραφείου Διασύνδεσης του στην
τοπική κοινωνία.
Από το 2004 η διοργάνωση αυτή προσέλαβε τις διαστάσεις Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα
προτεινόμενο από το τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης.
Η έκδοση των πρακτικών της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας είναι μια πρωτοβουλία του
Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά γίνεται για πρώτη φορά και φιλοδοξούμε να
υιοθετηθεί από την Οριζόντια Δράση για όλες τις Ημερίδες που θα ακολουθήσουν ως
φυσιολογική εξέλιξη των Επιστημονικών Ημερίδων λόγω και της επιτυχούς ιστορικής
διαδρομής τους.
Ευχαριστούμε τους εισηγητές για την δουλειά τους και το προσωπικό του Γραφείου
Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά για τον πρόσθετο φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η έκδοσή
τους πέραν της διοργάνωσης της ημερίδας.
Σ. Αντωνίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γραφείου Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά
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Ο ρόλος των Γ.Δ. στην τοπική κοινωνία
Σόλων Αντωνίου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά ακολουθώντας τη γενικότερη τάση της εποχής μας, δηλαδή τη
δημιουργία και την υποστήριξη λειτουργίας παραρτημάτων από όλα σχεδόν τα τριτοβάθμια
ιδρύματα της χώρας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή με ένα παράρτημα εδώ, στις Σπέτσες, στο
οποίο λειτουργεί από την αρχή του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους το Τμήμα Τουριστικών
Επιχειρήσεων και ενδεχομένως σύντομα θα λειτουργήσει και δεύτερο Τμήμα, Ναυτιλιακών
Σπουδών.
Γενικά σε μία τέτοια ζεύξη τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και τοπικής
κοινωνίας είναι φυσικό να υπάρχουν αμφοτερόπλευρα και θετικές και αρνητικές αντιδράσεις.
Σκοπός λοιπόν της εισήγησής μου αυτής είναι να τοποθετήσω το ζήτημα, με αφορμή τη
σημερινή εκδήλωση της Οριζόντιας Δράσης των Γ.Δ. όλων των Τ.Ε.Ι. της χώρας, σε αδρές
γραμμές, χωρίς να υπεισέλθω σε ειδικές λεπτομέρειες, ώστε να γίνουν ευρύτερα και
σαφέστερα αντιληπτά, σε μιά πρώτη προσέγγιση, τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας δράσης και
να τοποθετηθούν σε ρεαλιστική βάση τα όποια μειονεκτήματα.
Με την ευκαιρία αυτή θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω για το Γ.Δ., που είναι στην
ουσία ένα ευαίσθητο αισθητήριο όργανο, μια κεραία επικοινωνίας του Ιδρύματος και για τις
λειτουργίες του, ώστε να γίνει αντιληπτή η ιδιαίτερη σημασία του τόσο για το Ίδρυμα όσο
και για τον τόπο.
Οι κύριοι πρωταγωνιστές σ’ αυτό το ιδιότυπο προξενιό είναι το ΤΕΙ Πειραιά από τη
μια μεριά και οι Σπέτσες από την άλλη.
Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι ένα από τα μεγαλύτερα τριτοβάθμια Ε.Ι. της χώρας, με 18000
περίπου σπουδαστές, περισσότερα από 500 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των
βαθμίδων και περίπου 200 άτομα διοικητικό προσωπικό. Μολονότι αριθμεί μόνο 3 δεκαετίες
ζωής έχει επιτύχει να ανταπεξέλθει σε σοβαρές δυσκολίες και να αναπτύξει σημαντική
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δράση, πολλές συνεργασίες με έγκριτα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και ημεδαπής και
αξιόλογο επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Αποτελείται από δύο Σχολές τη Σ.Δ.Ο. με 3
τμήματα (μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Παραρτήματος
Σπετσών που σήμερα μας φιλοξενεί), και τη Σ.Τ.ΕΦ με 7 τμήματα ενώ παράλληλα διαθέτει
και 3 επί πλέον Γενικά Τμήματα, άρα αριθμεί συνολικά 13 τμήματα.

Σχ.1.:Διάρθρωση του Τ.Ε.Ι.-Π

Στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Π υπάγεται και η Διεύθυνση Συντονισμού
Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας στην οποία ανήκει (μάλλον θα ανήκει όταν παύσει
να είναι πρόγραμμα υποστηριζόμενο από την Ε.Ε.) και το Γ.Δ.
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Σχ.2.: Διάρθρωση της Δ.Σ.Σ. & Σ.Μ.
Το Γ.Δ. είναι, όπως είπαμε, μια ιδιότυπη κεραία επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. με τον έξω
κόσμο με ιστορία 12 περίπου ετών!

Σχ.3.: Ημερομηνίες-σταθμοί στην ιστορία του Γ.Δ.
Η οργανωτική δομή του Γ.Δ. έχει υποστεί διάφορες μεταβολές στο δωδεκαετή βίο του
για να καταλήξει στο σημερινό σχήμα που σαφώς υστερεί των διεθνώς καθιερωμένων
προτύπων που από την αρχή απετέλεσαν στόχο μας και βρίσκεται στο 50% περίπου της
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στελέχωσης που παρουσίαζε το Γραφείο κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του 1997-2000
με αναπόφευκτες επιπτώσεις και στο παραγόμενο έργο.

Σχ.4.
Από άποψη επιχειρησιακή το Γ.Δ. λειτουργεί σήμερα (και μέχρι τέλους του 2006) ως
Πρόγραμμα ενταγμένο στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, εξαρτημένο από το Συμβούλιο
του ΤΕΙ και χρηματοδοτούμενο από από Κοινοτικά κονδύλια μέσω του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
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Σχ.5.
Πολλά θα μπορούσαν να λεχθούν για το πλέγμα δραστηριοτήτων του Γ.Δ. αλλά θα
πρέπει να περιοριστούμε μόνο στα σημαντικότερα στοιχεία του πλέγματος δραστηριοτήτων
του Γ.Δ. που είναι:
• Ο Κεντρικός πυρήνας που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες Πληροφόρησης,
Στατιστικής, Παρακολούθησης(Follow up) και Διαμεσολάβησης.
• Η επικοινωνία με την Ο.Δ.
• Η συνεχής επικοινωνία με τους «πελάτες» μας, Σπουδαστές, Αποφοίτους μας,
Εκπαιδευτική Κοινότητα και Επιχειρήσεις εν γένει.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις διαδικασίες επέκτασης του Γ.Δ. με τον Κόμβο
Σπετσών που θα λειτουργήσει με την ίδια μεθοδολογία που τολμώ να πω, με επιτυχία
ακολουθήσαμε μέχρι τώρα και ελπίζουμε ότι θα συντείνει στην περαιτέρω σύσφιξη των ήδη
εγκάρδιων σχέσεων μεταξύ των κατοίκων του νησιού που μας φιλοξενεί και του Τ.Ε.Ι.
Πειραιά.
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Σχ.6.
Η λειτουργία ενός απομακρυσμένου δομικού στοιχείου του Οργανογράμματός μας
είναι φανερό ότι δημιουργεί πολλά λειτουργικά προβλήματα στο Γ.Δ. αλλά πιστεύουμε ότι η
πρόοδος της τεχνολογίας (ζούμε άλλωστε στην κοινωνία της πληροφορίας και γίνονται
καθημερινά όλο και δημοφιλέστερες διαδικασίες όπως τηλεργασία, τηλεπληροφόρηση,
τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση κ.λ.π.) θα μας δώσει τη δυνατότητα να τα επιλύσουμε και να
έχομε τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σχ.7.
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Και σε ποιους κυρίως απευθύνεται; Ποιοι επωφελούνται από την παρουσία του;

Σχ.8.

Δηλαδή πολύ απλά σε όλους!

Σχ.9.
Και δεν είναι μόνο αυτά!
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Σχ.10.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πεδίο δράσης του Γ.Δ. είναι πραγματικά ευρύτατο.
Μόνον οι οικονομικοί πόροι του, η υλικοτεχνική υποδομή του και το στελεχιακό δυναμικό
του μπορούν να θέσουν όρια στην έκταση των δραστηριοτήτων και την τελική μικρή ή
μεγάλη επιτυχία του.
Και για να δώσω μία αδρή εικόνα των αποτελεσμάτων της μέχρι σήμερα δουλειάς του
Γ.Δ. του ΤΕΙ Πειραιά

Σχ.11.
Αλλά και:

10

Ημερίδα: «Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα και Γραφεία Διασύνδεσης», Σπέτσες 2005 – 05 26

Σχ.12.
Το Γ.Δ. λοιπόν με τις τόσες και τόσο σημαντικές δραστηριότητες, δεν παύει να
αποτελεί ένα πολύ μικρό, ένα ασήμαντο μέρος της προίκας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο ιδιότυπο
προξενιό για το οποίο μίλησα στην αρχή.
Οι Σπέτσες πάλι, είναι αναμφισβήτητα ένα από τα ωραιότερα τουριστικά νησιά του
Αργοσαρωνικού με υπέροχο κλίμα, χωρίς αυτοκίνητα (καλό αυτό!) αλλά φευ με πολλά
μηχανάκια (πολύ κακό αυτό!) και 4000 περίπου φιλόξενους κατοίκους που ζουν κυρίως από
τον τουρισμό σε συνδυασμό με κάποιες γεωργικές δραστηριότητες.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το προξενιό προικοδοτήθηκε επίσης με τη διάθεση
έναντι κάποιου μισθώματος, τριών κτιρίων από το κόσμημα των Σπετσών, την Αναργύρειο
και Κοργιαλένιο Σχολή, που χτίστηκε πριν 80 περίπου χρόνια κατά τα πρότυπα των
καλύτερων ευρωπαϊκών κολεγίων αλλά λόγω κυρίως της μεταβολής των κοινωνικών
συνθηκών εκφυλίστηκε, χωρίς υπερβολή, σε ένα σύνολο αξιοπρεπών ερειπίων και σχεδόν
εγκαταλείφθηκε. Η εγκατάλειψη αυτή είναι και σήμερα ορατή και στα κτίρια και στον
περιβάλλοντα χώρο.
Μετά την επιτυχημένη έκβαση του προξενιού στην οποία συνετέλεσαν πολλοί
παράγοντες όπως (για να αναφέρω μόνο τους κυριότερους):
-Η πολιτική ηγεσία
-Ο δήμαρχος του νησιού υποστηριζόμενος από τη συντριπτική πλειοψηφία των
κατοίκων
-Το Συμβούλιο που διαχειρίζεται την περιουσία του Αναργυρείου-Κοργιαλενίου
Ιδρύματος
-Η Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, άρχισε η λειτουργία του νέου Τμήματος με
προϊστάμενο τον αθόρυβο εργάτη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και εξαίρετο και
αγαπητό συνάδελφο κ. Δικαίο Καούνη.
Είναι βέβαιο ότι το νέο Τμήμα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τα οποία όμως
βαθμιαία επιλύονται και η τελική επιτυχία είναι πιστεύω εξασφαλισμένη.
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Μολονότι πολλοί μύθοι αναπτύσσονται και κυκλοφορούν για κάθε νέο παράρτημα
όπως ότι:
-Οι σπουδαστές προκαλούν ηχορύπανση,
φέρνουν τα ναρκωτικά,
αλλοιώνουν (προς το χειρότερο φυσικά) τα ήθη της περιοχής
η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η καταγραμμένη από άλλες προηγούμενες
περιπτώσεις κατάσταση δείχνει απλά και μόνον αύξηση του νεανικού πληθυσμού της
περιοχής με ότι αυτό συνεπάγεται από άποψη οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική.
Ας μην ξεχνάμε ότι όπου λειτουργούν παραρτήματα, ενισχύεται η τοπική οικονομία
και γίνεται μετάγγιση νεανικού σφρίγους στην γεροντοκρατούμενη γενικά ελληνική επαρχία
κι’ αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι που πολλές πόλεις ερίζουν για ένα παράρτημα όπως π.χ.
ακούω να συμβαίνει και τώρα με το υπό ίδρυση Τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών για το οποίο
ήδη έχουν παρουσιαστεί αρκετοί μνηστήρες!
Ειδικά για τις Σπέτσες όπου οι χειμερινοί μήνες είναι πρακτικά νεκροί, το Παράρτημα
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά που λειτουργεί κυρίως τους χειμερινούς μήνες θα προσφέρει εκτός των
άλλων, όταν λειτουργήσει πλήρως (μετά από μία τριετία οπότε σε κάθε 5 κατοίκους θα
αντιστοιχεί 1 σπουδαστής ή με 2 τμήματα οπότε σε κάθε 3 κατοίκους θα αντιστοιχεί 1
σπουδαστής) ένα ετεροχρονισμένο εισόδημα που θα ανακουφίσει οικονομικά την περιοχή.
Αυτό είναι όλο;
Όχι βέβαια!
Τα έμμεσα οφέλη από τη λειτουργία ενός κέντρου γνώσης αυτού του επιπέδου για το
νησί, είναι ίσως πολύ σημαντικότερα και εξαρτώνται από το επίπεδο ειλικρινούς συνύπαρξης
και συνεργασίας, που θα αποκατασταθεί μεταξύ των δύο κοινοτήτων, των κατοίκων αφ’ ενός
και της σπουδαστικής κοινότητας αφ’ ετέρου.
Τυπικό ευρωπαϊκό παράδειγμα τέτοιας πόλης που εξελίχθηκε μαζί και εξ αιτίας της
εξέλιξης του Πανεπιστημίου της είναι η Οξφόρδη που από ασήμαντος Σαξονικός
καταυλισμός (αναφέρεται για πρώτη φορά στο αγγλοσαξονικό χρονικό του 912 μ.Χ.)
εξελίσσεται μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου (1249) σε σημαντική πανεπιστημιούπολη
και 150.000 κατοίκους σήμερα. Μολονότι πάντοτε διατηρήθηκε μία αντιπάθεια μεταξύ
πόλεως και τηβέννου αυτό δεν εμπόδισε ούτε τη συνεργασία των φορέων ούτε τη συνεξέλιξή
τους.
Σ’ αυτή την τροχιά σύγκλισης, συνέλιξης και συν-όσμωσης των δύο κοινοτήτων
περιμένουμε ότι το Γ.Δ. έχει να διαδραματίσει και θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο.
Όπως έλεγε ένας μεγάλος πολιτικός:
-Είμαστε καταδικασμένοι να επιτύχουμε και θα επιτύχουμε!...
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Η επιχειρηματικότητα στην περίπτωση του ελληνικού
τουρισμού: Επισημάνσεις και κατευθύνσεις

Γιώργος Κουτίτσας, Γενικός Διευθυντής MindWell Α.Ε.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Επιχειρηματικότητα
Συνθήκες στην Ελλάδα
Τουρισμός: Επισημάνσεις
Διεθνές περιβάλλον, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και Ελλείψεις
Ο ρόλος του κράτους
Χαρακτηριστικά του κλάδου
Επίτευξη Ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Στρατηγική και κατευθύνσεις
Κράτος
Τοπικές Κοινωνίες
Επιχειρήσεις
Το οικοδόμημα του ελληνικού τουρισμού
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Εισαγωγή
Η σημασία του ελληνικού τουρισμού για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι
γνωστή σε όλους. Η έννοια του τουρισμού εκφράζεται στην πράξη με τη μορφή μιας σειράς
οργανωμένων – ή δυστυχώς όχι τόσο οργανωμένων σε πολλές περιπτώσεις – υπηρεσιών
φιλοξενίας επισκεπτών, είτε από την ίδια τη χώρα ή από το εξωτερικό. Οι παροχή των
υπηρεσιών αυτών διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και είναι υπό την εποπτεία του
νεοσύστατου Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο παρέχει και υποστήριξη στην προώθηση και
προβολή του ελληνικού τουριστικού «προϊόντος», όπως συνηθίζεται να λέγεται.
Σαν σύστημα παροχής υπηρεσιών, ο ελληνικός τουρισμός συνδέεται άμεσα με την
έννοια της επιχειρηματικότητας. Η ανάπτυξη του τουρισμού, η βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών και η γενικότερη αποτελεσματικότητα και απόδοση του όλου συστήματος
εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των επιχειρήσεων που παρέχουν
άμεσα τις υπηρεσίες καθώς και από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν κρατικοί και
τοπικοί φορείς της κοινωνίας.
Επιχειρηματικότητα
Με τον όρο επιχειρηματικότητα αναφερόμαστε στη διαδικασία δημιουργίας ή
περαιτέρω ανάπτυξης μιας δραστηριότητας που δημιουργεί προστιθέμενη αξία ,
αφιερώνοντας τον αναγκαίο χρόνο και κόπο, αναλαμβάνοντας τον οικονομικό, ψυχολογικό
και κοινωνικό κίνδυνο και απολαμβάνοντας την ανταμοιβή της χρηματικής και προσωπικής
ικανοποίησης και ανεξαρτησίας.
Από τον παραπάνω ορισμό βλέπουμε ότι η επιχειρηματικότητα στηρίζεται σε τέσσερα
βασικά χαρακτηριστικά:
1. Δημιουργία προστιθέμενης αξίας, που σημαίνει στην περίπτωση του τουρισμού
την αξιοποίηση πόρων και ικανοτήτων για την όσο το δυνατόν πληρέστερη
ικανοποίηση των αναγκών φιλοξενίας των επισκεπτών και την καλύτερη δυνατή
ανταπόκριση στις προσδοκίες τους για αναψυχή, διασκέδαση και ενημέρωση για τον
τόπο που επισκέπτονται (την ιστορία του, τα ήθη και έθιμα κ.ά)
2. Αφιέρωση χρόνου, πολλές φορές ατελείωτες ώρες αγωνίας, υπολογισμών,
σχεδιασμού, διαχειριστικών εργασιών κλπ.
3. Ανάληψη κινδύνου (ρίσκου). Το ρίσκο είναι βασική συνιστώσα της
επιχειρηματικότητας. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο και εξασφαλισμένο για τον
επιχειρηματία που πολλές φορές ρισκάρει την περιουσία του και το όνομά του στην
κοινωνία.
4. Ανταμοιβή (Κέρδος). Ο επιχειρηματίας αφιερώνει το χρόνο του και ρισκάρει τα
χρήματά του και το όνομά του στοχεύοντας σε κάποια ανταμοιβή που στις
περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις περιπτώσεις είναι το κέρδος. Το κέρδος στην
Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες είναι μια παρεξηγημένη έννοια και η δημόσια ζωή
μας βρίθει από παρανοήσεις σχετικά με το κέρδος, όπως π.χ. να συγχέεται η
κερδοφορία ή η κερδοσκοπία (που είναι προσεγγίσεις έντιμες, νόμιμες και
απαραίτητες για την κοινωνία σε μια ανοιχτή οικονομία) με την αισχροκέρδεια (που
είναι πολλές φορές παράνομη και σίγουρα πάντα βλαπτική για το κοινωνικό σύνολο).
Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, όπως φαίνεται και από στατιστικές μελέτες,
εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή πολλών μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων και λιγότερων
μεγάλων ή πολύ μεγάλων. Περίπου το 57% των εργαζομένων στη χώρα μας απασχολούνται
14
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σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την Ιταλία όπου το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 48%. Αυτό φαίνεται και από το μέσο όρο απασχόλησης στην Ελλάδα που είναι
2 άτομα και στην Ιταλία 3 ενώ στην Ιρλανδία και την Ολλανδία είναι 10 άτομα. Επίσης, το
ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματικότητα είναι γύρω στο 14%-16%,
σαφώς μικρότερων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Η επιχειρηματικότητα έχει συνήθως σαν αφετηρία ή έναυσμα μία από τις παρακάτω
συνθήκες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οικογενειακή παράδοση
Δυσαρέσκεια με τη προηγούμενη δουλειά
Ανακάλυψη/ εφεύρεση
Αξιοποίηση ερευνητικού έργου (spin-off)
Απόκτηση κάποιας γνώσης
Συγκέντρωση χρημάτων
Κίνητρα/ ενισχύσεις
Θέληση για σημαντική οικονομική άνοδο
Πάθος για διάκριση

Επομένως μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε θεωρητικά ότι αν θέλουμε να
ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας θα πρέπει να εστιάσουμε τις
προσπάθειές μας, σαν κοινωνία συνολικά, στην ενίσχυση των περισσοτέρων από τους
παραπάνω παράγοντες (σίγουρα δεν μπορούμε να ενισχύσουμε την οικογενειακή παράδοση
και ούτε θέλουμε να υπάρχει δυσαρέσκεια των ανθρώπων με τις δουλειές τους, οι υπόλοιποι
όμως παράγοντες μπορούν να ενισχυθούν).
Συνθήκες στην Ελλάδα
Σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπόλοιπου αναπτυγμένου κόσμου,
η Ελλάδα παρουσιάζει κάποιες αρνητικές ιδιαιτερότητες αναφορικά με την
επιχειρηματικότητα οι οποίες αξίζει να επισημανθούν:
•
•
•
•

•

Χρονοβόρες διαδικασίες σύστασης εταιρίας
Ασταθές και εναλλασσόμενο φορολογικό περιβάλλον
Περιορισμένη πληροφόρηση/ υποστήριξη από φορείς του δημοσίου και της
τοπικής αυτοδιοίκησης
Γενικό κλίμα καχυποψίας απέναντι στους επιχειρηματίες και τις δραστηριότητές
τους και σύγχυση της έννοιας της κερδοσκοπίας (το να στοχεύει κάποιος στο
κέρδος, δηλαδή να προσπαθεί να εισπράξει περισσότερα απ’ όσα δαπανά για να
παράγει τα προϊόντα ή να παρέχει τις υπηρεσίες) με την έννοια της
αισχροκέρδειας.
Προβλήματα με χρηματοδότηση, επιδοτήσεις κλπ.
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Τουρισμός: Επισημάνσεις
Ο τουρισμός προβάλλει σαν μεγάλη αναπτυξιακή δυνατότητα για τη χώρα μας διότι
μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την πληθώρα των φυσικών πόρων και την τεράστια
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Επίσης, πέρα από ευκαιρία, η τουριστική
ανάπτυξη είναι και ανάγκη που προκύπτει από την έντονη σταδιακή αποβιομηχάνιση της
χώρας λόγω απώλειας παραδοσιακών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και απελευθέρωσης
των αγορών.
Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών έχουν θέσει σαν προτεραιότητα την
ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, τουλάχιστον στο επίπεδο των προθέσεων και των
εξαγγελιών. Είναι επίσης βέβαιο ότι η ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να βασιστεί στην
ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) ο τουρισμός
συνεισφέρει το 18% του ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί περί τους 700000 εργαζομένους.
Είναι σημαντική εισαγωγή «συναλλάγματος» ή χρημάτων που αποκτήθηκαν σε άλλη
οικονομία και δαπανώνται εδώ, κάτι που έχει πολύ θετική επίδραση στα οικονομικά της χώρα
μια και είναι αντίστοιχη αυτής των εξαγωγών και της συνεισφοράς της ποντοπόρου
ναυτιλίας.
Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, έχει ανακοινώσει ότι ο τουρισμός
είναι στρατηγικής σημασίας και μάλιστα προχώρησε στην ίδρυση Υπουργείου Τουρισμού.
Στο site της ΕΣΥΕ (www.statistics.gr) υπάρχει ανακοίνωση από την κυβέρνηση στρατηγικής
κατεύθυνσης για τον τουρισμό που περιλαμβάνει:
–

τη σταδιακή απεμπλοκή των διαδικασιών δημιουργίας επενδύσεων από τις
χρονοβόρες διαδικασίες της γραφειοκρατίας,
– τον εκσυγχρονισμό και τη σωστή χρήση των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών
και το
– άνοιγμα σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου μέσω μιας μοντέρνας
επικοινωνιακής τουριστικής πολιτικής
Διεθνές περιβάλλον, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και Ελλείψεις
Ο ελληνικός τουρισμός αναπόφευκτα έχει να αντιμετωπίσει έντονο διεθνή
ανταγωνισμό. Αυτός προέρχεται από:
–

Τις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου οι οποίες προσπαθούν να ακολουθήσουν
στρατηγική διαφοροποίησης με σκοπό να καταφέρουν να ξεχωρίζει το τουριστικό
τους «προϊόν» από αυτό των άλλων στην αντίληψη των πελατών διεθνώς.
– Την Τουρκία η οποία αντιθέτως ακολουθεί ή φαίνεται να ακολουθεί στρατηγική
ηγεσίας κόστους, επιχειρώντας να εμφανίζεται ως «καλός και πολύ φτηνός
προορισμός».
– Τις χώρες Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης οι οποίες προβάλλουν σαν «value for
money» προορισμός, δηλαδή όχι αναγκαστικά πολύ φτηνός προορισμός αλλά
προσιτός οικονομικά και πολύ αξιόλογος, κάτι που φαίνεται να ελκύει πολλούς
έλληνες τουρίστες (ειδικά η Βιέννη, η Βουδαπέστη και η Πράγα είναι από τους
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δημοφιλέστερους προορισμούς των ελλήνων τουριστών αλλά και το Παρίσι και το
Λονδίνο είναι ψηλά στις προτιμήσεις).
– Υπόλοιπος Κόσμος
Η Ελλάδα έχει πληθώρα φυσικών πόρων και τεράστια ιστορική και πολιτιστική
κληρονομιά, τα οποία από μόνα τους δεν συνιστούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η σωστή
όμως αξιοποίηση και προβολή τους μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά τη χώρα σαν
δημοφιλή προορισμό διεθνώς. Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως προς:
•
•
•
•
•
•
•

Το μοναδικό κλίμα με μεγάλη ηλιοφάνεια, ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένες
βροχοπτώσεις με τις ξηρές ζεστές μέρες να δροσίζονται
από τα «μελτέμια». Οι ορεινές περιοχές, που είναι πολλές, είναι πιο δροσερές.
Θάλασσες/ ακτές (16000χλμ., 380 «γαλάζιες σημαίες»)
Νησιά (6000, 230 κατοικημένα)
Μεγάλη ποικιλία τοπίου (θάλασσες, ποτάμια, βουνά, χιόνια, δάση)
Τεράστια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά
Φιλόξενοι άνθρωποι
Ασφάλεια

Υπάρχουν όμως και πολλές ελλείψεις, κυρίως σε υποδομές (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο,
προσβάσεις στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές). Επίσης οι μεγάλες και μεσαίες πόλεις
εμφανίζονται «αφιλόξενες» (έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ελλιπής και κακή
σηματοδότηση κλπ.)
Πολλά στις υποδομές και στις επικοινωνίες βελτιώθηκαν μέσα από την όλη προσπάθεια για
την επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν.
Ο ρόλος του κράτους
Το κράτος επηρεάζει τον τουριστικό κλάδο, όπως και πολλούς κλάδους της
οικονομίας με ένα διττό τρόπο: α) ανασταλτικά αλλά και β) υποστηρικτικά.
α) Ανασταλτικά μέσα από την πολύπλοκη, δαιδαλώδη νομοθεσία, τις υπερβολικά
γραφειοκρατικές διαδικασίες και την έλλειψη στις υποδομές
β) Υποστηρικτικά μέσα από τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων (με την
υποστήριξη της ΕΕ) αλλά κυρίως με την τεράστια καμπάνια διεθνούς προβολής, κάτι που δεν
συμβαίνει, ή συμβαίνει σε πολύ μικρότερο βαθμό με άλλους κλάδους.
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Χαρακτηριστικά του κλάδου
Όπως γενικότερα στην ελληνική οικονομία, ο κλάδος κατακλύζεται από πολλές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (95% του συνόλου), γεγονός που δεν επιτρέπει
– Οικονομίες κλίμακας
– Δυνατότητα μεγάλων επενδύσεων
– Δυνατότητα συνδυασμού υπηρεσιών
Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για παροχή υπηρεσιών που έχει πολλές
ιδιαιτερότητες:
•
•
•

•

Η υπηρεσία δεν αποθηκεύεται
Η δυναμικότητα που περισσεύει πάει χαμένη
Η ποιότητα στις υπηρεσίες είναι
– άυλη
– δεν υπόκειται σε δειγματοληψίες (άμεσα) και
– μετριέται σχετικά, με βάση την υποκειμενική αντίληψη του πελάτη
Η υπηρεσία καταναλώνεται τη στιγμή και στον τόπο που παράγεται.

Ειδικά με τον τουρισμό, η υπηρεσία δεν μπορεί να εξαχθεί για να παρέχεται στον
τόπο του πελάτη (όπως π.χ. διεθνείς εταιρίες συμβούλων) ή μέσω δικτύων (π.χ. Ινδία υποστήριξη πληροφορικής)
Επίσης ο τουρισμός μας παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, ίσως εξ’ αιτίας της προώθησης της
έννοιας «Τουριστικός προορισμός» αντί γενικά «Δημοφιλής προορισμός», δηλαδή
προορισμός για πολλούς λόγους και όχι μόνο για διακοπές:
– Συνέδρια, ημερίδες, επιχειρηματικές συναντήσεις (π.χ. Βιέννη)
– Αθλητικές και πολιτιστικές συναντήσεις
– Έρευνα (αρχαιολογική, θαλάσσια)
– Σπουδές (ξένοι φοιτητές, έλληνες του εξωτερικού)
– Επιχειρηματικές δραστηριότητες

Επίτευξη Ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση αλλά και για μια οικονομία δεν είναι
οι πόροι και οι ικανότητες αλλά η όσο το δυνατόν καλύτερη από τους ανταγωνιστές μας
σχέση ποιότητας-τιμής που σημαίνει
–
Καλύτερη ποιότητα στις ίδιες τιμές ή
–
Χαμηλότερες τιμές για την ίδια ποιότητα ή
–
Πολύ καλύτερη ποιότητα για λίγο υψηλότερες τιμές
Τι σημαίνει όμως ποιότητα; Είναι και αυτή μια παρεξηγημένη έννοια που πολλές
φορές ταυτίζεται, κακώς, με την έννοια των υψηλών προδιαγραφών. Ποιότητα όμως δεν είναι
οι υψηλές προδιαγραφές αλλά η απόλυτη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές, όποιες και αν
είναι αυτές, και η ανταπόκριση στις προσδοκίες που δημιουργούνται στους πελάτες μέσα από
την επικοινωνιακή πολιτική.
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Στην περίπτωση του τουρισμού
Ποιότητα= Ικανοποίηση επισκέπτη= Ικανοποιητική συνολική εμπειρία του επισκέπτη:
–
Προσδοκίες

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Μετακινήσεις
Πληροφόρηση/ ενημέρωση
Διαμονή
Attractions
Δραστηριότητες
Τοπικές υποδομές
Φυσικό περιβάλλον
Πολιτιστική κληρονομιά
Φιλόξενος κόσμος
Ασφάλεια
Διάφορες άλλες υπηρεσίες

Για να είναι η συνολική εμπειρία του επισκέπτη ενός προορισμού ικανοποιητική θα πρέπει οι
τρεις, κατά βάση, «πυλώνες» του τουρισμού να συνεργαστούν αρμονικά και να
λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Οι πυλώνες αυτοί είναι το κράτος, οι τοπικές κοινωνίες και
οι τουριστικές και συναφείς επιχειρήσεις.
Στρατηγική και κατευθύνσεις
Συνεπώς, η στρατηγική και οι κατευθύνσεις του ελληνικού τουρισμού θα πρέπει να
στοχεύουν στην ενδυνάμωση της θετικής (και συγχρόνως αποδυνάμωση της αρνητικής όπου
αυτή υπάρχει) επιρροής και δραστηριοποίησης των τριών πυλώνων στήριξης του τουρισμού:
1. Το Κράτος το οποίο διαμορφώνει το οικονομικό και νομικό περιβάλλον και
παρέχει και υπηρεσίες
2. Οι τοπικές κοινωνίες οι οποίες αναδεικνύουν και προβάλλουν τις ιδιαιτερότητες
της κάθε περιοχής και επομένως ενισχύουν, ή αποδυναμώνουν αν δεν τα καταφέρουν,
την συνολική θετική εμπειρία του επισκέπτη
3. Οι Επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών και
επομένως συμμετέχουν κατά το μεγαλύτερο μέρος στην διαμόρφωση της θετικής
εμπειρίας για τον επισκέπτη.
Κράτος
Η επιδίωξη της κεντρικής διοίκησης θα πρέπει να είναι να γίνει η Ελλάδα δημοφιλής
διεθνής προορισμός. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με συντονισμένες και αποτελεσματικές
προσπάθειες:
–
Διαφημιστική εκστρατεία
–
Διεθνείς συμφωνίες και διευκολύνσεις
– Επιδίωξη ανάθεσης σημαντικών αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων,
συνεδρίων και επιχειρηματικών συναντήσεων.
–
Ρυθμιστικές παρεμβάσεις για το περιβάλλον και το φυσικό κάλλος
–
Πληροφόρηση (Υπουργείο, ΕΟΤ, Πρεσβείες, Προξενεία)
–
Φιλόξενες πόλεις (κυκλοφοριακό, σηματοδότηση)
Επίσης θα πρέπει να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις:

19

Ημερίδα: «Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα και Γραφεία Διασύνδεσης», Σπέτσες 2005 – 05 26

•

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
– Κίνητρα
– Εξάλειψη της γραφειοκρατίας
– Προστασία της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και ενίσχυση των
τοπικών προϊόντων
– Εγκατάλειψη κρατικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

•

Υποδομές
– Περαιτέρω ενίσχυση υποδομών στις μεταφορές
(π.χ. σιδηροδρομικές γραμμές, οδικές αρτηρίες, αεροδρόμια)
– Ενέργεια, υδάτινοι πόροι κλπ. με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Τοπικές Κοινωνίες
Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να στοχεύουν στην:
•
•
•
•
•

Διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο με τη
συμμετοχή όλων
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη συντήρηση των υποδομών
Ανάδειξη των τοπικών πολιτισμικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων και των
προϊόντων
Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων
Σωστή πληροφόρηση (και από πριν) που γρήγορα να εντάσσει και να
προσαρμόζει τον επισκέπτη

Επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να τα περιμένουν όλα από το κράτος αλλά θα πρέπει να
διαπρέπουν στην:
•
•
•
•

•
•
•
•
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Διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής
Αξιοποίηση κινήτρων για επενδύσεις
Καινοτομία (οικοτουρισμός, δυνατές/ μοναδικές εμπειρίες-δρώμενα κλπ.)
Πελατοκεντρική φιλοσοφία
– Να καταλάβουμε τον επισκέπτη, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του και να
τις ικανοποιήσουμε
– Να «μας τα δώσουν» αντί να «τους τα πάρουμε»
Υλοποίηση του marketing για “Repeat customers” (προσφορές, μέλη, εκπτώσεις)
Συνεργασία και αξιοποίηση των καναλιών προώθησης (μέσα ενημέρωσης, πρεσβείες
και προξενεία)
Συνεργασία και αξιοποίηση των καναλιών πώλησης (Έλληνες και ξένοι tour
operators, διοργανωτές συνεδρίων κλπ.)
Αντιμετώπιση της εποχικότητας («τουριστικός προορισμός») με
– Καινοτομία
– Δημιουργία δεσμών και σχέσεων.
– Αξιοποίηση δυναμικότητας
– Σταθερή απασχόληση και εκπαιδευμένο προσωπικό
– Χαμηλότερες τιμές αλλά υψηλότερη απόδοση
• Συνεχή εκπαίδευση (φιλοξενία, ιστορία και πολιτισμός, γαστρονομία,
οινολογία κλπ.) και τον επαγγελματισμό στην παροχή των υπηρεσιών.
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•
•

Προώθηση ειδικών προϊόντων
Αξιοποίηση Best practices

Το οικοδόμημα του ελληνικού τουρισμού

Υπόβαθρο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
του ελληνικού τουρισμού

ΚΡΑΤΟΣ

Στήριξη

Κάλυψη

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται συνοπτικά η στρατηγική προσέγγιση για τον
ελληνικό τουρισμό όπως αυτή παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Αυτό που τίθεται
σαν επιχείρημα είναι ότι πάνω στο ιδιαιτέρως ισχυρό υπόβαθρο που παρέχουν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του ευλογημένου τόπου μας και με την προσπάθεια και στήριξη των τριών
πυλώνων (κράτος, τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις) μπορεί να «χτιστεί» ένα διατηρήσιμο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον ελληνικό τουρισμό το οποίο με τη σειρά του θα παρέχει
κάλυψη στους πυλώνες αυτούς καθεαυτούς και στην οικονομία και κοινωνία μας γενικότερα.

Φιλοξενία,
Φιλοξενία
Φιλοξενία,, Ασφάλεια
Ασφάλεια
Πολιτιστική
Πολιτιστική Κληρονομιά
Κληρονομιά
Νησιά,
Νησιά
Νησιά,, Ποικιλία
Ποικιλία τοπίου
τοπίου
Κλίμα,
Κλίμα
Κλίμα,, Θάλασσες
Θάλασσες

Πρέπει επομένως Κράτος, Τοπικές Κοινωνίες και Επιχειρήσεις να συνεργαστούν αρμονικά
και παραγωγικά για να επιτύχουν ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον
ελληνικό τουρισμό
Οι προϋποθέσεις υπάρχουν.
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Σπέτσες – Πολιτιστικός Τουρισμός
Όλγα Καραμπίνα, Διευθύντρια Δ.ΕΠ.Α.Σ

Στην αγκαλιά του Μυρτώου πελάγους στην είσοδο του Αργολικού κόλπου οι
Σπέτσες………….“Πιτυούσα” δηλαδή πευκόφυτη όπως κατά πάσα πιθανότητα ονόμαζαν το
νησί από την αρχαιότητα κατά τον Παυσανία.
Έτσι κάπως ξεκινάει και το dvd μας “Σπέτσες ΙΣΤΟΡΙΑ και ΑΡΧΟΝΤΙΑ” που σας χαρίζει ο
Δήμος και η Δ.ΕΠ.Α.Σ.
Το dvd “Σπέτσες ΙΣΤΟΡΙΑ και ΑΡΧΟΝΤΙΑ” είναι μια παραγωγή 2004 του
ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ που οραματίστηκε και υλοποίησε η Δ.ΕΠ.Α.Σ.
Έτσι βλέπουμε ότι και εδώ στις Σπέτσες αξιοποιώντας τις δυνατότητες του καταστατικού
χάρτη των ΟΤΑ Α! βαθμού (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας άρθρο 24 παρ. η και θ.)
γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί σε τοπικό επίπεδο ένα πολυδιάστατο, λειτουργικό
περιβάλλον για ενίσχυση της πολιτιστικής, πολιτικής. Πολιτιστικά προγράμματα, Προβολή
προώθηση του νησιού, Συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Συμμετοχή
στο πρόγραμμα Πολιτισμός – 2000, Δίκτυο Ιστορικών Αναπαραστάσεων / 2001 – 2002,
Συμμετοχή σε πρόγραμμα Αδελφοποίησης.
Ακόμη έχουμε συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Σπετσών με εκδοτική δραστηριότητα και θεατρικές παραστάσεις, το Μουσικό Σύλλογο με
διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων με μουσικά και χορωδιακά συγκροτήματα Ελληνικά και
ξένα, το Σύλλογο Γυναικών με τις παραδοσιακές στολές και την έκθεση βιβλίου τα
καλοκαίρια και το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌ Εργαστήρι Σπετσών που αν και έχει λίγη ζωή έχει
προσφέρει πολλά στην πολιτιστική τροφή της τοπικής κοινωνίας.

Είναι γνωστό ότι η ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης για βιώσιμη ανάπτυξη
περνά μέσα από την κατάλληλη πολιτιστική πολιτική, που με τη σειρά της καθορίζει τα
κριτήρια της πολιτιστικής ανάπτυξης και της σύνδεσης του πολιτισμού με τη
διαμόρφωση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που εδώ για μας είναι οι Υπηρεσίες
στον Τουρισμό.
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Ιστορικό
Ηρόδοτος – Ν. Καζαντζάκης
Ήδη από την αρχαιότητα οι Έλληνες αναγνώρισαν την αξία του ταξιδιού που δεν
γίνεται μόνο για αναψυχή αλλά που συνίσταται κυρίως στην πρόσληψη πολιτιστικών
στοιχείων και τη γνωριμία με ήθη κι έθιμα ξένων λαών . Ο Ηρόδοτος, ακολουθώντας την
προηγούμενη παράδοση των Ιώνων λογογράφων, αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του έργου του
στις ταξιδιωτικές του εμπειρίες στις χώρες της Ανατολής.
Την παράδοση αυτή συνέχισε επάξια στη σύγχρονη εποχή η ανήσυχη και φιλοτάξιδη
ψυχή του Νίκου Καζαντζάκη με τα βιβλία του ταξιδεύοντας, “Αγγλία”, “Κίνα”, “Ιαπωνία”.
Είναι γνωστό επίσης ότι η Αθήνα αποτελούσε για αιώνες πόλο έλξης των ταξιδιωτών,
γεγονός που οφείλεται στην πολιτιστική της λάμψη και ιδιαίτερα στην έντονη φιλοσοφική
δραστηριότητα.
Ακόμη και στα χρόνια της τουρκοκρατίας πλήθος ξένων περιηγητών κατέκλυσε τον
Ελλαδικό χώρο. Οι περιηγητές αυτοί παρακινήθηκαν από το έντονο ενδιαφέρον που
εκδήλωσε εκείνη την εποχή η Ευρώπη για την κοιτίδα του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού.
Ο τουρισμός λοιπόν που επικεντρώνεται στον πολιτισμό δεν είναι μια νέα ταξιδιωτική
πρόταση!
Οι άνθρωποι ακόμη συγκινούνται όταν έρχονται σε επαφή με τα κάθε λογής
πολιτιστικά στοιχεία.
Είναι κρίμα να παραβλέπουμε αυτήν την παράμετρο και να στοχεύουμε μόνο στη
διασκέδαση και την “καλοπέραση” του ταξιδιώτη.
Αν απαξιώσουμε τον τοπικό πολιτισμό χάνουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην
προσέλκυση τουριστών ενώ παράλληλα είναι βέβαιο ότι τον καταδικάζουμε σε
παρακμή.
Και ακόμη θα τολμήσω να πω αυτό. Απαξίωση του τοπικού πολιτισμού μας
σημαίνει πτώχευση του συνόλου.
Σύγχρονο ιστορικό Διεθνείς οργανισμοί
1) 1976: Υπογραφή “Χάρτας του Πολιτιστικού Τουρισμού στο πλαίσιο του ICOMOS. ΜΚΟ
της UNESCO.
2)1999: Βελτίωση αναθεώρηση της χάρτας στο ΜΕΞΙΚΟ.
3)1999: Ίδρυση από την UNESCO δύο εδρών για τον πολιτιστικό τουρισμό μια στη Σορβόνη
και μια στη Ρώσικη Ακαδημία για τον Τουρισμό.
Σήμερα παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για διοργάνωση συνεδρίων για τον
πολιτιστικό τουρισμό σε όλον τον κόσμο από επιστήμονες και ακαδημαϊκούς.
Marketing – Διαφήμιση
Πρέπει να αναπτύξουμε το marketing και τη διαφήμιση με μηνύματα σύντομα και ξεκάθαρα
όπως αυτά που ήδη υιοθετήσαμε:
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
HELLASSPETSES
ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ και ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙ
και να τα εξελίξουμε
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Συνύπαρξη του παλιού και του καινούργιου στο συνολικό τουριστικό πολιτιστικό προϊόν
πρέπει να εξασφαλίζεται έτσι ώστε η διαφορετικότητα, η μοναδικότητα να περιγράφουν τη
διακριτή ταυτότητα χωρίς κανένα περιθώριο αμφιβολιών.
Πρόταση για συζήτηση : Καρνάγια
Η διατήρηση της παράδοσης σε γνήσια και αυθεντική μορφή με έξυπνη επιλογή σε
αξιοπρόσεκτα στοιχεία της σύγχρονης ζωής και τέχνης μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης
πολιτιστικών τουριστών.
Τα καρνάγια των Σπετσών μπορούν π.χ. να αποτελέσουν ένα από τα κύρια σημεία
εστίασης της προσοχής των τουριστών μας και δεν μιλάω μόνο για την ανάπλαση τους που
είναι βέβαια κάτι αλλά μονοσήμαντο από μόνο του.
Η ίδρυση μίας σχολής σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση οπου να γίνεται
εκμάθηση της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής τέχνης των Σπετσιωτών καθώς και η ίδρυση
εργαστηρίου που θα απασχολεί τους παληούς τεχνίτες που θα διδάσκουν όσο και τους
μαθητευόμενους με την κατασκευή μοντέλων με τον παραδοσιακό τρόπο δηλ. σκάρωμα,
πέτσωμα κλπ. με κατοχύρωση των Royalties και πώληση τους στη συνέχεια. Έτσι με αυτόν
τον τρόπο πετυχαίνουμε και μόνιμο έσοδο στους καραβομαραγκούς
και προβολή του νησιού και προσέλκυση τουριστών.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ – μια άλλη πρόταση για συζήτηση.
Το Μουσείο Σπετσών στεγάζεται στο αρχοντικό του Χατζηγιάννη Μέξη, ενός από
τους πρώτους άρχοντες του νησιού, στα χρόνια του Αγώνα της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας.
Το αρχοντικό κτίσθηκε ανάμεσα στα έτη 1795 και 1798 σε σχήμα Π. Αποτελείται από
το ισόγειο και δύο ορόφους. Στους επισκέπτες είναι ανοικτός μόνον ο πρώτος όροφος.
Τα εκθέματα του Μουσείου Σπετσών, αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 4.000
χρόνια πολιτιστικής ιστορίας του νησιού και καλύπτουν όλες τις μορφές εκδήλωσης της
τέχνης. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν, αγγεία της Πρωτοελλαδικής και Κλασικής περιόδου,
γλυπτά και νομίσματα από τους Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους, μεταβυζαντινές εικόνες
και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα, ενδυμασίες και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Η
Σημαία της Επαναστάσεως, τα οστά της Μπουμπουλίνας, τα όπλα και οι προσωπογραφίες
των Σπετσιωτών ναυμάχων, οι υδατογραφίες και ελαιογραφίες πλοίων του Αγώνα και το
στόλισμα τους, τα ακρόπρωρα, συμπεριλαμβάνονται στα κειμήλια της συμβολής των
Σπετσών στην Εθνεγερσία του 1821.
Το Μουσείο των Σπετσών αν βοηθηθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική
κοινωνία θα μπορέσει να αυξήσει τα έσοδα του - εδώ φαίνεται καθαρά ότι τουρισμός και
πολιτισμός καταδικάσθηκαν να συμβιώνουν για οικονομικούς λόγους ενώ παράλληλα μια
αύξηση της επισκεψιμότητας στο Μουσείο, σημαίνει αύξηση της επισκεψιμότητας στις
Σπέτσες.
Να γίνει το Μουσείο Σπετσών ένας ζωντανός πολιτιστικός χώρος.ταξίδι μέσα στο
Μουσείο, μικρές ιστορίες που έχουν κάποια εκθέματα, παρουσίαση με αφαιρετικό τρόπο για
γνωριμία ουσιαστική με το Μουσείο, στερεες γνώσεις για ιστορική παιδεία όχι χασμουρητό.
Ιλουσιονισμός (illusionism) πρέπει να καλλιεργείται με τον κατάλληλο φωτισμό, συσχέτιση
με ιστορικές μαρτυρίες
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Ίσως θα πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές στο
Μουσείο Σπετσών, ακόμη να αξιοποιηθεί και ο περιβάλλων εξωτερικός χώρος του
Μουσείου, ο κήπος ως χώρος εστίασης σε συνδυασμό με κάποια περιοδική έκθεση.
Π.χ. να γίνει μια έκθεση των ευρημάτων του Μουσείου ένα έργο που απαιτεί την
συμμετοχή πέραν των ειδικών και ομάδων εθελοντών που θα φροντίσουν για την επιτυχία
γιατί θα το διαδώσουν , θα το προστατέψουν.
Αυτά βέβαια πάντα σε συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους αρμόδιους
του Μουσείου φυσικά. Αυτά είναι ιδέες που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία, ας γίνονται λοιπόν
συχνότερα και περισσότερες σε αριθμό.
Σίγουρα δεν είναι όλες οι πολιτιστικές πτυχές τουριστικά αξιοποιήσιμες άμεσα
τουλάχιστον, όπως επίσης ο πολιτιστικός τουρισμός προσεγγίζεται από άλλη οπτική γωνία
από το χώρο του πολιτισμού και από άλλη οπτική γωνία από το χώρο του τουρισμού
Οι ευαισθησίες, οι στόχοι, οι διαχειριστικές αποφάσεις στον τομέα του πολιτισμού και
του τουρισμού διαφέρουν, έχουν όμως και πολλά κοινά σημεία ας εντοπίσουμε τα κοινά και
ας τα αξιοποιήσουμε.
“ΝΗΣΙΑ” μια πρόταση που υλοποιήθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία
Ένα άλλο παράδειγμα αξιοποίησης ιστορικού διατηρητέου κτιρίου από ιδιωτική
πρωτοβουλία αυτή τη φορά- υπάρχουν και άλλα παραδείγματα - είναι και το συγκρότημα
“ΝΗΣΙΑ” σύγχρονο συγκρότημα καταλυμάτων, κάθε διαμέρισμα φέρει το όνομα ενός
Ελληνικού νησιού, με δεσπόζουσα θέση το θαυμάσιο κτίριο που από το 1985 έχει
χαρακτηρισθεί με απόφαση της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη σαν ιστορικό διατηρητέο
μνημείο δείγμα της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.
Το 1921 ο Δημήτριος Δασκαλάκης κατασκεύασε το διατηρητέο σήμερα κτίριο το
οποίο στο διάβα του χρόνου λειτούργησε και χρησίμευσε ως:
1. Εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας που σταμάτησε να λειτουργεί μετά τον
πόλεμο. Μπροστά από το εργοστάσιο υπήρχε μόλος, σήμερα
μισοερειπωμένος, που χρησίμευε για την φορτοεκφόρτωση του βαμβακιού σε
μπάλες, που στη συνέχεια γινόταν κλωστή.
2. Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (συνεχούς) για τα σπίτια του
νησιού, που λειτούργησε μέχρι το 1950.
3. Εργοστάσιο παραγωγής πάγου για τα ψάρια που έστελναν οι ψαράδες στον
Πειραιά, που λειτούργησε μέχρι το 1960.
Το 1989 το ερειπωμένο και κατεστραμμένο κτίριο αγόρασε ο Ανδριώτης εφοπλιστής
Ανδρέας Κυρτάτας. Το εργοστάσιο Δασκαλάκη έδωσε τη θέση του στο τουριστικό
συγκρότημα Νησιά.
Καθαριότητα – πολιτισμός εθελοντές
Πολιτισμός ακόμη είναι η καθαριότητα, η παιδεία μας γύρω από ζήτημα της
καθαριότητας, η διατήρηση της καθαριότητας στο νησί, με τη συμμετοχή ομάδων εθελοντών.
Εκδηλώσεις – προγραμματισμός – όχι κακόγουστα βιομηχανικά αναπαραγόμενα
γεγονότα
Η ύπαρξη σχεδίου μακροπρόθεσμου προγραμματισμού εκδηλώσεων (εδώ βέβαια στις
ΣΠΕΤΣΕΣ είμαστε ένα βήμα πιο πίσω η καθιέρωση και άλλων εκδηλώσεων πλην της

25

Ημερίδα: «Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα και Γραφεία Διασύνδεσης», Σπέτσες 2005 – 05 26

ΑΡΜΑΤΑΣ.) και η καθιέρωση τους, που θα αξιοποιηθούν τουριστικά με συμμετοχή ΟΛΩΝ
εμάς που ζούμε εδώ, ώστε όλοι μας να δούμε να βιώσουμε ότι συμμετέχουμε σε ένα σκοπό.
Πρέπει τις εκδηλώσεις μας να διακρίνει η αυθεντικότητα, η ποιότητα και να μην
καταφεύγουμε σε κακόγουστα, ψεύτικα και “βιομηχανικά” αναπαραγόμενα γεγονότα,
εκδηλώσεις γιατί οι πολιτιστικοί τουρίστες στέκονται κριτικά απέναντι σε αυτά, είναι
μορφωμένοι, ώριμοι και υποψιασμένοι επισκέπτες με ένα βαλάντιο μέσου όρου και πάνω.
Ακόμη επιβάλλεται η προσφορά “τουριστικών πακέτων”, όχι με αναφορά τα charters
με φτηνά πακέτα, ας μου επιτραπεί η φράση “μεταφοράς του βιομηχανικού Βορρά στο θερμό
Νότο”, αλλά σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιλογών, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει
να δούμε και το θέμα της δικτύωσης της συνέργιας, της συμπληρωματικής συνέργιας με την
απέναντι μας Πελοπόννησο αλλά και των υπολοίπων νησιών του Αργοσαρωνικού.
Επεξεργασία μιας τουριστικής στρατηγικής δηλαδή που να συμπεριλαμβάνει να εμπεριέχει
τη δικτύωση .
Μην ξεχνάμε και τη δικτύωση των αρχαιολογικών μουσείων και χώρων και των
εκδηλώσεων που είναι βασική πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια.
Η δικτύωση τόπων εκδηλώσεων προσώπων και φορέων που ασχολούνται με τον
πολιτιστικό τουρισμό που εμφανίζεται σαν τάση αξιοποιεί τις εξελίξεις της πληροφορικής
τεχνολογίας και της τεχνολογίας των επικοινωνιών.
Ας αξιοποιήσουμε τη δικτύωση και ας γίνουμε κοινωνοί αυτής της τάσης. Διότι
σίγουρα, η δικτύωση δημιουργεί συστήματα με μεγαλύτερο βαθμό βιωσιμότητας από
ότι ένας μεμονωμένος προορισμός.
Πολιτιστική Πολυμορφία – Διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας
Λοιπόν, ναι, στην πολιτιστική πολυμορφία. Διατήρηση της ταυτότητας μας της
πολιτιστικής αλλά και του φυσικού μας περιβάλλοντος.
Ναι στο συντονισμό, απαραίτητο σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον , όχι στην
ομογενοποίηση γιατί ο κάθε προορισμός διαθέτει κάτι πολύ σπουδαίο και μοναδικό τη
διακριτή ταυτότητα του.
Δεν θα παραπέμψω σε κανενός είδους αναλύσεις ή σε συζητήσεις που γίνονται
διεθνώς για την πολιτιστική πολυμορφία και την ομογενοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος
. Πιστεύω, αυτό που θα πω αμέσως τώρα είναι αρκετά πειστικό για τους ανθρώπους
που ασχολούνται με τον τουρισμό.
“Αν τα ταξίδια δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γιατί ας πούμε θα υπάρξει εν τέλει η
πολιτιστική ομογενοποίηση (ήμαρτον), τότε η φυγή προς την εικονική πραγματικότητα –
virtual reality θα είναι η λύση, η τεχνολογία μπορεί! (δυστυχώς).
Σίγουρα θα είναι μια εντός εισαγωγικών πραγματικότητα, πολύ πιο «ενδιαφέρουσα» όμως
από την ομογενοποιημένη πολιτιστικά, άχρωμη και άοσμη πραγματικότητα”.
Οι άνθρωποι του τουρισμού ας το σκεφθούν.
Γιατί ας πούμε δεν πρέπει να γίνουμε ΜΥΚΟΝΟΣ;
Γιατί πρέπει να προβάλλουμε τα πολιτιστικά μας στοιχεία;
Γιατί αυτά μας κάνουν μοναδικούς καταδείχνουν την διακριτή ταυτότητά μας
και άρα μας κάνουν έναν ενδιαφέροντα τουριστικό προορισμό όπου ο πολιτιστικός μας
τουρίστας θα μας επισκεφθεί για μια συνάντηση με ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.
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Επίλογος
Η μικρή μου αυτή ομιλία στηρίχθηκε στις παρακάτω πηγές:
1) ΣΠΕΤΣΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ της Ένωσης ΣπετσιωτώνΑπό τις Εκδόσεις του
Πολιτιστικού Συλλόγου Η ΞΥΛΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ του Γιώργου
Σταματίου
τις οποίες εκδόσεις όμως θα αναφέρω όλες μια, μία
ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ του Παύλου Παρασκευαϊδη
ΣΠΕΤΣΙΩΤΕΣ ΝΑΥΜΑΧΟΙ του Ανδρέα Κουμπή
ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ του Γιώργου Σταματίου
ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΤΗΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΟΙ του Ανδρέα
Κουμπή
Συμπληρωματικα:
Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ –
ΤΑΠΥΡΠΟΛΙΚΑ του Παύλου Παρασκευαϊδη
Η ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ του Γιώργου Μυτιληναίου (Υπό έκδοση)
γιατί αξίζει να ξεφύγουν από την τοπική διάσταση
Λαογραφικό Εργαστήρι Σπετσών – Ξωκλήσια Ημερολόγιο 2005
Επίσης θεωρώ σημαντική την πλούσια δραστηριότητα του Λαογραφικού Εργαστηρίου την
οποία αναφέρω αμέσως παρακάτω:
Μουσικοχορευτική εκδήλωση – συναυλία παραδοσιακής μουσικής από τη Βυζαντινή στη
Δημοτική παράδοση, σεμινάρια παραδοσιακών χορών, παραστάσεις χορευτικής ομάδας,
εκδηλώσεις Αρμάτας 2000-2001-2002-2003, εκδηλώσεις για παιδιά, παραστάσεις
Καραγκιόζη αφήγηση παραμυθιού, εκδοτική δραστηριότητα, χάρτης του 1901, ημερολόγια
2004-2005 με έθιμα και ασχολίες και ξωκλήσια αντιστοίχως, διοργάνωση μικρών
εργαστηρίων για παιδιά, βοτσαλωτά, ξύλινες επιγραφές, κεντήματα, αφήγηση παραμυθιών
και φυσικά μαθήματα παραδοσιακών χορών.
Στο dvd ΣΠΕΤΣΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Στις παρακάτω Πηγές μέσα από το INTERNET:
• THE ICOMOS CHARTER ON CULTURAL TOURISM.
• International Scientific committee on cultural Tourism.
• International cultural Tourism charter Managing Tourism places of
significance

Heritage

Τη συμμετοχή μου την οφείλω στην κυρία Μοίρα καθηγήτρια των ΤΕΙ η οποία πολύ
ευγενικά έκανε την επιθυμία μου πραγματικότητα και την ευχαριστώ.
Ευχαριστώ το Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Θέλω και ελπίζω να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε σπίτι με πολύ ωραίες εντυπώσεις από
τις Σπέτσες.
Επίσης θέλω να σημειωθεί ότι η συμμετοχή μου, η ομιλία μου δεν έχει καμία σχέση με την
ιδιότητα μου ως Διευθύντρια της Δ.ΕΠ.Α.Σ.
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Η επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων
του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Πολυξένη Μοίρα, Επικ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Πειραιά

1. Εισαγωγή
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο τουρισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. Η τουριστική οικονομική δραστηριότητα
θεωρείται ουσιώδης για πολλές εθνικές και τοπικές οικονομίες, ειδικότερα για τις λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες (Dritsakis, 2004 Inskeep, 1991).
Η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής τόπος προορισμού τουριστών (βλ. τον πίνακα 1).
Μεταξύ 1960 και 2000, οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,4 %
το χρόνο (Dritsakis, 2004). Μέχρι το 1999, οι αφίξεις τουριστών στη χώρα υπερέβησαν τα 11
εκατομμύρια ανθρώπους. Το 2002, η Ελλάδα ήταν ο 13ος δημοφιλέστερος προορισμός
παγκοσμίως και ο όγδοος δημοφιλέστερος ευρωπαϊκός προορισμός (ΠΟΕ, 2003).
Έτος
Ελλάδα:
αφίξεις σε
χιλ.

1995
10,130

1996
9,233

1997
10,070

1998
10,916

1999
11,462

2003
14,180

Πίνακας 1: Η Ελλάδα ως τόπος προορισμού

2. Η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα
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Σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γενικής
Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την 10-12-1948 «Κάθε πρόσωπο έχει
δικαίωμα να εκπαιδευθεί. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν τουλάχιστον όσον
αφορά στη στοιχειώδη και βασική εκπαίδευση. Η στοιχειώδης διδασκαλία είναι υποχρεωτική.
Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να γενικευτεί. Η πρόσβαση στις ανώτερες
σπουδές πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, υπό ίσους όρους, σύμφωνα με τις ικανότητές τους.
Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας
και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.
Πρέπει να ευνοήσει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία μεταξύ όλων των εθνών
και των φυλετικών ή θρησκευτικών ομάδων, καθώς και την ανάπτυξη της δραστηριότητας
των Ηνωμένων Εθνών, για τη διατήρηση της ειρήνης».
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό που
υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 1 ,
στο Σαντιάγκο της Χιλής, την 01-10-1999, το καθολικό δικαίωμα στον τουρισμό πρέπει να
θεωρείται απόρροια του δικαιώματος για ανάπαυση και ελεύθερο χρόνο, που περιλαμβάνει
ένα λογικό όριο ωρών εργασίας και πληρωμένες περιοδικές διακοπές που διασφαλίζονται με
το άρθρο 24 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (άρθρο 7 παρ. 2).
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κώδικα, οι τουριστικές πολιτικές πρέπει να
εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουν την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των
πληθυσμών που δέχονται επισκέψεις και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ο σχεδιασμός
και η αρχιτεκτονική προσέγγιση καθώς και η λειτουργία των τουριστικών περιοχών και
καταλυμάτων πρέπει να στοχεύουν στην ενσωμάτωσή τους, στο μέτρο του δυνατού, στην
τοπική οικονομία και την κοινωνική δομή. Σε ίσους όρους ικανοτήτων, προτεραιότητα πρέπει
να δίνεται στο τοπικό εργατικό δυναμικό.
Από το συνδυασμό αυτών των άρθρων (αλλά και των υπολοίπων διατάξεων) των
Παγκόσμιων αυτών Διακηρύξεων προκύπτει σαφώς η άμεση σχέση μεταξύ τουριστικής
ανάπτυξης και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Η συνύπαρξη ενός καλά
εκπαιδευμένου και καταρτισμένου προσωπικού όχι μόνο εργατικού – υπαλληλικού, αλλά και
διευθυντικού, και μιας εξ ίσου εκπαιδευμένης και καταρτισμένης εργοδοσίας, δημιουργεί τις
κατάλληλες εργασιακές σχέσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Βασική προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη είναι η ανάλογη ύπαρξη
προσωπικού με συγκεκριμένα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες, τα οποία εξασφαλίζει η
τουριστική εκπαίδευση. Διότι η δυναμική πορεία των εργασιακών σχέσεων στην εποχή μας
περνάει υποχρεωτικά μέσα από τη νέα εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα σε συνθήκες εντονότατου ανταγωνισμού και
αύξηση της τεχνολογίας αιχμής 2 .
Στη διαμόρφωση της τουριστικής εκπαίδευσης, επειδή έχει ως επίκεντρο τον
άνθρωπο, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στην αύξηση της
παραγωγικότητας, στη σύνδεσή της με την αμοιβή, στη βελτίωση των όρων εργασίας και
διαβίωσης των εργαζομένων και τη συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων.
Μετά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 2001, η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση
διακρίνεται στον Πανεπιστημιακό (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, και Σχολή καλών Τεχνών)
και τον Τεχνολογικό Τομέα (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – T.E.I.).
Τα ιδρύματα (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) των δύο τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης
λειτουργούν συμπληρωματικά με διακριτές φυσιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό και
αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον
Πανεπιστημιακό τομέα και για τον Τεχνολογικό Τομέα.
1
2

www.world-tourism.org Global Code of Ethics for Tourism
Λύτρας, Π. (1992), Εργασιακές Σχέσεις, Interbooks, σελ. 105
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Τα Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση
στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία με τη θεωρητική και
εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους α) αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης
και εφαρμογής, αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών και των τεχνών
στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία, β) μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν τη
σύγχρονη τεχνολογία καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των
εφαρμογών. Σο πλαίσιο αυτό, τα Τ.Ε.Ι. συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου
θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση,
ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως τεχνολογική έρευνα και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και
καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
Στα Τ.Ε.Ι. η τουριστική εκπαίδευση παρέχεται μέσω των Τμημάτων Τουριστικών
Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Η διάρκεια φοίτησης είναι
τέσσερα χρόνια και περιλαμβάνει φοίτηση – παρακολούθηση μαθημάτων, σε επτά εξάμηνα
σπουδών, εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση σε κατάλληλη τουριστική
επιχείρηση στο Η΄ εξάμηνο. Τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. παρέχουν
θεωρητική και εφαρμοσμένη τουριστική εκπαίδευση που παρέχεται μέσω της διδασκαλίας
θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Για την εκλογή καθηγητή στα Τ.Ε.Ι. εκτός από
τα ακαδημαϊκά προσόντα (πανεπιστημιακή μόρφωση, διδακτορικό τίτλο, συγγραφικό έργο)
απαιτείται υποχρεωτικά και πενταετής επαγγελματική εμπειρία.
Τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων με την επιστημονική και επαγγελματική
εκπαίδευση που παρέχουν καθιστούν τον απόφοιτό τους ικανό να σταδιοδρομήσει είτε ως
στέλεχος σε οποιοδήποτε τομέα του τουρισμού π.χ. ξενοδοχειακή επιχείρηση, τουριστική
επιχείρηση, τουριστικά πρακτορεία, κ.λπ. είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο αυτό,
είτε ως στέλεχος του δημόσιου τομέα στη διαμόρφωση, άσκηση και εφαρμογή της
τουριστικής πολιτικής.
Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων λειτουργούν σε οκτώ πόλεις της Ελλάδας
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ηγουμενίτσα, Άμφισσα και Σπέτσες). Στα
Α.Ε.Ι. δεν λειτουργούν, σε προπτυχιακό επίπεδο, αμιγή τμήματα που να έχουν σχέση με τις
τουριστικές σπουδές, αλλά διδάσκονται μεμονωμένα μαθήματα στα τμήματα Διοίκησης
Επιχειρήσεων είτε ως υποχρεωτικά είτε ως επιλογής.

Σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο λειτουργούν τα εξής προγράμματα 3 :
α) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, πρόγραμμα «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων».
β) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος), το πρόγραμμα «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική
Τουρισμού».
γ) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Υπηρεσιών» υπάρχει η κατεύθυνση
«Τουρισμός».

Μυλωνόπουλος, ∆.-Μέντης, Γρ.-Μοίρα, Π. (2003), Εργασιακές Σχέσεις στις Τουριστικές
Επιχειρήσεις. εκδ. Προπομπός, σελ. 93
3

31

Ημερίδα: «Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα και Γραφεία Διασύνδεσης», Σπέτσες 2005 – 05 26

δ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), λειτουργεί Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων» που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Τ.Ε.Ι.
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Τ.Ε.Ι. Κρήτης/Ηράκλειο
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Τ.Ε.Ι. Λαμίας/Άμφισσα
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου/Ηγουμενίτσα
Τ.Ε.Ι. Πειραιά/Σπέτσες
(Based on Stamelos, 2002)

αριθμός φοιτητών 2000
228
236
182
361
290
240
λειτουργία από 9/2004

Πίνακας 2: Αριθμός φοιτητών Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. 2000
3. Η επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι./Τμήματος Τουριστικών
Επιχειρήσεων. Η περίπτωση της Ηγουμενίτσας.
Στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που ιδρύθηκε το 1994 λειτουργεί από το 1998 το Τμήμα
Τουριστικών Επιχειρήσεων με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας.
Το Μάιο του 2003, ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων (n=45)
του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, διενεργήθηκε έρευνα με
σκοπό να διαπιστωθεί η επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του τμήματος αλλά
και η συνάφεια της απασχόλησής τους με τον τουρισμό. Η έρευνα περιέλαβε επίσης
ερωτήσεις για τη θέση απασχόλησης, την αμοιβή/μισθό, την επιθυμία συνέχισης των
σπουδών κ.λπ. Η έρευνα διεξήχθη τηλεφωνικώς.
Από τους 45 πτυχιούχους του Τμήματος εντοπίσθηκαν οι 32 οι οποίοι και απήντησαν
στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Από τους 32 πτυχιούχους οι 26 (81%) ήταν γυναίκες και οι
υπόλοιποι 6 (19%) ήταν άνδρες. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τις ηλικίες των αποφοίτων.
Ηλικία
ποσοστό %
22
25%
23
34.40%
24
25%
25 +
15.60%
Πίνακας 3. Ηλικία των πτυχιούχων του Τμήματος
Η πλειοψηφία των πτυχιούχων ήταν μεταξύ 23 και 24 ετών (59,4%) και όλοι τους
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους εντός της ελάχιστης περιόδου που απαιτήθηκε. Θεωρώντας
ότι στην Ελλάδα το σημείο εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 18 ετών, φαίνεται ότι
μια σημαντική μερίδα (40,6 %) των πτυχιούχων ήταν ώριμοι σπουδαστές.
Οι περισσότεροι από τους πτυχιούχους (65,6%) δήλωσαν ότι είχαν επιλέξει το τμήμα Τ.Ε. ως
πρώτη, δεύτερη ή τρίτη επιλογή.
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το αν ο πτυχιούχος εργαζόταν ή όχι. Από τα 32 άτομα
που απάντησαν στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι εργάζονται οι 11, ποσοστό 34,4%.
Από τους εργαζόμενους (34,4%) το 28,1% απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και το
6,3% στο δημόσιο τομέα (βλ. τον πίνακα 4).
Τομέας απασχόλησης
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Δημόσιο
Ιδιωτικός τομέας
άνευ απασχόλησης

6.30%
28.10%
65.60%

Πίνακας 4. Τομέας απασχόλησης
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των θέσεων στη
βιομηχανία τουρισμού στην Ελλάδα είναι στον ιδιωτικό τομέα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων ήσαν άνεργοι (65,6%). Το στοιχείο αυτό
αιτιολογείται :
α) οι άνδρες ήδη υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία ή επρόκειτο να υπηρετήσουν
(9,2%),
β) αρκετοί πτυχιούχοι αναζητούσαν μεταπτυχιακές σπουδές, και
γ) ορισμένοι είχαν διανύσει μικρό χρονικό διάστημα από τη λήψη του πτυχίου.
Όσον αφορά τις αμοιβές, το 27.3 % των πτυχιούχων δήλωσε ότι αμείβεται με 400-600
euro το μήνα, το 54,59 % των πτυχιούχων αμείβεται με 600-800 euro το μήνα και το
υπόλοιπο 18,20% απάντησε ότι ο μισθός ανέρχεται στα 800-1000 euro το μήνα. (βλ. τον
πίνακα 5)
Μισθός (€/μήνα)
400-600
600-800
800-1000

27.30%
54.50%
18.20%
Πίνακας 5. Αμοιβές εργασίας

Αν και οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους (54,5 %) συμφώνησαν ότι απόκτησαν
την επαρκή θεωρητική γνώση και τις πρακτικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους, μόνο ένα μικρό μέρος (11,8 %) δήλωσε ότι ο υψηλός βαθμός του πτυχίου επηρέασε
στην εύρεση της σχετικής απασχόλησης. Οι περισσότεροι από τους πτυχιούχους (35,2 %)
θεώρησαν τη γνώση ξένων γλωσσών ως το σημαντικότερο παράγοντα για την εύρεση
εργασίας (βλ. τον πίνακα 6). Άλλοι παράγοντες που θεωρήθηκαν ως σημαντικοί στην εύρεση
εργασίας ήταν ο κοινωνικός περίγυρος (29,4 %) και η γνώση της χρήσης Η/Υ (17,6%).
Λόγος που δηλώνεται ως ο σημαντικότερος για να
προσληφθεί σε εργασία
Βαθμός πτυχίου
11.80%
γνώση Η/Υ
17.60%
γνωριμίες/φίλοι
29.40%
ξένη γλώσσα
35.20%
άλλο
6.00%
Πίνακας 6. Παράγοντες που συνετέλεσαν στην εύρεση εργασίας
Ως προς τις δυνατότητες εύρεσης εργασίας στο χώρο του τουρισμού, προκύπτει ότι οι
περισσότεροι από τους πτυχιούχους αξιολόγησαν τον τίτλο των τουριστικών σπουδών τους
ως σημαντικό παράγοντα, παράλληλα με τη γνώση ξένων γλωσσών. Επίσης ρόλο
διαδραματίζει η γνώση της χρήσης Η/Υ και ο κοινωνικός και οικογενειακός παράγων.
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Τέλος, ορισμένοι πτυχιούχοι θεώρησαν ως αναγκαίο στοιχείο την περαιτέρω
εξειδίκευσή τους και δήλωσαν ότι συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (15
ποσοστό 46,9%).
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Η πολιτισμική παρέμβαση
Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
στα δρώμενα της πόλης υποδοχή.
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Δημήτρης Μυλωνόπουλος, Καθ. Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Πειραιά

1. Εισαγωγή
Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το
εύρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, καθίσταται
αναγκαία η απόκτηση ολοένα και περισσότερων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων
προκειμένου ο πτυχιούχος να αντεπεξέλθει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας
που υπερβαίνει τα όρια του ενός κράτους.
Η αποστολή ενός Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος δεν περιορίζεται μόνο στην
παροχή εκπαίδευσης στους φοιτητές αλλά η λειτουργία του αποβλέπει στη διαμόρφωση
κατάλληλου κλίματος για την πολιτισμική αλληλεπίδραση ακαδημαϊκής κοινότητας και
τοπικής κοινωνίας. Πολύ δε περισσότερο όταν η πόλη που φιλοξενεί το τριτοβάθμιο
εκπαιδευτικό ίδρυμα βρίσκεται μακριά από αστικά κέντρα.
Με βάση αυτή τη λογική επικρατεί η τάση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τμημάτων
στην περιφέρεια, θεωρώντας ότι η λειτουργία τους θα συμβάλει στην οικονομική
αναζωογόνηση και στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και παράλληλα ότι θα
αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση νέων ανθρώπων και μάλιστα επιστημόνων
στη περιφέρεια.
Η ίδρυση νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή Παραρτημάτων τους στην περιφέρεια
αποτέλεσε και αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια αντιμετώπισης του υδροκεφαλικού
συγκεντρωτισμού στο ευαίσθητο ζήτημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της
επιστημονικής έρευνας (Σακελλαρόπουλος - Λειβαδίτης, 1991: 249) και λειτουργεί ως
μοχλός κοινωνικής, πολιτιστικής αλλά και οικονομικής ανάπτυξης (Γιαννάς, 1999: 56). Η
ύπαρξη ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος δημιουργεί πλήθος σχέσεων μεταξύ
Πανεπιστημίων, κράτους και επιχειρήσεων, μια κοινότητα συμφερόντων που έχει ως στόχο
την παραγωγή και εφαρμογή γνώσης (Ναξάκης, 1991: 89).
Ο φοιτητής που έρχεται να σπουδάσει σε περιφερειακή πόλη, εκτός από την αρνητική
του προδιάθεση που προκύπτει από το αίσθημα απομόνωσης που στερεοτυπικά έχει
δημιουργηθεί για κάθε πόλη της περιφέρειας, που ποικίλει ανάλογα με το αν είναι παράκτια,
νησιωτική ή ηπειρωτική, έχει να αντιμετωπίσει και το στεγαστικό πρόβλημα.
Λόγω της μικρής προσφοράς διαμερισμάτων για ενοικίαση, οι τιμές αυτών συνήθως
είναι πολύ υψηλές, χωρίς να πληρούν στοιχειώδεις ανάγκες π.χ. έλλειψη θέρμανσης.
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Οι δυνατότητες ψυχαγωγίας και διασκέδασης είναι περιορισμένες και εξαντλούνται
στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, στις καφετέριες και στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σε
πολλές περιπτώσεις αισθητή είναι η έλλειψη κινηματογραφικής αίθουσας, ιδιαίτερα τους
χειμερινούς μήνες.

2. Πολιτισμικές δράσεις παρέμβασης στην πόλη υποδοχής. Η εμπειρία της
Ηγουμενίτσας
Η λειτουργία τριών Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, τόνωσε την
οικονομική δραστηριότητα της πόλης. Η ίδρυση ενός Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος αποτελεί ένα εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη τόσο για την αύξηση της
ζήτησης, όσο και για τη γενικότερη ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής (Μαλκίδης, 2003: 61).
Οι περίπου 1.200 φοιτητές που ζουν στην Ηγουμενίτσα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι
της οικονομικής ζωής της πόλης. Ασφαλώς το Τ.Ε.Ι. δεν αποτελεί από μόνο του λύση στα
οικονομικά προβλήματα όμως η δημιουργία του έδωσε ώθηση σε τομείς όπως ο εσωτερικός
τουρισμός, οι κατασκευές, η ψυχαγωγία κ.λπ.
Η στέγαση των φοιτητών ενθάρρυνε την ανοικοδόμηση, η σίτισή τους τη λειτουργία
νέων εστιατορίων (νεανικά στέκια, fast food κ.λπ.) super markets, η διασκέδασή τους τη
λειτουργία νέων καφετεριών, μπαρ, και άλλων χώρων διασκέδασης, και γενικότερα την
αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας σε άλλους τομείς όπως κομμωτήρια, γυμναστήρια,
φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σχολές οδηγών κ.λ.π.
Σημαντικότερη όμως και με διαχρονικότερη εμβέλεια είναι η πολιτισμική παρέμβαση
του Τ.Ε.Ι. στην τοπική κοινωνία, καθώς στη σύγχρονη εποχή οι πολιτιστικές δραστηριότητες
παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην ανασυγκρότηση των πόλεων (Evans: 2001). Η υπόσταση και
το κύρος του Τ.Ε.Ι. σε κάθε τοπική κοινωνία συναρτώνται με την πολιτισμική
αλληλεπίδραση που γεννάται από τη γόνιμη συνύπαρξη Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος και πόλης που το φιλοξενεί. Το κάθε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα πρέπει να
αποβλέπει στην αποδοχή του έργου του από την τοπική κοινωνία ως ακαδημαϊκού
εκπαιδευτικού φορέα, ιδιαίτερα σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές όπου οι ευκαιρίες
ανάπτυξης του πνεύματος και του πολιτισμού είναι περιορισμένες (Κόνσολα, 1990).
Η περιοχή της Θεσπρωτίας, ως γνωστόν, είναι πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό όπως
αποδεικνύεται από δεκάδες μνημεία και αρχαιολογικά ευρήματα. Έτσι στο νομό Θεσπρωτίας
δραστηριοποιούνται πολλά πολιτιστικά σωματεία και ιδρύματα είτε με πρωτοβουλία ιδιωτών
είτε με πρωτοβουλία δημοσίων φορέων. Ειδικά στην Ηγουμενίτσα από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους
όπως στις εθνικές, τοπικές και θρησκευτικές εορτές, στο Καρναβάλι, στην έκθεση βιβλίου, η
οποία πραγματοποιείται από τέλη Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου, τις Απόκριες, την Καθαρά
Δευτέρα, το Πάσχα κ.λπ.
Η πολιτιστική δραστηριότητα και δράση δεν περιορίζεται όμως μόνο σε φεστιβαλικές
ή επετειακές εκδηλώσεις αλλά απαιτεί και τη δημιουργική συμμετοχή των πολιτών στα
πολιτιστικά δρώμενα. Ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με την παιδεία (ΗγουμενάκηςΚραβαρίτης-Λύτρας, 1999: 114), την επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την κοινωνική συμμετοχή
και την πολιτικοκοινωνική ανάπτυξη. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση είναι ουσιαστική η
πολιτισμική παρέμβαση του Τ.Ε.Ι. στα δρώμενα της πόλης.
Η παρέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε με τις ακόλουθες δράσεις:
2.1. Το Νοέμβριο του 2001 λίγο πριν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομίσματος το Τμήμα
Τουριστικών Επιχειρήσεων οργάνωσε Ημερίδα με τίτλο «Ευρώ και Επιχειρήσεις» με στόχο
να ενημερώσει την τοπική κοινωνία για το νέο νόμισμα. Στην Ημερίδα αυτή προσκλήθηκαν,
ως εισηγητές, καθηγητές από Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Αθήνας αλλά και στελέχη από τον
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Τραπεζικό χώρο. Μάλιστα, στην οργάνωση της ημερίδας η συμμετοχή των φοιτητών ήταν
ουσιαστική. Με πυρήνα τους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου που παρακολουθούσαν το μάθημα
«Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων» δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες εργασίας που
ανέλαβαν η κάθε μια ένα ξεχωριστό έργο διεκπεραίωσης. Έτσι διαμορφώθηκε α) η ομάδα
υποδοχής εισηγητών, με έργο την οργάνωση της μετακίνησης, υποδοχής και φιλοξενίας των
εισηγητών (κρατήσεις εισιτηρίων, υποδοχή, κρατήσεις ξενοδοχείων, μετακινήσεις, κ.λπ.) β) η
ομάδα προβολής, με έργο την προβολή της ημερίδας στην τοπική κοινωνία, τη σχεδίαση της
σχετικής αφίσας και του προγράμματος και τη διανομή των προσκλήσεων στους φορείς της
πόλης, γ) η ομάδα γραμματειακής υποστήριξης της ημερίδας, με έργο την υποδοχή των
προσκεκλημένων, την διευθέτηση του χώρου προσφοράς αναψυκτικών κ.λπ.
Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία του Τμήματος Τουριστικών
Επιχειρήσεων. Στον τοπικό τύπο δημοσιεύθηκαν ευμενή σχόλια για την επιτυχία της
ημερίδας 4 . Μάλιστα το τηλεοπτικό κανάλι της Άρτας ΑRΤV που εκπέμπει σ΄ όλη την
περιφέρεια της Ηπείρου προέβη σε μαγνητοσκόπηση και προβολή όλης της ημερίδας κατ΄
επανάληψη. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η τοπική κοινωνία αποδέχεται τέτοιες πρωτοβουλίες
και παρότρυνε τους διοργανωτές να συνεχίσουν αυτού του είδους τις εκδηλώσεις.
2.2. Το Μάρτιο του 2002, το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων φιλοξένησε στις
εγκαταστάσεις του το, διάρκειας τριών εβδομάδων, εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ. 5 ). Για τρεις
εβδομάδες η πόλη της Ηγουμενίτσας φιλοξένησε περίπου ογδόντα νεοδιορισμένους
δημοσίους υπαλλήλους από τους νομούς της Θεσπρωτίας, των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας, της
Άρτας και της Κέρκυρας. Χάρη στην πρωτοβουλία του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων
η πόλη της Ηγουμενίτσας υποδέχτηκε για πρώτη φορά εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ.
ενώ μέχρι τότε αυτά ελάμβαναν χώρα στα Ιωάννινα, στην Κέρκυρα και στην Άρτα. Έτσι
δόθηκε η ευκαιρία στους είκοσι εισηγητές – ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά
και του ιδιωτικού τομέα που μετακινήθηκαν από την Αθήνα να γνωρίσουν από κοντά την
Ηγουμενίτσα και τους χώρους του Τ.Ε.Ι. και να διαμορφώσουν και να μεταφέρουν τη νέα
εικόνα της πόλης (ξενοδοχειακή υποδομή, συνεδριακός χώρος, φυσικό και δομημένο
περιβάλλον κ.λπ.) όπως αυτή προκύπτει από την ανάπτυξη της την τελευταία δεκαετία.
2.3. Το Μάιο του 2002 το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων προχώρησε στη διοργάνωση
της 1ης Πολιτιστικής Εβδομάδας με θέμα «Τουρισμός – Πολιτισμός – Αθλητισμός». Την
πραγματοποίησή της ανέλαβαν οι φοιτητές του μαθήματος «Οργάνωση Συνεδρίων και
εκδηλώσεων» πλαισιωμένοι από εθελοντές από άλλα εξάμηνα σπουδών και από τα τρία
Τμήματα του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας. Το σκεπτικό αυτής της διοργάνωσης ήταν να
παρουσιασθούν στην τοπική κοινωνία οι δημιουργίες των φοιτητών που είχαν
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους από τις ομάδες Θεάτρου, Φωτογραφίας,
Ζωγραφικής, Μουσικής, Παραδοσιακών χορών και Αθλητισμού. Στο πλαίσιο της
Πολιτιστικής Εβδομάδας που πραγματοποιήθηκε 27-31/6/2002, δόθηκε θεατρική παράσταση
με το έργο του Βασίλη Ζιώγα «Εστιατόριο ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ» στο συνεδριακό κέντρο του
Τ.Ε.Ι., οργανώθηκε μουσική βραδιά από την ομάδα των φοιτητών, έκθεση ζωγραφικής,
φωτογραφίας και κατασκευών των φοιτητών, έγινε αιμοδοσία, συμβολικός καθαρισμός
4

βλ. άρθρα στις εφημερίδες ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ,
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και λειτουργεί από το 1986 ως θεσμός εκσυγχρονισμού της Ελληνικής
Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.). Η Ε.Σ.Δ.Δ. έχει ως στόχο τη δημιουργία στελεχών για τη Δημόσια Διοίκηση
(Κεντρική, Περιφερειακή και Αυτοδιοίκηση) και στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών ταχείας εξέλιξης με
ικανότητες στην επίλυση προβλημάτων, στο σχεδιασμό και την άσκηση της δημόσιας πολιτικής. Το ΙΝ.ΕΠ.
στοχεύει την εισαγωγική εκπαίδευση των νεοδιοριζόμενων στο δημόσιο τομέα, όσο και στην επιμόρφωση των
ήδη υπηρετούντων δημόσιων υπάλληλων.
5
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ακτών, αγώνες 5Χ5 και Μπιτς Βόλεϊ, παράσταση παραδοσιακών χορών σε συνεργασία με
τον τοπικό Φιλοπρόοδο Όμιλο Ηγουμενίτσας (Φ.Ο.Η.) και προσκλήθηκε για συναυλία το
δημοφιλές συγκρότημα «Τα Ξύλινα Σπαθιά». Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις υπήρξε
ελεύθερη για το κοινό.
Επίσης ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα της Πολιτιστικής Εβδομάδας είχε το Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ». Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες παρουσίασαν
δημιουργίες τους στο χώρο της έκθεσης που έτυχαν θερμής αποδοχής από τους φοιτητές.
Μάλιστα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ξεναγήθηκαν από τους φοιτητές στους χώρους του
Τ.Ε.Ι. και ενημερώθηκαν για τη διαδικασία διδασκαλίας παρακολουθώντας μαθήματα στις
αίθουσες.
Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της Πολιτιστικής Εβδομάδας και παράλληλα
αποδεικτικό στοιχείο της «δίψας» της τοπικής κοινωνίας για πολιτιστικού χαρακτήρα
πρωτοβουλίες του Τ.Ε.Ι. είναι το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις καλύφθηκαν οικονομικά σχεδόν
εξ ολοκλήρου από χορηγίες του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.), της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Επιμελητηρίου και
από μεμονωμένους επαγγελματίες της πόλης. Τα καθημερινά δρώμενα της Πολιτιστικής
Εβδομάδας υπήρξαν το σημείο αναφοράς των συζητήσεων της τοπικής κοινωνίας και
καθημερινά υπήρχαν ευμενή σχόλια στον τοπικό τύπο. Χάρη στην Πολιτιστική Εβδομάδα οι
κάτοικοι της πόλης επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. και σχημάτισαν άποψη για τα
δρώμενα στους χώρους του. Αυτή η προσέγγιση άλλαξε προς το καλύτερο την «εικόνα» των
κατοίκων για τους φοιτητές. Εκτός όμως από την επίδραση στην τοπική κοινωνία η
Πολιτιστική Εβδομάδα επέδρασε και στην ίδια τη φοιτητική κοινότητα. Αμέσως μετά από
αυτή οι πολιτιστικές ομάδες των φοιτητών αυξήθηκαν αριθμητικά και εμπλουτίσθηκαν
θεματικά. Έτσι στη συνέχεια λειτούργησαν δύο θεατρικές ομάδες, ομάδα κλασικού
μπαλέτου, ομάδα ποίησης και λογοτεχνίας και εμπλουτίστηκε με νέες αθλητικές
δραστηριότητες η ομάδα αθλητισμού.
2.3. Η αποδοχή της 1ης Πολιτιστικής Εβδομάδας από τους κατοίκους και τους φορείς της
πόλης, υποχρέωσε το Τ.Ε.Ι. να δραστηριοποιηθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους 2002-2003 και να οργανώσει τη 2η Πολιτιστική Εβδομάδα. Αυτή πραγματοποιήθηκε
από 26-30/6/2003 και υπήρξε για άλλη μια φορά σημαντικό γεγονός τόσο για την
ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και για την τοπική κοινωνία.
Η 2η Πολιτιστική Εβδομάδα είχε ως θέμα «Τουρισμός – Λογοτεχνία – Επικοινωνία».
Σ΄ αυτή εντάχθηκε και η πρώτη καθομολόγηση πτυχιούχων του Τμήματος Τουριστικών
Επιχειρήσεων. Την έναρξη της Πολιτιστικής Εβδομάδας κήρυξε ο Νομάρχης Θεσπρωτίας ο
οποίος παράλληλα απένειμε τα βραβεία στους νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας με
θέμα «Ο Αχέροντας με τα μάτια των φοιτητών», που συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα
Τουριστικών Επιχειρήσεων και τη Νομαρχία. Τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας και
δημιουργίας φοιτητών πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας. Στην έναρξη της
Πολιτιστικής Εβδομάδας παρουσιάσθηκε η χορογραφία «Libertango» από την ομάδα
κλασικού χορού του Τ.Ε.Ι.
Στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Εβδομάδας παρουσιάσθηκαν από τους φοιτητές η
Θεατρική παράσταση «Πικ – Νικ» του Γουίλιαμ Ίνγκ, παραδοσιακοί χοροί (με τη συμμετοχή
της ομάδας παραδοσιακών χορών των φοιτητών, του Φιλοπρόοδου Ομίλου Ηγουμενίτσας
(Φ.Ο.Η.) και του συγκροτήματος του Δήμου Σαγιάδας) και δόθηκε συναυλία από τη μουσική
ομάδα των φοιτητών. Εκτός όμως από τις δημιουργίες των φοιτητών, έλαβαν χώρα και
κοινωνικού χαρακτήρα εκδηλώσεις προσφοράς προς τους κατοίκους της πόλης όπως
Καθαρισμός των Ακτών και Αιμοδοσία.
Επίσης στην διαρκή προσπάθεια ανάδειξης του Τ.Ε.Ι. και της πόλης, εντάχθηκε στο
πλαίσιο της Πολιτιστικής Εβδομάδας διήμερο συνέδριο με θέμα «Τουριστική Ανάπτυξη και
Διαχείριση Πολιτιστικών Αγαθών». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του
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Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης που ανέλαβε την κάλυψη του κόστους. Στο συνέδριο
συμμετείχαν, ως εισηγητές, καθηγητές εκτός από το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και
από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στελέχη από τον
επαγγελματικό τουριστικό χώρο, δημοσιογράφοι, συγγραφείς και ηθοποιοί. Το συνέδριο
παρακολούθησαν εκτός από τους φοιτητές και 60 δημόσιοι υπάλληλοι από τις Περιφέρειες
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, τις Ν.Α. Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και
Αιτωλοακαρνανίας, των αντίστοιχων Ο.Τ.Α., των Αναπτυξιακών Εταιρειών, των
Πολιτιστικών Εταιρειών, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της ΣΤΕ
Κέρκυρας, των Επιμελητηρίων και στελέχη που ασχολούνται με θέματα τουρισμούπολιτισμού 6 . Στη διήμερη διάρκεια του Συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία σε καθηγητές του
τουριστικού τομέα, επαγγελματίες του χώρου και φοιτητές να διατυπώσουν και να
ανταλλάξουν απόψεις για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης πολιτιστικών
αγαθών με επίκεντρο την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά. Επίσης εμπεδώθηκε η συνεργασία
μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. και των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων
διαχείρισης τουρισμού και πολιτισμού της πόλης. Ενδεικτικό αυτής της συνεργασίας και της
πολιτιστικής παρέμβασης του Τ.Ε.Ι. στα δρώμενα της πόλης είναι η συμμετοχή της μουσικής
ομάδας του Τ.Ε.Ι. σε μουσική εκδήλωση που οργάνωσε την «Παγκόσμια Ημέρα κατά των
Ναρκωτικών» το Κέντρο Πρόληψης «Αριάδνη». Επίσης η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Θεσπρωτίας ενέταξε μέλη της μουσικής ομάδας του Τ.Ε.Ι. στην αντιπροσωπεία που
συμμετείχε σε φεστιβαλικές εκδηλώσεις στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, στο πρώτο
δεκαήμερο του Ιουλίου.
Οι πολιτιστικές αυτές δράσεις ενεργοποίησαν τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο
και την τοπική κοινωνία σε μια αμφίδρομη δημιουργική σχέση. Οι φορείς της πόλης ήλθαν σε
επαφή με τους παράγοντες του Τ.Ε.Ι. (καθηγητές, φοιτητές) σε αναζήτηση δημιουργικών
διεξόδων για την πόλη. Για παράδειγμα αναφέρεται η συμμετοχή φοιτητών, για πρώτη φορά,
στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια του Σουλίου. Η συμμετοχή των φοιτητών σ΄
αυτές υπήρξε ενεργή και ενθουσιώδης. Ομάδα φοιτητών συμμετείχε στα δρώμενα της
αναπαράστασης των αγώνων των Σουλιωτών και έτυχε ευμενών σχολίων. Ο διαγωνισμός
φωτογραφίας που οικονομικά καλύφθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας
έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές να επισκεφθούν τις πηγές του Αχέροντα και μέσω της
φωτογραφίας να μεταφέρουν τη μοναδικότητα του φυσικού αυτού τοπίου σε γνωστούς και
φίλους. Η συνεργασία Τ.Ε.Ι. και Ν.Α. οδήγησε σε ανάληψη δράσεων που είχαν ως
αποτέλεσμα να γίνουν γνωστές στους φοιτητές και μέσω αυτών σ΄ όλη την Ελλάδα, η
μοναδικότητα του φυσικού τοπίου της Θεσπρωτίας αλλά και η πλούσια αρχαιολογική της
κληρονομιά δεδομένου, ότι οι φοιτητές που σπουδάζουν στην Ηγουμενίτσα προέρχονται από
όλα τα μέρη της χώρας, καθιστώντας αυτούς τους καλύτερους διαφημιστές.
3. Συμπέρασμα
Αποδεικνύεται ότι μέσα από τις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνουν οι
φοιτητές με την εποπτεία των καθηγητών επιτυγχάνουν να ενεργοποιήσουν τις δημιουργικές
δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας. Όχι μόνο επιτυγχάνουν την ενεργό συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας στα δρώμενα της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά πολύ περισσότερο προκαλούν το
ερέθισμα για την ανάληψη πρωτοβουλιών προκαλώντας την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών
στα πολιτισμικά δρώμενα της πόλης. Από τη γόνιμη αλληλεπίδραση τοπικής κοινωνίας
(Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Δήμου, επαγγελματικών φορέων, επιστημονικών συλλόγων,
πολιτιστικών σωματείων και κατοίκων) και ακαδημαϊκής κοινότητας (Καθηγητές, Φοιτητές,
6

σε τοπικό επίπεδο για την πολιτισμική ανάπτυξη, ουσιαστικός είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και
β΄ βαθμού. βλ. Μυλωνόπουλος, Δ. (2001), Στοιχεία Δικαίου, Σταμούλης, Αθήνα, σελ. 188-201
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Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό) δημιουργείται το κατάλληλο πολιτισμικό περιβάλλον ως
αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πόλης υποδοχής,
καθώς είναι γενικά αποδεκτό ότι σε τοπικό επίπεδο η πολιτιστική διάσταση θεωρείται
απαραίτητη συνιστώσα της ανάπτυξης αφού τα εργαλεία και τα μέσα που χρησιμοποιεί
συντελούν στη συμμετοχή, στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των πολιτών
(Bianchini:1999).
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Η ερευνητική διαχείριση των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων και η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας στον τουρισμό
Νικόλαος Μπούκας, Εργ. Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Το σύγχρονο ελληνικό προϊόν διέπεται, κατά κύριο λόγο, από μία σειρά
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όπως ο ηλιοκεντρισμός, η εμπορευματικοποίηση, η
μαζικότητα και μαζική κατανάλωση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν μη
ανταγωνιστικό και ανταλλάξιμο μόνο βάσει της τιμής του. Παράλληλα, η εποχικό- τητα του
τουρισμού στη χώρα μας, με διάρκεια πέντε με εφτά μήνες ετησίως, η έλλειψη
επαγγελματικής κατάρτισης, το ετεροχρονισμένο μάρκετινγκ και πολλές φορές, ο ελλιπής
ή/και ανύπαρκτος τουριστικός σχεδιασμός επιβαρύνουν την εν λόγω κατάσταση.
Ωστόσο, η Ελλάδα, χώρα με ιδιαίτερα έντονη φυσική και πολιτιστική ποικιλότητα μπορεί να
ξεφύγει από το στερεοτυπικό προφίλ των τριών ¨Σ¨ κάνοντας στροφή προς ένα ηπιότερο και
ποιοτικότερο προϊόν που, και θα διαφοροποιήσει το συνολικό τουριστικό προϊόν οδηγώντας
παράλληλα στην αειφορία, αλλά και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο του
τουρισμού.
Η ερμηνευτική διαχείριση των τουριστικών πόρων, δηλαδή η διαχείριση μέσω
επικοινωνιακών μεθόδων, κατάλληλα σχεδιασμένων για την αποκάλυψη μηνυμάτων και
σχέσεων της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς στο κοινό και τους επισκέπτες,
διαμέσου πρωτογενών εμπειριών με αντικείμενα, τεχνουργήματα, τοπία ή τοποθεσίες, είναι
μία αποτελεσματική λύση τόσο για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού όσο και για την
ενασχόληση επιστημονικού προσωπικού με τον τομέα του τουρισμού.
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Η ερμηνευτική διαχείριση της κληρονομιάς είναι μία διεπιστημονική διαδικασία που
προϋποθέτει πολυποίκιλες γνώσεις και γι’ αυτόν το λόγο εμπλέκει τομείς όπως αυτών της
επικοινωνίας , του τουριστικού σχεδιασμού, του μάρκετινγκ, της αρχαιολογίας , της
ψυχολογίας, της γεωγραφίας, των νέων τεχνολογιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να
αξιοποιηθεί καλύτερα το έμψυχο κεφάλαιο της χώρας προωθώντας έτσι ένα μοντέλο
τουριστικής ανάπτυξης με αξία σε βάθος χρόνου και με αξιόλογα μελλοντικά αποτελέσματα
αφενός για τον τομέα του τουρισμού και αφετέρου για τον τομέα της απασχόλησης.
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Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού:
Η περίπτωση του Ιατρικού Τουρισμού
Θεόδωρος Παπαηλίας, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά
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Επιχειρηματικότητα των Σπουδαστών στον
Τουρισμό σε Προστατευμένες Περιοχές
Νικόλαος Καρανάσιος, Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Σερρών

Προσπαθώντας να δώσουμε απαντήσεις στην προετοιμασία των σπουδαστών μας,
ώστε ως απόφοιτοι να έχουν τα περισσότερα δυνατά εφόδια για να τύχουν μιας σημαντικής
καριέρας, αναζητούμε ενδεχόμενα τα οποία να είναι συμβατά με τις ειδικότητες των σπουδών
τους και ταυτόχρονα να είναι «στα μέτρα τους».
Από την πλευρά της Εθνικής Οικονομίας, αφενός μεγάλο μέρος του Εθνικού Προϊόντος
προέρχεται από τον Τουρισμό, αφετέρου φαίνεται να χάνει η χώρα μας μερίδιο της
παγκόσμιας αγοράς, καθώς επίσης, παρατηρείται ένα τεράστιο απόθεμα δυνατοτήτων
ανάπτυξης του τουρισμού, αφού σήμερα επικεντρώνεται στον παραθεριστικό.
Η προετοιμασία των σπουδαστών σε θέματα επιχειρηματικότητας, δεν περιορίζεται
στο σκοπό της δημιουργίας επιχειρήσεων ή την αυτοαπασχόληση. Όσοι προετοιμάζονται
στην επιχειρηματικότητα, ιδίως μέσα από τις δομές των Γραφείων Διασύνδεσης,
διατυπώνουν επιχειρηματικές ιδέες που εκφράζουν την επιθυμία τους να ασχοληθούν με
κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, κατά συνέπεια, αυτός θα είναι και ο κλάδος στον οποίο και θα
προσπαθήσουν να δραστηριοποιηθούν, κατά κύριο λόγο. Έτσι, είτε συμμετέχοντας σε
επιχειρηματικές ομάδες, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως εργαζόμενοι του ιδιωτικού ή
και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, θα έχουν περισσότερες δυνατότητες να εξελιχθούν, αφού
ο χώρος απασχόλησής τους «ταιριάζει» με την ψυχοσύνθεσή τους, πράγμα που σημαίνει ότι
και θα συμμετέχουν και στη σχετική διαβίου εκπαίδευση.
Τέλος, η προετοιμασία στην επιχειρηματικότητα, ιδίως όταν δεν περιορίζεται σε
γενικότητες, αλλά συνδυάζεται με τις προτιμήσεις των σπουδαστών, πράγμα που
διευκολύνεται από την υπηρεσία συμβουλευτικής του Γραφείου Διασύνδεσης, διαμορφώνει
μια στάση απέναντι στην εργασία, τέτοια που να χρησιμοποιεί κοινή γλώσσα με τον
επιχειρηματικό κόσμο και κατά συνέπεια προωθεί τη συνεργασία.
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Η έννοια της Προστατευμένης Περιοχής
Η ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη, ύστερα από τη διαπίστωση ότι οι φυσικοί πόροι δεν
είναι ανεξάντλητοι, αλλά και η πίεση των οικολογικών οργανώσεων, ήδη από τα τέλη του
19ου αιώνα, οδήγησαν στην οριοθέτηση περιοχών, στις οποίες περιορίζεται η ανθρωπογενής
δραστηριότητα ή και είναι παντελώς απαγορευμένη.
Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από:
• Βιοποικιλότητα (τόσο πανίδας, όσο και χλωρίδας, με έμφαση στα πτηνά).
• Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (μνημεία της φύσης – αισθητικά
δάση).
• Καταφύγια και εκτροφεία θηραμάτων.
• Θαλάσσια Πάρκα.
Εκτός από τις περιοχές αυτές, οι οποίες συνδέονται αποκλειστικά με τη φύση και με
βάση την εθνική και την παγκόσμια νομοθεσία, όπως είναι η συνθήκη Ramsar, η συνθήκη
της Βαρκελώνης και η οδηγία 92/43 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν οριοθετηθεί και
άλλες, με βάση τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των κατοίκων.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και με βάση το πρόγραμμα «Natura 2000», έχουν ενταχθεί και
πολλές Ελληνικές περιοχές σε ένα δίκτυο με καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξής τους, δηλαδή η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας της προστασίας, αλλά και να εποπτεύεται η τήρηση των
απαγορεύσεων.
Οι απαγορεύσεις δεν είναι απόλυτες. Για παράδειγμα, στην ευρύτερη περιοχή της
λίμνης Κερκίνης, η οποία προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar από το 1967 και ανήκει
στο δίκτυο Natura 2000, απαγορεύεται η λίπανση και ο ψεκασμός των καλλιεργειών, καθώς
και η άρδευση από τα νερά της λίμνης. Αυτό, εκτός από του ότι προκαλεί έντονη
δυσαρέσκεια των γεωργών της περιοχής, γίνεται ελάχιστα σεβαστό. Αντίθετα, οι οικιστικοί
περιορισμοί, στην ίδια περιοχή, ελάχιστα παραβιάζονται, ενώ δεν παρατηρήθηκε παραβίαση
από την πλευρά των επιχειρηματιών, είτε στον ευρύτερο μεταποιητικό τομέα, είτε στον
Τουρισμό.
Κάθε παραβίαση των περιορισμών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιθυμία των ανθρώπων
να μεγιστοποιήσουν το εισόδημά τους. Από μια διερεύνηση της στάσης των κατοίκων, που
διενήργησε ο συνεργάτης κ. Βασίλειος Τσούκας το 2004, διαφάνηκε ότι η ροπή προς
παραβίαση των νομικών περιορισμών είναι αντιστρόφως ανάλογη με το επίπεδο τυπικής
εκπαίδευσης των κατοίκων της περιοχής.
Το μεγαλύτερο μέρος των προστατευμένων περιοχών βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία,
όπου υπάρχει επικέντρωση, από πλευράς έκτασης, στο Νομό Σερρών. Στην πραγματικότητα
οι προστατευμένες περιοχές καλύπτουν περισσότερο από το 65% της συνολικής έκτασης του
Νομού! Ένα πραγματικό «εργαστήριο» για τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ υποθέσεων,
ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Η έννοια της επιχειρηματικότητας
Η απόπειρα ορισμού της επιχειρηματικότητας, που να διατυπώνεται ενώπιον
εξειδικευμένων προσώπων, θα ήταν μέγα ατόπημα. Όχι εξαιτίας του κινδύνου να
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αντιμετωπιστεί ως μια, ακόμη, απόπειρα ορισμού ως προσβολή, αφού για τον καθένα θα ήταν
πιθανό να θεωρήσει ότι ο ορισμός που έχει υιοθετήσει είναι πληρέστερος, αλλά, μόνο επειδή,
οποιοσδήποτε ορισμός είναι ένας περιορισμός, εντάσσοντας ή απορρίπτοντας την ένταξη στα
πλαίσιά του, προσώπων και δράσεων, αναιρώντας τη βασική αρχή, ότι η επιχειρηματικότητα
ξεκινά από την απόλυτη ελευθερία της σκέψης, με μόνο περιορισμό της δράσης, αυτόν που
θέτουν οι Νόμοι.
Η έννοια της επιχειρηματικότητας, στο μέρος που είναι χρήσιμη στο παρόν θέμα, εξετάζεται
ως:
• Αποδοχή του κινδύνου απώλειας περιουσιακών στοιχείων, ως ένα από τα
τιμήματα για την απόκτηση συνεχώς αυξανόμενου πλούτου.
• Αποδοχή της πιθανότητας αποτυχίας, ως ενδεχόμενης έκβασης των
προσπαθειών επιτυχίας. Ότι, δηλαδή, η αποτυχία δεν σημαίνει
αναγκαστικά και καταστροφή.
• Βαθιά συνειδητοποίηση ότι η επιτυχία στην αγορά είναι άμεση συνάρτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων των αντικειμένων, επί των οποίων υπάρχει συμμετοχή
στη λήψη αποφάσεων.
• Καθαρή αντίληψη, ότι η συνεχώς αυξανόμενη απόκτηση πλούτου δεν είναι
δυνατή, παρά μόνο με απόλυτη τήρηση των Νόμων και των Κανόνων.
• Προθυμία ανατροπής των κατεστημένων απόψεων, δηλαδή καινοτομική οπτική,
έστω και ως «δημιουργική αντιγραφή».
• Παγίωση της αντίληψης ότι οι καταναλωτές δεν εκπαιδεύονται. Οι επιχειρήσεις
είναι αυτές που προσαρμόζονται στις επιθυμίες των καταναλωτών.
• Απόρριψη των χρηματοδοτήσεων από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ως
σημείο εκκίνησης της επιχειρηματικής δράσης. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές είναι
σημαντικές και χρήσιμες προκειμένου να υλοποιηθούν μεγαλύτερες επενδύσεις
και να κερδοφορήσουν ταχύτερα.
Επιγραμματικά, για την οικονομία της εκδήλωσης, η έννοια επιχειρηματικότητας
μπορεί να επικεντρωθεί στο τρίπτυχο:
Φιλοδοξία – Τόλμη – Τεχνική Προετοιμασία.
Η επιχειρηματικότητα των σπουδαστών
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η επιχειρηματικότητα διατρέχει όλες τις Στρατηγικές, όλες
τις πολιτικές και όλα τα όργανα της Ευρώπης. Η ασήμαντη, μέχρι σήμερα επιτυχία τους,
βρίσκει επιχειρήματα που τη δικαιολογούν και δεν είναι δυνατό να απορριφθούν άκριτα.
Πράγματι, είναι ανάγκη να επεκταθεί η διάδοση του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως είναι αληθές ότι το πολύπλοκο σύστημα της δημόσιας διοίκησης
εμποδίζει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αποθαρρύνει την επιχειρηματικότητα.
Πράγματι τα εργαλεία χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων ακολουθούν τη λογική του
Τραπεζικού συστήματος, δηλαδή οδηγούνται στις μεγάλες και πλέον φερέγγυες. Πράγματι τα
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου δεν οδηγούνται στις νέες επιχειρήσεις, πολύ
περισσότερο, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση «νέων» τεχνολογιών, που πρέπει να
αποδείξουν ότι έχουν ήδη αγορά και ουσιαστικά αυτοαναιρούνται.
Υπάρχει, όμως, μια συνολική εμπλοκή στην αντιμετώπιση της επιχειρηματικότητας
των σπουδαστών, σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία, κατά τη γνώμη μου προκαλεί τη συνεχή
υστέρηση της Ευρώπης απέναντι στις ανταγωνιζόμενες περιοχές της γης. Πρόκειται για τη
μεταφορά καλών πρακτικών, της συγκριτικής αξιολόγησης, γνωστής ως Benchmarking,
καθώς και της ταύτισης της καινοτομίας με τις επιστημονικές ανακαλύψεις.
Η ανάγκη τεκμηρίωσης μας οδηγεί όλους στα δημοσιευμένα στοιχεία, κυρίως από τη
Βρετανία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Τα δημοσιευμένα στοιχεία, όμως, αφορούν τις πλέον
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σημαντικές περιπτώσεις, αυτές με τη μεγαλύτερη επιτυχία και κυρίως αυτές που είναι
συνδεδεμένες με τις πρώτες εφαρμογές των Επιστημονικών ανακαλύψεων, όπως είναι αυτές
που ανήκουν στον τομέα της πληροφορικής και της βιοτεχνολογίας.
Η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας των σπουδαστών
μας δεν είναι δυνατό να επικεντρώνεται στη μεταφορά καλών πρακτικών από τις
επιστημονικές δημοσιεύσεις, επειδή αυτές στηρίζονται στη δημιουργία επιχειρήσεων από
ερευνητές, κυρίως υποψήφιους διδάκτορες, όπως για παράδειγμα οι «Τεχνοβλαστοί», πράγμα
το οποίο, προς το παρόν, δεν έχει εφαρμογή στα ΤΕΙ.
Η ίδια βιβλιογραφία, στην οποία αναφέρονται οι καλές πρακτικές και αυτές
συναξιολογούμε και από αυτές αντλούμε τα παραδείγματα καινοτομίας, αναφέρει και
μεγάλους αριθμούς, σε ότι αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων από σπουδαστές, χωρίς να
αναφέρονται οι επιχειρηματικές ιδέες τις οποίες αφορούν. Από σκόρπιες αναφορές και
κυρίως από φορείς που δεν ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν ακαδημαϊκώς τα αποτελέσματά
τους, όπως είναι το European Business & Innovation Centres Network, το National Business
Incubators Association και άλλους παρόμοιους, φαίνεται ότι η αναζήτηση καλών πρακτικών
έχει ανάγκη αναζήτησης στην πλατειά βάση, η οποία δεν παρουσιάζει ακαδημαϊκό
ενδιαφέρον, παράγει, όμως, τους μεγάλους αριθμούς νέων επιχειρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται και πάλι για την «οικονομία της γνώσης», στο μέτρο
που η δημιουργία επιχειρήσεων από σπουδαστές ή και νέους πτυχιούχους, τόσο σε ότι αφορά
το παραγωγικό μέρος των αγαθών ή υπηρεσιών, όσο και στις διοικητικές εφαρμογές.
Επιχειρηματικότητα στις Προστατευμένες Περιοχές
Οι προστατευμένες περιοχές χαρακτηρίζονται από Νομικούς περιορισμούς των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Η οποιαδήποτε επιχειρηματική, έναντι της κερδοσκοπικής,
δράση στις περιοχές αυτές, είναι δυνατή μόνο εφόσον:
• Γίνονται κατανοητοί οι περιορισμοί, οι οποίοι είναι διατυπωμένοι με την
επιστημονική ορολογία, κατανοητή μόνο από πρόσωπα των οποίων η εκπαίδευση
επιτρέπει να την κατανοούν στο σύνολό της. Σε αντιδιαστολή, οι αυτοδίδακτοι
κατανοούν αποσπάσματα, με αποτέλεσμα να μην κατανοούν τις μεταβολές, που
συνεχώς συμβαίνουν, καθώς και να μην αντιλαμβάνονται την ανάγκη και την
έκταση της επιστημονικής τεκμηρίωσης.
• Είναι δυνατή η εξέταση των επιχειρηματικών ιδεών με αναλυτικές και συνθετικές
μεθοδολογίες που αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα, η οποία στην περίπτωση
των προστατευμένων περιοχών είναι πολλαπλάσια των μη προστατευμένων.
• Έχει εκπονηθεί ένα πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο.
Η φυσιογνωμία των προστατευμένων περιοχών οδηγεί σε μια σειρά από αναγκαία
στοιχεία, προκειμένου, η επιχειρηματικότητα να είναι εφικτή, όπως:
• Επιστημονική τεκμηρίωση όλων των σχεδιαζόμενων ενεργειών.
• Πιστοποίηση όλων των σχεδιαζόμενων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
• Συνέργεια με όλες τις υπόλοιπες τοπικές δραστηριότητες.
• Πρόβλεψη συμμετοχής σε τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή θεματικά δίκτυα.
• Ανατρεπτική προδιάθεση, σε ότι αφορά τις κατεστημένες απόψεις, από την οποία
θα προκύψουν καινοτομίες, χωρίς να συγκρούονται με τη Νομοθεσία.
• Διαρκής επικέντρωση στην καλύτερη και συνολική ικανοποίηση των επιθυμιών
των δυνητικών πελατών.
• Ανακάλυψη και διάδοση του «μύθου» της περιοχής.
Ευρωπαϊκές Εμπειρίες
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Στο δίκτυο Natura 2000, είναι ενταγμένες και προτείνεται να ενταχθούν ένας μεγάλος
αριθμός περιοχών. Σε αντίθεση με τη χώρα μας, είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι των περιοχών οι
οποίοι ζητούν την ένταξη της περιοχής τους σε καθεστώς Προστατευμένης Περιοχής. Αυτό
συμβαίνει επειδή οι περιοχές αυτές είναι, ως επί το πλείστον, ορεινές και απομονωμένες,
κατάλληλες μόνο για βοσκή, η οποία εγκαταλείπεται σ’ ολόκληρη της Ευρώπη.
Οι ίδιοι οι κάτοικοι, βλέπουν την αξία της γης να αυξάνει, εξαιτίας της προστασίας, ενώ η
εγκατάλειψη των ορεινών και απομονωμένων οικισμών μειώνει τη ζήτηση ανάλογα, των μη
προστατευμένων. Αντίθετα, μέσα από το καθεστώς προστασίας, μολονότι περιορίζεται
δραστικά η οικιστική παρέμβαση, αυξάνεται η ζήτηση, εξαιτίας της εγγύησης την οποία δίνει
η διατήρηση του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα, μέσα από τη δημοσιότητα του δικτύου, η
περιοχή γίνεται γνωστή.
Οι ίδιοι οι κάτοικοι διαπιστώνουν ότι η προστασία δημιουργεί νέες μορφές εκμετάλλευσης, οι
οποίες δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης μεγαλύτερων εισοδημάτων, από εργασίες που τους
φέρνουν πλησιέστερα στον αστικό τρόπο ζωής, αν μη τι άλλο, προσελκύοντας τους αστούς.
Έτσι, παρατηρείται ότι σε χώρες κατεξοχήν ορεινές, όπως και η χώρα μας, κυρίως στον
Αλπικό χώρο (Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία) η ένταξη των περιοχών στις
Προστατευμένες, δημιούργησε νέα επαγγέλματα, αναβάθμισε τα εισοδήματα και αποτέλεσε
τη βάση για τη δημιουργία μεγάλου αριθμού νέων επιχειρήσεων, με καινοτόμο χαρακτήρα,
από τοπικούς μικρο-επενδυτές.
Μόνο στην Αυστρία, υπολογίζεται ότι η συμμετοχή αυτών των εισοδημάτων, συνεισφέρει
στο ΑΕΠ περίπου 15%, σε αντιπαράθεση με τη χώρα μας, η οποία θεωρείται σημαντικός
τουριστικός προορισμός, η οποία καθηλώνεται στο 5%.
Είναι φυσικό να αντιτείνει κάποιος τη γεωγραφική θέση και τις αποστάσεις από τις περιοχές
με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και μάλιστα υψηλού εισοδήματος και να μην έχει άδικο.
Όπως είναι αρκετοί και αυτοί οι οποίοι βλέπουν τον αγροτουρισμό με μεγάλη δυσπιστία,
αφού η ιδέα του συμπληρωματικού εισοδήματος των εν ενεργεία αγροτών είναι συνδεδεμένη
με την επιθυμία του καθαρώς αστικού πληθυσμού να αποκτήσει επαφή με τη φύση. Όπως
λένε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει χωριό!
Μια άλλη αντιμετώπιση της οικονομικής ανάπτυξης της υπαίθρου, ιδιαίτερα των
προστατευμένων περιοχών, επικεντρώνεται στη δημιουργία εξαρτημένων θέσεων εργασίας
σε δραστηριότητες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμη και
δραστηριότητες Πληροφόρησης ανατίθενται σε επιχειρηματικές μονάδες, ανάλογα με την
προσφορά που υποβάλλουν.
Η περίπτωση της Καλαβρίας, όπου τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά
είναι εξαιρετικώς όμοια με αυτά της χώρας μας, δυο παραδείγματα είναι, νομίζω, αρκετά για
να δείξουν επιτυχημένες πρακτικές, μολονότι ανεφάρμοστες στη χώρα μας.
Η πρώτη αφορά τον ορεινό όγκο της Sila, μερικά χιλιόμετρα βορειότερα από την
περιοχή των Ελληνόφωνων χωριών, όπου έχουν δημιουργηθεί μικρές επιχειρήσεις εστίασης
και αναψυχής, καθώς και καταστημάτων πώλησης αντικειμένων, στα οποία περιλαμβάνονται
και τοπικά προϊόντα, αλλά δεν καλύπτουν περισσότερο από ένα μικρό ποσοστό, με κοινές
υπηρεσίες μεταφορών, προβολής και διαχείρισης, καθώς και παροχής υπηρεσιών, όπως
ιππασία, ορεινό ποδήλατο, συλλογή βοτάνων, ορειβασία, περιπλάνηση στο δάσος και
οργανωμένης ψυχαγωγίας.
Η δεύτερη αφορά την προστατευμένη περιοχή του Κρότωνα (Isola Capo Rιzzuto),
χαρακτηρισμένη και ως θαλάσσιο πάρκο. Οι αλιείς της περιοχής, μετά την απαγόρευση της
αλιείας στην περιοχή, δημιούργησαν μια σειρά από Συνεταιρισμούς. Ένας από αυτούς
μετέτρεψε τον όρμο που χρησιμοποιούσαν ως ιχθυόσκαλα, σε οικολογικά ελεγχόμενο λιμάνι
για μικρά σκάφη. Μερικά από τα αλιευτικά, τα μετέτρεψαν σε περιηγητικά, τοποθετώντας
διαφανείς καρίνες, ώστε οι περιηγητές να μπορούν να βλέπουν το βυθό. Μια άλλη ομάδα,
στην ενδοχώρα, κατασκεύασε και εκμεταλλεύεται ένα ενυδρείο.
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Τοπικές Εμπειρίες
Γύρω από τη Λίμνη Κερκίνη, έναν προστατευμένο υγροβιότοπο παγκόσμιας
σημασίας, εξαιτίας της διανομής σ’ αυτόν μιας πολύ μεγάλης ποικιλίας, αλλά και μεγάλων
πληθυσμών, από αποδημητικά πτηνά, έχουν δημιουργηθεί με σειρά από οικονομικές
δραστηριότητες με αντικείμενο τον Τουρισμό. Το γεγονός ότι η ίδια η Λίμνη είναι
ανθρώπινο κατασκεύασμα (είναι τεχνητή), αφού δημιουργήθηκε από στραγγαλισμό της ροής
του ποταμού Στρυμώνα τη δεκαετία του 1920, αποτελεί μια ιδιομορφία, της οποίας η
σημασία είναι χρήσιμο να επικεντρωθεί στην ανυπαρξία κληρονομιάς, από την άποψη
κάποιας τουριστικής κουλτούρας.
Οι πρώτες, ιστορικά, αλλά και οι μεγαλύτερες, με κριτήριο τον κύκλο εργασιών και
τον αριθμό των απασχολουμένων, δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από πτυχιούχους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως δάσκαλοι, γυμναστές και πτυχιούχοι
Τ.Ε.Ι. (ένας Ιχθυολογίας, ένας άλλος Φυτικής Παραγωγής).
Ενώ στο σύνολο όλων των δραστηριοτήτων που ο κύκλος εργασιών τους εξαρτάται από τον
τουρισμό, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως αριθμός προσώπων, δεν ξεπερνούν το
3%, μετά τη στάθμιση, όμως, του κύκλου εργασιών, ή τον αριθμό θέσεων εργασίας,
ξεπερνούν το 20%.
Αυτό που είναι αξιοσημείωτο, είναι ότι ο πτυχιούχος Ιχθυολογίας δραστηριοποιείται σε
ξενώνα και ιππποτουρισμό, ενώ ο πτυχιούχος Φυτικής Παραγωγής, στην παραγωγή και
μεταποίηση πέστροφας!
Προστασία: Απειλές ή Ευκαιρίες;
Η προστασία περιοχών από τις ενοχλητικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ιδίως
εξαιτίας της συνεχώς αυξανόμενης αυστηρότητας των Νομικών περιορισμών, αλλά και της εν
γένει γραφειοκρατίας, που αυτό συνεπάγεται, δημιουργούν ένα αρνητικό επενδυτικό κλίμα.
Κατά συνέπεια απωθούν τις μεγάλες επενδύσεις και κατά μια έννοια επιτελούν το σκοπό
τους.
Η σταδιακή προσαρμογή, ιδίως εξαιτίας της γήρανσης των γεωργών και
κτηνοτρόφων, των πρωτογενών εκμεταλλεύσεων, στους περιορισμούς, έχουν ως συνέπεια τη
σταδιακή απαλλαγή του περιβάλλοντος από ρυπαντικούς παράγοντες. Αυτό έχει ως συνέπεια
τη σταδιακή βελτίωση του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του χαρακτήρα της
περιοχής, ως βιότόπου.
Όσο η περιοχή «καθαρίζει», τόσο προσελκύει την προσοχή των οργανωμένων
ομάδων που υπηρετούν την ιδέα της αειφορίας, με αποτέλεσμα την αύξηση των προσπαθειών
για περιορισμό των επισκεπτών.
Αυτό αποθαρρύνει την εν γένει επιχειρηματικότητα, δηλαδή αυτή που προσδοκά την
απόκτηση εσόδων από τη μεγιστοποίηση του αριθμού των πελατών και ανταγωνίζεται
τιμολογιακά. Οπότε, είναι εύκολο να χαρακτηριστούν αυτές οι περιοχές, ως εχθρικές προς
την επιχειρηματικότητα.
Παράλληλα, η αυξανόμενη ευαισθησία απέναντι στην απειλή των ειδών από τον κίνδυνο της
εξαφάνισης, διαμορφώνει υψηλό βαθμό απροσδιοριστίας των εξελίξεων, ειδικότερα όταν
αυτές εντάσσονται σε Νομοθετικές ρυθμίσεις, προσθέτοντας επιχειρηματικό κίνδυνο.
Ενώ το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και μάλιστα
στρεβλωμένο προς το χειρότερο, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό που παράγει τις ευκαιρίες.
Ένα σταθερό, ακόμη και εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον, δίνει τη δυνατότητα σε
οποιονδήποτε να εντοπίσει κενά και να επιχειρήσει να τα καλύψει.
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Ένα μεταβαλλόμενο, βασισμένο όμως σε σταθερές αρχές, όπως είναι η αειφορία, δεν
είναι δυνατό να αποτελέσει πεδίο ευκαιριών για τον οποιονδήποτε, όταν η πολυπλοκότητά
του δεν του είναι κατανοητή. Ένα τέτοιο αβέβαιο, σταθερών αρχών οικονομικό και νομικό
περιβάλλον, αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, όπως είναι οποιοδήποτε άλλο σύστημα που
εντάσσεται στα αντικείμενα της τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Συνεπτυγμένα και επιγραμματικά, μπορεί να διατυπωθεί με τα ακόλουθα:
Οι προστατευμένες περιοχές περιορίζουν, δεν αποκλείουν την οικονομική
δραστηριότητα.
Η ισορροπία των συστημάτων είναι δυναμική και μπορεί να επιτυγχάνεται σε διάφορα
επίπεδα οικονομικής δράσης.
Η διερεύνηση διαφορετικών επιπέδων ισορροπίας απαιτεί προηγούμενη αντίστοιχη
παιδεία.
Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. συνδυάζουν σε κάποιο ποσοστό την παιδεία που τους
επιτρέπει να ανακαλύπτουν τις δυνατότητες επιχειρηματικής παρέμβασης ώστε να
μεταθέτουν το προστατευμένο σύστημα σε νέα επίπεδα ισορροπίας, ενώ ταυτόχρονα, έχουν
αποδεχτεί τη στόχευση σε μικρά και μεσαία μεγέθη, ως αρχική δραστηριότητα.

Συμπεράσματα
Η επιχειρηματικότητα των σπουδαστών, που μπορεί να ξεκινήσει με την
προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου, κατά τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και την
απόκτηση των ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων, που να φτάνει μέχρι το σημείο υποβολής
αίτησης για χρηματοδότηση από τα τρέχοντα, εκείνη τη στιγμή, προγράμματα.
Επειδή αυτές οι δράσεις εμπλέκουν τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν
στους γονείς, αυτή η σταδιακή προετοιμασία του σχεδίου δίνει το χρόνο κατανόησης, εκ
μέρους των γονέων, να υπολογίσουν την έκταση του κινδύνου αλλά και να διερευνήσουν τη
δυνατότητα εξασφάλισης μιας προσοδοφόρας καριέρας στα παιδιά τους. Παράλληλα, με τη
σταδιακή προετοιμασία του σχεδίου και σε σχέση με την ποιότητά του, που την εξασφαλίζει
η επαγγελματική υποστήριξη, δίνει το χρόνο και για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης προς τα
παιδιά.
Η επιχειρηματικότητα των σπουδαστών στον τομέα του Τουρισμού και ειδικότερα
στις Προστατευμένες Περιοχές, που επιτρέπει να αξιοποιήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα
της δυνατότητας να κατανοούν τους πολύπλοκους και επιστημονικά διατυπωμένους
περιορισμούς και να αποκτούν δομημένες γνώσεις, σε διεπιστημονική βάση.
Συνάδει με την επιθυμία των γονέων, ιδίως όταν πρόκειται να διαθέσουν ιδιόκτητες
εκτάσεις και κτίσματα, παράλληλα με κάποιο χρηματικό κεφάλαιο, έχοντας την εντύπωση ότι
έτσι θα κρατήσουν τα παιδιά τους κοντά τους και έτσι θα
«τα προσέχουν»
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Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων
των Φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και η συμβολή τους στην ανάπτυξη
Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών
Αθανάσιος Νασίοπουλος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας
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«Ηθική και Επιχειρηματικότητα:
Μια νέα αντίληψη
Θεώρηση της Επιχειρηματικής Δράσης»
Αναστάσιος Ντάνος, Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά

1.

Εισαγωγικές διαπιστώσεις

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, άρχισε να κερδίζει έδαφος μία νέα αντίληψηπροσέγγιση για την ηθική σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και την εν γένει
επιχειρηματική δράση. Όλες, σχεδόν, οι οικονομικές σχολές -θεωρίες, υποστήριζαν μέχρι
τότε ότι η επιχειρηματική δράση είχε ως μοναδικό σκοπό την επιδίωξη του κέρδους. Η τάση
αυτή, στη διάρκεια της παραπάνω δεκαετίας, άρχισε να εγκαταλείπεται, κάτω από τις πιέσεις
των κρατών και των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, γιατί η σύνδεση της
επιχειρηματικότητας με το κοινωνικό σύνολο γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Η δεοντολογία
της εργασίας και ο κώδικας αρχών, που πρέπει να διέπει την επιχειρηματικότητα,
καταγράφονται και παρουσιάζονται ως καινούργιες κατακτήσεις των εργαζομένων.
Η επιχειρηματική δράση δεν εστιάζεται μόνον στην ανάληψη επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών με σκοπό την κερδοφορία , αλλά επιπλέον το ενδιαφέρον της εντοπίζεται στην
ανάπτυξη και δημιουργία ενός κοινωνικού προσώπου –προφίλ, κοινωνικά αποδεκτού με την
ανάδειξη της ηθικής της διάστασης και την υιοθέτηση και ενσωμάτωση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.
Η ιδέα της δημιουργίας μιας παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας προσδίδει στην
επιχειρηματικότητα έναν καθοριστικό κοινωνικό ρόλο, πέραν από την οικονομική και
παραγωγικής της διάστασης και την καθιστά φορέα αξιών και αρχών (ηθικής και
κουλτούρας). Η σύγχρονη επιχειρηματική δράση καλείται να διαδραματίσει το ρόλο της σε
ένα ανθρωποκεντρικό πλαίσιο, να προβάλλει τον κοινωνικό –ανθρωπιστικό της χαρακτήρα
και να αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως ιδιαίτερη βιοψυχική ιδιοσυστασία, ως ενιαία και
αδιάσπαστη ψυχική, πνευματική και σωματική προσωπικότητα και οντότητα.
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Στις μέρες μας η επιχειρηματικότητα και η εν γένει επιχειρηματική δράση
διαποτίζεται από ηθικές αρχές και διαπνέεται από πυρηνικές αξίες, όπως της δικαιοπραγίας,
της τιμιότητας, της αλήθειας και του σεβασμού, που διαφυλάσσουν το επιχειρηματικό
περιβάλλον από τις όποιες αποκλείσεις, που κινούνται πέραν από την ανθρωποκεντρική
διάσταση και που ενδεχόμενα θα επισκίαζαν το παραπάνω περιβάλλον από αναλγησία,
εκμετάλλευση και απανθρωπιά, τη στιγμή που η κοινωνία μας πορεύεται στην Τρίτη
βιομηχανική επανάσταση και επί το λιγότερον, στην μεταμοντέρνα εποχή.
Παρόλο που μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, εμφανίζονται βαθιές οικονομικές
μεταβολές, κοινωνικές ανακατατάξεις, ριζικές αναδιαρθρώσεις, αλματώδης εξέλιξη της
τεχνολογίας, που ασκούν άμεση επίδραση στην επιχειρηματικότητα και στην συνυφασμένη
με αυτήν λήψη των αποφάσεων, όμως δεν αντιπαρατίθενται απαραίτητα με τους γενικά
παραδεκτούς κανόνες της ηθικής που πρέπει να διέπουν το επιχειρηματικό περιβάλλον ούτε
παράλληλα είναι σε αντιδιαστολή και διαπάλη με την κοινωνική αποστολή και ευθύνη της
επιχειρηματικής δράσης, η οποία οφείλει να αναδεικνύει και να υπερτονίζει την ηθική της
συμπεριφορά.
2.

Εννοιολογική προσέγγιση της ηθικής και το περιεχόμενό της.

Η Έννοια της ηθικής προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη <<έθος>> που
δηλώνει τον ξεχωριστό χαρακτήρα ενός προσώπου(σημειωτέον ότι ο κάθε άνθρωπος είναι
μια μοναδικότητα και αποτελεί, όπως προαναφέραμε μια ιδιαίτερη βιοψυχική ιδιοσυστασία)
αλλά και την κουλτούρα μιας ολόκληρης κοινότητας και κοινωνίας. Η λέξη <<έθος>> είναι
ταυτόσημη με τη λέξη <<ήθος>> που σημαίνει το σύνολο των ψυχικών ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών του προσώπου, τον ατομικό ξεχωριστό του χαρακτήρα, αλλά και τη
συνήθεια. Στον πληθυντικό τα <<ήθη>> δηλώνουν και διαλαμβάνουν τους παραδοσιακούς
κανόνες κοινωνικής συμβίωσης. Κατά συνέπεια, η έννοια της ηθικής σχετίζεται με το ήθος
και τα ήθη, με τη συμπεριφορά, που εναρμονίζεται με το εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και
συνάδει με τους κανόνες του σωστού, του επιβεβλημένου κατά γενική παραδοχή. Έτσι, η
ενσωμάτωση της ηθικής στο επιχειρηματικό περιβάλλον συνδέεται με την υπακοή στο
θεσμικό και νομικό πλαίσιο, που πρέπει να χαρακτηρίζει την επιχειρηματική δράση, αλλά
συνάμα και με τις πυρηνικές αξίες και αρχές όπως: την αλήθεια, την τιμιότητα, τη
δικαιοπραγία και το σεβασμό. Το Διεθνές Ινστιτούτο για την ηθική (Institute for Global
Ethics) υποστηρίζει ότι ηθική αναφέρεται στην υπακοή, που δεν συνδέεται και σχετίζεται με
τους νόμους, αλλά αφορά την υιοθέτηση και εσωτερική ηθικών αξιών και αρχών από τους
εργοδότες, μετόχους, εργαζόμενους, προμηθευτές και καταναλωτές και την εν γένει
καθοδήγηση των αποφάσεων και πράξεων τους. Θεωρούμε ότι η ηθική πρέπει να αποτελεί το
στόχο και το όραμα όλων των εμπλεκομένων φορέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας
και πρωτοβουλίας.
Έτσι, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία, κατά πόσον η επιχειρηματικότητα και η εν γένει
επιχειρηματική δράση διέπεται από ηθικό στοχασμό, ή έχει εσωτερικεύσει – ενσωματώσει
ηθικές αρχές και κανόνες ή εάν ενδεχόμενα αυτό είναι αποτέλεσμα της κρατικής παρέμβασης
ή της υποχρεωτικής συμφόρησης σε διεθνή κανονιστικά πρότυπα ή των ομάδων πίεσης της
κοινωνίας, που ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ακόμα η ηθική, διαλαμβάνει και την νομοταγή συμπεριφορά, που συνδέεται με ηθικές αξίες
και αρχές, οι οποίες λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές που προδιαγράφουν την σωστή
και ηθική συμπεριφορά στους κόλπους της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, η συμβολή της
είναι καθοριστική για την άσκηση της επιτυχημένης επιχειρηματικής δράση, γιατί προτάσσει
ηθικούς κανόνες και αρχές, που συντελούν στην εξέταση της ορθότητας ή μη των
συμπεριφορών, των επιλογών και των αποφάσεων, όλων των εμπλεκομένων φορέων, με την
επιχειρηματικότητα.
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3.

Εννοιολογική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας και το περιεχόμενό της

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μία πολυδιάστατη διαδικασία. Πρόκειται για μία
δραστηριοποίηση και ικανότητα που έχει ένα άτομο μεμονωμένα ή στα πλαίσια ενός
οργανισμού να αξιοποιεί τις ευκαιρίες προκειμένου να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει
οικονομικό όφελος. Τόσον η δημιουργικότητα όσον και η καινοτομία αποτελούν βασικό
πλεονέκτημα εισόδου στην αγορά και συμβάλλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης.
Η επιτυχία μιας επιχειρηματικής ιδέας εξαρτάται από την ικανότητα συνδυασμού της
δημιουργικότητας ή της καινοτομίας με την άσκηση σωστής διαχείρισης και την ικανότητα
προσαρμογής της επιχειρηματικής δράσης σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής της. Η
επιχειρηματικότητα και η εν γένει επιχειρηματική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από την
ετοιμότητα για ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου και την επιθυμία για ανεξαρτησία και
αυτοπραγμάτωση.
Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, παραδοσιακών
ή τεχνολογικών, μικρών ή μεγάλων επιχειρήσεων. Η επιχειρηματικότητα συμβάλλει στη
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη. Οι νέες και μικρές επιχειρήσεις
δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με τις μεγάλες. Έτσι, οι χώρες που
σημειώνουν ποσοστιαία αύξηση στην επιχειρηματικότητα παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά
ανεργίας. Κατά συνέπεια η επιχειρηματικότητα συντελεί στην ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνική συνοχής στις περιφέρειες που παρουσιάζουν αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, στην
ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ένταξη
των ανέργων στην παραγωγική διαδικασία.
Επίσης, η επιχειρηματικότητα απελευθερώνει τον δυναμισμό του ατόμου, αφού η
όποια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δεν οδηγεί μόνον σε προσπορισμό χρημάτων,
αλλά παρέχει ενδεχόμενα ασφάλεια, επίπεδο ανεξαρτησίας και ενδεχόμενα υψηλότερους
στόχους όπως: παραδοχή και αυτοπραγμάτωση. Από Βρετανική έρευνα που αναφέρεται σε
οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκύπτει ότι πέραν από τα όποια υλικά κίνητρα (χρήματα,
κοινωνική θέση κ.τ.λ.) η επιλογή να ασκήσει ένα άτομο επιχειρηματική δράση στηρίζεται
στην αυτοδημιουργία (ελευθερία, ανεξαρτησία, πρόκληση). Ορισμένα άτομα που δεν
μπορούν να βρουν μία συνηθισμένη θέση εργασίας που να τους ενδιαφέρει, στην περίπτωση
αυτή η ανάληψη της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ίσως να οφείλεται εν μέρει ή εξ
ολοκλήρου σε καθαρά οικονομική ανάγκη. Η επιχειρηματική επιλογή τους παρέχει την
ελπίδα βελτίωσης της θέσης τους αλλά και της εν γένει κοινωνικής τους κατάστασης.
Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφέρουμε τη σχέση της επιχειρηματικότητας με τις
κοινωνικές επιταγές. Η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η κινητήρια δύναμη της
οικονομίας της αγοράς και τα αποτελέσμάτά της είναι: πλούτος, θέσεις εργασίας και ποικιλία
επιλογών στους καταναλωτές.
Οι αυξανόμενες προσδοκίες της κοινής γνώμης και του καταναλωτικού κοινού
οδήγησαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην υιοθέτηση επίσημων στρατηγικών για
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, που είχαν ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση κοινωνικών και
περιβαλλοντικών παραμέτρων. Η στάση αυτή συνδέεται με την δέσμευση για αύξηση της
παραγωγής, κατά τρόπο όμως φιλικό προς το περιβάλλον. Η επιχειρηματικότητα παίζει
ενδεχόμενα θετικό ρόλο στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στον τομέα υγείας,
εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας. Η επιχειρηματική δράση που σχετίζεται με την
κοινωνική οικονομία ενθαρρύνει την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαχείριση
και παροχή συναφών υπηρεσιών και συμβάλλει στην βελτίωση της καινοτομίας και του
προσανατολισμού προς τους πελάτες. Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι δυνατόν να
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συμπληρώσει τους δημόσιους πόρους και να διευρύνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται
στους καταναλωτές.
4.

Η συμβολή της ηθικής στην επιχειρηματικότητα και την εν γένει επιχειρηματική
δράση.

Η σύγχρονη επιχειρηματική κοινότητα δεν παραμένει αδρανής στους ακόλουθους
προβληματισμούς που αναφέρονται:
α) στα ανθρώπινα δικαιώματα
β) στην κοινωνική και εταιρική ευθύνη
γ)στο σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος
δ) στη δια βίου εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού
ε)στην οικονομική ηθική τάξη
Η επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί βασικό κύτταρο του οικονομικού
περιβάλλοντος στο οποίο οφείλει την ανάπτυξη και την επιτυχία της. Έτσι καθίσταται
αναγκαία η υποχρέωση υιοθέτησης ηθικής συμπεριφοράς και η συναίσθηση της κοινωνικής
ευθύνης, για την διατήρηση και ανάπτυξη ηθικών αρχών και αξιών στη σύγχρονη εποχή.
Η ηθική, κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν ευρίσκεται σε διαπάλη – αντινομία
με την επιχειρηματικότητα και την εν γένει επιχειρηματική δράση. Απεναντίας, στοχεύει
στην δίκαιη, ανθρωπιστική και ηθική διάσταση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Η
υιοθέτηση και ενσωμάτωση της ηθικής στην επιχειρηματική δραστηριότητα διασφαλίζει την
ποιότητα της επιχειρηματικής ζωής. Αναδεικνύει τα ηθικά διλήμματα με βάση τα οποία θα
πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Προβάλλει τον ηθικό
στοχασμό, ως αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρηματικότητας, και συντελεί στην διαφύλαξη
των εργασιακών δικαιωμάτων, στο σεβασμό της ανθρώπινης αξίας και την ηθική και υλική
αμοιβή.
Η ηθική στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας συνδέεται με τις ακόλουθες αλήθειες:
α) η ηθική αναφέρεται σε όλα τα ζητήματα – θέματα της επιχειρηματικής δράσης.
β) η έννοια της ηθικής διαλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους με την επιχειρηματική
δραστηριότητα και επεκτείνεται και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
γ) η ενσωμάτωση της ηθικής στην επιχειρηματικότητα έχει άμεση και θετική
επίδραση στην πορεία, στην πρόοδο, στην ευδοκίμηση και στην επιτυχία της.
Επίσης η ηθική στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, γίνεται αισθητή με
τις ακόλουθες διαστάσεις:
α) Οικονομική
β) Νομική
γ) Ηθική
α) Η οικονομική διάσταση συνδέεται με την παροχή συμβουλών για τη διευθέτηση ηθικών
ζητημάτων και την καθοδήγηση των εμπλεκομένων με την επιχειρηματικότητα, με ηθικά
πρότυπα που στοχεύουν στην μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.
β) Η νομική διάσταση σχετίζεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που θεσπίζει η
συντεταγμένη πολιτεία για να επιτύχει και να διασφαλίσει τα κατώτερα στάνταρς που
καθοδηγούν την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Οι νομικοί κανόνες ασχολούνται με την
προστασία του περιβάλλοντος (μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος, ατμοσφαιρική
ρύπανση, ρύπανση των υδάτινων πόρων και του εδάφους). Οι νόμοι έχουν υποχρεωτικό
χαρακτήρα και διαφοροποιούνται από την ηθική, που αναφέρεται σε πυρηνικές αρχές και
αξίες και δεν έχει δεσμευτικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα, παρόλο που στις περισσότερες
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περιπτώσεις οι νομοθέτες έχουν τοποθετήσει και ενσωματώσει την ηθική στα πλαίσια του
νόμου, με αποτέλεσμα ο νόμος να αποτελεί την ηθική της επιχειρηματικής δράσης.
γ) Η ηθική διάσταση αναφέρεται στις ηθικές αρχές και αξίες, αλλά και στους ηθικούς
κανόνες που πρέπει να έχει υιοθετήσει η επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ηθική
συμπεριφορά ευρίσκεται πέρα από τη συγκατάθεση και την εφαρμογή των νόμων και των
κανονισμών που επιβάλλει το κράτος. Η ηθική διάσταση δεν είναι δυνατόν να τοποθετείται
μακριά από την προαναφερόμενη νομική διάσταση.
Όλες οι πιο πάνω διαστάσεις πρέπει να καθοδηγούν τους εμπλεκόμενους με την
επιχειρηματική δράση, προκειμένου να λαμβάνουν επιτυχημένες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Επιπροσθέτως, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ηθική στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας
είναι σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλοκαθορισμού με την κοινωνική ευθύνη. Η κοινωνική
ευθύνη σχετίζεται με την ηθική συμπεριφορά στη διαδραμάτιση της επιχειρηματικότητας και
την χρησιμοποίηση των πηγών προς όφελος της κοινωνίας.
Η σύγχρονη επιχειρηματική δράση πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους της
πολιτείας, να αναλαμβάνει κοινωνικό ρόλο και να αυξάνει τη θετική της επίδραση στην
κοινωνία και να συντελεί στην ευημερία της. Με την έννοια της κοινωνικής ανταπόκρισης,
που σχετίζεται με την ικανότητα της επιχειρηματικής δράσης να προσαρμόζεται στις
κοινωνικές αλλαγές και να διέπεται από κοινωνικά πρότυπα στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Έτσι για παράδειγμα, όταν η επιχειρηματική δραστηριότητα παράγει ασφαλή
προϊόντα και σέβεται το περιβάλλον θεωρείται κοινωνικά υπεύθυνη, όταν η προαναφερόμενη
δραστηριότητα αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά, γιατί είναι ελαττωματικά, τότε
διακρίνεται για την κοινωνική της ανταπόκριση.
Στις μέρες μας, η επιχειρηματική δραστηριότητα προσλαμβάνει τη δύναμη της από
την κοινωνία και από την οποία πρέπει αναζητά τη στήριξη αλλά και την ενδυνάμωση της. Η
κοινή γνώμη ασκεί καθοριστική δύναμη στην εικόνα της. Γίνεται κατανοητό ότι, αν η εικόνα
της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αρνητική, τότε η απορριπτική κρίση της κοινής
γνώμης επιδρά άμεσα στην πορεία της. Κατά συνέπεια, η επιχειρηματικότητα κρίνεται,
αξιολογείται, καταξιώνεται αλλά και τίθεται ενδεχόμενα στο περιθώριο, από της κοινότητα
και την κοινωνία, στην οποία διαδραματίζει τον επιχειρηματικό ρόλο.
Ακόμα, πρέπει να τονίσουμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με
την ανταγωνιστικότητα και αποτελούν αξίες και ιδέες αλλά και πολιτισμικά στοιχεία μιας
πολύπλοκης και πολυδιάστατης διαδικασίας – νοοτροπίας, που διαπνέει – διαποτίζει την
καθημερινή πρακτική. Στα δεδομένα – πλαίσια αυτά η ηθική, ως σύνολο αρχών και αξιών,
που προάγουν τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής, προτάσσει τον ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό σε μία προσπάθεια σύζευξης με την επιχειρηματικότητα, που συντελεί στην
ευδοκίμηση, πρόοδο και επιτυχία της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
5.

Επίλογος – συμπεράσματα

Η δημιουργία μιας κοινωνίας που θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα είχε ως
προϋπόθεση τη συνολική συμμετοχή. Είναι απαραίτητο να καλυτερεύσει η στάση όλων των
εμπλεκομένων φορέων, απέναντι σε κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Καθοριστικό ρόλο
για την πραγμάτωση αυτού του στόχου διαδραματίζουν τα πρόσωπα και οι παράγοντες από
τους οποίους εξαρτώνται άμεσα οι σημερινοί και οι αυριανοί επιχειρηματίες. Έτσι, για να
κατακτήσει η επιχειρηματικότητα και η εν γένει επιχειρηματική δράση την επιτυχία έχει
ανάγκη από την προβολή και την επιδοκιμασία της κοινωνίας, αλλά και την ανοχή και όχι την
απόρριψη της, σε περίπτωση αποτυχίας. Φορείς που θα ,μπορούσαν να συμβάλλουν στην
ενθάρρυνση και προβολή της επιτυχημένης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας θα μπορούσαν να
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είναι: τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι επενδυτές, οι τοπικές κοινωνίες, οι περιφέρειες, οι
επιχειρηματικές οργανώσεις, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων και κυρίως τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας τα οποία ασκούν καταλυτικό ρόλο στην εποχή μας.
Όμως σε καμία περίπτωση η επιχειρηματικότητα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει
ανεξάρτητη και αυτόνομη από την ηθική, που με τις υψηλές αρχές, αξίες και πρότυπα,
συμβάλλει στην εδραίωση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, σε ένα μεταβαλλόμενο
περιβάλλον. Η ηθική και η συναρτώμενη με αυτήν κοινωνική ευθύνη πρέπει να εκφράζονται
και να εμπεριέχονται στο περιεχόμενο της αποστολής, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στα
μέτρα υλοποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Η επιχειρηματικότητα που διαπνέεται από την ηθική δεν στοχεύει μόνο στην μεγιστοποίηση
του κέρδους, αλλά επιδεικνύει ευαισθησία στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από
τις αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης της τεχνολογίας, γίνεται χορηγός ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, συνδράμει οικονομικά πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και
παρουσιάζει γενικότερα έντονο κοινωνικό έργο.
Καταλήγοντας πρέπει να τονίσουμε ότι στο ηδύφως του 21ου αιώνα η
επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με την ηθική , δεν θα αφήσουν κανένα περιθώριο και δεν
θα επιτρέψουν, ευελπιστούμε στον οίστρο (μανία) της παραγωγής και της κερδοφορίας, να
«θυσιαστεί» ο παράγοντας άνθρωπος.

«Το Θεσμικό Πλαίσιο στην Πολιτική για την
ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας
του Θαλάσσιου Τουρισμού»
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Θεόδωρος Θαλασσινός, Ωρομ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
O ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΗΜΑΣΙΑ, ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.
Η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία βρίσκεται σε μία καθοριστική φάση
διαρθρωτικών αλλαγών και καταβάλλονται από όλες τις χώρες έντονες προσπάθειες για να
βελτιώσουν, να εμπλουτίσουν, να διαφοροποιήσουν και να προσαρμόσουν την τουριστική
τους προσφορά στις αναμενόμενες απαιτήσεις μιας έντονα διαφοροποιημένης ζήτησης.
Μεταβολές αναμένονται επίσης και στις προτιμήσεις των τουριστών καταναλωτών.
Στην κοινωνία των δικτύων επικοινωνιών και πληροφοριών ο μελλοντικός τουρίστας θα είναι
περισσότερο ενημερωμένος, ιδιαίτερα απαιτητικός, θα αναζητεί νέες εναλλακτικές μορφές
τουρισμού, στενότερη επαφή με τη φύση, τον πολιτισμό και ουσιαστικότερη ανθρώπινη
επικοινωνία.
Είναι δεδομένο ότι το κλασσικό μοντέλο τουρισμού δε μπορεί πλέον να αυξήσει το
τουριστικό προϊόν. Οι νέες ήπιες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο θαλάσσιος
τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο
θρησκευτικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας, έχουν αντίθετα τη δυνατότητα
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και της ποιοτικής ανάπτυξης.
Ο θαλάσσιος τουρισμός αναφέρεται στο σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων
που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο μιας χώρας υποδοχής τουριστών 7 . Με τον όρο
θαλάσσιο τουρισμό ευρύτερα, εννοούμε κάθε τουριστική δραστηριότητα που έχει σχέση με
τη θάλασσα και τις ακτές (Ν. Ηγουμενάκης, 1997, σ.166). Όπως αναφέρει ο Π. Κομίλης
(ΚΕΠΕ, 1986, σ.ελ. 75) ο θαλάσσιος τουρισμός αναφέρεται στις δραστηριότητες αναψυχής ή
στη μετακίνηση για λόγους αναψυχής που σχετίζονται με την θάλασσα ή ευρύτερα υδάτινους
χώρους (λίμνες, ποτάμια). Συνεπώς εκτός από τις περιηγήσεις (κρουαζιέρες) με την χρήση
σκαφών αναψυχής ο θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων όπως
τα θαλάσσια σπορ (θαλάσσιο σκi, windsurfing, parasailing κ.λ.π), τις υποβρύχιες καταδύσεις,
την οργανωμένη περιήγηση σε αξιοθέατα και βιότοπους (θαλάσσια πάρκα)κ.α.
Πρόκειται για μια μορφή τουρισμού που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα,
τουλάχιστον όσον αφορά τη θαλάσσια περιήγηση. Τόσο οι περιηγήσεις στην Αρχαία Ελλάδα
όσο και οι ολικές ναυλώσεις που γίνονταν αργότερα από τους Ρωμαίους πολίτες για
παρακολούθηση θεαμάτων ή και αυτές των Μέσων Χρόνων για θρησκευτικούς πλέον
λόγους αποτελούσαν, πρωτόγονες βέβαια, αλλά πάντως μορφές θαλάσσιου τουρισμού (Α.
Ευθυμιάτου-Πουλάκου,1997, σ. 265). 8 .

7

Νίκος Ηγουμενάκης,: «Τουριστική Οικονομία», Α΄ Τόμος, Εκδοτικός Οίκος Ιnterbooks, Αθήνα 1997, σ. 166.
Αντ. Ευθυμιάτου-Πουλάκου,: «Τουριστικό Δίκαιο», Β’ έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1997, σ.
265.
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Ήδη από τον προηγούμενο αιώνα εμφανίζεται, συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία,
η σύγχρονη πλέον μορφή θαλάσσιας περιήγησης με τα τουριστικά επιβατηγά πλοία, με τη
μορφή δηλαδή της κρουαζιέρας.
Ο θαλάσσιος τουρισμός διακρίνεται στους παρακάτω τομείς ανάλογα με την
κατηγορία / κατάταξη των δραστηριοποιούμενων πλοίων:
α) Τον τομέα των κρουαζιερόπλοιων.
β) Τον τομέα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
γ) Τον τομέα των πλοίων που εκτελούν κυκλικά περιηγητικά ταξίδια.
Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί διεθνώς μια από τις δυναμικότερος και
επιλεκτικότερες μορφές του σύγχρονου τουρισμού, αφού η σημασία στις τουριστικές
οικονομίες των χωρών που έχουν τόσο τις φυσικές προϋποθέσεις όσο και τις οικονομικές
δυνατότητες να τον αναπτύξουν είναι μεγάλη.
Η πιο παραγωγική και συναλλαγματοφόρος δραστηριότητα του θαλάσσιου
τουρισμού είναι η ναύλωση σκαφών αναψυχής κάθε είδους(yachting), όπως πολυτελών
θαλαμηγών, ιστιοφόρων, ταχυπλόων σκαφών. Η πελατεία στην οποία απευθύνεται και οι
ανάγκες ή επιθυμίες της οποίας ικανοποιεί, είναι κατά το πλείστον τουρίστες υψηλής
εισοδηματικής στάθμης. Στην παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθούμε στην εξέταση και
ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των επαγγελματικών πλοίων
αναψυχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
H TΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Στην τυπολογία της δομής και ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στη Μεσόγειο
δημιουργήθηκαν δυο μοντέλα (J. Ginod ) 9 , το Γαλλικό και το Ελληνικό.
Το Γαλλικό μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται στην σύμμετρη ανάπτυξη θαλάσσιας
αναψυχής και έργων λιμενικής υποδομής ενταγμένης στον ευρύτερο χωροταξικό
σχεδιασμό ολόκληρης της παράκτιας ζώνης στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης
(sustainable development). Με τις τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) ως «λυδία λίθο»
δημιουργήθηκαν παραθαλάσσιοι οικισμοί που κατασκευάστηκαν με συγχρηματοδότηση
δημόσιου-ιδιωτικού φορέα (public-private partnership). Ανάλογα με την περίπτωση οι
οικισμοί με τις μαρίνες είτε παρέμειναν για εκμετάλλευση στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε
9

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του J. Ginod (μέλος του Chambre de Commerce et d’ Industrie de Nice et des
Alpes Maritimes) στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Le Tourisme Nautique en Mediterrane” που διοργάνωσε το
Εμποροβιομηχανικό και Ναυτικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης στις 11-15 Απριλίου 1988
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τα εκμεταλλεύεται ο ιδιωτικός φορέας με συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης. Η κεντρική
φιλοσοφία της όλης κατασκευαστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας εστιάζεται στην
δημιουργία τουριστικών λιμένων που δεν είναι «τυφλοί» χώροι ασφαλούς ελλιμενισμού
σκαφών αλλά λειτουργικά προσπελάσιμοι χώροι ανάπαυσης ανθρώπων που έχουν ανάγκη
από ένα αισθητικά ευχάριστο περιβάλλον και ένα χώρο υπερτόπιας αναψυχής. Ειδικότερα,
οι χερσαίοι χώροι που περιβάλλουν τις μαρίνες στην Γαλλία είναι πάρκα αναψυχής που
περιλαμβάνουν ένα σύνολο ευκαιριών και δραστηριοτήτων: πολιτιστικών, πνευματικών,
ναυταθλητικών, αναψυχής. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι μαρίνες παρέχουν ένα πλήρες
πρόγραμμα υπηρεσιών (φύλαξη, συντήρηση, επισκευές, ανεφοδιασμός σκαφών). Το
Γαλλικό μοντέλο αναπτύχθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 ως τα μέσα της
δεκαετίας του 1970 και υιοθετήθηκε στην συνέχεια με διάφορες παραλλαγές από την
Ισπανία και την Ιταλία.
Το Ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού βασίζεται στην ανάπτυξη
της θαλάσσιας αναψυχής και στηρίχθηκε κυρίως στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγελματικού
σκάφους με το νόμο 438/76, που ευνόησε την επιχειρηματική δραστηριότητα (ναυλώσεις,
κίνηση σκαφών) με μικρότερο στόλο σκαφών και περιορισμένη υποδομή λιμενικών
εξυπηρετήσεων. Το Ελληνικό μοντέλο αναπτύχθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ως
τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έθεσε τις βάσεις ώστε η Ελλάδα ν’ αποκτήσει το
μεγαλύτερο στόλο επαγγελματικών τουριστικών σκαφών στον κόσμο και υιοθετήθηκε
αργότερα με διάφορες παραλλαγές από την πρώην Γιουγκοσλαβία, Τουρκία και Τυνησία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η Ελλάδα ευρισκόμενη σε κομβικό σημείο της Ανατολικής Μεσογείου, στο νοτιότερο
άκρο της Ευρώπης, από την αρχαιότητα υπήρξε το γεωγραφικό σημείο συνάντησης των
πολιτισμών Ανατολής και Δύσης. Κατεξοχήν ναυτική χώρα, γνωστή παγκόσμια για τον
εμπορικό της στόλο, με 16.000 χλμ. ακτογραμμή, 3.500 νησιά και βραχονησίδες και 1.600
λιμενίσκους και όρμους και πολλά νησιωτικά συμπλέγματα, διαθέτει σπάνιες φυσικές
ομορφιές και πλούσια πολιτιστική παράδοση, άρχισε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, με
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κάποια καθυστέρηση, να καταβάλλει προσπάθειες για την τουριστική της ανάπτυξη και
προβολή.
H ανάπτυξη του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού άρχισε συστηματικά στις ελληνικές
θάλασσες με κρουαζιερόπλοια υπό ελληνική σημαία, κατά τη δεκαετία του 1950, όταν πλέον
αποναρκοθετήθηκαν οι ελληνικές θάλασσές από τα ναρκοπέδια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Κατά την ίδια περίοδο εμφανίζεται και ο ατομικός θαλάσσιος τουρισμός, με τη
μορφή δηλαδή της χρήσης ιδιωτικών ή απλά της ενοικίασης μικρών σκαφών αναψυχής.
Κύριο μοχλό της προσπάθειας για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη
χώρα μας, απετέλεσε ο Ε.Ο.Τ., που πρωτοστάτησε στην δημιουργία της απαιτούμενης
τεχνικής και θεσμικής υποδομής.
Αρχικά θεσπίστηκαν κανονιστικές διατάξεις για την εκτέλεση κυκλικών περιηγητικών
πλόων με πλοία της γραμμής καταρχήν και αμιγώς κρουαζιερόπλοια στη συνέχεια.
Το έτος 1960, με φορέα υλοποίησης τον Ε.Ο.Τ., άρχισε η κατασκευή και
λειτουργία των σταθμών εξυπηρέτησης και ανεφοδιασμού τουριστικών σκαφών με
καύσιμα, νερό και εφόδια σε 85 σημεία της χώρας. Παράλληλα από τις αρχές της
δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε από τον Ε.Ο.Τ. πρόγραμμα κατασκευής Μαρίνων, για την
εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. Έτσι ξεκίνησε η λειτουργία της Μαρίνας Βουλιαγμένης
και ακολούθησαν οι Μαρίνες Ζέας, Αρετσούς, Αλίμου, Γουβιών κ.λ.π.
Επίσης απλουστεύθηκαν οι διαδικασίες κίνησης, εισόδου και εξόδου των σκαφών
αναψυχής στην Ελλάδα, καθιερώθηκε ειδικό Δελτίο Κίνησης (Transit Log) καθώς και
κίνητρα για αφορολόγητα είδη και καύσιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα:
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Η οικονομική, η πολιτιστική και κυρίως η εθνική σημασία του τουρισμού είναι
δεδομένα για τη χώρα μας, η οποία από τη φύση και τη γεωγραφική της θέση είναι πόλος
έλξης τουριστών σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πλούσιες φυσικές ομορφιές και ο ιστορικός,
λαογραφικός και πολιτιστικός περίγυρος αλλά κυρίως η εκτεταμένη ακτογραμμή και η
νησιωτική συγκρότηση της Ελλάδας προσδίδουν ιδιαίτερη αίγλη στον θαλάσσιο τουρισμό. Η
Ελλάδα είναι ο ιδανικότερος χώρος για θαλασσινές κρουαζιέρες καθώς έχει δεδομένα
συγκριτικά πλεονεκτήματα στον θαλάσσιο τουρισμό, συγκρινόμενη με όλες τις
ανταγωνιστικές περιοχές παγκοσμίως:
• Την πολυνησία της και μάλιστα με μικρές αποστάσεις μεταξύ των νησιών,
διαθέτοντας περισσότερα από 4000 νησιά και βραχονησίδες σε συμπλέγματα, με 16.000 χλμ.
ακτές και 1600 λιμενίσκους και όρμους που το καθένα από αυτά αποτελεί από μόνο του
ισχυρό πόλο έλξης για μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
• Το ενδιαφέρον και εναλλασσόμενο φυσικό τοπίο της
• Το δεδομένο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον εμπλουτισμένο με την
πλούσια πολιτιστική παράδοση.
• Ποικιλία αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, πολιτιστικής κουλτούρας αλλά και φυσικού
κάλλους των διαφόρων νησιωτικών συμπλεγμάτων.
• Εξαιρετικό κλίμα για μεγάλη χρονική περίοδο με υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας
(300 ημέρες ετησίως κατά μέσο όρο ηλιοφάνεια) και καθαρές θάλασσες σε ποσοστό 97% 10 .
• Ευνοϊκές είναι επίσης οι απαιτούμενες για θαλάσσιους πλόες ειδικές συνθήκες
καθώς τα ελληνικά πελάγη θεωρούνται ασφαλή από τη σκοπιά των ναυτικών κινδύνων 11 , οι
αποστάσεις μεταξύ των ακτών είναι μικρές, ενώ εξίσου ευνοϊκές είναι και οι συνθήκες, που
σχετίζονται με την ένταση των ανέμων και τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος και θάλασσας.
• Μία παράδοση με βάθος αιώνων, τόσο στην φιλοξενία όσο και στη ναυτιλία.
• Έναν μοντέρνο στόλο επαγγελματικών σκαφών με ικανές μονάδες όλων των
κατηγοριών και για πελάτες όλων των απαιτήσεων.
• Σχετικά υψηλής ποιότητας υπηρεσίας και εκπαιδευμένο προσωπικό.
Τα προαναφερθέντα συγκριτικά πλεονεκτήματα έχουν καταστήσει την Ελλάδα
(μαζί με την Καραϊβική) διεθνώς γνωστή ως Παράδεισο της Ιστιοπλοΐας» και για μεγάλο
αριθμό Ευρωπαίων και Αμερικάνων πολιτών η χώρα μας αποτελεί «Τουριστικό Όνειρο».
Επιπλέον, η λεκάνη της Α. Μεσογείου, λόγω της γεωγραφικής της γειτνίασης με την
Δυτική Ευρώπη των 350 εκατ. κατοίκων υψηλού εισοδήματος αποτελεί τη μεγαλύτερη
αγορά για το συγκεκριμένο είδος τουρισμού.
Η σημασία του θαλάσσιου τουρισμού για την ελληνική οικονομία υπήρξε
κεφαλαιώδης καθώς αποτέλεσε μία σημαντική πηγή εισροής «σκληρού» συναλλάγματος
πριν την είσοδο της χώρας στην ζώνη του ευρώ (95% των ναυλώσεων γίνονταν από
αλλοδαπούς τουρίστες) και τα συνολικά έσοδα από ναυλώσεις αυξήθηκαν από 9 δις δρχ.
το 1996 σε 10,5 δις δρχ. το 1997 (δηλαδή μια αύξηση της τάξεως του 16,7%). 12
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ικανοποιητική δεδομένου ότι ο αριθμός αφίξεων τουριστών
στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε από 8,2 εκατ. σε 9,2 εκατ.(δηλαδή αύξηση
κατά 12%) 13 . Επίσης εκτιμάται ότι περίπου το 6% του τουριστικού συναλλάγματος στην
10

Πηγή: ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ.
Μ. Γκιόλμαν.,: «Το yachting στην Ελλάδα: Τα δεδομένα και οι προοπτικές του». Ελληνικός ΤουρισμόςΜύθος και Πραγματικότητα. Συλλογή κειμένων. Εκδόσεις Ανούβης, Αθήνα 1996 σελ. 123 όπου αναφέρει
χαρακτηριστικά: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τυφώνες όπως υπάρχουν στην Φλώριδα, ούτε αβαθή και ξέρες
όπως στις Μπαχάμες. Δεν υπάρχουν επίσης ομίχλες, παλίρροια και γενικά όλοι οι άλλοι κίνδυνοι που
υπάρχουν στις θάλασσες του κόσμου.
12
Πηγή Ε.Ο.Τ
13
Πηγή Ε.Ο.Τ
11
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Ελλάδα προέρχεται από τις ναυλώσεις τουριστικών σκαφών και σε αυτό το ποσό δεν
υπολογίζεται η δραχμοποίηση που οφείλεται στα έξοδα διαβίωσης των ναυλωτών, τα οποία
συνήθως ξεπερνούν τη δαπάνη για τη ναύλωση του σκάφους. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι το
επίπεδο τουρισμού και το διαφορετικό προφίλ καταναλωτών που προσελκύει ο θαλάσσιος
τουρισμός στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, το yachting απευθύνεται κυρίως σε ξένους τουρίστες με υψηλό εισόδημα
και είναι μια από τις πλέον συναλλαγματοφόρες πηγές. Υπολογίζεται ότι ενώ ο μέσος
τουρίστας στην Ελλάδα ξοδεύει περίπου $ 75 την ημέρα, οι τουρίστες που έρχονται στην
Ελλάδα να κάνουν θαλάσσιο τουρισμό δαπανούν περίπου $120 την ημέρα ανά άτομο (Ε.Ο.Τ.
2000).
Σημειώνεται επίσης ότι για τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη, όπως και για τον απόλυτο
αριθμό αφίξεων τουριστών, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές αύξησης στον τομέα
θαλάσσιου τουρισμού, εφόσον αναπτυχθεί η υποδομή σε χώρους ελλιμενισμού και οι
προσφερόμενες συμπληρωματικές υπηρεσίες, ώστε να προσελκυσθούν υψηλότερου
εισοδήματος τουρίστες.
Οι ελλείψεις του:
Παρά την κατακόρυφη άνοδο και την προσφορά του στην εθνική οικονομία, ο
θαλάσσιος τουρισμός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό
την ανάπτυξή του. Οι υφιστάμενες σταθερές υποδομές του (τουριστικοί λιμένες κάθε
φύσεως) είναι ατελείς και η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού τόσο του δημοσίου όσο και του
ιδιωτικού τομέα είναι ανεπαρκείς. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη έργων υποδομής, όπως
τουριστικών λιμένων πάσης φύσεως (μαρίνες, αγκυροβόλια, ρεμέτζα) αλλά και οδικών
δικτύων για την εξασφάλιση της χερσαίας προσπελασιμότητας προς αυτούς.
Οι σημαντικές ελλείψεις στην υποδομή και παράλληλα η έλλειψη στρατηγικής για
την συστηματική ανάπτυξη του κλάδου δεν τον διευκολύνουν να αντιμετωπίσει τον οξύ
ανταγωνισμό των υπόλοιπων μεσογειακών χωρών. Η έλλειψη εγκαταστάσεων
συνοδεύεται από την έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και οργάνωσης των
αντίστοιχων υπηρεσιών, όσο και της αναγκαίας προώθησης του προϊόντος αυτού (Τ.
Τσαλίκη, Βόλος 1995, σελ. 87)

69

Ημερίδα: «Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα και Γραφεία Διασύνδεσης», Σπέτσες 2005 – 05 26

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ TO ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ.
Για τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των μέσων με τα οποία
πραγματοποιείται ο θαλάσσιος τουρισμός παραθέτουμε την ανάλυση των
βασικών όρων:
α) «Πλοίο αναψυχής»: Κάθε σκάφος προορισμένο να μετακινείται στο νερό με δικά
του μέσα προώσεως, ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, το οποίο, ανεξάρτητα του αν
διαθέτει ή όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή του, να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης.
Β) «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής, που έχει μεταφορική
ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης,
πέραν αυτών του πληρώματος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών
αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση.
Γ) «Ιστιοφόρο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής,
το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοΐα, φέρει
βοηθητικό κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου,
όπως αυτά ισχύουν.
Δ) «Μηχανοκίνητο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το επαγγελματικό πλοίο
αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοία και βοηθητικό
μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο
πιστοποιητικό ασφαλείας.
Ε) «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ο στόλος των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Ο στόλος των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, χωρίζεται σε δύο κύριες
κατηγορίες και ομάδες:
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Α) Τα μη επανδρωμένα (χωρίς μόνιμο πλήρωμα) σκάφη (bare boats) 14 ,
τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου της τάξης του 85% είναι
κυρίως ιστιοπλοϊκά και συνήθως φτάνουν τα 50 πόδια ολικό μήκος (L.O.A.), διαθέτουν πανιά
αλλά και βοηθητική μηχανή. Στην κατηγορία των μη επανδρωμένων σκαφών (bare boats)
ανήκουν και οι στολίσκοι σκαφών (flotillas). Πρόκειται για ομάδες 10-12 σκαφών που συνοδεύονται από ένα προπορευόμενο σκάφος αρχηγό (leader boat) και συνήθως ακολουθούν ένα
προσχεδιασμένο δρομολόγιο. Στο προπορευόμενο σκάφος (leader boat) πρέπει υποχρεωτικά
να επιβαίνουν ένας καπετάνιος (cruise leader), ένας μηχανικός και ένας ξεναγός. Η μορφή
αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους άπειρους ιστιοπλόους, δεδομένου ότι ο cruise leader
διαθέτει ραντάρ που τους καθοδηγεί οπότε εξαλείφεται το στοιχείο της ανασφάλειας.
Β) Τα επανδρωμένα (με μόνιμο πλήρωμα) σκάφη (crewed boats), με μεταφορική
ικανότητα για 6 έως 49 επιβάτες περιλαμβάνουν μηχανοκίνητα θαλαμηγά (motor yachts)
με ολικό μήκος (L.O.A.) μεγαλύτερο από 100 πόδια αλλά και μικρότερα ιστιοπλοϊκά
σκάφη (motor sailers). Τα σκάφη αυτά προσφέρουν συνήθως πολυτελείς διευκολύνσεις
και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Οι ναύλοι ξεκινούν από 800 δολάρια και φτάνουν
ανάλογα με το σκάφος και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τις 12.000
δολάρια την ημέρα 15 . Βέβαια στις τιμές αυτές θα πρέπει να προσθέσουμε τα καύσιμα
ανάλογα με τις μετακινήσεις, τα φαγητά και τα ποτά. Όσο αυξάνεται η τιμή, τόσο η
πολυτέλεια και ο εν γένει τρόπος διαβίωσης γίνεται πιο ιδιαίτερος και, αρκετές φορές,
ξεπερνά τα όρια της χλιδής. Τα τελευταία χρόνια πολλές μεγάλες εταιρείες ναυλώσεων
σκαφών αναψυχής ενοικιάζουν τα ακριβότερα σκάφη για συσκέψεις εν πλω,
συνδυασμένες βέβαια και με σύντομες διακοπές.
Επίσης στην κατηγορία των επανδρωμένων σκαφών ανήκουν και τα παραδοσιακά
καΐκια τα οποία νοικιάζονται κυρίως από οικογένειες καθώς και τα cruisers που αποτελούν
τον πόλο έλξης για γκρουπ τουριστών.
Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής αποτελούν ειδική κατηγορία ως προς την
προσφορά τους στο θαλάσσιο τουρισμό, γιατί έχουν την ιδιαιτερότητα να παρέχουν ολική
ναύλωση σε μικρό αριθμό τουριστών και ως εκ τούτου ελευθερία κίνησης. Μέχρι το έτος
1976 τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, οι πελάτες των οποίων ήταν κυρίως αλλοδαποί,
υψηλής εισοδηματικής στάθμης, βρίσκονταν εξ' ολοκλήρου στα χέρια ξένων επιχειρηματιών,
οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου σχετικού με τα πλοία αυτά,
εξυπηρετούσαν στο ξεκίνημά του το τότε ελληνικό "yachting", αποκομίζοντας σοβαρά και
αφορολόγητα κέρδη. Οι επιπτώσεις υπήρξαν σοβαρές αφού:
α) Το εισπραττόμενο συνάλλαγμα ή δεν έφθανε ποτέ στην Ελλάδα ή διοχετεύονταν
στο εξωτερικό αμέσως μετά την είσπραξή του.
β) Το κράτος δεν εισέπραττε, σχεδόν τίποτε, απ' όλη αυτή την τόσο δραστήρια και
ανθούσα επιχείρηση.
Η ελληνική πολιτεία παρέμενε, μέχρι το έτος 1976, παρατηρητής και δεν επενέβαινε
για να ρυθμίσει θέματα των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων (π.χ. σύνθεσης των
πληρωμάτων τους, κ.λπ.).
Παράλληλα με τα υπό ξένη σημαία, δραστηριοποιούνταν και μικρός σχετικά αριθμός
τουριστικών πλοίων υπό ελληνική σημαία, χωρίς όμως οργάνωση, σε αντίθεση με τους
ξένους επιχειρηματίες, οι οποίοι διέθεταν πλήρη οργάνωση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.
Από το έτος 1970 οι ιδιοκτήτες των ελληνικών επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
απαίτησαν επιτακτικά την προστασία τους. Η προστασία αυτή θα παρεχόταν με την καθολική
14

Το Bareboating αρχικά ξεκίνησε στα Virgin Islands, τα οποία είναι ακόμα ο πλέον δημοφιλής προορισμός για
θαλάσσιο τουρισμό διεθνώς Scott, S., and Scott, N., 1986.
15
Ενημερωτικά δελτία μετόχων των εταιρειών “Vernicos Yachts” και “Kiriacoulis Mediterranean S.A.”.
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απομάκρυνση των ξένων τουριστικών πλοίων ή με την ένταξή τους κάτω από την ελληνική
σημαία.
Το έτος 1976 η ελληνική πολιτεία διαπιστώνοντας ότι ο αριθμός των
δραστηριοποιούμενων στη χώρα μας πλοίων αναψυχής επαγγελματικής χρήσης συνεχώς
αύξανε, κινήθηκε προς το καινοφανές αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενο αυτό τμήμα του
τουρισμού, που πέραν των άλλων παρουσίαζε και οικονομικό ενδιαφέρον και διαπιστώνοντας
την ανυπαρξία νομικού πλαισίου κατάρτισε και έθεσε σε εφαρμογή τον ν. 438/1976 "Περί
τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών και ρυθμίσεως δασμολογικών
και φορολογικών θεμάτων επί πλοίων ως και επί πλοιαρίων αναψυχής" (256 Α').
Ο νόμος αυτός είχε ως κύριο στόχο του να θέσει τα πλαίσια ανάπτυξης του
θαλάσσιου τουρισμού με Έλληνες επιχειρηματίες και με πλοία υπό ελληνική σημαία.
Περιέλαβε θέματα οικονομικά, συναλλαγματικά, διαδικαστικά, τουριστικά, μαρίνων και
κάλυψε, σε πρώτη φάση, ολόκληρο το φάσμα του θαλάσσιου τουρισμού εκείνης της
εποχής. Ο ν. 438/1976 βοήθησε την ανάπτυξη του επαγγελματικού "yachting" στον
ελλαδικό χώρο, παρέχοντας αφ' ενός το αποκλειστικό προνόμιο διεξαγωγής του
εσωτερικού θαλάσσιου τουρισμού σε υπό ελληνική σημαία επαγγελματικά τουριστικά
πλοία και αφ' ετέρου ποικίλες απαλλαγές. Ο στόχος και η φιλοσοφία του νόμου
επικεντρώνονταν στην υποχρέωση εισαγωγής στη χώρα του συναλλάγματος εκ των
ναυλώσεων των πλοίων αυτών, με την υποχρέωση δραχμοποίησής του.
Η ανάπτυξη του κλάδου υπήρξε μεγάλη. Πάνω στα θεμέλια του Ν. 438/76 χτίστηκε ένας
στόλος που ξεκίνησε από 25 σκάφη που αρχικά ύψωσαν την ελληνική σημαία το 1976, έφτασε
το 1995, που αποτέλεσε και την καλύτερη στιγμή για τον κλάδο, σε 5250 επαγγελματικά
τουριστικά σκάφη 16 , τοποθετώντας την Ελλάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Σήμερα τα σκάφη αυτά δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο Αιγαίο και
χρησιμοποιώντας τις μαρίνες της Αττικής σαν ορμητήριο και πραγματοποιούν περίπου
27.000 ναυλώσεις ετησίως (Ε.Ο.Τ. 2000).
Ο στόλος των επαγγελματικών σκαφών σήμερα απασχολεί άμεσα πάνω από 2.000
ναυτικούς και εργαζόμενους, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντική απασχόληση στα
περισσότερα συναφή επαγγέλματα και φυσικά συνδράμει άμεσα και έμμεσα στην
ελληνική οικονομία.
Το ύψος του συναλλάγματος που δραχμοποιήθηκε από ναυλώσεις πλοίων
μεταφορικής ικανότητος μέχρι 25 επιβατών (ολικές ναυλώσεις) του ν. 438/1976 μέχρι το
έτος 1994 ήταν 17 : (Αναφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος).
Είναι όμως απορίας άξιο γιατί ο θαλάσσιος τουρισμός και ειδικότερα το yachting
δεν είναι στον βαθμό που θα περίμενε κανείς η «αιχμή του δόρατος» του ελληνικού
τουρισμού. Η απορία προβάλλει εντονότερα εάν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια ο αριθμός των ελληνικής σημαίας επαγγελματικών τουριστικών σκαφών,
αντί να συνεχίσει την ανοδική πορεία που διέγραψε κατά την εικοσαετία 1976-1996,
παρουσιάζει κατά την περασμένη τριετία μία σταθερά φθίνουσα πορεία που οδηγεί στη
συρρίκνωση. Έτσι, από τα 5250 σκάφη που ήταν εγγεγραμμένα στο Ελληνικό Μητρώο
16

Πηγή: Υ.Ε.Ν., Κλάδος Ναυτιλιακής Πολιτικής, Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, Τμήμα Θαλασσίου
Τουρισμού.
17
Πηγή: Εισηγητική έκθεση Ν. 2743/99. Από το έτος 1995 και μετέπειτα δεν διατίθενται στοιχεία για το ύψος
του συναλλάγματος, καθ' όσον σύμφωνα με το Π.Δ. 96/1993 "Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας αριθ. 88/361/ΕΟΚ και την οδηγία 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων και
το διευκρινιστικό έγγραφο αριθ. 795/23-12-94 της Διεύθυνσης Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών
Εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος, δικαιούνται οι μη κάτοικοι Ελλάδος (Έλληνες και Αλλοδαποί) να έχουν
(ελεύθερο) λογαριασμό δραχμών στην Ελλάδα.
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Επαγγελματικών Σκαφών το 1996 σήμερα βρισκόμαστε σε περίπου 3500 επαγγελματικά
σκάφη με ελληνική σημαία 18 .
Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα της
συρρίκνωσης του στόλου των επαγγελματικών σκαφών είναι:
 Η ύπαρξη υπερβολικών γραφειοκρατικών διαδικασιών.
 Η αύξηση του ανταγωνισμού παγκοσμίως και οι νέοι προορισμοί που κάθε χρόνο
προστίθενται στις επιλογές των πελατών (Σεϋχέλλες και εξωτικές πολυνησίες).
 Η έλλειψη υποδομής σε μαρίνες μόνιμου ελλιμενισμού του στόλου στην Αττική
αλλά και της έλλειψης δυνατότητας ελλιμενισμού σε νησιά υψηλής τουριστικής αιχμής, όπως
η Μύκονος και η Σαντορίνη.
 Η απουσία αναπτυξιακής πολιτικής και κινήτρων επένδυσης για ανανέωση και
εκσυγχρονισμό του στόλου.
 Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από σκάφη ξένης σημαίας τα οποία πραγματοποιούν
παράνομες ναυλώσεις.
Ειδικά για τα επανδρωμένα επαγγελματικά σκάφη το σημαντικότερο πρόβλημα είναι
το πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας και απαιτήσεων της ελληνικής σημαίας στις συνθέσεις
πληρωμάτων συγκρινόμενο με όλες τις ανταγωνιστικές περιοχές και σημαίες ακόμη και
χωρών μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
Εφόσον μάλιστα ληφθεί υπόψη το γεγονός πως στην θαλάσσια περιήγηση δεν έχει
κυρίαρχο βάρος η μαρίνα και ο χώρος εκκίνησης της αλλά τα νησιά και οι περιοχές που
επισκέπτονται οι τουρίστες με τα σκάφη γίνεται κατανοητό γιατί ένας σημαντικός αριθμός
πελατών προτιμά να πραγματοποιήσει την περιήγησή του με εκκίνηση του από την Τουρκία,
καθώς η τιμή είναι αισθητά χαμηλότερη και επισκέπτεται χωρίς καμία δυσκολία τους
επιθυμητούς προορισμούς στο Αιγαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ TO ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ Ο Ν. 2743/99 ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Ο Νόμος 2743/99 ο οποίος διέπει πλέον τις εταιρείες “yachting” εισήγαγε μία σειρά
από καινοτομίες, ενισχύοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων και δημιουργώντας
παράλληλα ασφαλιστικές δικλείδες για την πάταξη των φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού
από μη επαγγελματίες του κλάδου. Ειδικότερα:
3 Προβλέπεται η αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης των
επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. Το επαγγελματικό σκάφος αναψυχής πρέπει να
συμπληρώνει κατώτατο ανά τριετία όριο ημερών όταν ναύλωσης 180 ημέρες, όταν
εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, ενώ με πλοίαρχο και πλήρωμα, το κατώτατο
όριο ημερών ναύλωσης ορίζεται στις 120 ημέρες.
18

Πηγή:Υ.Ε.Ν., Κλάδος Ναυτιλιακής Πολιτικής, Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, Τμήμα Θαλασσίου
Τουρισμού.
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3 Εισάγεται ο χρονικός περιορισμός ιδιόχρησης των επαγγελματικών σκαφών.
Έτσι, με άδεια της λιμενικής αρχής, η οποία χορηγείται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου,
μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι 5 ταξιδιών κατ’ έτος, χωρίς το επαγγελματικό
σκάφος να τελεί υπό ναύλωση. Τα ταξίδια αυτά δεν μπορούν να διαρκούν συνολικά
περισσότερο από 30 ημέρες, εκ των οποίων μόνο 15 ημέρες να πραγματοποιούνται κατά το
χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου έως 31ης Οκτωβρίου.
3 Επιτρέπεται η απόκτηση άδειας επαγγελματικού σκάφους αναψυχής όταν για το
σκάφος έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
3 Ο Νόμος προβλέπει ότι ιστιοφόρα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ολικού
μήκους 16 μέτρων ή μηχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ολικού μήκους μέχρι
12 μέτρα μπορούν να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά πλοίαρχος και
πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, τη διακυβέρνησή τους αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο
οποίος, αν προσλαμβάνεται από το ναυλωτή θεωρείται προστηθείς αυτού 19 , όπως ειδικότερα
αναφέρεται στο ναυλοσύμφωνο. Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους επιβάτες πέραν του
κυβερνήτη πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του.
3 Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η επιβολή από το Νόμο της υποχρεωτικής
ασφάλισης για τη μετακίνηση και κυκλοφορία των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής για
τους εξής κινδύνους:
• Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από
πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό
καθορίζεται σε € 293.470 (100 εκατ. Δρχ.), ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.
• Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση,
σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε
€146.735 (50 εκατ. Δρχ).
• Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε € 88.041
(30 εκατ. δρχ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 2743/99: ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ; ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Ο Νόμος 2743 της 13ης Οκτωβρίου 1999, τοποθέτησε στο επίκεντρο του διαλόγου
το διαχωρισμό του επαγγελματικού από το ιδιωτικό σκάφος. Η άποψη των επαγγελματιών
του κλάδου ήταν ότι ο διαχωρισμός θα έπρεπε να γίνει, υποχρεώνοντας τις εταιρείες που
ναυλώνουν σκάφη να διαθέτουν έναν ελάχιστο αριθμό σκαφών και κλινών. Το Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας δεν θέλησε να υιοθετήσει αυτή την άποψη και προκειμένου να
διασφαλίσει την διαφορετικότητα, υποχρέωσε το επαγγελματικό σκάφος σε μεγάλη
γραφειοκρατία.
Ο Νόμος 2743/99 έχει τις ακόλουθες ελλείψεις:
19

Αστικός Κώδικας άρθρο 922: «Ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον σε μία υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία
που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον κατά την υπηρεσία του»
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• Δεν θεσμοθετεί διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα ούτε κινήτρων στήριξης των
υπό ελληνικής σημαίας σκαφών αναψυχής.
• Δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την οργάνωση των μαρίνων, την κάλυψη των
αναγκών ελλιμενισμού καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Δεν περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη στήριξη των εγχώριων ναυπηγικών
μονάδων κατασκευής σκαφών αναψυχής καθώς και την διατήρηση των παραδοσιακών
ξύλινων πλοίων ή καϊκιών.
Συγχρόνως όμως ο Νόμος 2743/99 έχει και μια σειρά από θετικά στοιχεία:
♦ Λύνει το πρόβλημα των πτυχίων που απαιτούνται από αλλοδαπούς όταν
ναυλώνουν ιστιοπλοϊκό σκάφος χωρίς πλήρωμα.
♦ Εισάγει την δυνατότητα ναύλωσης μηχανοκίνητου σκάφους μέχρι 12 μέτρα χωρίς
πλήρωμα.
♦ Προβλέποντας την αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης των
επαγγελματικών σκαφών αναψυχής ενισχύει την περαιτέρω μεγέθυνση των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο yachting, δημιουργώντας ασφαλιστικές δικλείδες για την πάταξη
φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού μετά την συντελεσθείσα άρση του Cabotage το 2004 20 .
Ως γνωστόν το μεγάλο μέγεθος των επιχειρήσεων μπορεί να επιφέρει δύο
αποτελέσματα:
Α) Οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα λόγω οικονομιών συνεργίας ή
κλίμακας.
Β) Δημιουργεί εγγενείς κινδύνους κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της
επιχείρησης με στρέβλωση του ανταγωνισμού καθώς και τεχνητούς φραγμούς εισόδου νέων
επιχειρήσεων οδηγώντας σε ολιγοπωλιακές καταστάσεις τον κλάδο.
Υπολογίζεται ότι σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα περί τις 100 εταιρείες
εκμετάλλευσης σκαφών 21 . Στην πραγματικότητα όμως 4 εταιρείες (Βερνίκος Κόττερα
Ναυτιλιακή Α.Ε., Κυριακούλης Γραμμές Ναυτιλιακή Α.Ε., Moorings και Sunsail) διεκδικούν
συνολικά το 50% της αγοράς (Α. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών του κλάδου
το 1999 ο κύκλος εργασιών τους παρουσίασε μία αύξηση της τάξης 5-8% 22 : (Αναφορά στον
Πίνακα 2 του Παραρτήματος)
♦ Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η καθιέρωση, για πρώτη φορά της υποχρέωσης
ασφάλισης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που να καλύπτει αστική ευθύνη για
θανάτους, τραυματισμούς, ζημιές έναντι τρίτων και επιβαινόντων από πρόσκρουση,
σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία καθώς και ευθύνη για πρόκληση ρύπανσης.
Με τη διάταξη αυτή τίθενται οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για τις περιπτώσεις
αφερεγγυότητας του εκναυλωτή σε απαιτήσεις αστικής φύσεως καθώς και για τις περιπτώσεις
όπου τα έξοδα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, που προκλήθηκαν από ρυπάνσεις ευρείας
εκτάσεως, δεν καταβλήθηκαν πλήρως από τους πλοιοκτήτες λόγω του ότι η αξία του πλοίου
υπολειπόταν στις γενόμενες δαπάνες αλλά και λόγω της έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης.
♦ Τέλος, ο στόχος της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού των διατιθέμενων για
ναύλωση σήμερα επαγγελματικών πλοίων κρίνεται επιτακτικός, αφού η ζήτηση
αναβαθμισμένων υπηρεσιών γίνεται μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια από άτομα υψηλού
εισοδηματικού επιπέδου. Στα πλαίσια αυτά με τις διατάξεις του νέου νόμου επιδιώκεται
πέραν των άλλων η ανάπτυξη του κλάδου με νέες δοκιμασμένες μορφές οικονομικής
20

Δικαίωμα ακτοπλοίας στην ελληνική επικράτεια έχουν μόνο τα πλοία που έχουν ελληνική σημαία, αυτά
δηλαδή που, σύμφωνα με τον ΚΙΝΔ, καλύπτονται από ελληνικά συμφέροντα σε ποσοστό πάνω από το 50%. Το
cabotage είναι ένα προνόμιο, που χορηγείται υπέρ της εθνικής ναυτιλίας κάθε παράκτιας χώρας, που στοχεύει
στην αποκλειστική της εκμετάλλευση από τους υπηκόους της.
21
Πηγή: Υ.Ε.Ν. και Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
22
Ενημερωτικά δελτία μετόχων των εταιρειών “Vernicos Yachts” και “Kiriacoulis Mediterranean S.A.”.
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εκμετάλλευσης, όπως η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) που εισάγεται πρώτη φορά ως
δυνατότητα στο χώρο του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, με κύριο στόχο την αναβάθμιση
και παροχή εκσυγχρονισμένων μονάδων στην αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
Ν. 3182/03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά του θαλάσσιου
τουρισμού ήδη αντιμετωπίζουν τον έντονο ανταγωνισμό από γειτονικές με την Ελλάδα
χώρες, ενώ μετά την συντελεσθείσα πλήρη απελευθέρωση των Ευρωπαϊκών ενδομεταφορών
(Άρση του Cabotage) σταδιακά αποκτούν δυνατότητα πρόσβασης στον τομέα αυτό και
επιχειρήσεις από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρά το γεγονός ότι με την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
ασκούνται ναυτιλιακές δραστηριότητες και τα πλοία αυτά έχουν ενταχθεί στο ειδικό
φορολογικό καθεστώς της ναυτιλίας, δεν είχε παρασχεθεί με τον Ν. 2743/99 στους
πλοιοκτήτες τους η δυνατότητα χρήσης εταιρικού σχήματος με απλές και ευέλικτες
διαδικασίες. Οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ήταν υποχρεωμένοι να
χρησιμοποιούν εταιρικά σχήματα από το εταιρικό μας δίκαιο (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) τα οποία
αναφέρονται σε εμπορικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζονται φορολογικά με
την επιβολή φόρου επί των κερδών. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι πλοιοκτήτες των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής χρησιμοποιώντας αυτά τα εταιρικά σχήματα να έχουν
υποχρέωση να ακολουθούν πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες που είχαν σαν
αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις και οικονομική επιβάρυνση.

76

Ημερίδα: «Τουρισμός – Επιχειρηματικότητα και Γραφεία Διασύνδεσης», Σπέτσες 2005 – 05 26

Σκοπός του Νόμου 3182 / 03 είναι η δημιουργία μιας ειδικού τύπου εταιρείας, με την
οποία θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι ανάγκες και οι ιδιομορφίες εκμετάλλευσης των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής είναι μία
μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με ευέλικτους μηχανισμούς και απλοποιημένες διαδικασίες
λειτουργίας ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τις Ναυτικές Εταιρείες του Ν. 959/1979.
Ο υπό ελληνική σημαία επαγγελματικός στόλος πλοίων αναψυχής αποτελείται από
3500 επαγγελματικά πλοία αναψυχής, απασχολεί άμεσα πάνω από 2000 ναυτικούς και
εργαζόμενους στα ναυλομεσιτικά γραφεία, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντική
απασχόληση στα περισσότερα συναφή επαγγέλματα και φυσικά συνδράμει άμεσα και έμμεσα
στην ελληνική οικονομία. Επίσης πιστοποιεί καθημερινά την ελληνικότητα του Αιγαίου,
μεταφέροντας σημαντικό αριθμό επισκεπτών στα πιο απομακρυσμένα και απομονωμένα
νησιά (άγονης γραμμής) και βραχονησίδες της επικράτειας ενισχύοντας οικονομικά κατ’
αυτό τον τρόπο τις τοπικές κοινωνίες και παράλληλα συμβάλει σημαντικά στην διατήρηση
της συνοχής της νησιωτικής Ελλάδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο θαλάσσιος τουρισμός, όπως και ο ξενοδοχειακός τουρισμός, χαρακτηρίζεται από
έντονη εποχικότητα. Αυτό αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την προσέλκυση ικανών στελεχών
αλλά και για την επιμόρφωση - κατάρτιση των εργαζομένων στον κλάδο. Έτσι, ενώ ο
τουρισμός είναι κλάδος υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσελκύει εργαζόμενους χαμηλής
παραγωγικότητας που απασχολούνται ευκαιριακά στον τουρισμό και έτσι δεν έχουν τη
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διάθεση να καταρτιστούν. Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες τους δεν επιχειρούν να τους
καταρτίσουν γιατί δεν θέλουν να χάσουν σε κατάρτιση μερικές ημέρες μιας ολιγόμηνης
τουριστικής περιόδου καθώς θεωρούν πολύ πιθανό να μην εργαστεί πάλι για λογαριασμό
τους ο εργαζόμενος που καταρτίστηκε, οπότε η κατάρτισή του δεν πρόκειται να τους
αποφέρει κανένα όφελος. Σε ορισμένες τουριστικές περιοχές μάλιστα, όπου ο αριθμός των
τουριστών υπερβαίνει τον τοπικό πληθυσμό και καθώς οι ανάγκες σε προσωπικό είναι
οξύτατες, μέρος του προσωπικού που ασχολείται στον τουρισμό είναι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες και καθώς οι γεωργικές εργασίες δεν είναι πολλές το καλοκαίρι, απασχολούνται
εποχιακά και προσωρινά σε τουριστικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου η ενασχόληση με τον
τουρισμό αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα ή παράλληλη δραστηριότητα.
Ο στόχος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέσω των εξειδικευμένων
προγραμμάτων σπουδών που παρέχουν στην Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι
να εκπαιδεύσουν ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης ώστε να καταστήσουν σταδιακά
τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό πρωτεύοντα. Τα Γραφεία Διασύνδεσης με
την σειρά τους είναι επιφορτισμένα με τον ρόλο της σύνδεσης της προσφοράς των
πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. με την ζήτηση των τουριστικών επιχειρήσεων για υψηλής ποιότητας
εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Με τον τρόπο εξυπηρετείται ο διττός ρόλος τους καθώς
αφενός θα προσελκυσθούν εξειδικευμένα στελέχη στον τουριστικό τομέα και αφετέρου θα
δημιουργηθούν κίνητρα για επιμόρφωση του υπάρχοντος προσωπικού με αποτέλεσμα ν΄
αυξηθεί η παραγωγικότητα του κλάδου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η τουριστική βιομηχανία με την κλασική μορφή της αποτελεί στο παρόν ένας από
τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας. Αποτελεί μάλιστα σημαντική
πηγή εισοδήματος για πολλές περιφέρειες και πόλεις της Ελλάδας. Ιδιαίτερα στα νησιά ένα
σημαντικό τμήμα του πληθυσμού απασχολείται και ζει κυρίως από τα τουριστικά
επαγγέλματα.
Οι κλασικές μορφές τουρισμού όμως σταδιακά περνούν σε παρακμή. Ειδικότερα ο
μαζικός τουρισμός δεν μπορεί να αναδείξει πλέον τις σημαντικές πλευρές μιας περιοχής
για την καλύτερη αξιοποίησή της, την αύξηση του τουριστικού ρεύματος καθώς και την
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ενίσχυση των νέων ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που είναι πιο φιλικές προς
το περιβάλλον.
Οι νέες ήπιες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού έχουν ως κοινό σημείο
αναφοράς την αντίθεση τους στην κυρίαρχη στον ελληνικό χώρο μορφή του εξωτερικού
μαζικού παραθεριστικού τουρισμού που διακινείται με «πακέτα τουρισμού» σε κάποιο
τουριστικό κέντρο που αναπτύχθηκε «αυθόρμητα» με στόχο την ικανοποίηση των
αναγκών του μαζικού τουρίστα. Η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που
σέβονται τον άνθρωπο (έλληνα και αλλοδαπό) και δεν διαταράσσουν βάναυσα την
οικολογική και κοινωνική ισορροπία είναι μια απάντηση στο μονόδρομο της ποσοτικής
ανάπτυξης που γνωρίζει ο τουρισμός στη χώρα μας.
Ειδικότερα, ο θαλάσσιος τουρισμός, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού που
εμπλουτίζει και διαφοροποιεί το τουριστικό μας προϊόν και έχοντας άμεση αλληλεπίδραση
και συνάρτηση με άλλες θεματικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού (θρησκευτικού,
πολιτιστικού) μπορεί να θέσει τις βάσεις προκειμένου να δημιουργηθεί αειφόρος τουριστική
ανάπτυξη (sustainable development).
Ο προσφερόμενος με τη χρήση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (Ανωδομών) και
την ανάπτυξη τουριστικών λιμένων (Υποδομών) θαλάσσιος τουρισμός, αποτελώντας μία
από τις κύριες συναλλαγματοφόρες πηγές για την χώρα μας, θεωρείται ως κατ’ εξοχήν
αναπτυξιακός καθώς παρέχει τις δυνατότητες για ανάπτυξη παρεμφερών βιομηχανιών και
βιοτεχνιών κατασκευής, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης τουριστικών σκαφών καθώς
και παροχής υπηρεσιών ελλιμενισμού. Είναι απαραίτητο λοιπόν να συγκροτηθεί μία
πολιτική που θα έχει σαν στόχο, την προσέλκυση υψηλού εισοδήματος τουριστών απ’ όλο
τον κόσμο που θα κάνουν θαλάσσιο τουρισμό στις ελληνικές θάλασσες και να
ελλιμενίζουν τα σκάφη τους στις ελληνικές μαρίνες με όλα τα ευεργετήματα που
συνεπάγονται για την Εθνική Οικονομία.
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