
Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης 
 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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Το Παρατηρητήριο 
Βιώσιμου Τουρισμού 
Αιγαίου του UNWTO 

Ατλας  
των  

Νησιών 



Παθογένειες νησιωτικού τουρισμού 

Υψηλή εποχικότητα 

Χαμηλή διαφοροποίηση 
προϊόντος 

Απώλεια ταυτότητας 

Χαμηλή ημερήσια δαπάνη 

Χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης & 
επαγγελματισμού,  αδήλωτη 
εργασία 

Προβληματικό σύστημα 
προβολής 

Αύξηση 
κλινών 
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Αύξηση  
Τουριστών 
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Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός 

• Από την τουριστική προβολή σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση: 

– Καταγραφή και ανάλυση κατάστασης (πόροι, 
δυνατότητες, αποτελέσματα) ώστε να υπάρξει…… 

– Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός: από το 
όραμα στη πράξη που απαιτεί συνεχή….. 

– Εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών φορέων, 
εργοδοτών και εργαζομένων και προϋποθέτει…… 

– Τουριστική Διακυβέρνηση: η διασύνδεση των φορέων 
σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο. Ο ρόλος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού (ΠΣΤ) και του 
Δημοτικού Συμβουλίου Τουρισμού (προορισμός) 

 



Τουριστικό προϊόν: από τη παραγωγή στη διάθεση 

Διεθνής αγορά 

Πόροι Υπηρεσίες 

βάσης 

Τ. Προϊόν Τ. Εικόνα 

Τυπικά 

Άτυπα δίκτυα 

Άτυπα Δίκτυα 

Εθνική αγορά 

Δομές  Στήριξης 

DMMO 
 

Παραγωγή  Δίκτυα Διανομής 

Τουριστικά 

γραφεία 

T. Operators 



Τουριστική Διακυβέρνηση 

Παρατηρητήριο Βιώσιμου  

Τουρισμού 

& 

DMMO 

 

Περιφερειακό Συμβούλιο  

Τουρισμού 

Διεύθυνση Τουρισμού  

 

Δημοτική Επιτροπή  

Τουριστικής Προβολής 

Γραφείο Τουρισμού 

Όραμα 

Στρατηγικό Σχέδιο 

Περιφερειακό  

Σχέδιο Δράσης 

Όραμα  

Ταυτότητα 

Τοπικό Σχέδιο Δράσης 

 



Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισμού για  
νησιωτικούς προορισμούς (UNWTO – ETIS) 

Βήματα 

• Καταγραφή προσφοράς (τουριστικοί πόροι, τουριστικές 
επιχειρήσεις, ειδικές δραστηριότητες για τουρίστες) 

• Καταγραφή ζήτησης (αφίξεις, διανυκτερεύσεις και 
συμπεριφορά τουριστών) 

• Αποτελέσματα τουριστικής δραστηριότητας (τουριστική 
δαπάνη, απασχόληση κατανάλωση εδάφους, νερού, 
ενέργειας, παραγωγή και διάθεση αποβλήτων) 

• Τουριστική πολιτική προορισμού 

• Ικανοποίηση τουριστών 

• Ικανοποίηση επιχειρήσεων 

 



Όραμα 

Ενα μοναδικό αρχιπέλαγος της φύσης και του πολιτισμού  

 
• Ανάδειξη της Ταυτότητας 

• Διαφοροποίηση προϊόντος με αξιοποίηση τοπικών πόρων 
για δημιουργία δραστηριοτήτων και εμπειριών 

• Ποιότητα υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεων) με 
σήμανση 

• Ποιότητα προορισμών (νησιών) με σήμανση 

• Δημιουργία και προβολή εικόνας ανά προορισμό 

• Δημιουργία Φορέα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Τουριστικής 
Πολιτικής  

• Τουριστική διακυβέρνηση με δικτύωση για καλύτερο 
σχεδιασμό, προβολή και πληροφόρηση 

 

 



Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισμού για 
νησιωτικούς προορισμούς  

Λειτουργική διάρθρωση προτάσεων  δράσεων – έργων για την 
αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων γύρω από τους 
εξής άξονες: 

βελτίωση της αποδοτικότητας/ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην παροχή 
υπηρεσιών τουρισμού – “Aegean ή Islands’ Quality» 

βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων (κοινών) υπηρεσιών - 
«destination management»   

αξιοποίηση των υπαρχουσών δυνατοτήτων για ανάπτυξη ειδικών 
τουριστικών προϊόντων για την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών και πόρων κάθε προορισμού – «Νησιωτικές 
Ταυτότητες»,  

δημιουργία εικόνας σε επίπεδο νησιωτικού προορισμού – 
σύστημα προβολής / ενημέρωσης (marketing – DMΜO/ΦΔΠΠ) 

 



 

Ευχαριστώ για τη προσοχή σας 

 

ispil@aegean.gr 

22510 36229 

Fb: Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού 

http://tourismobservatory.ba.aegean.gr/ 
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