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Οη ζηόρνη γηα ηελ δεθαεηία 2011-2021 

1. Η Διιάδα λα ζπγθαηαιέγεηαη κέζα ζηνπο 10 πξώηνπο ηνπξηζηηθνύο 

πξννξηζκνύο ζηνλ θόζκν, ηόζν κε βάζε ηνλ δείθηε αληαγσληζηηθόηεηαο 

ηνπ World Economic Forum, όζν θαη ηελ θαηάηαμε αθίμεσλ θαη εζόδσλ 

ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ. 

2. Η άκεζε θαη έκκεζε ηνπξηζηηθή Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΔΠ 

– θόξνη + επηρνξεγήζεηο) λα αλέιζεη ζε 50 δηζ. Δπξώ (20 δηζ. Δπξώ 

παξαπάλσ από ην 2009 θαη 13δηζ. Δπξώ παξαπάλσ από ηελ εθηηκώκελε 

βάζε ηνπ 2021). 

3. Οη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνύ λα αλέιζνπλ 

ζε 1.000.000 (220.000 πεξηζζόηεξεο από ην 2009 θαη 120.000 

πεξηζζόηεξεο από ηελ βάζε ηνπ 2021). 

 



Οη παξάκεηξνη ηεο αλάπηπμεο 

• Η πξνάζπηζε θαη ε αλάδεημε ησλ αμηώλ θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο ησλ 

Διιήλσλ  
 

• Η δπλακηθή αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ηεο 

ζύγρξνλεο ειιεληθήο δεκηνπξγίαο 
 

• Ο ζεβαζκόο θαη ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ καο πόξσλ 
 

• Η δεκηνπξγία απζεληηθώλ εκπεηξηώλ γηα ηνπο επηζθέπηεο 
 

• Η αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ 
 

• Η βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ κέζα από 

ηελ παξνρή πςειώλ ππεξεζηώλ πνηόηεηαο 
 

• Η ηζόξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ε δίθαηε θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ 



Οη δύν άμνλεο ηεο αλάπηπμεο 
 

A. Η πξνζέιθπζε επελδύζεσλ ζε λέεο θαη βειηησκέλεο ππνδνκέο ηνπξηζκνύ 

 

 

 θαη 

 

 

B. Η αλάπηπμε αγνξώλ θαη ε αύμεζε ησλ αθίμεσλ θαη ησλ εζόδσλ από ηνλ 

ηνπξηζκό  



Γεκηνπξγία απινύ, ειθπζηηθνύ θαη καθξνπξόζεζκα ζηαζεξνύ  

θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο 

Α. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό - Πιαίζην (Ι) 



Α. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό - Πιαίζην (Ι) 

 -πληειεζηήο ΦΠΑ (6,5%) ζην ζπλνιηθό ηνπξηζηηθό παθέην,               

        ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηηο αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο 

 -πληειεζηήο ΦΠΑ (13%) ζηελ εζηίαζε  

Αληαγσληζηηθόο ζπληειεζηήο ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο ηνπξηζκνύ 

 

     



Α. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό - Πιαίζην (Ι) 

 -Μείσζε ηνπ Σέινπο Δθζπγρξνληζκνύ Διιεληθώλ Αεξνδξνκίσλ θαηά 50%  

 -Μείσζε ηνπ ηηκνινγηαθνύ θαζεζηώηνο ζηνλ ΓΑΑ θαηά 50% 

Αληαγσληζηηθό Σέινο Δθζπγρξνληζκνύ Διιεληθώλ Αεξνδξνκίσλ, θαη 

αληαγσληζηηθό ηηκνινγηαθό θαζεζηώο ζηνλ ΓΑΑ  

 

     



Γηαξθήο απινπνίεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο (έθδνζε θαη επαλέθδνζε αδεηώλ, 

δηαδηθαζία fast track, δηαδηθαζίεο ζεώξεζεο)  

 

Α. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό - Πιαίζην (Ι) 



  Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ κείσζεο ηνπ 

κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο, κε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ εξγαζίαο θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο (πιεξσκή κηζζώλ κέζσ ηξαπέδεο, 

εθαξκνγή ειεθηξνληθήο θάξηαο κε παξάιιειε κείσζε ησλ εξγνδνηηθώλ 

εηζθνξώλ) 

Α. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό - Πιαίζην (Ι) 

 - Δπειημία ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 



Γεκηνπξγία ζύγρξνλσλ θαη αληαγσληζηηθώλ δνκώλ ηνπξηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

Α. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό - Πιαίζην (Ι) 

 -πλεξγαζία δεκόζηνπ κε  ηδησηηθό ηνκέα  γηα ηελ αλαβάζκηζε  

ηεο  ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο 

 -Δλίζρπζε ιεηηνπξγίαο πεξηζζόηεξσλ θαη πνηνηηθόηεξσλ  

ηδησηηθώλ ηνπξηζηηθώλ ζρνιώλ 



 Πξνώζεζε θαη ζηήξημε επελδύζεσλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηόηεηαο, ζηε δηεύξπλζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

κνλαδηθώλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ 

Α. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό - Πιαίζην (Ι) 



• Αλαζεώξεζε ηνπ εηδηθνύ ρσξνηαμηθνύ γηα ηνλ ηνπξηζκό. Οινθιήξσζε  

ηνπ   Κηεκαηνινγίνπ 
 

• Δπελδύζεηο ζε αεξνδξόκηα, ιηκάληα ζηξαηεγηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ 

ηνπξηζκό. πλεξγαζία κε ηδησηηθνύο θνξείο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. 

Αλαβάζκηζε ινηπώλ ζηαζκώλ εηζόδνπ ηεο ρώξαο 
 

• Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθνύ - θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο εηδηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ (π.ρ. ηνπξηζκόο ππαίζξνπ, ηακαηηθόο, ηαηξηθόο, θαηαδπηηθόο 

ηνπξηζκόο) 
 

• Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ζε αξραηνινγηθνύο θαη ηζηνξηθνύο ρώξνπο κε 

ηνπξηζηηθό ελδηαθέξνλ 

 

Α. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό - Πιαίζην (ΙΙ) 



 Μείσζε ρξόλνπ έθδνζεο visa Schengen από όια ηα ειιεληθά Πξνμελεία. 

Δμάληιεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα έθδνζε  visa πνιιαπιώλ εηζόδσλ ή/θαη visa 

καθξάο δηάξθεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθώλ θαηνηθηώλ. 

πληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαζεώξεζε/απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο Schengen, όζνλ αθνξά ηηο ζεσξήζεηο visa 

 
 

  

Α. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό - Πιαίζην (ΙΙ) 



 Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηεο ρώξαο ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο ηνπξηζκνύ, 

αλάπηπμε δηκεξώλ ζρέζεσλ, πξνεηνηκαζία παξεκβάζεσλ γηα ηνλ ηνπξηζκό 

ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ΔΔ ην 2014 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Κππξηαθή 

Πξνεδξία ην 2012  
 

  

Α. Δπελδύζεηο ζηνλ ηνπξηζκό - Πιαίζην (ΙΙ) 



• Δλίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπ ΔΟΣ κε θύξηα απνζηνιή ηελ πξνβνιή ηεο ρώξαο 
 

• Γεκηνπξγία  θνξέα  marketing γηα ηελ πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηεο 

Διιάδαο κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο θαη ησλ θνξέσλ ηνπ ηνκέα, 

παξέρνληαο επειημία, ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο 

ρώξαο θαη ησλ πξννξηζκώλ ηεο, όπνπ ν ΔΟΣ δελ κπνξεί λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί αληαγσληζηηθά 

 

 

Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (Ι) - Δξγαιεία 



Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (Ι) - Δξγαιεία 

Η ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ λένπ θνξέα marketing κε ηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο γηα ηελ αλάδεημε ηνπηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη 

ηελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ ηνπξηζκνύ 

 -Γεκηνπξγία ελόο απηόλνκνπ, ηζρπξνύ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ  

κε γεληθό ζπληνληζκό θαη παξαθνινύζεζε από ηνλ Πξσζππνπξγό 

 -Μόληκε ζέζε ηερλνθξάηε ΓΓ 



Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (ΙΙ) - Πξντόληα 

•  Αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ζε αλεπηπγκέλεο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ (θπξίσο «ήιηνο θαη ζάιαζζα») 
 

  -Αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνηύπνπ ηππνπνίεζεο πνηόηεηαο γηα 

πξννξηζκνύο θαη θαηαιύκαηα, εζηηάδνληαο ζε θξηηήξηα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά γηα ηνπο πςειόηεξεο δαπάλεο επηζθέπηεο (π.ρ. αζθάιεηα, 

αηζζεηηθή, ηνπηθή θνπιηνύξα, γαζηξνλνκία)      

       



Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (ΙΙ) - Πξντόληα 

• Αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ζε αλεπηπγκέλεο κνξθέο 

ηνπξηζκνύ (θπξίσο «ήιηνο θαη ζάιαζζα») 
 

 -Πην ηζνξξνπεκέλν θαη βηώζηκν κίγκα 50% - 50% θιηλώλ 4* - 5* θαη  

 1* - 3* κέρξη ην 2021 (2011 38% - 62%) 
 

 -Γεκηνπξγία λέσλ ΠΟΣΑ θαη ηνπξηζηηθώλ θαηνηθηώλ 

  

 

 

 -Γεκηνπξγία 15-20 λέσλ ΠΟΣΑ θαη 50.000 ηνπξηζηηθώλ θαηνηθηώλ  

κέρξη ην 2021 

 

 

  



Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (ΙΙ) - Πξντόληα 

Καηάθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην ζε ηνπξηζκό 

θξνπαδηέξαο θαη ηνπξηζκό ζαιάζζεο 

 -Σνπξηζκόο ζαιάζζεο: πξνζαύμεζε 1 δηζ. Δπξώ κέρξη ην 2021  

 (αύμεζε 100%)  

 -Κξνπαδηέξα: δηπιαζηαζκόο κεξηδίνπ επηβηβάζεσλ από 10% ζε 20% κέρξη  

ην 2021 θαη πξνζαύμεζε 1 δηζ. Δπξώ (αύμεζε 50%)  



Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (ΙΙ) - Πξντόληα 

• Καηάθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην ζε ηνπξηζκό 

θξνπαδηέξαο θαη ηνπξηζκό ζαιάζζεο  
 

  -Καηαζθεπή λέσλ θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ καξίλσλ θαηόπηλ 

κειέηεο θαη αμηνιόγεζεο δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθώλ δεκηνπξγίαο 

ελόο αληαγσληζηηθνύ εζληθνύ δηθηύνπ καξίλσλ θαη ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ 

 

 -Καηαζθεπή 30 επηπιένλ λέσλ καξίλσλ θαη έληαμε ζε ζύγρξνλν, εληαίν 

 ππνζηεξηθηηθό θαλνληζηηθό πιαίζην αθόκε 20 πθηζηάκελσλ  

 ζύλνιν  85  καξίλεο = 30.000 - 35.000 αγθπξνβόιηα κέρξη ην 2021 



Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (ΙΙ) - Πξντόληα 

• Καηάθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην ζε ηνπξηζκό 

θξνπαδηέξαο θαη ηνπξηζκό ζαιάζζεο  
 

  -Αλαβάζκηζε ιηκέλσλ, πέξαλ ηνπ Πεηξαηά, σο home porting ιηκαληώλ 

θξνπαδηέξαο θαηόπηλ κειέηεο θαη αμηνιόγεζεο δπλαηνηήησλ θαη 

πξννπηηθώλ δεκηνπξγίαο ελόο αληαγσληζηηθνύ εζληθνύ δηθηύνπ ιηκέλσλ 

θξνπαδηέξαο 

 

 -Αλαβάζκηζε 5 ιηκαληώλ, πέξαλ ηνπ Πεηξαηά, σο home porting ιηκαληώλ  

θξνπαδηέξαο (Θεζζαινλίθε, Υαληά, Ηξάθιεην, Ρόδνο, Κέξθπξα)  

 -Καηάξγεζε νπνηνπδήπνηε πεξηνξηζκνύ ζηελ θξνπαδηέξα 



Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (ΙΙ) - Πξντόληα 

Καηάθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην ζε ηνπξηζκό 

θξνπαδηέξαο θαη ηνπξηζκό ζαιάζζεο  
 

  

 - Δπείγνπζα θαη ξηδηθή αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο αθηνπινΐαο 



• Αλάπηπμε ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο σο City Break Destinations 

κέζα από δξάζεηο δηεζλνύο εκβέιεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ γηα 

ηνλ ζπλεδξηαθό ηνπξηζκό 

 

•  Αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ κέζα από ηελ αλάδεημε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθώλ κλεκείσλ θαη ππνδνκώλ 

Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (ΙΙ) - Πξντόληα 



Γεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ ή/θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ  

κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα 

πθηζηάκελα θαη ηελ αλάπηπμε εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ 

Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (ΙΙ) - Πξντόληα 



Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθώλ πξνζέιθπζεο θνηλώλ από 

δηαθνξεηηθέο αγνξέο. 

πγθεθξηκέλα: 
 

• Δπαλάθηεζε ησλ ξπζκώλ αλάπηπμεο παξαδνζηαθώλ επξσπατθώλ αγνξώλ 

(Γεξκαλία, Αγγιία, Γαιιία θ.α.) 
 

• πλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ησλ αγνξώλ πνπ πξνζεηέζεζαλ πξόζθαηα ζην 

δπλακηθό ηνπ Διιεληθνύ ηνπξηζκνύ (Ρσζία, Σνπξθία, Ιζξαήι, Βαιθάληα) 
 

• Αλάπηπμε λέσλ δπλακηθώλ αγνξώλ (Κίλα, Ιλδία, Βξαδηιία) θαη λέσλ 

θνηλώλ (ζπληαμηνύρνη, θνηηεηέο) από παξαδνζηαθέο αγνξέο 

Β. Αλάπηπμε αγνξώλ (ΙΙΙ) - Κνηλά 



Δπόκελεο θηλήζεηο 

• Κηλεηνπνίεζε όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ ηνπξηζκό 

γηα ηελ πηνζέηεζε θαη πξνώζεζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ πιαηζίνπ 
 

• Αλάπηπμε δηαθνκκαηηθώλ δεζκεύζεσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζέηεη ην πιαίζην 
 

• Δμεηδίθεπζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ επηκέξνπο ζηόρσλ κέζα από ηελ 

ζπλεξγαζία  Τπνπξγείνπ θαη ηνπξηζηηθώλ θνξέσλ  

 

 

 


