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Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο και
τους λόγους που αυτή αποτελεί τόσο δημοφιλή
προορισμό για τους τουρίστες.

Με αυτόν τον τρόπο θα διερευνηθεί εάν το μοντέλο
τουρισμού της Μυκόνου είναι εφαρμόσιμο και σε
άλλες περιπτώσεις.



Τουρισμός

Σημαίνει:

• Οικονομία
• Κοινωνία
• Πολιτισμός
• Κουλτούρα
• Τρόπο ζωής



Τουρισμός

Έχουνε δοθεί πολλοί ορισμοί αλλά ο πιο ακριβής
θεωρείται ο παρακάτω:

“Ο τουρισμός ορίζεται ως το σύνολο των
δραστηριοτήτων των ανθρώπων που ταξιδεύουν
εκτός του συνήθους περιβάλλοντος, όχι για
παραπάνω από έναν συνεχή χρόνο, με
παραθεριστικούς, επαγγελματικούς ή/και άλλους
σκοπούς που δεν αφορούν στην εξάσκηση της
οποιασδήποτε δραστηριότητας μόνιμου χαρακτήρα,
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, π.χ. μόνιμη
εργασία.”



Τουρισμός

Ορίζεται σε δυο διαστάσεις:

Ταξίδι
(Με υποδιαστάσεις την Απόσταση, την Προέλευση
και το Μέσο Μετακίνησης)

Διαμονή
(Με υποδιαστάσεις τη Διάρκεια, το Σκοπό και το
Κατάλυμα)



Τουρισμός

Οφέλη από την ανάπτυξη του τουρισμού:

• Εμπορικό ισοζύγιο

• Έσοδα

• Απασχόληση

• Υποδομές



Τουριστικό Μάρκετινγκ

Είναι η διαδικασία του σχεδιασμού και της
υλοποίησης της τιμολογιακής πολιτικής, της
στρατηγικής προώθησης και της διανομής των
τουριστικών υπηρεσιών και των προϊόντων, με
στόχο τη δημιουργία συναλλαγών που ικανοποιούν
συγκεκριμένες ανάγκες.



Τουριστικό Μάρκετινγκ

Τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς βάσει των
παρακάτω 7 παραγόντων:

• Σκοπός του ταξιδιού
• Ανάγκες και κίνητρα του τουρίστα
• Ταξιδιωτική συμπεριφορά
• Δημογραφικά, γεωγραφικά και οικονομικά
στοιχεία
• Ψυχογραφικά κριτήρια
• Γεω-δημογραφικά κριτήρια
• Τιμή



Τουριστικός Προορισμός

Παράγοντες που συμβάλλουν στην ελκυστικότητα
ενός προορισμού:

• Πόλοι έλξης

• Παροχές

• Προσβασιμότητα

• Εικόνα του Προορισμού



Τουριστικός Προορισμός

Κυριότερες κατηγορίες προορισμών:

• Παραθαλάσσιοι

• Ορεινοί

• Αστικοί

• Νησιωτικοί



Τουριστικός Προορισμός

Κυριότερες κατηγορίες προορισμών:

• Επαγγελματικοί

• Παραθεριστικοί

• Εθνικοί

• Περιφερειακοί



Η νήσος Μύκονος



Η νήσος Μύκονος

Η Μύκονος (Δήμος Μυκόνου, 2010) θεωρείται ενιαίο
νησιωτικό σύμπλεγμα μαζί με τη Δήλο, τη Ρηνεία και
μερικές βραχονησίδες, βρίσκεται στην περιοχή του
Κεντρικού Αιγαίου και υπάγεται διοικητικά στην
Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου της Ελληνικής
Επικράτειας.

Η συνολική της επιφάνεια είναι 105.481 στρέμματα
ενώ το μήκος των ακτών της φτάνει τα 81 χλμ.



Η νήσος Μύκονος

Μερικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της
Μυκόνου:

• Μεγάλη απειλή αποτελεί το «χάσμα προσδοκιών» που
γεννάται λόγω της υψηλής φήμης του νησιού και των
υπερβολικά υψηλών προσδοκιών των επισκεπτών.

• Πρόσβαση κυρίως αεροπορικά

• Ανεπτυγμένος τουρισμός ομοφυλοφίλων



Η νήσος Μύκονος

Κυριότεροι πόλοι έλξης:

• Κλίμα (ξηρό και μεσογειακό)

• Κόλποι και παραλίες (14 χλμ. Συνολικής ακτογραμμής)

• Αξιοθέατα – Αρχιτεκτονική

• Αρχαιολογικά μνημεία

• Παράδοση

•Διασκέδαση



Η νήσος Μύκονος

Αποτελέσματα ερευνών για την αλληλεπίδραση
των κατοίκων με τους τουρίστες:

• Υψηλό ποσοστό ικανοποίησης από φιλοξενία και
επικοινωνία με τους ντόπιους που ξεπερνά το 90%.

• Υψηλό ποσοστό πρόθεσης σύστασης σε συγγενείς
και φίλους, που προσεγγίζει το 93%

• Υψηλό ποσοστό επανάληψης της επίσκεψης, που
προσεγγίζει το 85% .



Η νήσος Μύκονος

Πλεονεκτήματα-Λόγοι ελκυστικότητας

• Εύκολη προσβασιμότητα

• Ανεπτυγμένη τουριστική φιλοσοφία των κατοίκων

• Πολλαπλές και ιδιαίτερες μορφές τουρισμού

• Φυσική ομορφιά



Ανταγωνιστές

ΣΚΙΑΘΟΣ



Ανταγωνιστές

ΣΚΙΑΘΟΣ

Σημαντικότερα αξιοθέατα και πόλοι έλξης:

• Οι παραλίες
Μεγάλη Άμμος, Τρούλος, Μπανάνα, Τζανεριάς, 
Σκληθρί, Αγία Παρασκευή, Μαραθιάς, Μανδράκι, 
Ελιάς, Ασέλινος, Κεχριάς, Λιμενάρια, Τσουγκριάς, 
κ.α.

• Τόποι λατρείας
Μοναστήρι της Ευαγγελίστριας



Ανταγωνιστές

ΣΚΙΑΘΟΣ

Σημαντικότερα αξιοθέατα και πόλοι έλξης:

• Μπούρτζι: Είναι η μικρή χερσόνησος που χωρίζει 
το λιμάνι στα δύο και που άλλοτε ήταν φρούριο.

• Σπίτι-Μουσείο Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Το 
σπίτι του Παπαδιαμάντη το οποίο λειτουργεί σήμερα 
και σαν μουσείο. 



Ανταγωνιστές

ΣΚΙΑΘΟΣ

Σημαντικότερα αξιοθέατα και πόλοι έλξης:

• Κάστρο: Το φρούριο μέσα στο οποίο ζούσε άλλοτε 
η μεσαιωνική πόλη του νησιού.

• Εκκλησία του Χριστού: Η μητρόπολη της 
μεσαιωνικής πόλης.



Ανταγωνιστές

ΣΚΙΑΘΟΣ

Συμβολή του τουρισμού στην τοπική οικονομία

ΘΕΤΙΚΑ: Έχει ενισχυθεί η τοπική οικονομία και έχει 
βελτιωθεί η ποιότητας ζωής των ντόπιων.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ: Η αύξηση των τιμών σε κάποια προϊόντα 
και υπηρεσίες, οι οποίες επιβαρύνουν τους ντόπιους 
κατοίκους.



Ανταγωνιστές

ΚΡΗΤΗ



Ανταγωνιστές

ΚΡΗΤΗ

Μορφές τουρισμού στη νήσο της Κρήτης

• Εκπαιδευτικός-πολιτιστικός τουρισμός

• Τουρισμός υγείας

• Αθλητικός τουρισμός 

• Χειμερινός τουρισμός



Ανταγωνιστές

ΚΡΗΤΗ

Μορφές τουρισμού στη νήσο της Κρήτης

• Παράκτιος, παραλίμνιος, παραποτάμιος, θαλάσσιος 
τουρισμός και ο τουρισμός των υγροβιότοπων

• Θρησκευτικός τουρισμός

• Ο Οινικός Τουρισμός



Ανταγωνιστές

ΚΡΗΤΗ

Βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του 
μαζικού τουρισμού:

• Οργανωμένες και εκτεταμένες υποδομές και υπηρεσίες.

• Καθοριστική σημασία στην παραγωγική δομή της περιοχής, 
με το σύνολο της οικονομίας να εξαρτάται από αυτόν.

• Συχνά δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, την 
οικονομία και το περιβάλλον. 



Ανταγωνιστές

ΡΟΔΟΣ



Ανταγωνιστές

ΡΟΔΟΣ

Προβλήματα που έχουνε εντοπιστεί στο
τουριστικό προϊόν της Ρόδου

• Υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών

• Αύξηση της προσφοράς σε κλίνες και την 
αδυναμία μόνιμης καλά οργανωμένης τουριστικής 
προβολής της πόλης της Ρόδου



Ανταγωνιστές

ΡΟΔΟΣ

Προβλήματα που έχουνε εντοπιστεί στο
τουριστικό προϊόν της Ρόδου

• Υπερ-συγκέντρωση του τουρισμού στο βόρειο 
τρίγωνο του νησιού

• Πληθυσμιακή υπερ-συγκέντρωση στο βόρειο 
τμήμα του νησιού και υποβάθμιση της ποιότητας του 
τοπίου από την έντονη αστικοποίηση της ακτής



Ανταγωνιστές

ΡΟΔΟΣ

Απάντηση στα πιο πάνω προβλήματα
προσπαθεί να δοθεί μέσω της ανάπτυξης του
αγροτουρισμού.

Θετική αντιμετώπιση από τοπικούς φορείς,
ντόπιους κατοίκους και υποψήφιους
επισκέπτες.



Συμπεράσματα

• Κάθε νησί έχει τις ιδιαιτερότητές του, τα προβλήματά του, τις
ανάγκες του και τα προτερήματά του.

• Είναι δύσκολο για ένα νησί να συγκεντρώνει σε τέτοιο βαθμό
τα ίδια χαρακτηριστικά με ένα άλλο, ώστε να μπορούμε να
εφαρμόσουμε το ίδιο ακριβώς μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης
και στα δύο μέρη.

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων νησιών απαιτούν
την κατάστρωση συγκεκριμένων μοντέλων τουριστικής
ανάπτυξης για κάθε ένα από αυτά.



Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας!


