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Περίληψη 
 

Η επικρατούσα άποψη θέλει τον τουρισμό να συμβάλει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της 

χώρας, στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών, στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου του ντόπιου πληθυσμού, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην 

εξασφάλιση κεφαλαίων για νέες επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση και αύξηση των 

υποδομών. Στον αντίποδα, ο τουρισμός -και δη ο μαζικός τουρισμός- επιδρά αρνητικά 

στους προορισμούς υποδοχής των τουριστών, διότι υποβαθμίζει το επίπεδο διαβίωσης, 

αλλοτριώνει τους κοινωνικούς θεσμούς και αφήνει αποτύπωμα στο περιβάλλον. 

Συγχρόνως οι απώλειες από τον τουρισμό είναι μεγάλες, αφού ένα μεγάλο μέρος των 

χρημάτων που εισέρχονται και θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αύξηση του 

εγχώριου κατά κεφαλή εισοδήματος διαρρέουν στο εξωτερικό. 

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: Είναι τελικά ο τουρισμός ο τομέας εκείνος της 

επιχειρηματικότητας που ασκεί ρόλο καταλυτικό και μπορεί να δίνει άμεσα και απτά 

αποτελέσματα στην εθνική οικονομία ή μήπως οι απώλειες και οι διαρροές από τον 

τουρισμό, συνεκτιμώμενες με τα χρήματα που ξοδεύονται για την αποκατάσταση της 

όποιας φθοράς προκαλεί, έχουν ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα; 

Η απάντηση επιχειρείται να δοθεί με τη μεταφορά του ερωτήματος σε τοπικό επίπεδο. 

Αυτό που εξετάζεται είναι τα έσοδα εκείνα ενός δήμου, συγκεκριμένα του Δήμου 

Ρεθύμνης, που συναρτώνται με τον τουρισμό σε σχέση με τα λοιπά έσοδά του, 

προκειμένου να ανιχνευτεί η συμβολή του τουρισμού στα δημοτικά έσοδα. Τα 

συμπεράσματα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού συνηγορούν στην άποψη ότι ο 

τουρισμός συμβάλει ουσιαστικά στα δημοτικά έσοδα, ενώ παράλληλα καταδεικνύουν 

και κάποιες αδυναμίες του φαινομένου. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Τουρισμός, οικονομία, έσοδα, δήμος, επιχειρήσεις. 
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Abstract 

The dominant thesis about the role of the touristic sector is to contribute to the Gross 

National Product (GNP), to reduce the deficit of the equilibrium of disbursals, to 

improve the living standard of the local population, to create job positions, to insure 

funds for new investments and last but not least, to ameliorate and augment the 

country’s infrastructure. On the contrary, tourism and especially massive tourism can 

affect negatively the host country, because it disturbs the everyday life of the resident 

citizens, it alienates the social institutions and has a rapidly expanded environmental 

footprint. 

The question that arises is whether the touristic sector has a direct and positive effect 

on the national economy or if its damages and losses redound critically on the final 

outcome. The answer on this issue is attempted to be given by conveying this inquiry 

in the local area of the Municipality of Rethimnon. The data that are collected and 

examined are about the municipality revenue from the touristic sector compared to the 

rest of the revenues, in order to feature the touristic sector’s proportion of contribution. 

The inferences that are drawn are immensely interesting, considering that the data 

advocate the estimation that the touristic sector contributes substantially to the 

municipal revenue, while they establish evidence of its inadequacies. 

 

Keywords: tourism, economy, revenue, municipality, businesses  
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Στο πλαίσιο μελέτης που πραγματοποιήθηκε για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης, ένας 

φορέας περιγράφοντας την αλλαγή της πόλης του Ρεθύμνου, αναφέρει: « Πριν από τριάντα 

χρόνια η πόλη του Ρεθύμνου ήταν μια από τις πιο προβληματικές πόλεις της Ελλάδας. Η ανεργία 

ήταν στα ύψη, τα εισοδήματα χαμηλά και η μετανάστευση πολύ υψηλή. Σήμερα εξαιτίας του 

τουρισμού μαζί με τη λειτουργία του πανεπιστημίου το Ρέθυμνο αποτελεί μια από τις 

πλουσιότερες πόλεις της Ελλάδας» (Ανδριώτης,2005: 234). 
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Εισαγωγή 
 

Αποδεχόμενοι τον τουρισμό ως έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς τομείς 

της παγκόσμιας οικονομίας οι Τσάρτας και Λύτρας (2017) χαρακτηρίζουν αυτόν ως 

ένα ολιστικό κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο. Ως οικονομικό και κοινωνικό 

φαινόμενο λοιπόν ο τουρισμός εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς, έτσι ώστε να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών κλάδων που το αποτελούν, των 

καταναλωτών, αλλά και των προορισμών, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στην 

ανάπτυξη του συνόλου σχεδόν των κρατών του πλανήτη με τη δυναμική του και τα 

πολυσχιδή επιστημονικά χαρακτηριστικά του.  

Για την Ελλάδα ο τουρισμός αποτελεί όπως λέγεται ευρέως μία από τις «βαριές 

μεταβλητές της ελληνικής οικονομίας», αλλά και δρόμο εξόδου της χώρας από την 

κρίση. Η θέση, η μορφολογία, η ιστορία, το φυσικό κάλλος της Ελλάδας, αλλά και το 

υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, της δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα 

να υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες και να βρίσκεται στο top 10 των κυριότερων 

τουριστικών προορισμών όσον αφορά τη θέση της στον εξερχόμενο τουρισμό των 

αγορών το 2017, σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ (Ίκκος, Κουτσός, 2019), με το 

μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών να προέρχεται, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, κυρίως από 

την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και την τελευταία δεκαετία να αναδεικνύονται 

νέες χώρες – αγορές  όπως η Ρωσία, οι ΗΠΑ, οι γειτονικές Βαλκανικές χώρες, ενώ ένας 

μικρός αριθμός επισκεπτών προέρχεται από χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία (Λαγός, 

2017). Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ η 

Ελλάδα το 2017 καταλάμβανε την 24η θέση μεταξύ 136 χωρών στο Δείκτη 

Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, ενώ στο Γενικό Δείκτη 

Ανταγωνιστικότητας καταλάμβανε μόλις την 57η θέση μεταξύ 140 χωρών. Σε ομιλία 

του στη Βουλή και στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, ο 

Υπουργός Τουρισμού Χ. Θεοχάρης (2019) ανέφερε ότι «από το 2009 ως το 2018 ο 

τουρισμός έχει παράξει άμεσα 125 δις ευρώ, με πολλαπλάσια συμβολή στην οικονομική 

δραστηριότητα και το ΑΕΠ της χώρας, ενώ 230 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ταξιδέψει 

στην Ελλάδα» και υποστήριξε ότι χωρίς τον τουρισμό η οικονομική κρίση στην Ελλάδα 

θα ήταν πολύ χειρότερη. 
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Καθώς οριοθετείται από την πλευρά της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, 

επιδρώντας σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως των μεταφορών, της διαμονής, 

της εστίασης, της κατανάλωσης σε καταστήματα, κ.λπ. ο  τουρισμός συνήθως 

χαρακτηρίζεται ως μια οριζόντια δραστηριότητα.  Το στοιχείο αυτό τον διαφοροποιεί 

από τις περισσότερες δραστηριότητες του πρωτογενούς ή του δευτερογενούς τομέα.  

Επιπλέον για μια σειρά διαφορετικούς αλλά και αλληλοσυμπληρούμενους λόγους ο 

ρόλος του τουρισμού καθίσται κεντρικός στην χάραξη πολιτικών.  Η συμβολή του για 

παράδειγμα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, στην μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου 

πληρωμών, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη δημιουργία εισοδήματος, αλλά και 

το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους λίγους πλέον τομείς που παρουσιάζουν 

επενδυτικό ενδιαφέρον, συγκροτούν μια σειρά από ισχυρά επιχειρήματα 

συμπερίληψής του στη διαμόρφωση εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών.  Σε αυτά 

μπορούν να προστεθεί η μεγάλη διασπορά των τουριστικών προορισμών ανά τη χώρα, 

που οδηγεί στην ανάπτυξη ορεινών και νησιωτικών περιοχών.  (Ίκκος,Κουτσός, 2018, 

Λαγός, 2017). 

Συγχρόνως όμως, όπως υποστηρίζεται από τον Νικολαΐδη (2017), ο τουρισμός 

τουλάχιστον στην πρώτη φάση της ανάπτυξής του λειτουργεί ανταγωνιστικά απέναντι 

σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες και προκαλεί αλλαγές στην παραγωγική δομή 

και στην απασχόληση. Οι αλλαγές αυτές μάλιστα επεκτείνονται και στο κοινωνικό 

επίπεδο μεταβάλλοντας τα πρότυπα και τον τρόπο ζωής γενικότερα. Εξετάζοντας 

ειδικότερα τις σχέσεις του τουρισμού με το αγροδιατροφικό σύστημα κάποιοι κάνουν 

λόγο για σύνθετες σχέσεις με συμπληρωματικές και ανταγωνιστικές πτυχές, 

υποστηρίζοντας ότι στις περιοχές που αναπτύχθηκε ο τουρισμός ο πρωτογενής τομέας 

υπέστη απώλειες τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε ζωτικό χώρο, ενώ 

συγχρόνως  η τουριστική ανάπτυξη είχε επιπτώσεις στο τοπίο, στις χρήσεις γης και στο 

περιβάλλον, οι οποίες μάλιστα έχουν υψηλό κόστος αποκατάστασης, εάν είναι 

αναστρέψιμες. Περαιτέρω αναλύοντας την οικονομική επίδραση του τουρισμού 

διατυπώνεται από πολλούς η άποψη ότι η αύξηση του τουρισμού δεν σημαίνει και 

αύξηση του τουριστικού εισοδήματος και γίνεται λόγος για διαρροές και απώλειες1. Οι 

                                                             
1 Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος και για απώλεια εσόδων από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. 

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, όπως αναφέρεται σε άρθρο της «Καθημερινής» (Μπέλλος, 2020), τα 

Airbnb και Home Away κατά το 12μηνο Ιουνίου 2018 – Μαΐου 2019 μέσα από τις δύο πλατφόρμες τους  

διέθεσαν προς μίσθωση στην Ελλάδα 170.542 καταλύματα, αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με 

το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με άρθρο της ίδιας εφημερίδας (Μπέλλος, 2019) το οποίο 

αναφέρεται σε έρευνα της “Grant Thornton” για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της 
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διαρροές αφορούν στο μέρος εκείνο των εισπραγμένων εσόδων το οποίο επανεξάγεται, 

καθώς ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων ζήτησης των τουριστών εισάγεται από το 

εξωτερικό, διότι πολλές τουριστικές επιχειρήσεις είτε αγοράζουν εισαγόμενα 

προϊόντα, είτε απασχολούν ξενόφερτο εργατικό δυναμικό, είτε ανήκουν ή διοικούνται 

από μη ντόπια άτομα. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη του ΚΕΠΕ (ΚΕΠΕ, 2015, όπως 

αναφέρεται από τον Νικολαΐδη, 2017) από το σύνολο του τουριστικού εισοδήματος 

ποσοστό 12,9% διαρρέει στο εξωτερικό2. Οι απώλειες έχουν να κάνουν με τα εν 

δυνάμει έσοδα τα οποία εισπράττονται από τις χώρες προέλευσης ή τις χώρες που 

τρόπον τινά συμμετέχουν στην τουριστική ζήτηση και όχι από τη χώρα υποδοχής. 

Πρόκειται για τα έσοδα των ταξιδιωτικών πρακτόρων, των αεροπορικών εταιρειών, 

των sites, κ.λπ. Κάποιοι μάλιστα εκδηλώνουν ποικίλες αμφισβητήσεις για το ρόλο και 

την πολιτική που ασκούν στην τουριστική ανάπτυξη οι διάφοροι οργανισμοί, οι 

εταιρείες και τα ανεπτυγμένα κράτη και κάνουν λόγο για έντονη εξάρτηση από 

αποφάσεις, επιλογές και πολιτικές των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων του 

εξωτερικού (Ανδριώτης, 2003, Νικολαΐδης, 2017). 

Ως εκ τούτου τίθεται το εύλογο ερώτημα αν τελικά ο τουρισμός είναι ο τομέας εκείνος 

της επιχειρηματικότητας που ασκεί ρόλο καταλυτικό και μπορεί να δίνει άμεσα και 

απτά αποτελέσματα στην εθνική οικονομία ή μήπως τα μεγέθη των απωλειών και των 

διαρροών συνεκτιμώμενα με τα ποσά που ξοδεύονται για την αποκατάσταση της 

όποιας φθοράς αυτός προκαλεί έχουν ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία για το τελικό 

αποτέλεσμα.  

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να προσεγγίσει το ζήτημα της συμβολής του τουρισμού 

στην οικονομία μεταφέροντας το ερώτημα σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένα στο 

επίπεδο ενός δήμου. Στόχος είναι η προσέγγιση ενός σύνθετου φαινομένου, του 

τουριστικού φαινομένου, μέσα από την μελέτη της τουριστικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ώστε να αναδειχθούν όσο το δυνατόν εμφανείς και αφανείς πτυχές 

του.  Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί με ποιο τρόπο η τουριστική επιχειρηματική 

δραστηριότητα3 συμβάλει στα έσοδα ενός δήμου και συγκεκριμένα του Δήμου 

                                                             
Ελλάδας η καθαρή απώλεια δημοσίων εσόδων από την τριετία 2016 - 2018 εκτιμάται στα 300 εκατ. 
Ευρώ.   
2 Σύμφωνα με την ίδια πηγή για το έτος 2014 από τα 15,2 δις. Ευρώ, διέρρευσαν στο εξωτερικό 1,96 

δις. Ευρώ.  
3 Συγκεκριμένα θα εξεταστούν οι κλάδοι άμεσης τουριστικής παραγωγής που αφορούν σε επιχειρήσεις 

όπως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping’s, ενοικιάσεις αυτοκινήτων – 
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Ρεθύμνης.  Για να εξυπηρετηθεί ο προαναφερόμενος στόχος, η εργασία διαιρείται σε 

τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του 

τουρισμού και της έννοιας του τουρίστα. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του 

φαινομένου, που κάνει την εμφάνισή του ως «τουρισμός των λίγων» και, αφού διανύσει 

διάφορα στάδια ανάπτυξης, εκδημοκρατίζεται και μαζικοποιείται (Βαρβαρέσος, 1997). 

Προκειμένου να σκιαγραφηθεί το ιδιαίτερο αυτό οικονομικό φαινόμενο που επιδρά και 

ανιχνεύεται σε πολλά επίπεδα της οικονομίας εξετάζονται επίσης οι έννοιες της 

τουριστικής ζήτησης και της τουριστικής προσφοράς. 

Το δεύτερο μέρος φέρει τον τίτλο «Ο ελλαδικός χώρος ως προορισμός» και στο πλαίσιό 

του επιδιώκεται μια σύντομη παρουσίαση της πορείας του φαινομένου στην Ελλάδα, 

με σκοπό να αναδειχθούν τα βήματα και οι διαχρονικές προσπάθειες προς την 

κατεύθυνση ανάπτυξής του, ενώ παράλληλα δίνονται οι κυριότεροι τουριστικοί πόροι 

του ελλαδικού χώρου, οι δομές οργάνωσης και πολιτικής του τουρισμού. Σε ό,τι αφορά 

τις επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης, η εργασία αυτή περιορίζεται στην 

παρουσίαση των κυριότερων οικονομικών επιπτώσεων και των βασικών τρόπων 

μέτρησής τους. 

Προκειμένου να δοθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα η παρουσία και η σημασία 

του τουρισμού στο Ρέθυμνο, στο τρίτο μέρος της εργασίας σκιαγραφείται η σχέση 

τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης με καμβά την περιφερειακή ενότητα στην οποία 

ανήκει το Ρέθυμνο, ήτοι την Περιφέρεια Κρήτης, και στη συνέχεια οι δυνατότητες και 

η πορεία του Ρεθύμνου προς την τουριστική ανάπτυξη. 

Το τέταρτο μέρος η ανάλυση συγκεκριμενοποιείται  στο πλαίσιο του Δήμου Ρεθύμνης, 

όπου γίνεται μια συστηματική απογραφική μελέτη του συνόλου των εσόδων του Δήμου 

σε σύγκριση με εκείνα που σχετίζονται με την τουριστική επιχειρηματική 

δραστηριότητα.  Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση στο βασικό 

ερώτημα, δηλαδή της συμβολής του τουρισμού στα δημοτικά έσοδα.  

Ως κατακλείδα, στα συμπεράσματα επιχειρείται μια αποτίμηση της συμβολής του 

τουρισμού στα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία λαμβάνει υπόψη το σύνολο των 

ετήσιων εσόδων και την προέλευσή τους, καθώς και όσα εκτέθηκαν στον κύριο κορμό 

της εργασίας αναφορικά με τα έσοδα που συναρτώνται με τον τουρισμό. Το κύριο 

                                                             
μοτοποδηλάτων, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες και εμπόριο 

προσανατολισμένο στον τουρισμό (τουριστικά είδη, είδη λαϊκής τέχνης, κ.λπ.) 
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συμπέρασμα μπορεί να συμπυκνωθεί στην άποψη ότι ο τουρισμός φαίνεται να αποτελεί 

διαχρονικά βασικό πυλώνα και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για το Δήμο Ρεθύμνης.  

Συμβάλλει δε πολύπλευρα και με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην αναπτυξιακή πορεία 

της τοπικής κοινωνίας.  Ο ξενοδοχειακός κλάδος κατέχει ένα ρόλο ρυθμιστή της 

τουριστικής εξέλιξης και πολλαπλασιαστή της παραγωγικής και εμπορικής 

δραστηριότητας.  Στον αντίποδα, ο τουρισμός στο Ρέθυμνο παρουσιάζει έντονη 

εποχικότητα, καθώς το βασικό τουριστικό προϊόν είναι οι διακοπές για ήλιο και 

θάλασσα. Ωστόσο τα συμπεράσματα αυτά οδηγούν και σε ένα κρίσιμο ερώτημα: με 

ποιο τρόπο τα συναρτώμενα με τον τουρισμό έσοδα επιστρέφουν στην τοπική 

κοινωνία, αν δύνανται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η 

τουριστική ανάπτυξη σε υπηρεσίες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, αστυνόμευση, 

κ.ά.) και έργα υποδομής (οδικό δίκτυο, χώρους στάθμευσης, κ.α.) και γενικότερα αν 

αξιοποιούνται διά της ανάληψης πρωτοβουλιών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

του τουρισμού.  

Η μεθοδολογία που ακολουθείται προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τη 

συμβολή του τουρισμού στα δημοτικά έσοδα στηρίζεται σε πρωτογενή και 

δευτερογενή στοιχεία, τα οποία αντλήθηκαν από το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της 

οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης.  Αρχικά παρουσιάζονται τα είδη εσόδων 

των δήμων και οι τρόποι κατηγοριοποίησής τους και παρατίθενται αναλυτικότερα οι 

πηγές εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης. Στη συνέχεια επιχειρείται λεπτομερής καταγραφή 

των εσόδων του εν λόγω Δήμου, που συναρτώνται άμεσα με τον τουρισμό και 

εξετάζεται η ποσοστιαία αναλογία τους στο σύνολο των εσόδων αλλά και στις 

κατηγορίες που εντάσσονται. Συγχρόνως και δια της εξέτασης εσόδων που συνδέονται 

έμμεσα με την παρουσία επισκεπτών, επιχειρείται μια εκτίμηση της ενίσχυσης των υπό 

εξέταση εσόδων από την τουριστική δραστηριότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 
 

Οι έννοιες του τουρισμού και του τουρίστα 
 

Αν και ο «τουρισμός» ως λέξη εμφανίζεται πρώτη φορά στις αρχές του 19ου αιώνα, ως 

τη δραστηριότητα που υποδηλώνει έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και εξελίσσεται 

παράλληλα με τα στάδια διαμόρφωσης της ανθρωπότητας, ξεκινώντας από τον 

τουρισμό των εξερευνητών, των αριστοκρατών και των εισοδηματιών και 

καταλήγοντας, διά της ταχύτατης ανάπτυξης, της χωρικής εξάπλωσης και της 

κοινωνικής αποδοχής,  στον τουρισμό της μάζας. Στην εννοιολόγηση ωστόσο του 

«τουρισμού» υπήρξαν σύμφωνα με το Βλάχο (2016) προβλήματα, τα οποία 

σχετίζονταν τόσο με το χρόνο κατά τον οποίο διατυπώθηκαν οι διάφοροι 

προσδιορισμοί και ταξινομήσεις όσο και με την επιστημονική κατάρτιση όσων 

συνεισέφεραν στον προβληματισμό αυτό. Τελικά το σχετικό πεδίο μελέτης δομήθηκε, 

στη διάρκεια του 20ου αιώνα, σε δύο ευρύτερα αποδεκτές σημασιολογικές έννοιες τον 

«τουρισμό» ως φαινόμενο και τον «τουρίστα» ως υποκείμενο. Ως «τουρισμός» 

ορίζεται από τη Διεθνή Ακαδημία του Τουρισμού «το σύνολο των ανθρώπινων 

μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων που προκύπτουν από αυτές», οι οποίες 

«υποκινούνται σε διαφορετικό βαθμό και ένταση, από τον πόθο της απόδρασης, που 

ενυπάρχει στα άτομα» (Βαρβαρέσος, 1998:26), ενώ ο τουρίστας είναι, σύμφωνα με τη 

Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού, το άτομο που 

πραγματοποιεί μια μετακίνηση πέρα από το σύνηθες περιβάλλον του για οποιαδήποτε 

αιτία και «χρησιμοποιεί το χρόνο της σχόλης του για την ικανοποίηση της περιέργειάς 

του, σε όλες τις μορφές της, καθώς και της ανάγκης του για ανάπαυση και ψυχαγωγία» ( 

ο.π., 1998:26). Η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Τουρισμό και τα Διεθνή 

Ταξίδια, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, τον Αύγουστο του 1963 όρισε «κάθε άτομο 
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που μετακινείται σε μια άλλη χώρα, διαφορετική από εκείνη της μόνιμης κατοικίας του, 

για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από εκείνον της άσκησης αμειβόμενου επαγγέλματος», 

ως «επισκέπτη». (Βαρβαρέσος, 1998: 28 – 29). Ο ορισμός αυτός, η ισχύς του οποίου  

επιβεβαιώθηκε στις συνδιασκέψεις του 1967, 1971, 1979 κτλ., καλύπτει κατά την 

άποψη του Βαρβαρέσου (ο.π., 1998) δύο κατηγορίες επισκεπτών: τους τουρίστες, 

δηλαδή τους προσωρινούς επισκέπτες, των οποίων η παραμονή στην επισκεπτόμενη 

χώρα υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις ώρες και τα κίνητρά τους είναι οι διακοπές, η 

ανάπαυση, η υγεία, η θεραπεία, οι σπουδές, τα σπορ, οι επαγγελματικές υποθέσεις, 

οικογενειακοί λόγοι, κλπ. και τους εκδρομείς, δηλαδή τους προσωρινούς επισκέπτες, 

των οποίων η παραμονή στην επισκεπτόμενη χώρα δεν υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις 

ώρες. 

Αν και ο τουρισμός ορίζεται σήμερα ως «ένα αυτοδύναμο φαινόμενο, συνώνυμο της 

κατανάλωσης και του ελεύθερου χρόνου» ( Βαρβαρέσος, 1997: 13), η εξάπλωση της 

τουριστικής πρακτικής επήλθε ως αποτέλεσμα του συσχετισμού σειράς μεταβλητών με 

κυριότερες την αύξηση του ελεύθερου χρόνου, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, τη 

βελτίωση των μεταφορικών μέσων, τη βιομηχανοποίηση της τουριστικής παραγωγής. 

Η σύγχρονη διάσταση του τουρισμού και η ενσωμάτωσή του στο κοινωνικο – 

οικονομικό σύστημα μιας χώρας είναι το φυσικό επακόλουθο αυτής ακριβώς της 

εξελικτικής πορείας που οδήγησε στη μαζικοποίηση και διεθνοποίηση της τουριστικής 

πρακτικής, με σημαντικότατα αλλά και πολυεπίπεδα αποτελέσματα στην οικονομία, 

στην κοινωνία, στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των χωρών υποδοχής. Τα 

καθοριστικά χαρακτηριστικά μάλιστα που διαφοροποιούν τη σύγχρονη εκδοχή του 

τουρισμού από τις προγενέστερες μορφές ταξιδιωτικής μετακίνησης είναι κατά την 

άποψη του Βλάχου «η συντεταγμένη οργανωμένη δομή παραγωγής αλλά και η 

μεθοδολογική προβολή του» (Βλάχος, 2016:30), τα οποία και προϋποθέτουν την 

κρατική παρέμβαση είτε με τη μορφή της άμεσης κυβερνητικής ανάμειξης είτε με τη 

μορφή δημοσίων θεσμών που ασκούν επιμέρους υποστηρικτικές πρακτικές.   

 

Από τον τουρισμό των «λίγων» στο μαζικό τουρισμό 
 

Το τουριστικό φαινόμενο ήταν εξαρχής συνδεδεμένο με τον ελεύθερο χρόνο και τις 

δραστηριότητες που επιτελούνται σ’ αυτόν. Ελεύθερο χρόνο όμως δεν διέθεταν όλοι 
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σε όλες τις εποχές. Τόσο στην Αρχαία Ελλάδα όσο και στην αρχαία Ρώμη, κοινωνίες 

στις οποίες αποτελούσαν πρακτικές οι διάφορες μορφές τουρισμού του σήμερα, 

ελεύθερο χρόνο διέθεταν αυτοί που όντας απαλλαγμένοι από την καταναγκαστική 

εργασία, μέλημα και απασχόληση των δούλων και πληβείων αντίστοιχα, ασχολούνταν 

με το κοινωνικό, ηθικό και πολιτικό γίγνεσθαι της πολιτείας.  Η ύπαρξη ελεύθερου 

χρόνου δήλωνε την προέλευση και την τάξη μιας μερίδας πολιτών, την οποία και 

αφορούσαν τα θρησκευτικά προσκυνήματα -όπως αυτά των Δελφών και της 

Ελευσίνας-, οι αθλητικές διοργανώσεις -όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες- ή η 

λουτροθεραπεία, πρακτικές που συνδύαζαν τη μετακίνηση με τη γιορτή, την 

ευχαρίστηση, την αναψυχή, τη συναναστροφή και την περιπέτεια. Αυτές ήταν οι 

πρώτες μορφές τουρισμού, ήταν το ταξίδι που συνέδεσε το «εξαιρετικό» με το 

«καθημερινό» και  που συνέβαλε στην αύξηση της κινητικότητας των ατόμων και στην 

αναζήτηση της αλλαγής. Για τον Βαρβαρέσο (1997) ο Ηρόδοτος, γεωγράφος και 

ιστορικός της αρχαιότητας, αποτελεί «μοντέλο τουρίστα» για τα σημερινά δεδομένα, 

καθώς μετακινείται ως τη Σικελία, την Αίγυπτο και την Περσία και ενδιαφέρεται για 

τα ήθη και τα έθιμα, τις θρησκείες και τις τέχνες των χωρών που επισκέπτεται. 

Μάλιστα, πέραν του ενδιαφέροντός του για τα φυσικά θαύματα και τα επιβλητικά 

μνημεία, ο Ηρόδοτος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή των λαών, όπως ο 

σύγχρονος τουρίστας, που, πέραν των άλλων, ταξιδεύει για να δει ανθρώπους 

διαφορετικούς απ’ τον εαυτό του (Redfield, 1985). Αναπόσπαστο τμήμα της 

τουριστικής μετακίνησης για τις προαναφερόμενες κοινωνίες ήταν η φιλοξενία που 

θεωρούνταν αναφαίρετο  δικαίωμα των ταξιδιωτών και οδηγούσε στη λειτουργία 

κρατικών πανδοχείων, κυρίως κατά μήκος οδικών αρτηριών, τα οποία παρείχαν στους 

ταξιδιώτες δωρεάν σίτιση και διαμονή. Σταδιακά κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα 

πανδοχεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα και «η κοινωνική υπόσταση της τουριστικής 

μετακίνησης παραχωρεί τη θέση της στην εμπορικοποίηση» (Βαρβαρέσος, 1997:21). 

Η εγκαθίδρυση του επαγγελματικού τουρισμού έρχεται στη διάρκεια του Μεσαίωνα  

με την εμφάνιση των εμπόρων στην Ευρώπη, των οποίων η επαγγελματική 

δραστηριότητα συνυπάρχει με την πνευματική καλλιέργεια και τα πολιτιστικά τους 

ενδιαφέροντα, ενώ την ίδια περίοδο μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν οι μετακινήσεις 

για εκπαιδευτικούς λόγους, ιδιαίτερα προς τα πανεπιστημιακά κέντρα της Ευρώπης, 

όπως του Παρισιού, του Μονπελιέ, κλπ. 
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Προς το τέλος του Μεσαίωνα αρχίζει να διαμορφώνεται ένα νέο πνεύμα γύρω από την 

τουριστική δραστηριότητα, το οποίο αναπτύσσεται περισσότερο κατά την 

Αναγέννηση. Οι άνθρωποι αρχίζουν να ταξιδεύουν με κύριο σκοπό την ευχαρίστηση, 

αλλά και από περιέργεια που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περιέργεια του 

διανοούμενου  (Βαρβαρέσος,1997), ενώ παράλληλα εμφανίζεται ο αποικιοκρατικής 

μορφής τουρισμός, εκδίδονται βιβλία ταξιδιωτικού περιεχομένου και καθιερώνεται η 

πρακτική των περιηγήσεων. Η αύξηση της κινητικότητας και η βελτίωση των 

συνθηκών ταξιδιού οδηγεί, όπως επισημαίνεται από το Ζαχαράτο (2010), στην 

εμφάνιση του τρίπτυχου «hotel, restaurant, café» στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις του 

18ου αιώνα. Την ίδια περίοδο η ανερχόμενη αστική τάξη γνωρίζει μια βαθμιαία και 

συγχρόνως ριζική αλλαγή στη νοοτροπία και την καταναλωτική της συμπεριφορά 

θεωρώντας τη μεν πόλη χώρο απώλειας, κόπωσης, φθοράς και δυστυχίας  τη δε εξοχή, 

το βουνό, τη θάλασσα χώρους ελευθερίας γεγονός που συμβάλει στην ανάπτυξη της 

έννοιας του τουρισμού αναψυχής και του τουριστικού ταξιδιού. 

Η χρονική περίοδος σταθμός όμως για την εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου ήταν 

ο 19ος αιώνας λόγω των θεσμικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 

ανακατατάξεων που επιτελέστηκαν στα πλαίσια της βιομηχανικής επανάστασης και 

που προσδιόρισαν την μετέπειτα μορφή του τουρισμού συμβάλλοντας στην 

μαζικοποίηση και εμπορικοποίησή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1800 

χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η λέξη tourist στην Αγγλία, για να περιγράψει τα 

άτομα που συμμετείχαν στη μακρά περιήγηση και το 1811 η λέξη tourism, για να 

δηλώσει την πρακτική του ταξιδιού για ευχαρίστηση. Το ταξίδι ωστόσο αποτελούσε 

ακόμη προνόμιο της ολιγαρχίας, των αριστοκρατών, των εισοδηματιών και μιας 

μειοψηφίας προρομαντικών και ρομαντικών συγγραφέων που με τις αφηγήσεις τους 

δημιούργησαν ένα ρεύμα ταξιδιών προς την Νότια Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα 

και την Αίγυπτο. Ο Ζαχαράτος (2010) υποστηρίζει ότι η νέα ευμάρεια, που 

χαρακτηρίζει το πέρασμα από το 18ο στο 19ο αιώνα, επακόλουθο της βιομηχανικής 

παραγωγής και της μεγέθυνσης των εμπορικών σχέσεων, οδηγεί στην ανάδυση και 

διόγκωση των ταξιδιωτικών μετακινήσεων των ανώτερων στρωμάτων της 

βιομηχανικής κοινωνίας για περιήγηση και αναψυχή. Στην ανάπτυξη και μεγέθυνση 

του τουρισμού συμβάλουν η εξέλιξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, η κατασκευή 

μεγάλων ατμόπλοιων και η έκδοση βιβλίων οδηγών που ευνόησαν τις μαζικές 

μετακινήσεις ταξιδιωτών. Τα ταξίδια αναψυχής αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο της 
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καταναλωτικής συμπεριφοράς, με τους επισκέπτες να απολαμβάνουν το λουτρό τους 

σε ειδικά κατασκευασμένες εγκαταστάσεις, να κολυμπούν σε παραλίες, να πεζοπορούν 

στα βουνά, να ξεκουράζονται, να διασκεδάζουν και να διανυκτερεύουν σε τόπους 

εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής τους. Για την ικανοποίηση των αναγκών, που 

προκύπτουν από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες και πρακτικές, διαμορφώνονται 

πόλεις θέρετρα και κέντρα αναψυχής με πιο πολυτελείς και καλαίσθητες μορφές 

καταλυμάτων, που μπορούν, δια των υψηλών προδιαγραφών τους, να εξυπηρετήσουν 

την ιδιόμορφη πελατεία τους, δηλαδή την άρχουσα τάξη που ταξιδεύει για εμπόριο και 

αναψυχή, ενώ συγχρόνως κατασκευάζονται και ξενοδοχειακά καταλύματα μεσαίων 

και χαμηλών κατηγοριών. Στο τέλος του 19ου αιώνα διαμορφώνεται, όπως 

επισημαίνεται από τον Βλάχο (2016), μια εκτεταμένη «κουλτούρα της εικόνας», στην 

οποία συμμετέχουν φωτογράφοι, χαράκτες, εκδότες ταξιδιωτικών οδηγιών και όσοι 

αναλαμβάνουν να καταστήσουν το τουριστικό προϊόν οικείο και αναγνωρίσιμο πριν 

καταναλωθεί. 

Το πέρασμα στον 20ο αιώνα και δη την περίοδο 1905 ως 1935 σηματοδοτεί, σύμφωνα 

με τον Βαρβαρέσο (1997), η διαφοροποίηση του τουριστικού φαινομένου με τη 

συμμετοχή σ’ αυτό νέων κοινωνικο-οικονομικών κατηγοριών και με την εμφάνιση της 

διπλής εποχικότητάς του. Κατά τον ίδιο (ο.π., 1998) τον 20ο αιώνα διαμορφώνεται μια 

νέα τουριστική τυπολογία, καθώς κοινωνικές κατηγορίες, αποκλεισμένες των 

διακοπών ως τότε, έχουν πλέον την ευκαιρία να καταναλώνουν τουριστικά αγαθά και 

υπηρεσίες ταξιδεύοντας σε τόπους υποδοχής τουριστών. Πέρα από τη θεσμοθέτηση 

του δικαιώματος για διακοπές με νομοθετικά διατάγματα για «διακοπές μετ’ 

αποδοχών»  και τη δημιουργία εργατικής νομοθεσίας, στον εκδημοκρατισμό των 

διακοπών συνέβαλαν: η έκδοση τουριστικών οδηγών που έδιναν πληροφορίες για 

τουριστικούς προορισμούς, ο πολλαπλασιασμός των ταξιδιωτικών οργανώσεων, η 

δημιουργία τουριστικής νομοθεσίας (περί προστασίας ιστορικών οικισμών, φυσικού 

περιβάλλοντος, τουριστικής διοίκησης κ.λπ.), η εμφάνιση τουριστικών επαγγελμάτων, 

η αύξηση του εισοδήματος, η αύξηση του ελεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη του 

σιδηροδρόμου και της αυτοκινητοβιομηχανίας, η μείωση του κόστους του ταξιδιού ( 

οργανωμένες εκδρομές με λεωφορεία, πτήσεις charters), η βελτίωση των υπηρεσιών 

υποδοχής, οι διευκολύνσεις στα σύνορα, ο πολλαπλασιασμός των τουριστικών 

προϊόντων, η βαθμιαία προσαρμογή των τουριστικών καταλυμάτων στις μεταβολές της 

ζήτησης, η δημιουργία μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών και η κατάσταση διαρκούς 
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ειρήνης.  Όπως επισημαίνεται και από το Ζαχαράτο (2010), αν και η κρίση του 1929 

έθεσε έξω από το οικονομικοκοινωνικό προσκήνιο το κοινωνικό στρώμα της άρχουσας 

τάξης που συντηρούσε σχεδόν το 80% του συνολικού ευρωπαϊκού τουρισμού, το 

προνόμιο, που λίγοι είχαν ως τότε, άρχισε να γίνεται δικαίωμα για όλο και 

περισσότερους μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, όταν όλο και πιο πολλοί ευρωπαίοι 

αποκτούσαν άδεια με αποδοχές και όλο και περισσότερο ενισχύονταν οι δύο πυλώνες, 

πάνω στους οποίους στηριζόταν η μαζικοποίηση του τουριστικού ταξιδιού, ήτοι ο 

ελεύθερος χρόνος και το ατομικό διαθέσιμο εισόδημα. Η εισαγωγή μάλιστα των 

πρακτικών του βιομηχανικού μάρκετινγκ στον τουρισμό μετέτρεψε το τουριστικό 

φαινόμενο σε αληθινή βιομηχανία, με τους τουριστικούς πράκτορες να δίνουν τη θέση 

τους στους tour operators και τα πολυτελή grand hotel κι hotel palace να 

παραμερίζονται από μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα του σύγχρονου τουρισμού. 

Κατά τη διάρκεια του 20ο αιώνα λοιπόν ο τουρισμός, αφού διάνυσε διάφορα στάδια 

ανάπτυξης, εκδημοκρατίστηκε (Βαρβαρέσος, 1997).  Με άλλα λόγια αποτελεί μια 

δραστηριότητα για πολύ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και αφορά πλέον βαθιά 

πολιτικές επιλογές, καθώς αντιπροσωπεύει μία σημαντικότατη οικονομική 

δραστηριότητα, δύναμη κινητήριο για την ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού χωρών με 

ευρέως αποδεκτή την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική του 

διάσταση, πράγμα που τον καθιστά συγχρόνως «προνομιακό πεδίο ιδεολογικών 

εντάσεων και διαξιφισμών» ( Βλάχος, 2016:26). 

Τουριστική ζήτηση και τουριστική προσφορά 
 

Στη σύγχρονη μορφή του ο τουρισμός ως δραστηριότητα οριοθετείται από την πλευρά 

της ζήτησης και από την πλευρά της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών. Ποιο όμως 

είναι το περιεχόμενο και ποια τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών εννοιών;  

Η τουριστική ζήτηση αντιπροσωπεύει «τις ποσότητες των αγαθών και των τουριστικών 

υπηρεσιών που επιθυμούν να καταναλώσουν οι τουρίστες μια δεδομένη χρονική 

περίοδο» ( Βαρβαρέσος, 1998:35). Τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης 

αφορούν στην εποχικότητα και στην ετερογένεια του τουριστικού φαινομένου.  

Σύμφωνα με τον ίδιο (Βαρβαρέσος, 1997, 1998) η εποχικότητα της τουριστικής 

ζήτησης εκφράζει τη συγκέντρωση της ζήτησης σε μερικούς μήνες του έτους και 

αφορά κατ’ εξοχήν τον τουρισμό των διακοπών και όχι τον τουρισμό που οφείλεται σε 
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άλλα κίνητρα, δηλαδή τα επαγγελματικά ταξίδια, τη θρησκεία, τα συνέδρια, κλπ.. Την 

εποχική συγκέντρωση καθόρισαν ιστορικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί και λοιποί 

παράγοντες, που αφορούν κυρίως στο συσχετισμό α) της προτίμησης των τουριστών 

να έχουν τις διακοπές τους την «καλή» γι’ αυτούς εποχή, που συνήθως συμπίπτει με 

τους θερινούς μήνες και λιγότερο με τους χειμερινούς - κυρίως όταν ο προορισμός είναι 

ορεινός - και β) της φιλοσοφίας οργάνωσης του χρόνου, λ.χ. την οργάνωση του χρόνου 

παραγωγής στις χώρες προέλευσης ή τις σχολικές διακοπές. Η σημασία της 

εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης έγκειται στις επιδράσεις που έχει σε οικονομικά 

μεγέθη4, ήτοι στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται από τους 

τουρίστες, στις τιμές των τουριστικών και λοιπών προϊόντων που σχετίζονται με τη 

δραστηριότητα αυτή και στην απασχόληση, καθώς δημιουργεί μια χρονική περίοδο 

εντατικής και μια ασθενούς ή μηδενικής δραστηριότητας, που επηρεάζει σημαντικά τις 

επιχειρήσεις τουριστικές και μη, τη δημόσια διοίκηση, τα έργα υποδομής και οδηγεί σε 

επιβάρυνση τομέων, όπως η ηλεκτροδότηση, η ύδρευση, οι τηλεπικοινωνίες, σε 

κούραση, σε έλλειψη άνεσης και ασφάλειας, σε πληθωριστικές τάσεις, σε αρνητικές 

επιπτώσεις για το περιβάλλον. Ειδικότερα, η εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης, 

που αφορά στη χρονική συγκέντρωση, συνδυαζόμενη με τη χωρική συγκέντρωση, η 

οποία οφείλεται κυρίως στην ποιότητα των φυσικών πόρων ή την ύπαρξη υποδομών, 

έχει ως συνέπεια την εποχική λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων με περίοδο 

αιχμής κυρίως το καλοκαίρι και την παράλληλη μεταβολή της λειτουργίας μιας σειράς 

μη τουριστικών επιχειρήσεων, λ.χ. Super Market, μεταφορές, ανάλογα με τη 

λειτουργία της τουριστικής δραστηριότητας. Συγχρόνως οι υπηρεσίες του δημόσιου 

τομέα στις τουριστικές ζώνες οφείλουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες που 

δημιουργούνται, παρέχοντας επιπλέον υπηρεσίες καθαριότητας, ύδρευσης, 

αστυνόμευσης, τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, λόγω της 

υπερφόρτωσης των τομέων αυτών. Παρομοίως οι επενδύσεις σε έργα τουριστικής 

υποδομής, ακολουθώντας την εποχικότητα της ζήτησης, χαρακτηρίζονται από μία 

περίοδο έντονης εφαρμογής και μία περίοδο μικρής ή ανύπαρκτης λειτουργίας.  

                                                             
4 Σύμφωνα με τις μελέτες του ΣΕΤΕ για τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2017 

και το 2018 στα έσοδα από την τουριστική δραστηριότητα παρατηρείται έντονη εποχικότητα με το 61% 

των εσόδων να καταγράφεται στο 3ο τρίμηνο του έτους και το 24% στο 2ο τρίμηνο, που σηματοδοτεί 

την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2018 είναι μεταξύ 54,8% και 58,2% 

και μεταξύ 25,4% και 26,2% 
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Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η εποχικότητα της τουριστικής 

ζήτησης γεννά την ανάγκη βελτίωσης των δεικτών πληρότητας εκτός της περιόδου 

αιχμής, πράγμα που απαιτεί αμοιβαίες προσπάθειες τόσο εκ μέρους των χωρών 

προέλευσης όσο και εκ μέρους των χωρών υποδοχής. Όσον αφορά στις χώρες 

προέλευσης θα πρέπει να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις της περιόδου των διακοπών,  όπως 

η τμηματοποίηση των σχολικών διακοπών, η οργάνωση και η σταδιακή προσαρμογή 

της λειτουργίας των επιχειρήσεων,  ενώ όσον αφορά στις χώρες υποδοχής τα μέτρα 

που μπορούν να ληφθούν αφορούν σε πολιτικές διαφοροποίησης της πελατείας 

(συνέδρια, τρίτη ηλικία κλπ.) και προσέλευση αυτής εκτός της περιόδου αιχμής, 

μείωσης τιμών, ειδικές προσφορές κλπ. 

Σε ότι αφορά την ετερογένεια της τουριστικής ζήτησης, δηλαδή το γεγονός ότι τα 

αγαθά και οι υπηρεσίες που επιδιώκει να καταναλώσει ο τουρίστας αφορούν σε 

ετερογενή προϊόντα που προέρχονται από διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, αυτή 

φανερώνει τη συμμετοχή της τουριστικής δραστηριότητας σε όλους σχεδόν τους 

οικονομικούς κλάδους μιας χώρας και επηρεάζει όπως θα αναδειχθεί στη συνέχεια την 

τουριστική προσφορά.  Εν κατακλείδι η τουριστική ζήτηση αποτελεί συνισταμένη μιας 

πληθώρας παραγόντων, των οποίων η φύση, η εξέλιξη και οι συσχετισμοί 

ανταποκρίνονται κατά την άποψη του Βαρβαρέσου (1997, 1998) σε μια οικονομική 

λογική και επιτρέπουν την τουριστική συμμετοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύγχρονη 

ζήτηση για διακοπές παρουσιάζει τρία κύρια χαρακτηριστικά: οι διακοπές είναι πιο 

οικονομικές και πιο προσιτές σε σχέση με το παρελθόν, έχουν μικρότερη διάρκεια και 

πραγματοποιούνται σε πιο συχνά χρονικά διαστήματα. Τους άξονες όμως της 

τουριστικής πολιτικής της χώρας υποδοχής και τη δημιουργία δυναμικών μοντέλων 

ζήτησης, που επιτρέπουν την ομαλή είσοδο στη διεθνή αγορά, μπορεί να καθορίσει η 

περαιτέρω γνώση των αναγκών και των πλεονεκτημάτων που αναζητούνται με τις 

διακοπές.  

Η τουριστική προσφορά μπορεί να οριστεί «το σύνολο των τελικών αγαθών και 

υπηρεσιών που προτείνεται από τον τουριστικό τομέα στους καταναλωτές σε μια 

συγκεκριμένη στιγμή» (Βαρβαρέσος, 1997: 131). Ωστόσο, και επειδή είναι δύσκολο να 

καθοριστούν με ακρίβεια τα τουριστικά προϊόντα που παράγει και ομαδοποιεί η 

προοπτική των διακοπών, κρίνεται σκόπιμος στο σημείο αυτό ο εννοιολογικός 

προσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος. Ο Βαρβαρέσος (1998) αναφέρει δύο 

κατηγορίες τουριστικών προϊόντων: το σφαιρικό ή γενικό τουριστικό προϊόν που 
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αντιπροσωπεύουν οι διακοπές, δηλαδή ο χρόνος στον οποίο παράγονται, διατίθενται 

και  καταναλώνονται αγαθά και υπηρεσίες που επιθυμούν να καταναλώνουν οι 

τουρίστες και τα τουριστικά υποπροϊόντα,  που αποτελούν τμήματα του σφαιρικού, 

δηλαδή τα καταλύματα, οι μεταφορές, η αναψυχή και ό,τι ως επί το πλείστον 

αποκαλείται τουριστικό προϊόν. 

Ο τουρισμός ως μείγμα υλικών και άυλων στοιχείων αντιπροσωπεύει ένα σύνθετο 

προϊόν και κατά συνέπεια κατατάσσεται κατά την άποψη του Βαρβαρέσου (1998) 

στους μεικτούς τομείς της οικονομίας με μία σειρά χαρακτηριστικών που αφορούν: α) 

στην αδυναμία αποθήκευσής του, καθώς το τουριστικό προϊόν παράγεται και 

καταναλώνεται μετά από τη ζήτηση που δημιουργεί η παρουσία του «πελάτη»,  β) στην 

ανελαστικότητα, διότι τα συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες δεν μπορούν να 

παραχθούν τη στιγμή που ζητούνται, αλλά γ) σε άμεσες επενδύσεις που θα μπορούν να 

καλύψουν τη ζήτηση μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, δ) στο ότι παρά τη χρήση 

συστημάτων μηχανοργάνωσης και Η/Υ στη διαχείριση δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν από μεγάλο βαθμό αυτοματισμού, ε) στο γεγονός ότι τα τουριστικά 

προϊόντα καταναλώνονται στον τόπο παραγωγής και απαιτείται η μετακίνηση του 

τουρίστα από τον τόπο μόνιμης παραμονής του στον τόπο υποδοχής, στ) στην 

ταυτόχρονη και στον ίδιο χώρο παραγωγή και κατανάλωση και στην καταστροφή του 

προϊόντος με την κατανάλωσή του, εκτός τις περιπτώσεις των αναμνηστικών δώρων ή 

φωτογραφιών, ζ) στο γεγονός ότι τα τουριστικά υποπροϊόντα μπορούν να 

υποκατασταθούν μεταξύ τους, για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας 

μπορεί να υποκατασταθεί από ένα τρίτης κατηγορίας, και χαρακτηρίζονται ως 

συμπληρωματικά, η) στην ευαισθησία της τουριστικής δραστηριότητας στις 

οποιεσδήποτε μορφές κρίσεων αλλά και στις εποχικές διακυμάνσεις και θ) στο μεγάλο 

μέγεθος των αρχικών επενδύσεων, που δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση και 

αποδοτικότητα, δεδομένης μάλιστα και της εποχικής λειτουργίας τους. Περαιτέρω και 

δεδομένης της ετερογένειας που χαρακτηρίζει το τουριστικό προϊόν, δηλαδή την 

τουριστική προσφορά, αυτή διακρίνεται: σε πρωτογενή τουριστική προσφορά, που 

αφορά στους φυσικούς πόρους5 λ.χ. θάλασσα, κλίμα και στους πόρους που ο άνθρωπος 

δημιούργησε, λ.χ. μνημεία, και που αποτελούν τη βάση της τουριστικής 

                                                             
5 Η Ελλάδα έχει μήκος ακτών 15.000χλμ. με χωρική ικανότητα 9.000.000 τουρίστες και το κλίμα της 

είναι αμιγώς μεσογειακό με το νότιο τμήμα της, Κρήτη, Νότια Πελοπόννησο να έχει κλίμα ημιτροπικό. 

Η μεγάλη ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες θάλασσας και αέρα την κάνουν κατάλληλη για 

διακοπές περίπου επτά μήνες το χρόνο. 
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δραστηριότητας, και σε δευτερογενή τουριστική προσφορά ή απορρέουσα, που αφορά 

στις υποδομές και ανωδομές6 που δημιουργήθηκαν και αποτελούν το δυναμικό 

στοιχείο του τουριστικού φαινομένου.  

Συναφής με την τουριστική προσφορά είναι η έννοια της τουριστικής παραγωγής, η 

οποία «ενσωματώνει το σύνολο των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται 

από τον τουριστικό τομέα και καταναλώνονται κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης 

χρονικής περιόδου, συνήθως ενός ημερολογιακού έτους» (Βαρβαρέσος, 1997:131). 

Κάθε χώρα έχει συμφέρον να εξειδικεύεται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που 

το κόστος παραγωγής τους να είναι μικρότερο από το αντίστοιχο στο εξωτερικό, 

σύμφωνα με τη θεωρία των συγκριτικών πλεονεκτημάτων7, πολλώ δε μάλλον όταν τα 

ετερογενή στοιχεία του τουριστικού προϊόντος μπορούν στην τουριστική παραγωγή να 

αποτελέσουν μέρη των πρωτογενών και ενδιάμεσων εισροών, οι οποίες απορρέουν στις 

ενδιάμεσες και τελικές εκροές8. 

Επιστρέφοντας στην έννοια της τουριστικής προσφοράς, σκόπιμη κρίνεται η αναφορά 

στις τρεις μεγάλες κατηγορίες παραγόντων που την καθορίζουν, ήτοι οι 

κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, οι κοινωνικοψυχολογικοί παράγοντες και το 

σύνολο των ενεργειών του κράτους και των διαφόρων οργανισμών. Οι 

κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες αφορούν στον ελεύθερο χρόνο, όπως αυτός 

διαμορφώθηκε μέσω παρεμβάσεων όπως οι «διακοπές μετ’ αποδοχών», η μείωση του 

συντάξιμου ορίου ηλικίας, η μείωση της εβδομαδιαίας εργασίας, και έχει ως 

αποτέλεσμα οι διακοπές να θεωρούνται πλέον κοινωνική αναγκαιότητα. Περαιτέρω, η 

αστικοποίηση, που ικανοποιεί μεν κύριες ανάγκες όπως η εκπαίδευση ή η κοινωνική 

καταξίωση, συγχρόνως όμως στερεί την ικανοποίηση άλλων αναγκών όπως την επαφή 

με τη φύση, την αίσθηση ελευθερίας, την ηρεμία και κάνει τον κάτοικο των αστικών 

κέντρων να θεωρεί την «απόδρασή» του ζωτικής σημασίας. Η ηλικία αποτελεί επίσης 

                                                             
6 Αφορούν σε γενικές εγκαταστάσεις, επικοινωνίες, δίκτυα ύδρευσης, μεταφορικά μέσα, εμπορικά 

καταστήματα, διοικητικές υπηρεσίες, τουριστικές εγκαταστάσεις, καταλύματα εστίασης, αναψυχής και 

ψυχαγωγίας 
7 Η θεωρία των συγκριτικών πλεονεκτημάτων χρησιμοποιεί ποιοτικά δεδομένα που εμπεριέχονται στη 

σχέση τιμής – ποιότητας με την έννοια της ποιότητας να αποδεικνύεται πιο σημαντική από εκείνη της 

τιμής και να επιδέχεται βελτιώσεις δια της τεχνολογικής προόδου (Βαρβαρέσος, 1997) 
8 Οι πρωτογενείς εισροές αντιπροσωπεύουν την ύπαρξη αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 

διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, κεφαλαιουχικών πόρων κλπ. Οι ενδιάμεσες εισροές είναι τα 

ξενοδοχειακά καταλύματα, τα μεταφορικά μέσα, τα εστιατόρια, τα μουσεία, τα καταστήματα 

τουριστικών ειδών κ.ο.κ.. Οι ενδιάμεσες εκροές αντιπροσωπεύουν τις υπηρεσίες: διαμονή, εκδηλώσεις, 

συνέδρια, ξεναγήσεις κλπ. Και οι τελικές εκροές είναι η αναψυχή, οι κοινωνικές επαφές, η μόρφωση, οι 

αναμνήσεις για τους χρήστες τουριστικών υπηρεσιών (Βαρβαρέσος, 1997). 
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παράγοντα που καθορίζει το είδος των διακοπών, την επιλογή του μεταφορικού μέσου, 

τουριστικού καταλύματος κλπ. Τέλος, άμεσα σχετιζόμενο με το ποσοστό των ατόμων 

που κάνουν διακοπές είναι το εισόδημα, καθώς το ποσοστό των ατόμων που κάνουν 

διακοπές αυξάνεται όταν αυξάνεται το εισόδημα9, ενώ παράλληλα το εισόδημα 

επηρεάζει τον τύπο και την κατηγορία του καταλύματος, τη χρονική διάρκεια των 

διακοπών και κατά συνέπεια την ποσοτική και ποιοτική προσαρμογή της τουριστικής 

προσφοράς.  

Οι κοινωνικοψυχολογικοί άλλως υποκειμενικοί παράγοντες καθορίζουν κυρίως τις 

προτιμήσεις και τις επιθυμίες των τουριστών, ενώ κάποια γεγονότα, όπως ταραχές ή 

τρομοκρατία διαταράσσουν το αίσθημα ασφάλειας των τουριστών. Το σύνολο των 

ενεργειών του κράτους και των διαφόρων οργανισμών τέλος, ως παράγοντες που 

καθορίζουν την τουριστική προσφορά, αφορούν επί παραδείγματι στην οικονομική 

βοήθεια για συμμετοχή, σε πολεοδομικές ρυθμίσεις, ειδικά για παραδοσιακούς 

οικισμούς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Μία αναφορά της Επιτροπής Τουρισμού του Ο.Ο.Σ.Α. υπογραμμίζει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, τόσο υψηλότερες είναι οι τουριστικές δαπάνες (Βαρβαρέσος, 1997) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:  

Ο ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  
 

Οι κυριότεροι τουριστικοί πόροι του ελλαδικού χώρου 
 

Η «απογείωση» της τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδας χρονολογείται στις αρχές της 

δεκαετίας του 1950, με την προσπάθεια να βασίζεται στους τουριστικούς πόρους της, 

που αφορούν στη γεωγραφική της τοποθέτηση σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές 

συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτή. Στην προσέλκυση των επισκεπτών ωστόσο 

συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισμού.  Η ταξινόμηση όμως μιας χώρας στην ομάδα των τουριστικών 

χωρών προϋποθέτει ότι σ’ αυτή υπάρχουν ορισμένοι τουριστικοί πόροι  - στοιχεία 

έλξης τουριστών, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο φυσικούς, πολιτιστικούς και 

περιβαλλοντικούς πόρους, αλλά και πόρους που ανταποκρίνονται στα 

κοινωνικοψυχολογικά  κίνητρα των σύγχρονων τουριστών. Έτσι ο ελληνικός 

τουρισμός πετυχαίνει ταχύτατους αναπτυξιακούς ρυθμούς από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1970 και μετά και σ’ αυτό συμβάλουν, κατά την άποψη του Ηγουμενάκη (2017), 

α) η πτώση της δημοτικότητας των ισπανικών παραθεριστικών κέντρων, λόγω της 

δυσανάλογης προς την ποιότητά τους αύξησης των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών 

φιλοξενίας, β) η ανάγκη της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας για νέους 

προορισμούς και γ) η χαμηλή συναλλαγματικής αξίας της δραχμής έναντι των 

νομισμάτων των χωρών προέλευσης των τουριστών. Μετά το 1970 μάλιστα η Ελλάδα 

μετατρέπεται σε μια από τις κυριότερες τουριστικές αγορές της Ευρώπης και ιδιαίτερα 

της Μεσογείου. Γίνεται συνολικά «προορισμός» και θεωρείται «χώρα υποδοχής» 

τουριστών, με βάση τη σύνθεση και τον αριθμό των τουριστών αλλά και τα 

αναπτυξιακά δεδομένα του τομέα. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού 

τουρισμού επιβραδύνεται αισθητά προς το τέλος της δεκαετίας του 1980, εξαιτίας 

κυρίως των πιέσεων που ασκούσε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η πολιτική 

εξουσία στις μεγάλες επιχειρήσεις και στο ξένο κεφάλαιο, οι οποίες και απέτρεψαν 

Έλληνες και ξένους επενδυτές από το να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις 

στην τουριστική βιομηχανία. Η Ελλάδα βαθμιαία παύει να θεωρείται σχετικά φθηνός 

τουριστικός προορισμός για μαζικό τουρισμό συγκριτικά με άλλες μεσογειακές χώρες 

όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Κύπρος κ.λπ. Έτσι η χώρα έπρεπε να αναβαθμιστεί 
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ποιοτικά και να διαφοροποιήσει την τουριστική προσφορά της με ένα πιο σύνθετο, 

εξειδικευμένο και ελκυστικό τουριστικό προϊόν (ο.π., 2017). 

 Αυτό που κάνει την Ελλάδα ελκυστική ως προορισμό είναι οι διαφορετικοί τύποι 

τουριστικών πόρων που διαθέτει και που αφορούν στο κλίμα, στον πολιτισμό και την 

παράδοσή της, στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, αλλά και στην υποδομή της 

(Τσάρτας, 2010). Σε ό,τι αφορά στο κλίμα ο συνδυασμός του ήπιου θερμού και ξηρού 

κλίματος, οι ήπιοι χειμώνες και ο υψηλός αριθμός ημερών ηλιοφάνειας ευνοούν το 

μεγάλο αριθμό ημερών διακοπών. Πλούσιοι όμως είναι και οι πόροι πολιτισμού με ένα 

πλήθος μνημείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αρχαιολογικών τόπων και 

μουσείων σε όλη την επικράτεια, αλλά και οι πόροι παράδοσης στη μουσική10, στο 

τραγούδι, το θέατρο, τα φεστιβάλ, τα χειροποίητα αντικείμενα λαϊκής τέχνης  και την 

πλούσια γαστρονομία. Στοιχείο έλξης των τουριστών στην Ελλάδα αποτελεί επίσης το 

φυσικό περιβάλλον αυτής, ήτοι οι καθαρές θάλασσες, τα 15.000 χλμ αμμώδους 

παραλίας, η χλωρίδα της που είναι από τις πλουσιότερες της Ευρώπης, οι υγροβιότοποι, 

οι λίμνες και τα δάση, αλλά και το δομημένο περιβάλλον, ήτοι η ποικιλία 

παραδοσιακών οικισμών, τα κάστρα, οι γέφυρες, οι νησιωτικές καστροπόλεις, η τοπική 

αρχιτεκτονική. Αξίζει να αναφερθεί η έμφαση που δίνεται στην προβολή των 

ιστορικών κέντρων των πόλεων, που συνθέτουν αρμονικά το φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον. Επιπροσθέτως η Ελλάδα διαθέτει μια ποικιλία τύπων και επιπέδων 

υποδομής, με μια πολλαπλότητα τύπων καταλυμάτων, κατηγοριών και συνακόλουθα 

τιμών, που ανταποκρίνεται στη διεθνή ζήτηση. Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός μάλιστα 

έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια τον αριθμό των επιχειρήσεων που λειτουργούν με το 

σύστημα all – inclusive, με το οποίο ο πελάτης καλύπτει σχεδόν το σύνολο των 

αναγκών του στο κατάλυμα σε ικανοποιητικές τιμές, αν και το σύστημα αυτό έχει 

δημιουργήσει προβλήματα στην παράλληλη υποδομή του τουριστικού τομέα, ήτοι 

εστιατόρια, μπαρ, καφέ, κλπ. Έτσι η εικόνα της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα θετική σε 

όσους την έχουν επισκεφθεί, αλλά και σ’ αυτούς που δεν την έχουν επισκεφθεί, ενώ 

                                                             
10 Ο Dawe (1998), μελετώντας τους μουσικούς και τους επιχειρηματίες στην Κρήτη, υποστηρίζει ότι οι 

μουσικοί στην Κρήτη αναλαμβάνουν το ρόλο των «κομιστών» της παράδοσης, των εικόνων πολιτισμού, 

των πρεσβευτών και των επιχειρηματιών. Αν και η μουσική τους δεν απευθύνεται – κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της – ειδικά σε μη Κρητικούς, πολλοί οργανοπαίχτες και δημιουργοί τη θερινή περίοδο ζουν σε 

τουριστικές περιοχές και παίζουν τη μουσική τους σε νυχτερινές τουριστικές εκδηλώσεις. Οι τουρίστες 

αγοράζουν κρητική μουσική και μάλιστα συνήθως αγοράζουν αυτό που αγοράζουν και οι κρητικοί. 
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ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά αυτών που επισκέπτονται ξανά την Ελλάδα και 

αυτών που θεωρούν ότι πρέπει να την επισκεφθούν11(ο.π., 2010). 

Αυτό που επισημαίνεται από τον Τσάρτα (2010) και αξίζει να αναφερθεί είναι ότι οι 

τύποι ζήτησης που κυριάρχησαν στα πρώτα στάδια του ελληνικού τουρισμού 

παραμένουν δυναμικοί και στα επόμενα και έτσι η εξέλιξη από το ένα στάδιο στο 

επόμενο δεν σήμαινε πλήρη κατάργηση του προηγούμενου, παρά τις τοπικές 

ιδιαιτερότητες με κυριότερη αυτή των «νέων» τουριστικών περιοχών που 

ακολούθησαν διαδικασίες ανάπτυξης με τα χαρακτηριστικά και τις υποδομές περιοχών 

μαζικού οργανωμένου τουρισμού. 

 

Οι προσπάθειες ανάπτυξης της τουριστικής υποδομής και η 

εξέλιξη της τουριστικής προσφοράς στην Ελλάδα 
 

Πολιτικές - χαρακτηριστικά - τάσεις 
 

Για την ανάπτυξη ενός προορισμού υπάρχουν δύο προϋποθέσεις: οι «απαραίτητες», 

που αναφέρονται στους παράγοντες εκείνους οι οποίοι οδηγούν αρχικά τους 

ανθρώπους να επισκεφθούν το συγκεκριμένο προορισμό, όπως ειδυλλιακά τοπία, 

καθαρές θάλασσες, αρχαιολογικοί θησαυροί και οι «επιβεβλημένες», που αναφέρονται 

στην απαραίτητη υποδομή, τις επιχειρήσεις μεταφοράς, διαμονής, σίτισης και 

ψυχαγωγίας. Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι η ύπαρξη των απαραίτητων 

προϋποθέσεων σημαίνει πιθανότητα, αλλά όχι και επίτευξη τουριστικής ανάπτυξης, 

διότι το πέρασμα από την  πιθανότητα στην υλοποίηση απαιτεί και τις επιβεβλημένες 

προϋποθέσεις (Ανδριώτης, 2005). 

Η ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων στον ελλαδικό χώρο δημιούργησε στα 

κυρίαρχα πνευματικά, πολιτικά, πολιτιστικά και ιδεολογικά ρεύματα, μετά το 

Μεσαίωνα, την τάση και την περιέργεια για μια από κοντά γνωριμία με το 

αρχαιοελληνικό   παρελθόν και οδήγησε στην πραγματοποίηση ταξιδιών περιήγησης 

                                                             
11 Ο Τσάρτας (2010) αναφέρει ότι το ποσοστό εκείνων που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και τη 

θεωρούν την πλέον τουριστική χώρα είναι σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μεγαλύτερο 

(36%), τα ποσοστά των τουριστών που έχουν ξαναεπισκεφθεί την Ελλάδα από μία ως έξι φορές ή και 

περισσότερες είναι ιδιαίτερα υψηλά και διαρκώς αυξάνονται, σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

μετά το 1980 στην Ελλάδα. 
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στην ελληνική χερσόνησο ήδη από τον 16ο αιώνα. Οι καταγραφές, οι πληροφορίες 

προσωπικής εμπειρίας, οι εξαιρετικές περιγραφές του ελληνικού χώρου και οι 

ταξιδιωτικές εντυπώσεις που εκδίδονταν έκαναν ευρύτερα γνωστούς στον ευρωπαϊκό 

χώρο κάποιους από τους ήδη διάσημους τόπους και ελκυστική την περιήγηση στην 

Ελλάδα. Από τις αρχές του 18ου αιώνα συστηματοποιήθηκε η περιήγηση σε ελληνικούς 

τόπους με στόχο τη μελέτη της ιστορίας, της γεωγραφίας και λοιπών επιστημών, ενώ 

στο επίκεντρο της περιέργειας των ευρωπαίων επισκεπτών βρέθηκαν η Αθήνα, οι 

Δελφοί, η Ολυμπία, η Κόρινθος, η Σπάρτη, η Δήλος, η Θήβα και τα εντυπωσιακά τους 

μνημεία. Την περίοδο αυτή τις ανάγκες των ταξιδιωτών ικανοποιούσαν τα ταπεινά 

χάνια και τα πανδοχεία που υπήρχαν σε ορισμένες πόλεις και κατά μήκος των οδικών 

αρτηριών12. 

Στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της τόνωσης της εθνικοοικονομικής 

συνείδησης, που τέθηκε ως πρωταρχικός από το νεοελληνικό κράτος με το τέλος της 

Επανάστασης, δημοσιεύτηκε το 1837 το Βασιλικό Διάταγμα «Περί συστάσεως 

δωδεκαμελούς επιτροπής υπό το όνομα Επιτροπή επί της εμψυχώσεως της εθνικής 

βιομηχανίας», με ενδιαφέρον στοιχείο - σε σχέση με το θέμα του τουρισμού - την 

καθιέρωση και διοργάνωση ετήσιων εμπορικών εκθέσεων για βιομηχανικά και 

γεωργικά προϊόντα, οι οποίες μάλιστα συνδέθηκαν με δημόσιους αθλητικούς αγώνες 

και μια ρητορεία περί αναβίωσης παρεμφερών αρχαίων διοργανώσεων. Οι τέσσερις 

Ζάππειες   Ολυμπιάδες,13 που ιδρύθηκαν και διεξήχθησαν υπό το πνεύμα της ενίσχυσης 

της προσπάθειας για οικονομική ανόρθωση, συντέλεσαν στη συνεχή αύξηση της 

διαπεριφερειακής διακίνησης ανθρώπων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το 

εξωτερικό της χώρας, ενώ η αυξανόμενη πελατεία και οι απαιτήσεις αυτής για 

καταλύματα και εστίαση ήγειραν αξιώσεις υψηλότερες αυτών που εξασφάλιζαν τα 

υπάρχοντα χάνια και πανδοχεία και έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα της οργανωμένης 

                                                             
12 Ο Ζαχαράτος (2010) αναφέρει ότι το πρώτο ξενοδοχείο γίνεται στο Ναύπλιο το 1835 προκειμένου να 

καλύψει την ανάγκη των μελών της βασιλικής επιτροπείας για κατάλυμα. Στην Αθήνα την εποχή της 

αναγνώρισής της ως πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, η κατάσταση του οικιστικού περιβάλλοντός 

της δεν επέτρεπε να μιλήσει κανείς για ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα. Τα πρώτα ξενοδοχεία που 

ιδρύθηκαν μάλιστα από αλλοδαπούς  οι οποίοι προσπαθούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών  βρισκόντουσαν στο κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη, όπως και στις πόλεις της 
υπόλοιπης χώρας, την ίδια εποχή λειτουργούν πολύ μικρά ξενοδοχεία, συνέχεια της λογικής των 

πανδοχείων, τα οποία εξυπηρετούν αυτούς που ταξίδευαν από την ενδοχώρα στο εμπορικό και αστικό 

κέντρο της πόλης. Τα πρώτα πολυτελή ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης που στόχευαν στη ζήτηση 

δυτικοευρωπαίων ταξιδιωτών χτίστηκαν στον παραλιακό της δρόμο. 
13 Η πρώτη Ζάππειος Ολυμπιάδα διεξήχθη το 1859, η δεύτερη το 1870, η τρίτη το 1875 και η τέταρτη 

το 1888 - 1889 
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παροχής καταλύματος. Η παράλληλη συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές αγορές14  

συντέλεσε στην απόκτηση τεχνογνωσίας, φήμης και γνωριμιών, στοιχεία απαραίτητα 

για την εμπορική της ανάπτυξη, αλλά και για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων 

συνθηκών συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού ταξιδιωτών (Ζαχαράτος, 2010). 

Οι προσαρτήσεις των εύφορων εδαφών της Θεσσαλίας και τμημάτων της Ηπείρου, με 

τη συνακόλουθη διεύρυνση της έκτασης των ορίων της χώρας στις αρχές της δεκαετίας 

του 1880, δίνουν νέα ώθηση στη γεωργική δραστηριότητα και προοπτικές που 

διαγράφουν ένα ευοίωνο μέλλον. Πράγματι από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας 

πραγματοποιούνται μέσω δανείων μεγάλες επενδύσεις σε έργα υποδομής, στους 

σιδηροδρόμους, στα λιμάνια, στους δρόμους, στον ισθμό της Κορίνθου, ενώ 

συνάπτονται επωφελείς εμπορικές συμβάσεις, που εξασφαλίζουν προνομιούχο θέση 

για τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα με τις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς 

όλα αυτά συνοδεύονταν από ανάλογη ταξιδιωτική, εμπορική, διπλωματική και 

περιηγητική διακίνηση, που διαμόρφωνε μια πιο απαιτητική ζήτηση υψηλών 

υπηρεσιών και εγκαταστάσεων διαμονής και εστίασης. Η εικόνα αυτή όμως θα αλλάξει 

άρδην στα τέλη της δεκαετίας του 1890 με την εμφάνιση του ζητήματος της Κρήτης, η 

οποία ήταν υπό οθωμανική κυριαρχία, στο πολιτικό προσκήνιο και τον πρότερο 

εξωτερικό δανεισμό να διογκώνει το εξωτερικό χρέος και να δημιουργεί την ανάγκη 

για νέο δανεισμό. Τη στιγμή όμως που η αναγγελία του Χ. Τρικούπη στη Βουλή 

σήμαινε ουσιαστικά την κήρυξη του κράτους σε κατάσταση πτώχευσης και την 

επιβολή διεθνούς οικονομικού ελέγχου, στο Παρίσι λαμβάνεται η απόφαση της 

αναβίωσης των Ολυμπιακών αγώνων και του ορισμού της Αθήνας ως τόπο διεξαγωγής 

της πρώτης διοργάνωσης. Σύμφωνα με το Βλάχο (2016) η μετεξέλιξη του περιηγητικού 

ρεύματος τον 19ο αιώνα, το εγχείρημα αναβίωσης των πρώτων Ολυμπιακών αγώνων 

το 1896 και η διενέργεια αρχαιολογικών ανασκαφών στο τελευταίο τέταρτο του ίδιου 

αιώνα αποτελούν τους λόγους επέκτασης του ρεύματος αλλοδαπών στο ελληνικό 

βασίλειο. Έτσι προκύπτει και πάλι η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων 

φιλοξενίας και εστίασης των χιλιάδων ημεδαπών και αλλοδαπών επισκεπτών στην 

Αθήνα, η οποία όμως δίνει την ευκαιρία αύξησης των προσόδων και του πιο μικρού 

νοικοκυριού. Όπως αναφέρεται από τον Ζαχαράτο (ο.π., 2010) για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος, εκτός από το κράτος ανέλαβε δράση το οργανωτικό πνεύμα του 

επιχειρηματικού κόσμου της εποχής και κινητοποιήθηκαν τα υπάρχοντα μεσιτικά 

                                                             
14 Η Ελλάδα συμμετείχε στην εμπορική έκθεση του Λονδίνου το 1862 και του Παρισιού το 1867 
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γραφεία. Η διεθνής κρουαζιέρα με ιστιοφόρα, που εξελίσσεται την ίδια περίοδο και   

έχει προορισμό πολλά σημεία του ελληνικού χώρου, αυξάνει τη διεθνή φήμη 

νησιωτικών και παράκτιων αρχαιολογικών τόπων της Ελλάδας, η οποία αργά και 

σταθερά βρίσκεται προ της ανάγκης «να αναπτύξει τη φιλοξενία ως παραγωγικά 

εμπορεύσιμο προϊόν και τομέα της οικονομίας» (Ζαχαράτος, 2010: 31). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή βασικός τρόπος για να ταξιδέψει κανείς στην Ελλάδα 

ήταν μέσω θαλάσσης με ατμόπλοια που ξεκινούσαν από τα λιμάνια της Νότιας Γαλλίας 

και της Νότιας Ιταλίας και μόνο στα τέλη του 19ου αιώνα επεκτείνεται η σιδηροδρομική 

πρόσβαση από το Βορρά (Νικολακάκης, 2017). 

Το  τέλος του 19ου αιώνα βρίσκει, όπως αναφέρεται από το Ζαχαράτο (ο.π., 2010), τα 

περισσότερα ξενοδοχεία να αρχίζουν να συμπεριλαμβάνουν στις υπηρεσίες τους 

ανέσεις, όπως κεντρική θέρμανση, ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό, πολυτελείς 

αίθουσες καθώς και μία εκ των σημαντικότερων για την εποχή παροχών, το τηλέφωνο. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα τα ξενοδοχεία διαφημίζονταν με αναφορές στην κοινωνική 

προέλευση των πελατών τους, η οποία αφορούσε στις ανώτερες κοινωνικά τάξεις, αλλά 

και με αναφορές στην πολυτέλεια και την ήσυχη διαμονή, χωρίς βέβαια να έχει 

επιτευχθεί ακόμη μια τυπική διαβάθμιση του δυναμικού τους, το οποίο εξακολουθούσε 

να είναι ένα κράμα καταλυμάτων, που αποτελούνταν από πανδοχεία, λαϊκά ξενοδοχεία 

και ένα μικρό αριθμό ξενοδοχειακών καταλυμάτων συγκεντρωμένο στην Αθήνα και 

σε ορισμένες μεγάλες πόλεις και λουτροπόλεις, ενώ στις υπόλοιπες πόλεις και 

κωμοπόλεις δεν υπήρχαν πάνω από μία ή δύο μονάδες καταλυμάτων. 

Η πρώτη φορά που η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να ασχοληθεί συντεταγμένα με τη 

ρύθμιση και τη διευθέτηση της τουριστικής κίνησης ήταν μετά τη λήξη των 

βαλκανικών πολέμων, με το αρχικό πολιτικό σχέδιο να αποτελεί μείγμα των 

επικρατέστερων υποδειγμάτων των προηγμένων τουριστικά ευρωπαϊκών κρατών, ενώ 

σημείο αναφοράς της αφετηριακής αυτής φάσης της κρατικής ανάμειξης υπήρξε το 

γαλλικό πρότυπο. Το σχήμα που προωθήθηκε αφορούσε από τη μια σ’ ένα ιδιωτικό 

σύλλογο με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και με ρόλο καθοδήγησης των αλλοδαπών 

ταξιδιωτών, κυρίως αυτών που δεν είχαν μεγάλη οικονομική άνεση, και από την άλλη  

σε μια μικρή δημόσια υπηρεσία συνδρομής που θα διευκόλυνε την παραμονή στην 

ελληνική επικράτεια (Βλάχος, 2016). Υπό τις προαναφερόμενες συνθήκες, 
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δημιουργείται το 1914 το «Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων»15, μια δημόσια υπηρεσία 

που υπαγόταν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και αποτέλεσε 

την πρώτη κρατική οντότητα για τη ρύθμιση του τουρισμού και ως εκ τούτου την 

πρώτη παρέμβαση του κράτους στον τουρισμό. Ωστόσο, η ίδρυση του «Γραφείου 

Ξένων και Εκθέσεων» δεν μπορεί κατά την άποψη του Ζαχαράτου (2010) να 

χαρακτηριστεί ως αφετηρία για μια διακριτή δημόσια πολιτική για τον τουρισμό, 

καθώς τόσο το ζήτημα της επαγγελματικής φιλοξενίας των ξένων όσο και το ζήτημα 

της διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και της συμμετοχής στις εκθέσεις του 

εξωτερικού ετέθησαν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 

υποδηλώνοντας έτσι την αντιμετώπιση των ως άνω ζητημάτων υπό το πρίσμα της 

οικονομικής πολιτικής ως ενέργειες που αποσκοπούσαν στη στήριξη της εθνικής 

βιομηχανίας. Οι ενέργειες του ελληνικού κράτους όσον αφορά την απόπειρα 

οργάνωσης του τουρισμού στην προδρομική αυτή φάση αποτελούσαν μια πρώτη 

ανίχνευση των «πολλαπλών επιπέδων μέριμνας του ρευστού πεδίου» (Βλάχος, 

2016:100), η οποία δεν κατόρθωσε να μετασχηματιστεί σε αποτελεσματική 

επιχειρησιακή πνοή. Το ζήτημα της οργανωμένης αντιμετώπισης της προσέλευσης των 

ξένων επισκεπτών και της ικανοποιητικής υποδοχής τους τίθεται εκ νέου τόσο με τη 

διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά το 1926, μια 

διοργάνωση που θυμίζει τις Ζάππειες εκθέσεις, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια, 

όσο και με το μεγάλο αριθμό επισκεπτών που καταφθάνουν για λόγους 

λουτροθεραπείας και αναψυχής16, οι οποίοι μάλιστα αναζητούν πρόσθετη ειδική 

αντιμετώπιση και οδηγούν στην διαμόρφωση των μεγάλων λουτροπόλεων. Τη χρονική 

αυτή στιγμή η εισροή των επισκεπτών από το εξωτερικό και τα κίνητρα ζήτησης 

καθόρισαν ως επί το πλείστον τον προσανατολισμό και την ανάπτυξη του ελληνικού 

τουρισμού, καθώς για πρώτη φορά ενεργοποιούνται μεγάλες επενδύσεις που 

σηματοδοτούν το πέρασμα του τομέα του καταλύματος και των συναφών 

επαγγελμάτων σε υψηλότερα επίπεδα καταναλωτικών απαιτήσεων, επαγγελματικής 

γνώσης και τεχνικής, αλλά και τη μορφή της κρατικής παρέμβασης η οποία 

                                                             
15 Το «Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων» μετατράπηκε στον αυτοτελή κρατικό φορέα της «Υπηρεσίας 

Ξένων και Εκθέσεων» το 1922. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας αυτής μάλιστα ήταν η παροχή 

ευκολιών και κινήτρων για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείων κοντά σε αρχαιολογικούς τόπους, 
αξιοθέατα, μέρη με ιαματικές πηγές. Έτσι για πρώτη φορά χρηματοδοτείται η ξενοδοχεία στην Ελλάδα 

με θεσμική παρέμβαση.  
16 Η κατάσταση άνθησης του ιαματικού τουρισμού μετεβλήθη άρδην και οδηγήθηκε σε απόλυτη 

συρρίκνωση μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της μεταστροφής στις μεθόδους θεραπείας από τη 

χρήση ιαματικών νερών στη γενικευμένη φαρμακολογική αντιμετώπιση των ασθενειών, αλλά και λόγω 

των πολιτικών μεταβολών στις χώρες προέλευσης των επισκεπτών (Ζαχαράτος, 2010). 
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εκφράστηκε τελικά με τη θεσμοθέτηση του «Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού»17, 

ενέργεια με την οποία διαχωρίζονται πλήρως οι λειτουργίες στήριξης του τουρισμού 

και των εμπορικών εκθέσεων, ενώ παύει κάθε αναφορά για τη σχέση ανάμεσα στην 

προώθηση της βιομηχανίας και του τουρισμού18.  

Ως εκ τούτου η ίδρυση του Ε.Ο.Τ. δημιούργησε το κατάλληλο πλαίσιο για τη σύσταση 

νομικού προσώπου με την ονομασία «Οργανισμός Πανελληνίου Ενώσεως 

Τουριστικών Ξενοδοχείων»19 το οποίο μετονομάστηκε σε «Επαγγελματικόν 

Επιμελητήριον Τουριστικών Ξενοδοχείων»20 μιας επιμελητηριακής συλλογικότητας 

που στόχο είχε «τη βελτίωση της γενικότερης λειτουργίας του ξενοδοχειακού κλάδου, την 

αποκατάσταση της εικόνας του επαγγέλματος και την εκπροσώπηση αυτών των στόχων 

έναντι της πολιτείας» (Ζαχαράτος, 2010: 68), με τον προσδιορισμό «τουριστικών» να 

οριοθετεί μια ιδιαίτερη ομάδα ξενοδοχείων που είχαν την αποκλειστικότητα της 

εκπροσώπησης, ενώ συγχρόνως καθιστούσε φανερή την ύπαρξη και τον αποκλεισμό 

του λαϊκού χαρακτήρα καταλυμάτων. 

Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι από τους δύο θεμελιώδεις τουριστικούς άξονες, ήτοι 

τα συγκοινωνιακά δίκτυα και τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, 

ήταν ο δεύτερος αυτός που παρουσίασε μεγαλύτερη εξέλιξη, δεδομένου ότι σ’ όλη 

αυτή την περίοδο η επικοινωνία της χώρας με την κεντρική και δυτική Ευρώπη 

παρέμεινε προβληματική και ανήμπορη να υποστηρίξει το οργανωμένο μαζικό ταξίδι, 

καθώς οι αποστάσεις παρέμεναν χρονοβόρες και οι δαπάνες μεταφοράς ήταν οριακά 

απαγορευτικές. Στη δεκαετία του 1930, και ενώ ήταν φανερό πως η αεροπορική 

διασύνδεση αποτελούσε μονόδρομο για κάθε απόπειρα μελλοντικής τουριστικής 

ανάπτυξης της χώρας, η έλλειψη ισχυρού εθνικού αερομεταφορέα με δρομολόγια 

εξωτερικού καθιστούσε τις προοπτικές επισφαλείς. Η θαλάσσια διασύνδεση παρέμενε 

η μοναδική αξιόπιστη επιλογή, αφού τα δύο τρίτα της τουριστικής ροής εισέρχονταν 

στη χώρα από τη θάλασσα. Αλλά και στο εσωτερικό το συγκοινωνιακό δίκτυο ήταν 

πενιχρό σε έκταση και σαφώς υποδεέστερο των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών χωρών, 

με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός δαπανηρού καθεστώτος εσωτερικών 

                                                             
17 Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε με το Ν. 4377/10.06.1929 
18 Ο Ζαχαράτος (2010) υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο θεωρητικό και πολιτικό σφάλμα στην 

αντιμετώπιση του τουρισμού ήταν η άποψη ότι ο τομέας του τουρισμού και ο τομέας της βιομηχανίας 

είναι δύο διαφορετικοί και μάλιστα αντιθετικοί τομείς της οικονομίας, καθώς ο τουρισμός εντάσσεται 

στις υπηρεσίες ενώ η βιομηχανία αφορά στην υλική παραγωγή 
19 Α.Ν. 12/26.06.1935 
20 Άρθρο 19 του Α.Ν. 16/19.11.1935 
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περιηγήσεων, οι οποίες απαιτούσαν τη μίσθωση αγοραίων οχημάτων, ακριβώς λόγω 

των προβληματικών δημόσιων συγκοινωνιών. Παρά ταύτα όμως ο επερχόμενος 

πολλαπλασιασμός των οχημάτων και ο «θεσμός των τουριστικών βαγονιών» με 

χαμηλές τιμές για ομάδες υπαλλήλων, φοιτητών και εργατών οδήγησαν σε νέα φάση 

τη μετακίνηση για τουριστικούς σκοπούς, ενώ η βελτίωση των λιμενικών 

εγκαταστάσεων, παρότι υπαγορεύτηκε από την ανάγκη κίνησης και μεταφοράς 

εμπορευμάτων, άμβλυνε τα προβλήματα  επιβίβασης στις θαλάσσιες συγκοινωνίες 

(Βλάχος, 2016). 

Παρ’ όλα αυτά ο επερχόμενος παγκόσμιος πόλεμος σηματοδοτεί μία περίοδο μεγάλων 

απωλειών για τον τουριστικό τομέα, εξαιτίας των εκτεταμένων καταστροφών κτιρίων 

και εξοπλισμών, αλλά και εξαιτίας των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις τιμές πώλησης 

των προϊόντων διαμονής και εστίασης για λόγους κοινωνικής προστασίας και 

συγκράτησης των κρατικών δαπανών, αφού τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο το 80% 

της ξενοδοχειακής πελατείας ήταν στρατιωτικοί. Το ζοφερό κλίμα συμπλήρωνε και το 

καθεστώς των επιτάξεων, το οποίο μάλιστα συνεχίστηκε και στην πρώτη περίοδο μετά 

τη λήξη του πολέμου από τις συμμαχικές δυνάμεις και τις ελληνικές αρχές, καθώς 

ειδικά τα ξενοδοχεία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες αποτέλεσαν το φυσικό 

υποκατάστατο κατοικιών, νοσοκομείων, κ.λπ. τόσο ως κτίρια και εξοπλισμός όσο και 

ως λειτουργία. 

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και πριν το τέλος της εμφύλιας σύρραξης, 

προκειμένου η Ελλάδα ν’ ανταποκριθεί προγραμματικά στο σχέδιο Μάρσαλ και να 

επιτύχει τη χρηματοδότηση της οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της 

χώρας δια μέσου του προγράμματος της αμερικανικής βοήθειας, συστήθηκε μία ομάδα 

εργασίας η οποία, έχοντας ως  σκοπό να μελετήσει τους τρόπους παρέμβασης του 

κράτους για την ανάπτυξη του τουρισμού, συνέταξε τη «Μελέτη των αναγκών της 

τουριστικής οικονομίας για την τετραετία 1948 – 1951», η οποία και αποτελούσε ειδικό 

μέρος στο «Προσωρινό Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Οικονομικής Ανορθώσεως της 

Ελλάδος 1948 – 1952». Η θέση του τουρισμού στο προαναφερόμενο πρόγραμμα ήταν 

σημαντική ως προς την συμμετοχή του στους λοιπούς τομείς δραστηριοτήτων, όπως 

των συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και βιομηχανίας που είναι απαραίτητοι για την 

παραγωγή και διάθεση της τουριστικής κατανάλωσης αλλά και για την υποδοχή και 
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διακίνηση του τουριστικού πλήθους21 (Ζαχαράτος, 2010:80-81). Άλλωστε, κατά τη 

μεταπολεμική περίοδο το «δικαίωμα στον τουρισμό» για τους πολλούς δεν 

διευκολύνθηκε απλώς, αλλά σύμφωνα με το Βλάχο (2016) «χορηγήθηκε, 

διευκολύνθηκε και προωθήθηκε ως καταστατική ενέργεια με ευρείες επιπτώσεις για τη 

νέα φαντασιακή γεωγραφία. Κράτη και λαοί «όφειλαν» να κατανοήσουν τον τουρισμό 

ως αδιαπραγμάτευτη σταθερά της καθημερινής ζωής στον «ελεύθερο κόσμο» της Δύσης» 

(Βλάχος, 2016: 313). Τα πράγματα αλλάζουν ακόμη περισσότερο το δεύτερο μισό του 

20ου αιώνα καθώς νέα ξενοδοχεία, νέες καταναλωτικές συνήθειες και νέες απαιτήσεις 

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες απαιτούν νέα επαγγελματικές εξειδικεύσεις και νέα 

λογική οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.  

Ο Τσάρτας (2010) παρουσιάζει τρία στάδια ανάπτυξης στη μεταπολεμική περίοδο: το 

πρώτο στάδιο αφορά στην περίοδο 1950 – 1965, το δεύτερο στην περίοδο 1965 – 1985 

και το τρίτο στην περίοδο 1985 και μετά. Σύμφωνα με το ίδιο, στη δεκαετία του ΄50 η 

Ελλάδα, που έχει μόλις εξέλθει από ένα εμφύλιο πόλεμο με πολλά θύματα και πληγές, 

αναζητά τρόπους οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μάλιστα ενός 

ανταγωνιστικού διεθνούς περίγυρου. Η προσπάθεια στρέφεται κατ’ αρχάς στον 

εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς και στην παράλληλη σταδιακή ανάπτυξη του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Ωστόσο οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του 

Α.Ε.Π., του εισοδήματος και του δευτερογενούς τομέα δεν οδηγούν στα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού να μεταναστεύουν στο 

εξωτερικό και στα μεγάλα αστικά κέντρα και η ύπαιθρος να ερημώνει. Μέσα στο 

ζοφερό αυτό κλίμα, και παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στη χώρα,22 παρατηρείται 

συνεχής αύξηση της  τουριστικής ζήτησης και του αναγκαίου για τη χρηματοδότηση 

των αναγκαίων εισαγωγών συναλλάγματος, με τους τουρίστες να έρχονται κυρίως ως 

περιηγητές και να έχουν ως βάση τους την Αθήνα. Προς το τέλος της δεκαετίας του 

΄50 αρχίζει η βελτίωση των υποδομών, ενώ έχουμε την πρώτη οργανωμένη παρουσία 

                                                             
21 Σύμφωνα μάλιστα με το τετραετές πρόγραμμα ανόρθωσης του ελληνικού τουρισμού (1948 – 1951) οι 

Τοπικές Επιτροπές Τουρισμού φέρουν ευθύνη υλοποίησής του αφότου αυτό έχει εγκριθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Τ. Η δημιουργία και η οργάνωση αθλοπαιδιών και ψυχαγωγίας για τους 

ξένους, η προστασία του τοπικού χρώματος και η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας 

αποτελούσαν κατεξοχήν μέριμνες των Τοπικών Επιτροπών Τουρισμού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

υποστηρίχθηκε ότι θα μπορούσαν να εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι από πλευράς Δήμων και Κοινοτήτων 
στη δικαιοδοσία των οποίων ανήκαν οι τουριστικοί τόποι. Οι σχεδιασμοί αυτοί όμως δεν κατόρθωσαν 

να υλοποιηθούν καθώς το πρόγραμμα υπονόμευσαν οι πολιτικές αδράνειας, η γραφειοκρατική αδυναμία 

και η άρνηση του αμερικανικού παράγοντα να συναινέσει σε χορήγηση κεφαλαίων ( Βλάχος, 2016). 
22 Οι δυνατότητες πρόσβασης, οδικώς, σιδηροδρομικώς, ακτοπλοϊκώς, αεροπορικώς, αλλά και το 

εσωτερικό μεταφορικό δίκτυο αποτελούν μάλλον αντικίνητρα για την προσέλευση τουριστών (Τσάρτας, 

2010) 
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αλλοδαπών σε «πόλους ανάπτυξης τουρισμού διακοπών», όπως η Κέρκυρα και η 

Ρόδος. Αρχίζει τότε να γίνεται γνωστή η Μύκονος και αναδεικνύονται τα νησιά των 

Κυκλάδων ως τουριστική περιοχή. Παράλληλα εμφανίζονται οι πρώτες οργανωμένες 

επιχειρήσεις διακίνησης τουριστών στο εσωτερικό της χώρας και η Ελλάδα αρχίζει να 

κατατάσσεται στους τουριστικούς προορισμούς των ευρωπαϊκών αγορών. Το έργο της 

ανάπτυξης της αναγκαίας υποδομής, που απαιτείται προκειμένου η χώρα να 

επωφεληθεί από τη σύγχρονη προσοδοφόρα δραστηριότητα, αναλαμβάνουν η πολιτική 

ηγεσία και πρωτοπόροι ιδιώτες επιχειρηματίες. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι 

χρειάστηκε προσπάθεια από τους ιθύνοντες του ΕΟΤ για να πειστούν οι επιχειρηματίες 

να επενδύσουν στον τουρισμό, ενώ καθοριστική ήταν και η έμφαση που δόθηκε σε 

έργα υποδομής στη βάση της ανάπτυξης του τουρισμού. Η πολιτική κινήτρων που 

προωθήθηκε για επενδύσεις στον τουρισμό, αφού έπρεπε να αντιμετωπιστούν μεταξύ 

άλλων και οι τεράστιες ελλείψεις σε καταλύματα, δεν έφερε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, καθώς οι ιδιώτες επιχειρηματίες δεν αποφάσιζαν να ριψοκινδυνεύσουν 

στον σχετικά άγνωστο κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας23. Υπό τις συνθήκες 

αυτές το κράτος πήρε μια ρηξικέλευθη απόφαση αναλαμβάνοντας το ρόλο του ιδιώτη 

επενδυτή μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στον 

τουριστικό τομέα, αλλά και μέσω της προώθησης ενός ευνοϊκού πλαισίου ιδιωτικών 

επενδύσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα το ελληνικό κράτος 

αναλαμβάνοντας το ρόλο του ιδιώτη επιχειρηματία και προσπαθώντας να 

δημιουργήσει μια σύγχρονη τουριστική υποδομή προχωρά στην κατασκευή της 

ιστορικής αλυσίδας ξενοδοχείων «Ξενία»24 (Νικολακάκης, 2017). Όπως όμως 

επισημαίνεται θέλοντας να αναδείξει τον τουρισμό ως υπόθεση δημοσίου συμφέροντος 

το ελληνικό κράτος «χρησιμοποιεί επενδύσεις και όχι ένα σαφή στρατηγικό σχεδιασμό 

όπου η χωροταξική πολιτική θα είχε ρόλο» (Τσάρτας, 2017:64). 

Την περίοδο 1965 – 1985, όπως αναφέρεται στον Τσάρτα (2010), το κλίμα ανεστράφη 

και οι ιδιώτες άρχισαν να ανακαλύπτουν τα θετικά στοιχεία του τουρισμού. Τα 

                                                             
23 Η εμπλοκή της πολιτικής εξουσίας στη δημιουργία ιδιωτικής χρήσης υποδομών για τη «βιομηχανία 

των ξένων» δεν συνιστά κατά την άποψη του Βλάχου (2016) ελληνική ιδιοτυπία καθώς οι παραδοσιακοί 

κεφαλαιούχοι αντιμετώπισαν με «σκεπτικισμό και επιχειρηματική αδιαφορία» την τουριστική ανάπτυξη 
λόγω των χαμηλών αποδόσεων και κερδοφορίας. Έτσι η επιλογή ανώτατων κρατικών παραγόντων να 

στηρίξουν τις ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούσε κατά πάσα πιθανότητα «πρακτική μονόδρομο» 
24 Παρά τα νομικά, ιδιοκτησιακά, χωροταξικά και πολεοδομικά προβλήματα που δημιούργησε και παρά 

την όχι και τόσο ορθολογική εποπτεία, το πρόγραμμα κατασκευής ξενοδοχείων «Ξενία», ήταν κατά την 

άποψη του Ζαχαράτου (2010) από τα πιο αξιόλογα κτιριολογικά προγράμματα και κατόρθωσε να 

προσφέρει στην τουριστική αγορά τόπους που έγιναν τουριστικοί προορισμοί. 
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χαρακτηριστικά του τουριστικού φαινομένου την περίοδο αυτή αφορούν στη ζήτηση 

από την Ευρώπη και από τις Η.Π.Α., με τον πολιτισμικό τουρισμό να παίρνει το 

χαρακτήρα μιας γρήγορης ξενάγησης στα αρχαία μνημεία, και στην ταχεία ανάπτυξη 

των υποδομών με έμφαση στην ξεκούραση και την ψυχαγωγία. Πέραν της δημιουργίας 

σύγχρονων υποδομών σε καταλύματα, την περίοδο αυτή εφαρμόζονται πρακτικές 

διακίνησης τουριστών και πρακτόρευσης τουρισμού, ήτοι το πρότυπο του 

οργανωμένου μαζικού τουρισμού, το οποίο μάλιστα μεταφέρεται και σε άλλες περιοχές 

της χώρας και οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των τουριστικών περιοχών στην 

παραλιακή ζώνη και τους νησιωτικούς νομούς της χώρας. Περαιτέρω ενίσχυση της 

τουριστικής ανάπτυξης επέρχεται διά της κρατικής πολιτικής με επενδύσεις σε 

υποδομές και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την ανάδειξη του τουρισμού σε ένα από 

τους βασικούς παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, με τον τουρίστα  να 

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πελάτη και όχι σπάνια του προϊόντος. Η μεγάλη 

ανάπτυξη της ξενοδοχειακής υποδομής αρχίζει στο τέλος της δεκαετίας του ΄60 με 

δάνεια που χορηγεί η δικτατορία, δυστυχώς όμως χωρίς να υφίσταται ένας ορθολογικός 

αναπτυξιακός και χωρικός σχεδιασμός και προγραμματισμός, με αποτέλεσμα την 

αδυναμία αποπληρωμής των δανείων στα επόμενα χρόνια, την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρά ταύτα όμως, η περίοδος της 

στρατιωτικής δικτατορίας, όπως υποστηρίζεται από τον Νικολακάκη, είναι κομβική 

όχι μόνο διότι αποτυπώνει «την ποσοτική   εκτίναξη του φαινομένου», αλλά κυρίως 

επειδή τότε «επιτυγχάνεται ο ταξικός συμβιβασμός» ανάμεσα στην επιχειρηματική 

μερίδα των ξενοδόχων και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου 

(Νικολακάκης,2017:166). Μετά το 1970 η εικόνα αλλάζει με αύξηση της απασχόλησης 

στα ξενοδοχειακά καταλύματα  και στα εμπορικά καταστήματα στις τουριστικές 

περιοχές, αλλά και με την επέκταση και τη συστηματική εξειδίκευση της τουριστικής 

υποδομής σε όλη την Ελλάδα. Με την ένταξη μάλιστα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 1981 οι περισσότερες προϋποθέσεις κινήτρων δεν εξαρτώνται πλέον από 

αποκλειστικά εθνικά κριτήρια, αλλά αρχίζουν να συνδέονται και με την ευρωπαϊκή 

χρηματοδοτική πολιτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αναπτυξιακός νόμος 1262/1982, 

που υποστήριξε την ανάπτυξη μικρομεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων με μια 

ορθολογικότερη περιφερειακή διαφοροποίηση και με έμφαση στις παραμεθόριες 

περιοχές, λειτούργησε και προς την κατεύθυνση ίδρυσης ενός μεγάλου αριθμού 

ξενοδοχείων και προς την κατεύθυνση επενδύσεων και εκσυγχρονισμού των 

λειτουργούντων ξενοδοχείων ενεργοποιώντας μάλιστα ακόμη και μικρές επενδυτικές 
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δυνατότητες, με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην 

επικράτεια, την αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της περιφέρειας και τη 

συγκράτηση του μεταναστευτικού ρεύματος προς το κέντρο. Γενικότερα την περίοδο 

1975 – 2000 διακρίνεται μία προσπάθεια ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης και 

αποκέντρωσης του τουρισμού μέσω της νομοθεσίας επενδύσεων, που ενίσχυσαν την 

ανάπτυξη τουριστικών υποδομών και οδήγησαν σε περιφερειακή ανακατανομή των 

τουριστικών ροών και σταδιακή δημιουργία νέων προορισμών. Η συγκεκριμένη 

πολιτική όμως μειονεκτούσε σε ζητήματα διαχειριστικού χαρακτήρα, καθώς 

υστερούσε σε θέματα διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης των επενδυτικών 

πόρων, ενώ συγχρόνως υπήρξε ανεξέλεγκτη διασπορά μικρών καταλυμάτων σε 

παράκτιους και νησιωτικούς τόπους με σημαντικές επιπτώσεις και πιέσεις στο χώρο 

και το περιβάλλον επειδή δεν υπήρχε η αναγκαία υποδομή ούτε ένας στρατηγικός 

σχεδιασμός και εξειδικευμένη χωροταξική πολιτική (Ζαχαράτος, 2010, Τσάρτας, 

2017). 

Από το 1985 και μετά η Ελλάδα αποτελεί ένα «κλασικό προορισμό». Τα πλήρως 

οργανωμένα τουριστικά πακέτα κυριαρχούν και ο αριθμός των τουριστών, που πλέον 

αντιμετωπίζονται ως προϊόντα παρά ως πελάτες, αυξάνεται σταθερά και πλησιάζει ή 

ξεπερνά, σε ορισμένες περιοχές, τον αριθμό του ντόπιου πληθυσμού. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι η μέση διάρκεια παραμονής μειώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία 

μετατρέπονται σε σταθμούς ή πύλες εισόδου των τουριστών.  Στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 η προσπάθεια εκπλήρωσης των κριτηρίων σύγκλισης της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ έχει ως αποτέλεσμα οι πόροι του Α’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την 

Ελλάδα που προορίζονταν για τουριστική ανάπτυξη να διατεθούν αποκλειστικά σχεδόν 

στην ενίσχυση ξενοδοχειακών ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ παράλληλα υπήρξε μια 

ενθάρρυνση δραστηριοτήτων τουριστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υπό τη 

μορφή σεμιναρίων που χρηματοδοτούνταν από ευρωπαϊκούς πόρους. Τα πρότυπα 

ανάπτυξης που κυριάρχησαν σε προηγούμενες περιόδους όμως συσσώρευσαν 

προβλήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν σε συνδυασμό μάλιστα με τα νέα 

δεδομένα της ζήτησης. Η πιστωτική πολιτική που ασκήθηκε την περίοδο 1998 – 2004 

και είχε ως επίκεντρο τον Αναπτυξιακό νόμο 2601/1998, ανατρέποντας μια 

πεπατημένη πολιτική κινήτρων, έθεσε ως βασικό σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των 

προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, με παράλληλη προστασία του 

περιβάλλοντος και ενίσχυση της βιωσιμότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ 
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συνέδεσε τις επιχορηγήσεις με τη δημιουργία θέσεων μόνιμης απασχόλησης.  

Ακολούθως όμως και με το νόμο 3299/2004 η επενδυτική πολιτική αλλάζει 

προσανατολισμό και αντί των επενδύσεων εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων 

μονάδων, ενθαρρύνεται η περαιτέρω μεγέθυνση και συγκέντρωση με την ίδρυση νέων 

ξενοδοχειακών μονάδων μεγάλων συγκεντρώσεων δυναμικότητας και 

δραστηριότητας. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 

κρατικές ενισχύσεις τροποποιούν και αναδιαμορφώνουν για μία ακόμη φορά την 

πολιτική κινήτρων η οποία εκφράζεται με το Ν. 3522/2006, γεγονός που οδηγεί σε μια 

έκρηξη υπαγωγής τουριστικών επενδύσεων στο σύστημα κινήτρων, οδηγώντας το 

Υπουργείο Οικονομικών και τους συναρμόδιους φορείς στην απόφαση να 

επιβραδύνουν τους ρυθμούς έγκρισης νέων επενδυτικών σχεδίων κατά τη δεύτερη 

φάση του αναπτυξιακού νόμου, ενέργεια αναπόφευκτη, σύμφωνα με τον Ζαχαράτο, 

εξαιτίας και της σημαντικής καθυστέρησης στη μεταβίβαση των κοινοτικών πόρων του 

ΕΣΠΑ στην Ελλάδα. Ο Τσάρτας (2017) επισημαίνει ότι την περίοδο 2000 – 2015, ενώ 

αμφισβητείται πλέον το κυρίαρχο πρότυπο  τουριστικής ανάπτυξης και αναζητούνται 

νέα πρότυπα, προϊόντα και υποδομές  σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ικανά να 

αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα του προσφερόμενου προϊόντος και να 

απαντήσουν στο πρόβλημα της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης, η έμφαση 

δίνεται στην ποιότητα και στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει το 

τουριστικό προϊόν και η προσπάθεια επικεντρώνεται στην προσέλκυση νέων 

επενδύσεων, στην ανάπτυξη ειδικών προϊόντων και στην αναβάθμιση της ποιότητας 

των υπαρχόντων καταλυμάτων και προορισμών.  

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω λοιπόν γίνεται σαφές ότι ο τουριστικός τομέας καλείται 

να αναδιαρθρωθεί επιλύοντας υφιστάμενα προβλήματα και απαντώντας σε νέες 

συνθήκες ζήτησης, ιδίως μετά την οικονομική κρίση, συνέπεια της οποίας είναι η 

μείωση της τουριστικής δαπάνης, με επακόλουθο τη στροφή σε καταλύματα μεσαίων 

κατηγοριών αυτοεξυπηρέτησης και αυτονομίας των τουριστών.  

 

Στόχοι, πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης και προοπτικές 
 

Η στρατηγική για τον τουρισμό σε γενικό επίπεδο στηρίζεται σύμφωνα με τον 

Κοκκώση (2017) σε δύο στρατηγικούς στόχους: α) τη βελτίωση της 
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ανταγωνιστικότητας με το κέντρο βάρους στην αναβάθμιση της ποιότητας στην 

παροχή υπηρεσιών και β) στη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού 

προϊόντος διά της ανάπτυξης περαιτέρω ειδικών μορφών τουρισμού προκειμένου να 

βελτιωθεί η εποχικότητα. Με βάση τους στόχους αυτούς αναδείχτηκαν διαχρονικά 

επιχειρησιακοί άξονες παρέμβασης οι οποίοι αφορούν: στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και στην προώθηση νέων σύγχρονων μορφών τουριστικών 

επενδύσεων, στην ανάπτυξη και στη βελτίωση γενικών και ειδικών τουριστικών 

υποδομών, στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού από πλευράς γνώσεων και 

δεξιοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, στην 

διάχυση ευκαιριών ανάπτυξης σε κάθε περιοχή της χώρας με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους και στην προώθηση και προβολή των 

τουριστικών προϊόντων. 

Τα κυριότερα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης που ενεργοποιήθηκαν - χωρίς ωστόσο 

να εφαρμόζονται αποκλειστικά αφού συχνά συνυπάρχουν δύο ή τρία μαζί σ’ ένα 

τουριστικό προορισμό ή αποτελούν μόνα τους ένα τουριστικό προορισμό ή 

επηρεάζουν απλά τα χαρακτηριστικά ενός προορισμού - είναι τα ακόλουθα:  

1. Το πρότυπο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού διακοπών, το οποίο συνδέεται 

με ταξίδια καλοκαιρινών αλλά και χειμερινών διακοπών και αποτελεί το 

παραδοσιακό πρότυπο ανάπτυξης για πολλές περιοχές. Μεγάλο μέρος της ζήτησης 

στην περίπτωση του εν λόγω προτύπου αφορά στα οργανωμένα πακέτα τουρισμού 

διακοπών που προωθούνται από  τους tour operators. Η Ρόδος, η Κέρκυρα, η 

Ζάκυνθος, η Κρήτη, η Χαλκιδική είναι περιοχές στις οποίες ενεργοποιείται το 

πρότυπο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού διακοπών. 

2. Το ενταγμένο στο τοπικό αναπτυξιακό πλαίσιο πρότυπο: αστικός τουρισμός, 

τουρισμός της υπαίθρου. Το πρότυπο αυτό συνδέεται με τις αρχές της 

βιωσιμότητας των τουριστικών προορισμών και η ανάπτυξή του εντάσσεται στα 

ευρύτερα δεδομένα της τοπικής παραγωγικής δομής μιας περιοχής. Στην 

περίπτωση του αστικού τουρισμού οι τουρίστες κάνουν ταξίδια μικρής διάρκειας 

με κίνητρο την εργασία, τον πολιτισμό ή την ψυχαγωγία σε αστικά κέντρα όπως η 

Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, το Ναύπλιο, κ.λπ., ενώ στην περίπτωση του 

τουρισμού της υπαίθρου, που απαντάται σε περιοχές όπως η Κεφαλονιά, η 

Λευκάδα ή το Πήλιο διακρίνεται ένας συνδυασμός της ανάπτυξης υποδομών 
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τουρισμού διακοπών και εναλλακτικού (αθλητικού τουρισμού, αγροτουρισμού, 

οικοτουρισμού, κ.ά.) τουρισμού. 

3. Το πρότυπο βιώσιμου τουρισμού με χρήση ειδικών και εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμες τουριστικής ανάπτυξης. 

Στην περίπτωση του προτύπου βιώσιμου τουρισμού οι ειδικές εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού εντάσσονται σ’ ένα αναπτυξιακό σχέδιο που λαμβάνει υπόψη του τη 

σχέση των πόρων μιας περιοχής με τα αντίστοιχα κίνητρα ομάδας προϊόντων, με 

τελικό στόχο την ανάπτυξη ενός σύνθετου προτύπου, το οποίο θα εντάσσεται 

αρμονικά στην τοπική κοινωνικοοικονομική, πολιτική και περιβαλλοντική δομή 

και θα είναι μακροπρόθεσμα σταθερό και ανταγωνιστικό. 

4. Το πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης σε θύλακες, χαρακτηριστικό του οποίου είναι 

η οργανωμένη ανάπτυξη υποδομών, πλήρους ή μερικής αυτονόμησης από την 

ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής, με τρόπο που να δημιουργείται ένας θύλακας 

σχεδόν πλήρους κάλυψης αναγκών των τουριστών. Τα τουριστικά χωριά και τα 

οργανωμένα θεματικά πάρκα σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Κάρπαθος, η Εύβοια, η 

Σαμοθράκη και η Σαντορίνη αποτελούν περιπτώσεις ενεργοποίησης του προτύπου 

αυτού. 

5. Το πρότυπο παραθερισμού που αφορά στην οργανωμένη ή μη ανάπτυξη περιοχών 

με παραθεριστικές κατοικίες στην περίμετρο αστικών κέντρων ή σε τουριστικές 

περιοχές, όπως η ζώνη Αττικής από τη Βάρκιζα ως το Σούνιο, η Αργολίδα και η 

Κορινθία. 

6. Το πρότυπο εναλλακτικού τουρισμού  το οποίο συνδέεται με την ύπαρξη ποιοτικών 

περιβαλλοντικών ή πολιτιστικών πόρων σε περιοχές κυρίως της υπαίθρου, στις 

οποίες προσέρχονται τουρίστες με μοναδικά κίνητρα, όπως η περιήγηση ή οι 

αθλητικές δραστηριότητες. Στα Ζαγοροχώρια, στο Λιτόχωρο, στη Μάνη και στην 

Πίνδο ενεργοποιείται το εν λόγω πρότυπο (Τσάρας, 2017). 

Παρά τους προαναφερόμενους στόχους, πολιτικές και ενεργοποίηση αναπτυξιακών 

προτύπων όμως ο διεθνής τουρισμός προβλέπεται - σύμφωνα με τον Λαγό (2017) - ότι 

θα μειωθεί εξαιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης, της μείωσης του Α.Ε.Π. πολλών 

χωρών και της αναμενόμενης αύξησης των μετακινήσεων25. Στην Ελλάδα ωστόσο, 

                                                             
25 Ο ίδιος (ο.π., 2017) αναφέρει ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός ανάπτυξης του διεθνούς τουρισμού 

αναμένεται να κυμανθεί από το 4,2% στην περίοδο 1980 – 2020 σε 3,35% στην εικοσαετία 2010 – 2030 
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παρά την υπάρχουσα χρηματοοικονομική κρίση, επικρατεί αισιοδοξία, η οποία όμως 

δεν βασίζεται στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος, αλλά στο κλίμα πολιτικής αναταραχής που επικρατεί στη 

Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Θα έλεγε κανείς ότι αγνοούνται τα 

συμπτώματα κόπωσης που εμφανίζει η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα, η οποία 

θεωρείται πλέον χώρα υποδοχής τουριστών χαμηλής και μεσαίας εισοδηματικής 

στάθμης με ένα μέτριας ποιότητας  τουριστικό προϊόν, του οποίου η τιμή καθιστά 

αποφασιστικό στοιχείο για την προσέλκυση τουριστών. Ο ελληνικός τουρισμός 

μάλιστα εμφάνιζε έντονα σημεία παθογένειας και σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα 

πολύ πριν την έλευση της οικονομικής κρίσης. Η συρρίκνωση της τουριστικής 

περιόδου, η μείωση της διαπραγματευτικής ικανότητας, οι στάσιμες ή μειούμενες 

τιμές, η υποβάθμιση του οικονομικού και κοινωνικού προφίλ του μέσου τουρίστα και 

η αυξανόμενη τάση για “all inclusive” συμβόλαια συνιστούν τα συμπτώματα της 

προαναφερόμενης παθογένειας.  

Υπό το πρίσμα αυτό η αναπτυξιακή φιλοσοφία που βασίζεται στο συγκριτικό 

πλεονέκτημα που η Ελλάδα διαθέτει εξαιτίας των ιδιαίτερων ιστορικών, πολιτιστικών 

και φυσικών στοιχείων και που στηρίζεται στο κυρίαρχο αναπτυξιακό πρότυπο του 

μαζικού – οργανωμένου τουρισμού, αγνοώντας τον εσωτερικό τουρισμό και τις νέες 

τάσεις που διαμορφώνουν πρότυπα ανάπτυξης ειδικών εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού,  πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Απαιτείται η κατάρτιση και η εφαρμογή 

ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο που θα περιορίζει τα μειονεκτήματα και τα αδύναμα σημεία του 

ελληνικού τουρισμού και θα έχει ως κύριους άξονες τις ευκαιρίες που αναδύονται από 

την τρέχουσα οικονομική κρίση στην παγκόσμια αγορά. Ο δρόμος για την ανάπτυξη 

πολιτικών, που θα επιτρέψουν στους προορισμούς και στους διαχειριστές τους να 

ανταποκριθούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ιδιαίτερα περίπλοκο τουριστικό 

σύστημα, απαιτεί κατά την άποψη της Φαρσούρη (2017) ικανότητα προσαρμογής, 

συμμετοχικότητα και καινοτομία στο σύστημα διακυβέρνησης προκειμένου να 

ενσωματωθεί η κοινωνική γνώση και εξελικτικές μελέτες. Οδεύοντας προς ένα νέο 

αναπτυξιακό πρότυπο η Κασιμάτη (2017) υποστηρίζει ότι απαιτείται η ανάληψη 

                                                             
και μάλιστα προβλέπεται ότι μέχρι το 2030 η Ευρώπη, λόγω της ανόδου της τουριστικής κίνησης σε 

νοτιοανατολική Ασία και στον Ειρηνικό, θα χάσει τα «σκήπτρα» στην τουριστική βιομηχανία. 
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δράσεων για τη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της χώρας μέσω του 

εθνικού χωροταξικού σχεδίου, την αναβάθμιση και ανάδειξη των ιστορικών και 

αρχαιολογικών μνημείων και χώρων, την ενίσχυση των διακοπών εσωτερικού 

τουρισμού με διεύρυνση και επέκταση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των τουριστικών επιχειρήσεων, την πάταξη της 

παραξενοδοχείας, το συστηματικό έλεγχο της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών στον τουρισμό, την αναβάθμιση και αξιοποίηση της τριτοβάθμιας 

τουριστικής εκπαίδευσης με παράλληλη διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης και 

επιμόρφωσης του προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και επιδοτούμενα 

προγράμματα για ανέργους, τη δημιουργία και ανάδειξη γαστρονομικών 

προγραμμάτων και εκδηλώσεων που αφορούν στην ελληνική κουζίνα και στις γιορτές 

τοπικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό και τη διαδικτυακή παρουσία κυρίως των 

μικρών ξενοδοχείων, ώστε να απεξαρτηθούν από τους τουριστικούς πράκτορες και την 

αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού συμπληρωματικά με το κυρίαρχο 

πρότυπο – πυλώνα ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της χώρας «ήλιος – άμμος – 

θάλασσα». 

 

Δομές οργάνωσης και πολιτικής του τουρισμού για την Ελλάδα 
 

Στα πλαίσια των σύγχρονων πολιτικών οργάνωσης και εμπορευματοποίησης του 

τουρισμού, που στόχο έχουν να οργανώσουν και να πληροφορήσουν, να βοηθήσουν 

και να συμβουλέψουν, η Ελλάδα αποτελεί μέλος διεθνών οργανισμών και ενώσεων για 

τον τουρισμό. Ειδικότερα: 

α) Η Ελλάδα είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, οι δομές του οποίου 

τέθηκαν σε ισχύ την 01/11/1974 και άρχισε να λειτουργεί στις 02/01/1975. Πρόκειται 

για ένα οργανισμό, στον οποίο «τα κράτη μπορούσαν να γίνουν μέλη για να 

εναρμονίσουν τις τουριστικές τους πολιτικές και να συμβάλουν στην τουριστική τους 

ανάπτυξη» (Βαρβαρέσος, 1998:125). 

β) Οι δράσεις και τα μέτρα που αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

υιοθετούνται στη συνέχεια από επιμέρους κρατικές πολιτικές όπως ψηφίσματα, 

αποφάσεις, συστάσεις, κανονισμούς κοινοτικών οργάνων.  Το κράτος μέλος εφαρμόζει 

τις πολιτικές αυτές, που στόχο έχουν να προωθήσουν μια ισόρροπη τουριστική 
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ανάπτυξη στις χώρες – μέλη.  Θέματα προώθησης της περιβαλλοντικής προστασίας, 

αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό, ποιότητας των τουριστικών προϊόντων, 

βελτίωσης της κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τουριστική βιομηχανία 

και χρήσης τεχνολογιών στον τουρισμό διαμορφώνουν το διάγραμμα για την εφαρμογή 

μιας ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού, ενώ οι 

στόχοι της τουριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν ουσιαστικά σε 

τέσσερις κύριους τομείς: στην ελεύθερη μετακίνηση και προστασία των τουριστών, 

στο πλαίσιο εργασίας των τουριστικών επαγγελμάτων, στις μεταφορές και στην 

περιφερειακή ανάπτυξη. Μέσα από οδηγίες, πρωτοβουλίες και κανονισμούς η 

Ευρωπαϊκή Ένωση   εκφράζει τη θέλησή της να διαδραματίσει ένα ενεργητικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του τουρισμού, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στο συντονισμό των 

εθνικών πολιτικών, γιατί η καθεμιά από αυτές είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες 

συνθήκες των κρατών – μελών. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη του τουρισμού - όπως 

παρατηρείται από την Διονυσοπούλου (2017) - προωθείται πολύ περισσότερο μέσα 

από επιμέρους πολιτικές που συνθέτουν το φαινόμενο και συμβάλλουν στη βελτίωσή 

του, παρά μέσα από μια διακριτή παρέμβαση για την ανάπτυξη του τουρισμού. 

γ) Η Ελλάδα είναι επίσης μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, οι χώρες μέλη του οποίου είναι οι κυριότερες τουριστικές χώρες του 

κόσμου, τόσο εξαιτίας του ύψους των συναλλαγματικών τουριστικών εισπράξεων και 

δαπανών όσο και εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελούν τις κυριότερες ζώνες 

προέλευσης και υποδοχής τουριστών.  Στο πλαίσιο αυτό ο οργανισμός καταγράφει τα 

προβλήματα και επιχειρεί να κάνει προβλέψεις.  Επιπλέον η Επιτροπή τουρισμού του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκδίδει ετήσια αναφορά με 

τίτλο «Τουριστική Πολιτική και Διεθνής Τουρισμός στις Χώρες του  Ο.Ο.Σ.Α.», η 

οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τις επιμέρους κυβερνητικές πολιτικές στον τομέα 

του τουρισμού και δημοσιεύει στατιστικές που σχετίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις 

των μεγεθών του διεθνούς τουρισμού στη ζώνη του Ο.Ο.Σ.Α. 

 

Θεσμική εκπροσώπηση του τουρισμού στην Ελλάδα 
 

Στην περίπτωση του τουρισμού, όπως επισημαίνεται από τον Τσάρτα (2017), η 

θεσμική εκπροσώπηση στην περίοδο 1955 – 2015 είναι παραδόξως αντιστρόφως 
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ανάλογη της τεράστιας οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας του, αφού ακόμη και 

όταν ιδρύεται το σχετικό Υπουργείο, είτε δεν έχει σημαντικές αρμοδιότητες είτε 

μετατρέπεται σε υφυπουργείο υπαγόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Ανάπτυξης. 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 

 

Κύριος φορέας θεσμικής εκπροσώπησης του ελληνικού τουρισμού και σημαντικότερος 

πόλος άσκησης τουριστικής πολιτικής είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, που 

δημιουργήθηκε σε μια πρώτη μορφή το 1919 ως «Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων» 

υπαγόμενο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.  Η ίδρυσή του, που σηματοδοτεί τη 

ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους στον τουρισμό, ουσιαστικά τοποθετείται στο 1929 

με το Ν. 4337/1929, όταν και ονομάζεται Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού που 

λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, κάτι που του επιτρέπει ευελιξία σε 

σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες. Βασικές επιδιώξεις του ήταν η προσέλευση, διαμονή 

και παράταση διαμονής των ξένων στην Ελλάδα, η διοργάνωση εκθέσεων στην 

Ελλάδα, αλλά και η συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς εκθέσεις για την ανάπτυξη και 

τη διαφήμιση κάθε κλάδου της εθνικής παραγωγής, η παροχή ευκολιών και κινήτρων 

για την κατασκευή και τη λειτουργεία ξενοδοχείων κοντά σε αρχαιολογικούς τόπους, 

αξιοθέατα και ιαματικές πηγές. Αργότερα και συγκεκριμένα το 1936 μετατρέπεται σε 

Υφυπουργείο τύπου και τουρισμού, δυστυχώς όμως ο πόλεμος διακόπτει τη θεσμική 

του ανάπτυξη.  

Στη μεταπολεμική περίοδο ιδρύεται η «Γενική Γραμματεία Τουρισμού» που υπάγεται 

στον Πρόεδρο της κυβέρνησης. Παράλληλα το 1950 ο Ε.Ο.Τ. επανιδρύεται26 και 

αποκτά υπόσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, υπό κρατική εποπτεία, η 

οποία εκφράζεται με την υπαγωγή του σε διάφορα υπουργεία. Οι κυριότεροι τομείς 

στους οποίους δραστηριοποιήθηκε ο Ε.Ο.Τ. στη μεταπολεμική περίοδο ήταν α) ο 

σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης, β) η οργάνωση και διαχείριση` του 

τουριστικού τομέα, γ) ο συντονισμός τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 

άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, δ) η προβολή της χώρας στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, ε) η διοργάνωση τουριστικών εκδηλώσεων και στ) η κατασκευή και 

εκμετάλλευση έργων τουριστικής ανάπτυξης. Με την επανίδρυση του Ε.Ο.Τ. το 

                                                             
26 Ο ΕΟΤ επανιδρύεται με το Α.Ν. 1565/50, ο οποίος κυρώνεται με το Ν. 1624/51 
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πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης του τουρισμού τέθηκε σε νέα τροχιά, αφού ο 

Οργανισμός θα κατάρτιζε και θα εφάρμοζε τον τουριστικό προγραμματισμό της χώρας, 

θα ανέπτυσσε τουριστικούς πόλους, θα βελτίωνε τα τουριστικά συγκοινωνιακά δίκτυα, 

θα ενίσχυε τουριστικές οργανώσεις και θα αναλάμβανε την προβολή της χώρας στο 

εξωτερικό. Μάλιστα προικοδοτήθηκε με τα τουριστικά δημόσια κτήματα με πλήρεις 

δυνατότητες εκμετάλλευσής τους, αποκτώντας έτσι μια σημαντική οικονομική βάση 

βιωσιμότητας. Η παρουσία του υπήρξε καταλυτική σε πολλά ζητήματα, παρότι στους 

τομείς αρμοδιότητάς του ασκήθηκε πολιτική και από άλλους φορείς του δημόσιου 

τομέα. Μετά το 1985 καταβλήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες αλλαγών στα 

πλαίσια λειτουργίας του, οι οποίες εκφράστηκαν είτε με την ίδρυση του υπουργείου 

Τουρισμού,27 είτε με την κατάργηση και περιορισμό αρμοδιοτήτων του και παράλληλη 

ενίσχυση άλλων φορέων, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού (Βαρβαρέσος, 1998, 

Τσάρτας, 2010, Βλάχος, 2016). 

Η τρέχουσα διάρθρωση του ΕΟΤ και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων 

διοίκησης περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α’/2-8-2018). Κύρια 

αποστολή του Οργανισμού είναι, σύμφωνα με το προαναφερόμενο Π.Δ., η οργάνωση, 

ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των 

δυνατοτήτων της χώρας, ακολουθώντας δράσεις τουριστικής προβολής της Ελλάδας 

στο εσωτερικό και εξωτερικό, αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα, που κρίνεται 

απαραίτητη για την υποστήριξη και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Αποστολή του είναι επίσης να ενισχύσει την αξία του ελληνικού τουρισμού, σε 

συνεργασία με τη βιομηχανία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την 

αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού και ταυτόχρονα των τουριστικών εσόδων.    

Το Υπουργείο Τουρισμού 

 

Το Υπουργείο Τουρισμού συστάθηκε για πρώτη φορά το 1989. Έκτοτε και για σειρά 

ετών θεσπίστηκαν νόμοι και προεδρικά διατάγματα που άλλοτε το καταργούν, άλλοτε 

το ανασυστήνουν, άλλοτε το συγχωνεύουν με άλλα υπουργεία και άλλοτε το 

μετονομάζουν. Επί παραδείγματι το 2004 ιδρύθηκε το Υπουργείο Τουριστικής 

Ανάπτυξης, το οποίο ανέλαβε ένα σημαντικό τμήμα αρμοδιοτήτων που είχε ο ΕΟΤ ή 

το Υφυπουργείο Τουρισμού ή το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η ίδρυσή του τη 

                                                             
27 Το Υπουργείο Τουρισμού ιδρύθηκε με το Ν. 1835/89. Με το Π.Δ. 27/1-2-1996 οι αρμοδιότητές του 

υπήχθησαν στο Υπουργείο ανάπτυξης 
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συγκεκριμένη χρονική στιγμή είχε ιδιαίτερη συμβολική, θεσμική και πολιτική 

σημασία, καθώς ανέδειξε την ανάγκη να αποκτήσει ο τουρισμός τον θεσμικό του φορέα 

στην άσκηση κρατικής πολιτικής. Το 2009 πάλι το Υπουργείο έγινε υφυπουργείο 

υπαγόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

Στις 4 Νοεμβρίου 2016 με το Π.Δ 123/2016 συστάθηκε το Υπουργείο Τουρισμού από 

το σύνολο των Υπηρεσιών που ανήκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού. Κύρια αποστολή του είναι η χάραξη της τουριστικής πολιτικής και ο 

επιτελικός σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας στο πλαίσιο της 

κυβερνητικής πολιτικής. Με σκοπό την υλοποίηση του έργου του καταρτίζει 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

του τουριστικού προϊόντος, στήριξης των επενδύσεων, προώθησης της τουριστικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και συντονισμένης επικοινωνιακής προβολής της 

εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Μεταξύ των βασικότερων αρμοδιοτήτων του 

Υπουργείου Τουρισμού είναι οι εισηγήσεις αναγκαίων μέτρων και ενεργειών για την 

αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα προς τα αρμόδια κυβερνητικά 

όργανα, οι παρεμβάσεις για την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον 

τουρισμό, ο επιτελικός και συντονιστικός ρόλος του σε θέματα τουρισμού, καθώς και 

η συνεργασία και υποστήριξη των αρχών της Περιφερειακής και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των άλλων φορέων με αρμοδιότητες στον τομέα του τουρισμού. 

 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

 

Η συγκρότηση νέων και σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων, η σχέση ιδιόκτητων και 

μισθωμένων κτιριακών εγκαταστάσεων και τα προβλήματα «ενοικιοστασίου», οι 

διευρυνόμενες ανάγκες για εξειδικευμένη εργασία και οι τιμολογιακές παρεμβάσεις 

του κράτους έθεταν - κατά την άποψη του Ζαχαράτου (2010) - νέα προβλήματα και 

γεννούσαν την ανάγκη για ισχυρές συλλογικότητες, που θα μπορούσαν να 

εκπροσωπούν, να υποστηρίζουν και να επιλύουν τα προβλήματα του κλάδου. 

Αποκρυσταλλώθηκε έτσι ένα κοινά αποδεκτό αίτημα για τη συγκρότηση ενός 

κεντρικού οργάνου, τη στιγμή μάλιστα που είχε δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο 

με την ίδρυση του ΕΟΤ. 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργεί από το 1935 ως Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου και είναι ο νομοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82,_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82,_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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τουρισμού. Εκ του νόμου έχει ως μέλη του όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τις 

οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις της χώρας, με αριθμό εγγεγραμμένων μελών 

να ανέρχεται σε 10.000 μονάδες περίπου και με τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου να 

αποτελούν την κυριότερη κατηγορία. Στους σκοπούς του Επιμελητηρίου 

περιλαμβάνονται: η μελέτη, υπόδειξη και εφαρμογή κάθε μέτρου που συντελεί στην 

ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας, η συμβουλευτική στήριξη όλων 

των μελών του σε θέματα οικονομικά, νομικά και εργασιακά, η εκπόνηση μελετών, η 

παροχή στατιστικών στοιχείων του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας, η έκδοση 

ενημερωτικών δελτίων, η εμπεριστατωμένη πληροφόρηση του καταναλωτή των 

στοιχείων και των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων και των camping, η 

συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, η διοργάνωση συνεδρίων ξενοδοχειακού 

ενδιαφέροντος και η συνεργασία του ξενοδοχειακού κλάδου με τους άλλους τομείς της 

ελληνικής οικονομίας. 

Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που 

ιδρύθηκε το 1946. Πρόκειται για δευτεροβάθμιο ξενοδοχειακό όργανο, που 

εκπροσωπεί τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, με σκοπό την οργάνωση όλων των 

ξενοδοχείων της χώρας σε νόμιμα σωματεία και την ένταξή τους στη δύναμη της 

ομοσπονδίας και τη συνεργασία των σωματείων – μελών της ομοσπονδίας για την 

προαγωγή του ξενοδοχειακού επαγγέλματος, την εξυπηρέτηση των καλώς 

εννοούμενων συμφερόντων των ξενοδόχων και την εξύψωσή τους στην εκτίμηση του 

κράτους και του κοινού. 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1991 με βασική του 

επιδίωξη την συνένωση των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών και αποστολή του τη συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 

τουρισμού και την ανάδειξη του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην οικονομία και την 

κοινωνία. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στηρίζει και προωθεί 

συνολικά τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού εντός και εκτός των συνόρων της χώρας, 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στρατηγική ενδυνάμωση του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας, παρεμβαίνει για την 
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άρση τυχόν εμποδίων ή αντικινήτρων και για τη δημιουργία ενός φιλικού οικονομικού 

περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, παροτρύνει την πολιτεία ώστε να λάβει μέτρα 

διευκόλυνσης της υλοποίησης επενδύσεων, θέτει τις προϋποθέσεις ώστε να παραμείνει 

ο τουρισμός σε αναπτυξιακή τροχιά και εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις 

τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και τις μεμονωμένες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται ευρύτατα στην τουριστική οικονομία και καλύπτουν ολόκληρο το 

φάσμα των δραστηριοτήτων του τομέα.    

 

Τα τουριστικά γραφεία και οι Tour Operators 

 

Ως τελευταίος τύπος δομών οργάνωσης και πολιτικής τουρισμού  αναφέρονται από τον 

Βαρβαρέσο (1998) τα γραφεία ταξιδίων και οι Tour Operators. Τα γραφεία ταξιδίων, 

άλλως τουριστικά γραφεία, είναι εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως 

αυτόνομοι ενδιάμεσοι φορείς στη διανομή του τουριστικού προϊόντος παρεμβαίνοντας 

μεταξύ του πελάτη και του τελικού προϊόντος και αποκομίζοντας προμήθεια από το 

σύνολο των πωλήσεων που πραγματοποιούνται. Στην Ελλάδα τα τουριστικά γραφεία 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με το Ν. 393/1976 στα γραφεία γενικού 

τουρισμού, και στα γραφεία εσωτερικού τουρισμού και για τη λειτουργία τους 

απαιτείται ειδική άδεια από τον ΕΟΤ. Οι Tour Operators, ή αλλιώς «κατασκευαστές 

ταξιδιών», είναι εμπορικές επιχειρήσεις και η έννοιά τους βασίζεται ουσιαστικά στον 

οικονομικό προσδιορισμό του παραγωγού των οργανωμένων ταξιδιών. Σήμερα 

αποτελούν τους κυριότερους μεσολαβητές μεταξύ τουριστικής ζήτησης και 

τουριστικής προσφοράς.  

 

Οι επιπτώσεις του τουρισμού 
 

Ως μεγάλης κλίμακας δραστηριότητα, ο τουρισμός έχει χαρακτηριστεί - σύμφωνα με 

τον Ανδριώτη (2005) - ως μια νέα μορφή «επανάστασης», εξαιτίας των θετικών και 

αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στον 

πολιτισμό των προορισμών υποδοχής. Κατά τον ίδιο ο εξεταζόμενος από τη θετική 

σκοπιά ο τουρισμός συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 

ιθαγενούς πληθυσμού, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην εξασφάλιση κεφαλαίων 
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για νέες επενδύσεις, στη βελτίωση και αύξηση των υποδομών. Στις αρνητικές 

επιπτώσεις συγκαταλέγονται: ο μιμητισμός ποικίλων ξενόφερτων προτύπων, η 

εμπορευματοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων, η μεταμόρφωση περιοχών ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους σε υπερκορεσμένες αστικές περιοχές, η περιβαλλοντική μόλυνση, η 

αλλοίωση του πολιτισμού, η διαρροή των περισσότερων τουριστικών εσόδων λόγω της 

αγοράς προϊόντων τουρισμού από το εξωτερικό. Στα πλαίσια ωστόσο της παρούσας 

εργασίας θα εξεταστούν οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού. 

 

Οικονομικές επιπτώσεις 
 

Η οικονομική σπουδαιότητα του τουρισμού είναι αναμφισβήτητη, αφού αποτελεί ο 

ίδιος οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή «ένα σύνολο συντονισμένων έργων και 

ενεργειών που αποσκοπούν στο να ικανοποιήσουν ένα αριθμό αναγκών που σχετίζονται 

με τον ελεύθερο χρόνο και τις μετακινήσεις των ατόμων, ενώ παράλληλα αντιπροσωπεύει 

μια βιομηχανία, γιατί πρόκειται για το σύνολο των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην 

εκμετάλλευση των τουριστικών πόρων, καθώς και στη μετατροπή πρώτων υλών των 

ανθρώπινων και κεφαλαιουχικών πόρων σε τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες» 

(Βαρβαρέσος, 1997: 197-198).  

Ως έχει αναφερθεί, μια χώρα δεν αρκεί να διαθέτει φυσικούς πόρους για να αναπτυχθεί 

τουριστικά, ούτε η τουριστική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει την καλύτερη 

εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλες δραστηριότητες για την οικονομική της 

ανάπτυξη. Στον τομέα της εθνικής οικονομίας όμως ο τουρισμός δημιουργεί μία σειρά 

από έσοδα και έξοδα σε μεγάλο αριθμό οικονομικών κλάδων, ενώ ταυτόχρονα οι 

επιπτώσεις αυτού, που συνιστούν παράλληλα διττή επιδίωξη στα πλαίσια της εθνικής 

οικονομίας, αφορούν στη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Μεταξύ των άμεσων επιπτώσεων της 

τουριστικής δραστηριότητας συγκαταλέγονται η επιρροή του στις διεθνείς 

συναλλαγές, καθώς ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα συναλλαγματικών 

εισροών και εκροών, η αντιπροσώπευση ενός σημαντικού τμήματος της συνολικής 

κατανάλωσης, το γεγονός ότι αποτελεί δημιουργό πλήθους άμεσων και έμμεσων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά και δημιουργό θέσεων εργασίας. 
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Τουριστικές συναλλαγματικές εισπράξεις και τουριστική κατανάλωση 

 

Ως τουριστικές συναλλαγματικές εισπράξεις ορίζονται «οι εισπράξεις που προέρχονται 

από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στους διεθνείς τουρίστες κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους εντός της χώρας υποδοχής» (Βαρβαρέσος, 1997:205). Οι διαφορετικοί 

ωστόσο τρόποι υπολογισμού28 τους παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις γεγονός που 

δυσκολεύει τον σαφή προσδιορισμό των πραγματικών συναλλαγματικών εισπράξεων.  

Η τουριστική κατανάλωση «αντιπροσωπεύει τις δαπάνες που προκαλεί η τουριστική 

ζήτηση και αφορούν στην απόκτηση ενός αριθμού αγαθών και υπηρεσιών» 

(Βαρβαρέσος, 1997:223 – 225). Σύμφωνα με τον ίδιο το μέγεθος της τουριστικής 

κατανάλωσης, που ισοδυναμεί με το μέγεθος της τουριστικής παραγωγής, καθώς τα 

τουριστικά αγαθά και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν, είναι απόρροια δύο 

μεταβλητών, ήτοι του επιπέδου των τιμών και του διαθέσιμου εισοδήματος του 

καταναλωτή. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κοινωνική αναβάθμιση της τουριστικής 

κατανάλωσης, που συμπίπτει με την είσοδο στην τουριστική αγορά των μεσαίων και 

χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, άσκησε σημαντική επίδραση στις προαναφερόμενες 

μεταβλητές και οδήγησε στην υιοθέτηση και αποδοχή νέων οικονομικών τύπων 

διακοπών. 

 

Η τουριστική παραγωγή 

 

Η παραγωγή ορίζεται ως «το τμήμα της ανθρώπινης δραστηριότητας που αποσκοπεί στη 

δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών που στοχεύουν στην ικανοποίηση ατομικών ή 

συλλογικών αναγκών σε χρονική διάρκεια συνήθως ενός ημερολογιακού έτους» 

(Βαρβαρέσος, 1997:232). Ως αναφέρθηκε η τουριστική παραγωγή ισοδυναμεί με την 

τουριστική κατανάλωση, δεδομένου ότι τα τουριστικά αγαθά δεν δύνανται να 

αποθηκευτούν. Αυτό που έχει εξαιρετική σημασία είναι το γεγονός ότι στην τουριστική 

παραγωγή εμπλέκεται ένας μεγάλος αριθμός οικονομικών κλάδων με μια πληθώρα 

                                                             
28 Ο Βαρβαρέσος (1997) αναφέρει α) την άμεση μέθοδο, που βασίζεται σε πληροφορίες που λαμβάνονται 

από τη μετατροπή ξένων τραπεζογραμματίων στο νόμισμα της χώρας υποδοχής , την οποία όμως 
δυσχεραίνουν γεγονότα όπως για παράδειγμα το ότι οι συναλλαγές δεν διενεργούνται μέσω μιας και 

μόνο τράπεζας ή το ότι  κάποιες συναλλαγές είναι αποτέλεσμα συμψηφισμών, και β) την έμμεση μέθοδο 

υπολογισμού των συνολικών τουριστικών δαπανών δια του πολλαπλασιασμού του αριθμού των 

διανυκτερεύσεων με τη μέση ημερήσια τουριστική δαπάνη, την οποία επίσης δυσχεραίνουν καταστάσεις 

όπως οι διανυκτερεύσεις σε συμπληρωματικά τουριστικά καταλύματα ή οι διανυκτερεύσεις σε σπίτια 

συγγενών και φίλων 
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σχέσεων μεταξύ του τουρισμού και των οικονομικών κλάδων που σχετίζονται μ’ 

αυτόν. 

Η απασχόληση στον τουρισμό 

 

Ο τουριστικός τομέας δημιουργεί ένα μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας στις χώρες 

υποδοχής με τις μορφές απασχόλησης να αφορούν, σύμφωνα με τον Βαρβαρέσο 

(1997), σε τρεις κύριους τύπους: α) την άμεση απασχόληση που περιλαμβάνει όσους 

εργάζονται στα τουριστικά καταλύματα, τα κέντρα αναψυχής, τα εστιατόρια, τα 

μεταφορικά μέσα, τη διοίκηση του τουρισμού, την εκπαίδευση, τα γραφεία ταξιδίων 

κλπ. β)  την έμμεση απασχόληση, που αφορά τις επιχειρήσεις που προμηθεύουν τον 

τουριστικό τομέα με αγαθά και υπηρεσίες, όπως ο κλάδος των κατασκευών, της 

χειροτεχνίας ή της γεωργίας και γ) την απορρέουσα απασχόληση, που αφορά τις θέσεις 

εργασίας που δημιουργούνται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που εμφανίζονται 

εξαιτίας του τουρισμού, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης 

κλπ.  Πρέπει να αναφερθεί ότι και ο εποχιακός χαρακτήρας του τουρισμού έχει 

επιπτώσεις στον αριθμό των θέσεων εργασίας δημιουργώντας επίσης τρεις κατηγορίες 

απασχόλησης, ήτοι την συνεχή απασχόληση, που είναι απασχόληση όλο το έτος, την 

εποχική μακράς διάρκειας, που είναι απασχόληση στη διάρκεια της τουριστικής 

περιόδου δηλαδή έξι ως οχτώ μήνες και την εποχική μικρής διάρκειας απασχόληση, 

που αφορά στην απασχόληση κατά την περίοδο αιχμής δηλαδή δύο ως τρεις μήνες. 

Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΤΕ για την απασχόληση στον τουρισμό και τους λοιπούς 

κλάδους της οικονομίας (2018), στην Ελλάδα η απασχόληση στον τουρισμό29 

αυξήθηκε μεταξύ 2008 έως 2017, σε αντίθεση με λοιπούς κλάδους που παρουσίασε 

μείωση την ίδια περίοδο. Η αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό παρατηρείται από 

το 2014 και μετά, καθώς στην περίοδο 2008 – 2013 παρατηρείται γενικευμένη πτώση 

της απασχόλησης. Από το 2014 όμως ο τουρισμός έχει ταχεία ανάκαμψη και ο 

συνολικός αριθμός απασχολούμενων στο εν λόγω τομέα φτάνει το 2017 στο 

υψηλότερο σημείο. Ειδικότερα: Ο αριθμός των απασχολούμενων πλήρους 

απασχόλησης παρουσιάζει μια γενικευμένη πτώση από το 2008 έως το 2013, ενώ για 

                                                             
29 Ως απασχολούμενοι στον τουρισμό νοούνται στην εν λόγω μελέτη οι εργαζόμενοι στην κατηγορία 

«Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης» Αν και η εστίαση δεν αφορά εξ 

ολοκλήρου τον τουρισμό, η εποχικότητα που παρουσιάζουν τα ποσοστά απασχόλησης σ’ αυτήν 

ταυτίζονται με την εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και ως εκ τούτου η δραστηριότητα εστίασης 

θεωρείται ως κλάδος του τουρισμού. Αντιθέτως δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία της μελέτης άλλες 

τουριστικές δραστηριότητες, όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία που περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες.  
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τους υπόλοιπους κλάδους η πτώση συνεχίστηκε ως το 2015, ενώ έκτοτε η αύξηση της 

απασχόλησης είναι έντονη στον τουρισμό και ήπια στους υπόλοιπους τομείς. Ο 

αριθμός των απασχολούμενων μερικής απασχόλησης παρουσιάζει μία διαχρονική 

αυξητική τάση, η οποία είναι πιο έντονη στον τουρισμό, ακόμη και την περίοδο 2008 

– 2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση της μερικής απασχόλησης στον τουρισμό 

μετά το 2013 δεν έγινε σε βάρος της πλήρους απασχόλησης, αλλά προστέθηκε σ’ αυτή, 

δίνοντας, εν μέσω κρίσης, διέξοδο σε χιλιάδες εργαζόμενους και παράλληλα τη 

δυνατότητα άσκησης συντηρητικής πολιτικής στις επιχειρήσεις. 

Η οποιαδήποτε απόπειρα μέτρησης της τουριστικής απασχόλησης ωστόσο προσκρούει 

στις δυσκολίες που δημιουργεί η πολυπλοκότητα της τουριστικής δραστηριότητας, 

καθώς, ως έχει αναφερθεί, ο τουρισμός δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας μόνο στα κύρια 

και συμπληρωματικά καταλύματα, αλλά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας που 

σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα ή την υποστηρίζουν. 

 

Τουριστικές επενδύσεις 

 

Η χώρα που επιθυμεί την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα θα πρέπει να λάβει μία 

σειρά μέτρων και να επιφορτιστεί μία σειρά ενεργειών που αφορούν α) στον καθορισμό 

του επιπέδου ανάπτυξης που επιθυμεί να λάβει ο τουριστικός τομέας, πράγμα που 

απαιτεί έρευνα των διεθνών τουριστικών αγορών, υιοθέτηση σχετικών προγραμμάτων 

ανάπτυξης μαζικού ή επιλεκτικού τουρισμού σε συσχετισμό με τον καθορισμό 

τουριστικών ζωνών, β) στον καθορισμό του ρόλου του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

στην τουριστική ανάπτυξη με τρόπο ευκρινή και γ) στον καθορισμό του ρόλου των 

κεφαλαίων που επενδύονται στον τουρισμό.  Ο J. Heytens (όπως αναφέρεται στον 

Βαρβαρέσο, 1997) διακρίνει τρεις μεγάλες κατηγορίες τουριστικών επενδύσεων: τις 

επενδύσεις από τις οποίες δεν απορρέουν τουριστικά έσοδα, όπως οι υποδομές, τα έργα 

αξιοποίησης, διοικητικής οργάνωσης κλπ., τις επενδύσεις από τις οποίες απορρέουν 

έμμεσα τουριστικά έσοδα, όπως η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αυτοκινητόδρομοι, 

τα αεροδρόμια και τις επενδύσεις από τις οποίες απορρέουν άμεσα τουριστικά έσοδα, 

όπως τα τουριστικά καταλύματα, τα εστιατόρια, τα κέντρα αναψυχής. Όπως σημειώνει 

ο Βαρβαρέσος (ο.π., 1997), στις δύο πρώτες κατηγορίες τη χρηματοδότηση 

αναλαμβάνει κυρίως το κράτος, παρόλο που στη δεύτερη κατηγορία παρατηρείται 
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συχνά μια συνεργασία κράτους – επενδυτικών φορέων, ενώ η τρίτη κατηγορία 

επενδύσεων ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. 

Η μέτρηση των οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού 
 

Η θεώρηση του τουρισμού ως άυλου αγαθού απαιτεί νέες μεθοδολογίες και πηγές 

πληροφόρησης, αλλά και ολοκληρωμένες οικονομικές προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα η 

οικονομική του προσέγγιση και η ανάλυση των επιπτώσεων και της πραγματικής 

συμβολής του στην οικονομία να αποτελεί ένα δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα 

εξαιτίας και της ετερογενούς φύσης του που δυσκολεύει την υιοθέτηση μιας 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας μέτρησης. Ο Ανδριώτης (2005) αναφέρει τέσσερις 

βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την μέτρηση των 

οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού: το ισοζύγιο πληρωμών, τον πίνακα εισροών 

– εκροών, τον τουριστικό πολλαπλασιαστή και το δορυφορικό λογαριασμό του 

τουρισμού. 

Το ισοζύγιο πληρωμών 

 

«Το ισοζύγιο πληρωμών είναι ένας λογαριασμός στατιστικών εγγραφών όλων των 

πραγματοποιούμενων συναλλαγών μεταξύ των κατοίκων μιας χώρας με τον υπόλοιπο 

κόσμο. Ο κύριος λογιστικός κανόνας που το καθορίζει συνίσταται στην πιστωτική 

εγγραφή κάθε συναλλαγής που έχει ως αποτέλεσμα έσοδα προερχόμενα από τον υπόλοιπο 

κόσμο και στη χρεωστική εγγραφή κάθε συναλλαγής που επιφέρει πληρωμές στον 

υπόλοιπο κόσμο» ( Βαρβαρέσος, 1997: 214). Ο τουριστικός τομέας θεωρείται ένας 

εξαγωγικός τομέας που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών, 

ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές του διεθνούς τουρισμού επηρεάζουν και 

άλλες κατηγορίες του ισοζυγίου πληρωμών όπως α) τα εμπορεύματα, με τα προϊόντα 

που εισάγονται να περιλαμβάνονται στη χρέωση και τα προϊόντα που πωλούνται σε 

τουρίστες  να περιλαμβάνονται στην πίστωση, β) τις υπηρεσίες, εκτός των ταξιδίων, γ) 

την κατηγορία ταξίδια, που περιλαμβάνουν στην πίστωση τις δαπάνες των τουριστών 

στη χώρα υποδοχής και στη χρέωση τις δαπάνες των κατοίκων στο εξωτερικό, αλλά 

δεν περιλαμβάνουν το μεταφορικό κόστος διεθνών μετακινήσεων και τις δαπάνες για 

κατάλυμα, αναψυχή και μετακινήσεις στη χώρα υποδοχής, δ) τις μεταφορές, ε) τα 

εισοδήματα εργασίας, με τις ανάγκες ειδικευμένου προσωπικού και εξειδικευμένων 

στελεχών να καταγράφονται στη χρέωση, στ) τα εισοδήματα κεφαλαίου, δηλαδή τα 
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εισοδήματα που προέρχονται από δανεισμό κεφαλαίων από το εξωτερικό, καθώς και 

οι ξένες επενδύσεις στη χώρα υποδοχής και ζ) οι κινήσεις κεφαλαίων που σχετίζονται 

με τη χρηματοδότηση της τουριστικής υποδομής. 

Σύμφωνα με την 1η εκτίμηση για τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία 

το 2017 και το 2018 (Ίκκος, Κουτσός, 2018), ο τουρισμός αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες πηγές εσόδων για την Ελλάδα, που εξισορροπεί το ισοζύγιο 

πληρωμών, όπως άλλωστε προκύπτει από τον πίνακα ισοζυγίου αγαθών που ακολουθεί 

(πίνακας 2.1), σύμφωνα με τον οποίο για το έτος 2018 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις 

κάλυψαν το 72% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, έναντι 74% που είχαν το 

2017 και 80% το 2016. Αν συνυπολογιστούν και τα έσοδα από μεταφορές, τότε η 

συμβολή του εισερχόμενου τουρισμού στην κάλυψη του ελλείματος ισοζυγίου αγαθών 

φτάνει στο 81,0%, έναντι 82% το 2017 και 89% το 2016. Όσον αφορά στις εισπράξεις 

από τον τουρισμό φαίνεται να αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,0% του συνόλου των 

εισπράξεων από τις εξαγωγές αγαθών της χώρας για το 2018, έναντι 52% το 2017 και 

54% το 2016. Αν συνυπολογιστούν και τα έσοδα από τις μεταφορές, το εν λόγω 

ποσοστό ισούται με το 56% των εισπράξεων από τις εξαγωγές αγαθών, έναντι 58,0% 

το 2017 και 61% το 2016.  

Πίνακας 2.1: Πίνακας ισοζυγίου αγαθών 2016 - 2018    

 2016 (εκ. €) 2017 (εκ. €) 2018(εκ. €) 

Ισοζύγιο Αγαθών -16.582 -19.834 -22.489 

    

Ταξιδιωτικές εισπράξεις (περ. κρουαζιέρα) 13.207 14.630 16.280 

ως % ελλείματος ισοζυγίου αγαθών 80% 74% 72% 

Εκτίμηση εσόδων από μεταφορές 1.627 1.716 1908 

Ταξιδιωτικές εισπράξεις και μεταφορές / ισοζύγιο 

αγαθών 

89% 82% 81% 

    

Εξαγωγές αγαθών 24.487 28.040 32.373 

Εξαγωγές αγαθών πλην πλοίων και καυσίμων 18.175 20.051 22.225 

    

Ταξιδιωτικές εισπράξεις / εξαγωγές αγαθών 54% 52% 50% 

Ταξιδιωτικές εισπράξεις και μεταφορές / εξαγωγές 

αγαθών 

61% 58% 56% 

    

Πηγή: ΤτΕ – Επεξεργασία SETE intelligence, όπως παρατίθεται στους Ίκκο και Κουτσό, 2018 και 2019 

*Τα στοιχεία εσόδων για το 2018 είναι προσωρινά και υπόκεινται σε αλλαγή    
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Πίνακας εισροών – εκροών 

 

«Οι πίνακες εισροών – εκροών καταγράφουν τη ροή αγαθών και υπηρεσιών των 

διαφόρων παραγωγικών κλάδων εντός των εθνικών ορίων μιας οικονομίας κατά τη 

διάρκεια ενός έτους. Η κατάρτιση των πινάκων βασίζεται στο γεγονός ότι για να 

παραχθεί ένα προϊόν από ένα παραγωγικό κλάδο ενεργοποιούνται διάφοροι άλλοι 

παραγωγικοί τομείς ενώ το παραγόμενο προϊόν μπορεί να διοχετεύεται στους υπόλοιπους 

παραγωγικούς κλάδους για την παραγωγή δικών τους προϊόντων» ( Ανδριώτης, 2005: 

214). Με τη μέθοδο του πίνακα εισροών – εκροών για τον τουρισμό επιχειρείται 

προφανώς ο προσδιορισμός των επιδράσεων της τουριστικής κατανάλωσης στους 

διάφορους τομείς της οικονομίας.  

 

Τουριστικός πολλαπλασιαστής 

 

Η έννοια του πολλαπλασιαστή βασίζεται στην αναγνώριση ότι οι επιπτώσεις του 

τουρισμού δεν περιορίζονται μόνο στην αρχική κατανάλωση δια της αγοράς αγαθών 

και υπηρεσιών, αλλά προκύπτουν και από τα αποτελέσματα που δημιουργούν οι 

επιπρόσθετες τουριστικές δαπάνες σε μια οικονομία. Το μέγεθος του πολλαπλασιαστή 

εξαρτάται από τη δυνατότητα που έχει μια οικονομία να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες 

που θα καταναλωθούν από την τουριστική δραστηριότητα. (ο.π., 2005). 

Οι Ίκκος και Κουτσός (2018, 2019) αναφέρουν ότι σύμφωνα με το ΙΟΒΕ (2012), κάθε  

1,00€ που δημιουργεί η τουριστική δραστηριότητα δημιουργεί έμμεση και 

προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα 1,2€ και ΑΕΠ 2,2€. Στον πίνακα 

που ακολουθεί (πίνακας 2.2) παρουσιάζονται οι επιμέρους κλάδοι της ελληνικής 

οικονομίας, η ποσοστιαία συμβολή του κάθε κλάδου στην ελληνική τουριστική 

δραστηριότητα και  οι πολλαπλασιαστές των επιμέρους αυτών κλάδων, σύμφωνα με 

τη μελέτη του ΚΕΠΕ (2014) και τη μελέτη του ΙΟΒΕ (2012). Από τα στοιχεία του 

πίνακα προκύπτει ότι ο πολλαπλασιαστής του τουρισμού για την ελληνική τουριστική 

οικονομία ανέρχεται σε 2,65, δηλαδή για κάθε 1,0€ από την τουριστική δραστηριότητα, 

δημιουργείται έμμεση και προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα 1,65€ 

και το ΑΕΠ αυξάνει κατά 2,65€. 
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Πίνακας 2.2: οι επιμέρους κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, η ποσοστιαία συμβολή του κάθε κλάδου 

στην ελληνική τουριστική δραστηριότητα και  οι πολλαπλασιαστές των επιμέρους αυτών κλάδων 

 % κατανομή τουριστικών 

εσόδων 

πολλαπλασιαστής 

Καταλύματα 45,3 2,50 

Εστίαση 18,0 2,50 

Θαλάσσιες μεταφορές 9,0 2,41 

Οδικές μεταφορές 7,1 3,25 

Εναέριες μεταφορές 5,4 2,98 

Εμπόριο 4,9 3,69 

Ψυχαγωγία 3,8 1,90 

Ταξιδιωτικά γραφεία 3,7 3,68 

Ενοικίαση αυτοκινήτων 1,8 1,39 

Συνέδρια 1,0 4,13 

 % κατανομή τουριστικών 

εσόδων 

πολλαπλασιαστής 

Σταθμισμένος μέσος όρος  2,65 

Πηγή: ΚΕΠΕ, ΙΟΒΕ – Επεξεργασία SETE intelligence, όπως παρατίθεται στους Ίκκο και Κουτσό, 2018 

και 2019 

 

Δορυφορικός λογαριασμός του τουρισμού 

 

Ο δορυφορικός λογαριασμός μετρά την αποδοτικότητα ενός παραγωγικού τομέα σε 

μια οικονομία, την αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται και τις θέσεις 

εργασίας που δημιουργούνται. Σύμφωνα με τη Σουρτζή (2004, όπως αναφέρεται στο 

Ανδριώτης 2005) οι δορυφορικοί λογαριασμοί του τουρισμού μετρούν α) τη 

συμμετοχή του τουρισμού στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μιας χώρας, β) την 

κατάταξη του τουρισμού με τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, γ) τον αριθμό των 

θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από τον τουρισμό, δ) το ύψος των τουριστικών 

επενδύσεων, ε) την κατανάλωση των τουριστών, στ) τα φορολογικά έσοδα που 

προέρχονται από τον τουρισμό και ζ) την επίπτωση του τουρισμού στο εθνικό ισοζύγιο 

πληρωμών. 

Σύμφωνα με μελέτες του ΣΕΤΕ, που αφορούν σε πρώτη εκτίμηση της συμβολής του 

τουρισμού στην ελληνική οικονομία  τα έτη 2017 και 2018, το 2017 ο τουρισμός στην 

Ελλάδα παρουσίασε αύξηση εσόδων από το εξωτερικό κατά 11,4% και το 2018 κατά 

11,3%, με την άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ να εκτιμάται το 2017 σε 19.039εκ 

(ποσοστό 10,3% του ΑΕΠ) και το 2018 σε 21.562εκ. (ποσοστό 11,7% του ΑΕΠ), ενώ 
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η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται από 22,6% έως 27,3% για το 2017 και από 

25,7% έως 30,9% για το 2018. Επιπροσθέτως ο τουρισμός συμβάλλει, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που αφορούν στα έτη 2017 και 2018, άμεσα στο 16,7 – 16,9 %  της 

απασχόλησης και συνολικά, άμεσα και έμμεσα μεταξύ 36,7% και 44,8%  και καλύπτει 

με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες ισούνται με το 73,0% - 74,0% των εισπράξεων 

από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, πλην των εισπράξεων 

από την εξαγωγή πλοίων και καυσίμων,  ποσοστό 72,0% - 80,0% του ελλείματος του 

ισοζυγίου αγαθών. Σημαντική τέλος είναι και η επενδυτική δραστηριότητα που 

παρουσίασε ο τουρισμός το 2018, η οποία ανέρχεται σε €5,0δισ, εκ των οποίων τα 

€1,9δισ σε εγχώρια προστιθέμενη αξία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΥΤΗΣ 

 

Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη. 
 

Η τοπική ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης και 

διαρθρωτικών αλλαγών που οδηγεί στη βελτίωση του επιπέδου ζωής της τοπικής 

κοινωνίας.   Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν διαστάσεις οικονομικές, στο βαθμό που οι 

τοπικοί επιχειρηματίες οργανώνουν τους τοπικούς παραγωγικούς συντελεστές 

βελτιώνοντας τα επίπεδα παραγωγικότητας, ώστε να είναι περισσότερο 

ανταγωνιστικοί, πολιτιστικές αφού τις περισσότερες φορές οι αξίες και οι τοπικοί 

θεσμοί να αποτελούν τη βάση της αναπτυξιακής διαδικασίας και τέλος 

πολιτικοδιοικητικές, στο βαθμό που οι τοπικές πολιτικές επιτρέπουν τη δημιουργία 

ενός ευνοϊκού οικονομικού πλαισίου που προστατεύεται από εξωτερικές επιδράσεις  

και προωθεί την ανάπτυξη της τοπικής δυναμικής (Barquero, 1991). 

Η λήψη των σωστών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο ωστόσο προϋποθέτει, κατά την 

άποψη του Ανδριώτη (2005), την ενεργή παρέμβαση του πληθυσμού, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των τοπικών επιχειρηματιών, με την τοπική αυτοδιοίκηση να 

έρχεται σε επαφή με τον πληθυσμό, να είναι ενήμερη για τις τοπικές ανάγκες και να 

ενεργεί ως συντονιστής των αναπτυξιακών προσπαθειών. 

Με ζητούμενο την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας οι τοπικές αυτοδιοικήσεις 

αναλαμβάνουν ένα συχνά μεγάλο κόστος, καθώς απαιτούνται έργα, δράσεις και 

υπηρεσίες, όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, η 

προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτιστικών πόρων, η πυροπροστασία, η 

διαφήμιση του τόπου στο εξωτερικό. Φυσικά τα ανωτέρω δεν εξυπηρετούν μόνο τους 

τουρίστες, αλλά και τις ανάγκες των ντόπιων κατοίκων, ενώ συγχρόνως η επίτευξη της 

τουριστικής ανάπτυξης προσφέρει ευκαιρίες για την κατανάλωση των τοπικά 

παραγόμενων προϊόντων και για τη χρήση ντόπιων πρώτων υλών που απαιτεί η 

ανοικοδόμηση κτιρίων, η κατασκευή επίπλων και εξοπλισμού, αλλά και ο 
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ανεφοδιασμός των τουριστικών επιχειρήσεων. Μ’ άλλα λόγια δίνεται η δυνατότητα 

υποκίνησης και ενίσχυσης της τοπικής γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, του 

λιανεμπορίου, των κατασκευών, της βιοτεχνίας. 

Για το κόστος των επενδύσεων στην τουριστική δραστηριότητα οι κυβερνήσεις 

επιδιώκουν την είσπραξη κάποιων εσόδων, πράγμα που εξαρτάται από τη φορολογική 

και νομική δομή κάθε χώρας. Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση τέτοιου είδους 

έσοδα είναι μέρος των εισπράξεων που προέρχονται από πηγές όπως ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, τα τέλη παρεπιδημούντων, τα τέλη επί 

των ακαθαρίστων εσόδων, έσοδα από την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έσοδα από την 

παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμημάτων αιγιαλού, τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού, κλπ. 

 

Περιφέρεια Κρήτης 
 

Γεωγραφικά – γεωμορφολογικά στοιχεία 
 

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και η νοτιότερη περιφέρειά της, που 

περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. 

Χαρακτηριστικό για την Κρήτη είναι το έντονο ανάγλυφο, η συχνή εναλλαγή 

γεωμορφολογικών σχηματισμών και το μεγάλο μέγεθος ενδοχώρας και πληθυσμού, 

που την καθιστά αυτόνομο χωρικό σύστημα. Η συνολική έκταση της Περιφέρειας 

Κρήτης ανέρχεται σε 8.313,0 τ. χλμ. και αποτελεί το 6,3% της συνολικής επιφάνειας 

της χώρας. Εκτείνεται σε μήκος  256 χλμ. και πλάτος από τα 60 ως τα 12 χλμ. στο 

στενότερο σημείο της. Σε ότι αφορά το ανάγλυφό της η Κρήτη έχει αρκετούς ορεινούς 

όγκους και μία αξιοσημείωτη ακτογραμμή μήκους 1.046 χλμ. Οι ορεινές εκτάσεις 

αποτελούν το 49% της περιφέρειας, οι ημιορεινές το 12% και οι πεδινές το 39%. 

Ειδικότερα η Κρήτη απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από γεωργικές περιοχές -

καλλιέργειες, βοσκότοπους κ.λπ.-, δάση και ημιφυσικές εκτάσεις -εκτάσεις με θάμνους 

και πόες κ.λπ.- και από περιορισμένες τεχνητές περιοχές -αστική δόμηση, βιομηχανικές 

ζώνες, συγκοινωνιακά δίκτυα, κ.λπ.- (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ, 2014) 
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Οικονομικά χαρακτηριστικά 
 

Εξετάζοντας τις εξελίξεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στην Περιφέρεια 

Κρήτης (πίνακες 3.1, 3.2, 3.3) διαπιστώνουμε ότι την περίοδο 2000 – 2008 ο ετήσιος 

ρυθμός μεγέθυνσης του προϊόντος στην Κρήτη διαμορφώνεται σε ποσοστό άλλοτε 

χαμηλότερο (έτη 2002, 2003,2005, 2006 και 2007) και άλλοτε υψηλότερο του εθνικού 

(έτη 2001, 2004 και 2008), ενώ κατά τη διάρκεια της ύφεσης ο ρυθμός συρρίκνωσης 

στην Περιφέρεια ήταν μεγαλύτερος συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, τουλάχιστον 

ως το 201230 καθώς το 2013 έχουμε μικρότερο βαθμό συρρίκνωσης, το 2014 και το 

2015 έχουμε μεγέθυνση, ενώ στο σύνολο της χώρας συνεχίζεται η συρρίκνωση σε 

χαμηλότερα βέβαια ποσοστά και το 2016 φαίνεται να έχουμε και πάλι συρρίκνωση και 

μάλιστα μεγαλύτερη από αυτή του συνόλου της χώρας. Τα στοιχεία αυτά 

υποδηλώνουν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (2014), ότι η 

Περιφέρεια Κρήτης αξιοποίησε σε μικρότερο βαθμό τις ευκαιρίες την περίοδο της 

οικονομικής μεγέθυνσης, ενώ κατά το πρώτο διάστημα της ύφεσης φαίνεται να 

πλήττεται τουλάχιστον όσο και η υπόλοιπη χώρα. 

Πίνακες 3.1, 3.2, 3.3: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια, σε εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές. 

Πίνακας 3.2:            

Περιφέρειες και νομοί           

  2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΛΛΑΔΑ 217.862 232.695 241.990 237.534 226.031 

  9,35% 6,81% 3,99% -1,84% -4,84% 

Κρήτη 10.693 11.200 11.808 11.509 10.860 

  8,37% 4,74% 5,43% -2,53% -5,64% 

Πίνακας3.3:              

Περιφέρειες και νομοί             

  2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

ΕΛΛΑΔΑ 207.029 191.204 180.654 178.656 177.258 176.488 

  -8,41% -7,64% -5,52% -1,11% -0,78% -0,43% 

Κρήτη 9.716 8.845 8.565 8.781 8.880 8.732 

  -10,53% -8,96% -3,17% 2,52% 1,13% -1,67% 

Πηγή:http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL48/- 

* Προσωρινά στοιχεία 
 

                                                             
30 Τα αφορώντα τα έτη 2011 και εξής στοιχεία είναι προσωρινά 

Πίνακας 3.1:             

Περιφέρειες και νομοί Έτη           

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΕΛΛΑΔΑ 141.247 152.194 163.461 178.905 193.716 199.242 

    7,75% 7,40% 9,45% 8,28% 2,85% 

Κρήτη 6.899 7.551 8.080 8.801 9.679 9.867 

    9,45% 7,01% 8,92% 9,98% 1,94% 
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Περαιτέρω και σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 

2016, που αφορούν τη συμμετοχή των Περιφερειών στην δημιουργία της ακαθάριστης 

προστιθέμενης αξίας, η Περιφέρεια Κρήτης κατέχει μερίδιο 4,90% (Διάγραμμα 3.1). 

 

Διάγραμμα 3.1: Συμμετοχή των Περιφερειών στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία – Έτος 2016 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

 Με βάση δε την περιφερειακή κατανομή της ΑΠΑ και τα στοιχεία των στατιστικών 

πληθυσμού (υπολογιζόμενος πληθυσμός στο μέσο του έτους) υπολογίζεται το κατά 

κεφαλή περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, από την ανάλυση του οποίου δεν 

παρουσιάζεται σημαντική μεταβολή (-0,02%) για το σύνολο της χώρας μεταξύ των 

ετών 2015 και 2016 (Πίνακας 3.4), ενώ από την περιφερειακή ανάλυση προκύπτει ότι 

η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει μείωση (-1,8%). Ενδιαφέρον ωστόσο είναι ότι, 

σύμφωνα με την μελέτη του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (2014), με βάση 

την ΑΠΑ για τα έτη 2005 – 2011, η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα της 

Περιφέρειας Κρήτης στην παραγωγική διαδικασία (5,7%) είναι μεγαλύτερη του 

εθνικού μέσου όρου (3,4%), και αυτό είναι ενδεικτικό της έμφασης που δίνεται στις 

αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ενώ ο δευτερογενής τομέας συνεισφέρει 

κατά 12,6% της ακαθάριστης αξίας έναντι 15,8% του συνόλου της επικράτειας και ο 

47,50%

1,40%

3,40%

4,90%

3,90%

13,70%
2,20%

2,20%

5,20%
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τριτογενής παράγει το 81,7% της ΑΠΑ, σχεδόν όσο παράγει ο τομέας υπηρεσιών στο 

σύνολο της χώρας (80,7%). 

 

Πίνακας 3.4: Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά περιφέρεια ( Σε τρέχουσες τιμές. Σε ευρώ ) 

Περιφέρειες 2015* 2016* Μεταβολή 

% 
Αττική 22.229 22.204 -0,1% 
Βόρειο Αιγαίο 12.700 12.266 -3,4% 
Νότιο Αιγαίο 18.280 17.769 -2,8% 
Κρήτη 14.058 13.811 -1,8% 
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 11.281 11.432 1,3% 
Κεντρική Μακεδονία 12.664 12.880 1,7% 
Δυτική Μακεδονία 15.761 14.361 -8,9% 
Ήπειρος 11.613 11.785 1,5% 
Θεσσαλία 12.513 12.662 1,2% 
Ιόνια Νησιά 15.143 15.182 0,3% 
Δυτική Ελλάδα 12.159 12.058 -0,8% 
Στερεά Ελλάδα 14.296 14.727 3,0% 
Πελοπόννησος 13.449 13.579 1,0% 
ΕΛΛΑΔΑ 16.381 16.378 -0,02% 

*Προσωρινά στοιχεία 

Αναθεωρημένος Υπολογιζόμενος Πληθυσμός στο μέσο όρο του έτους με βάση την απογραφή πληθυσμού 
2011 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την 

προαναφερόμενη μελέτη ο μεγαλύτερος όγκος επενδύσεων στην περίοδο 2005 – 2011 

κατευθύνεται στον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και ακολουθούν οι 

επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα ως το 2006, ενώ από το 2007 έως το 2009 ο δεύτερος 

σε μέγεθος όγκος επενδύσεων απορροφήθηκε από τους κλάδους του εμπορίου, των 

μεταφορών και αποθήκευσης, καταλυμάτων και εστίασης. Από το 2010 σημαντικές 

επενδύσεις παρατηρούνται στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της 

υποχρεωτικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης και της υγείας. 

 

Τουρισμός στην Περιφέρεια Κρήτης 
 

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΕΤΕ για τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική 

οικονομία, η οικονομία των τριών νησιωτικών Περιφερειών της χώρας εξαρτάται εξ 

ολοκλήρου από τον τουρισμό, αφού η συνεισφορά αυτού στο Περιφερειακό ΑΕΠ 

ανέρχεται σε 47,2% στην Κρήτη, 71,2% στα Ιόνια Νησιά και 97,1% στο Νότιο Αιγαίο. 
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Οι Περιφέρειες αυτές έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, 

τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται. 

Ειδικότερα για την Κρήτη πρέπει να σημειωθεί ότι την έλευση του τουρισμού υπήρξε 

μια σημαντική προσπάθεια ανάπτυξης της γεωργίας, η οποία όπως επισημαίνεται από 

τον Φραγκιαδουλάκη (2017) καθορίστηκε αλλά και εξαντλήθηκε σε δανειοδοτήσεις, 

επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και παρεμβάσεις στο επίπεδο καθορισμού των τιμών των 

αγροτικών προϊόντων. Σύμφωνα με τον ίδιο (ο.π., 2017) εγγειοβελτιωτικά έργα 

ωφέλησαν ορισμένες ξερικές καλλιέργειες, όπως την ελιά, τη σουλτανίνα και το 

χαρούπι, αλλά και ορισμένες αρδευόμενες, όπως τα εσπεριδοειδή και τα κηπευτικά, 

χωρίς όμως να οδηγήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της τοπικής οικονομίας. 

Σταδιακά, μετά το 1960, μεγαλύτερη βαρύτητα απέκτησε το αναπτυξιακό μοντέλο 

«γεωργία – τουρισμός», το οποίο και καθόρισε το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης του 

νησιού, αφού οι παραδοσιακές καλλιέργειες αντικαταστάθηκαν από καλλιέργειες 

εξαγωγικού χαρακτήρα ενισχύοντας το αγροτικό εισόδημα και επιτρέποντας σ’ ένα 

μέρος του πληθυσμού να επενδύσει αποταμιευμένα κεφάλαια σε δραστηριότητες 

τουριστικού τύπου, καθώς το κίνητρο της συντήρησης αντικαθίσταται από το κίνητρο 

του κέρδους.  Ντόπιοι και μη επιχειρηματίες εκμεταλλεύτηκαν την πολιτική συγκυρία 

και τα κίνητρα των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και επένδυσαν σε δραστηριότητες 

τουριστικού χαρακτήρα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην 

περιοχή και στη συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου του ντόπιου και μη πληθυσμού, 

συνακόλουθο των υψηλών αποδόσεων των εν λόγω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Την όλη δραστηριοποίηση ευνοούσαν οι ιστορικοί και πολιτισμικοί πόλοι, ο λαϊκός 

πολιτισμός, οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, τα ήθη, 

τα έθιμα, τα τοπικά δρώμενα, η κρητική κουζίνα, κ.λπ., που αποτελούν εξαιρετικής 

σημασίας τουριστικούς πόρους. Επιπροσθέτως το φυσικό περιβάλλον, που συνδυάζει 

εξαιρετικές θάλασσες με ορεινούς όγκους και αξιόλογα οικοσυστήματα, το έντονο 

ανάγλυφο και η ποικιλία του περιβάλλοντος, αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για 

το νησί και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση διαφορετικών 

κατηγοριών επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτούς τους πόρους θα 

πρέπει να αξιοποιεί, να προστατεύει και να αναδεικνύει η Κρήτη, ιδιαίτερα σ’ ένα 

περιβάλλον ύφεσης, με συνεχώς αυξανόμενο το διεθνή και εγχώριο ανταγωνισμό, 

προκειμένου να διατηρήσει την μοναδικότητα της ταυτότητάς της ως τουριστικού 
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προορισμού, δεδομένης της σημασίας της τουριστικής δραστηριότητας για την τοπική 

κρητική οικονομία. Σύμφωνα με τη μελέτη της τουριστικής ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Κρήτης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (2003), η Κρήτη 

παρουσίασε ραγδαία τουριστική ανάπτυξη και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Οι παράγοντες που συντέλεσαν στην ανάπτυξη αυτή ήταν: α) η γεωγραφική της θέση, 

ο αριθμός και η ποικιλία των τουριστικών πόρων, το ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών, 

β) η εθνική πολιτική που ενθάρρυνε την τουριστική ανάπτυξη με οικονομικές 

ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις για τη δημιουργία τουριστικών 

εγκαταστάσεων, αλλά και με σειρά έργων υποδομής  και γ) ο ρόλος των μεγάλων 

τουριστικών οργανισμών της Β. Ευρώπης που εξασφάλισαν υψηλές ροές επισκεπτών 

στην Κρήτη, καθιστώντας τον μαζικό τουρισμό κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης και 

προσανατολίζοντας την τουριστική βιομηχανία στην εξυπηρέτηση του μέσου 

Ευρωπαίου καταναλωτή που ταξιδεύει για λόγους αναψυχής. Τα βασικά μεγέθη του 

εισερχόμενου τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης (Πίνακας 3.5) κατά τα τρία 

τελευταία έτη αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για ένα δυναμικό τομέα της οικονομικής 

δραστηριότητας του νησιού. 

Πίνακας 3.5: Βασικά μεγέθη εισερχόμενου τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης 

   Χώρες Προέλευσης Επισκέψεις   (σε χιλ.) Εισπράξεις  (σε εκ. €) 

Έτος 2018 

Γερμανία 1.411,9 944,9 

Ην. Βασίλειο 490,6 326,5 

Γαλλία 622,2 345,9 

Ολλανδία 323,3 179,0 

Βέλγιο 250,2 170,9 

Ελβετία 184,3 165,6 

Ιταλία 233,6 116,7 

Ρωσία 45,3 18,3 

Λοιπές 1.667,1 866,1 

  Σύνολο 
5.228,4 3.133,9 

  % επί του συνόλου 

15,0% 20,0% 

Έτος 2017 

Γερμανία 1.296,2 959,9 

Ην. Βασίλειο 692,1 503,8 

Γαλλία 473,3 344,2 

Ολλανδία 330,7 256,1 

Βέλγιο 193,8 136,1 

Ελβετία 181,7 155,3 

Ιταλία 178,9 95,8 
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Ρωσία 104,4 91,9 

Λοιπές 1.355,3 716,9 

Σύνολο 4.806,3 3.259,9 
 % επί του συνόλου 15,5% 23,0% 

  

Έτος 2016 

Γερμανία 1.059,1 860,0 

Ην. Βασίλειο 604,4 407,8 

Γαλλία 447,0 345,9 

Ολλανδία 261,1 172,6 

Ιταλία 224,2 125,0 

Βέλγιο 186,0 136,9 

Ελβετία 150,7 130,2 

Ρωσία 150,0 101,9 

Λοιπές 1.454,6 814,8 

Σύνολο 4.537,0 3.095,0 

  % επί του συνόλου 16,0% 24,3% 

  
 

  
Πηγή: Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, Επεξεργασία INSETE Intelligence 

 

Ενδεικτικός της σημασίας του τουρισμού για την Κρήτη είναι και ο αριθμός των 

καταλυμάτων της, ο οποίος μάλιστα αυξάνεται κάθε χρόνο ως προς τον αριθμό των 

δωματίων (Πίνακας 3.6). 

Πίνακας 3.6: Ξενοδοχειακό δυναμικό της Περιφέρειας Κρήτης 

Ξενοδοχειακό δυναμικό Περιφέρειας Κρήτης 

Έτος Μονάδες (5*,4*,3*,2*,1*) δωμάτια 

2010 1.549 85.407  

2011 1.528 85.971 

2012 1.534 86.623 

2013 1.540 87.551 

2014 1.545 87.950 

Ξενοδοχειακό δυναμικό Περιφέρειας Κρήτης 

Έτος Μονάδες (5*,4*,3*,2*,1*) δωμάτια 

2015 1.558 88.614 

2016 1.568 89.845 

2017 1.577 90.889 

2018 1.598 94.288 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας - Επεξεργασία INSETE Intelligence 
 
 



67 
 

 

Εξετάζοντας τη σημασία του τουρισμού για την Περιφέρεια της Κρήτης δεν θα 

μπορούσε να μη γίνει αναφορά στη συμβολή της εν λόγω δραστηριότητας στην 

απασχόληση, η οποία μάλιστα παρουσιάζει ανοδική τάση κατά την περίοδο της κρίσης 

2010 – 2015 (πίνακας 3.7), ενώ η απασχόληση στους λοιπούς κλάδους της οικονομίας 

βαίνει μειούμενη κατά τα ίδια έτη. Ακολούθως και για τα έτη 2016 – 2017 μειώνεται 

κατά μία σχεδόν μονάδα η απασχόληση στον τουρισμό, ενώ αυξάνεται κατά το ίδιο 

σχεδόν ποσοστό η απασχόληση στους λοιπούς κλάδους. Εν μέσω κρίσης λοιπόν ο 

τουρισμός φαίνεται να έδωσε κάποια λύση στο ζήτημα της απασχόλησης. 

Πίνακας 3.7: Η απασχόληση στην Περιφέρεια Κρήτης 2010 – 2018 (σε χιλ.) 

 Η απασχόληση στην Περιφέρεια Κρήτης 2010 - 2018 (σε χιλ.)31 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Τουρισμός  30,7 30,8 29,1 27,6 31,2 35,0 35,0 35,1 38,9 

Λοιποί κλάδοι  229,9 217,5 194,8 187,1 181,0 174,2 185,6 199,7 208,4 

 Σύνολο 

απασχόλησης  260,7 248,3 223,9 214,8 212,2 209,1 220,5 234,8 247,3 

Σύνολο Χώρας  

4.389,

8 

4.054,

3 

3.695,

0 

3.513,

2 

3.536,

2 

3.610,

7 

3.673,

6 

3.752,

7 

3.828,

0 

% Τουρισμού επί 

του συνόλου 

Περιφέρειας   

11,8% 12,4% 13,0% 12,9% 14,7% 16,7% 15,9% 14,9% 15,7% 

% Λοιπών κλάδων 

επί του συνόλου 

Περιφέρειας  

88,2% 87,6% 87,0% 87,1% 85,3% 83,3% 84,1% 85,1% 84,3% 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας - Επεξεργασία INSETE Intelligence 

 

Νομός Ρεθύμνης. Η πορεία προς την τουριστική ανάπτυξη 
 

Όπως υποστηρίζεται από την Παπαδάκη – Τζεδάκη (1999) οι επί σειρά αιώνων 

κατακτητές του νησιού της Κρήτης, Βενετοί και Τούρκοι, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό 

τις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο νησί μέχρι και την πρώτη 

μεταπολεμική περίοδο (1951 – 1970) και διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην 

επικράτηση των κυρίαρχων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών. Κατά την 

                                                             
31 Ως απασχολούμενοι ορίζονται τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία την εβδομάδα αναφοράς 

είτε εργάστηκαν έστω και μια ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή 

επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν μια εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν 

προσωρινά. 

 Ως απασχολούμενοι στον τουρισμό νοούνται οι εργαζόμενοι στην κατηγορία «Δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης». Αν και μέρος της δραστηριότητας της εστίασης δεν 

αφορά στον τουρισμό, η εποχικότητα που παρουσιάζουν τα στοιχεία απασχόλησης σε αυτήν ταυτίζεται 

με την εποχικότητα του Ελληνικού τουρισμού και ως εκ τούτου θεωρούμε τη δραστηριότητα αυτή ως 

κλάδο του τουρισμού. Επίσης, σημειώνουμε ότι υπάρχουν άλλες τουριστικές δραστηριότητες (πχ 

μεταφορές, ταξιδιωτικά γραφεία) που περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες και δεν καταγράφονται στα 

στοιχεία της παρούσας έρευνας. 
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περίοδο της Βενετοκρατίας η Κρήτη αποτέλεσε μια ξεχωριστή διοικητική περιφέρεια 

της Βενετίας, ενώ το πολιτικό σύστημα που διαμορφώθηκε στο νησί προσέφερε τη 

δυνατότητα δημιουργίας μιας φεουδαρχικής τάξης, αν και όχι και τόσο ισχυρής, την 

οποία αποτελούσαν οι Βενετοί άποικοι στους οποίους και είχε παραχωρηθεί το 

σημαντικότερο μέρος της γης. Ένα μικρό μέρος γης κατείχαν οι κρητικοί ευγενείς, ενώ 

ο σημαντικότερος αριθμός αυτών ασχολούνταν με το εμπόριο. Σημαντική οικονομική 

δύναμη διέθεταν επίσης οι βιοτέχνες, στρατιωτικοί, πολιτικοί υπάλληλοι, γιατροί, 

δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και λίγοι χειρώνακτες, ενώ στη βάση της οικονομικής 

πυραμίδας βρίσκονταν οι αγρότες. Κατά τον τελευταίο αιώνα της περιόδου αυτής και 

δια της αγοροπωλησίας των φέουδων οι Κρητικοί πήραν στα χέρια τους σημαντικότερο 

μέρος της γης και αναρριχήθηκαν στην τάξη των ευγενών. Τη βάση της οικονομίας για 

το νομό Ρεθύμνου, όπως και για όλη την Κρήτη, αποτελούσε η γεωργία αν και κατά 

μεγάλες χρονικές περιόδους άνθιζε και το εμπόριο.  Αμέσως μετά την κατάκτηση του 

νησιού από τους Τούρκους και ως τις αρχές του 18ου αιώνα, η κρητική οικονομία 

ακολούθησε ραγδαία καθοδική πορεία με την αγροτική παραγωγή αλλά και το εμπόριο, 

τη βιοτεχνία και τη ναυτιλία να παρουσιάζουν γρήγορες καθοδικές τάσεις. Στις αρχές 

του 18ου αιώνα η σιτοκαλλιέργεια στο νομό Ρεθύμνου εμφανίζει σταδιακή έντονη 

μείωση σε αντίθετη με την αξιοσημείωτη αύξηση της ελαιοκαλλιέργειας, γεγονός που 

είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να εξελιχθεί το λαδεμπόριο  σε μία από τις 

σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και να αρχίσει η ανάπτυξη της 

σαπωνοποιίας, εξαιτίας της ύπαρξης μεγάλης ποσότητας πρώτης ύλης αυτής δηλαδή 

του λαδιού. Το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο παρουσιάζουν αναπτυξιακές τάσεις 

μετά το 1821, παρά την έλλειψη δρόμων και συγκοινωνίας στην ενδοχώρα του νησιού, 

και ειδικά στο νομό Ρεθύμνου που αποτελεί τον πλέον ορεινό νομό του νησιού, και τις 

αρνητικές επιπτώσεις αυτής στην εμπορική δραστηριότητα. Την ίδια περίοδο ανοδική 

πορεία παρουσιάζουν η βιομηχανία και η βιοτεχνία με το σαπούνι να εξακολουθεί να 

αποτελεί το σημαντικότερο προϊόν βιομηχανικής παραγωγής32, ενώ μετά το 1850 

αρχίζει να αναπτύσσεται και η βυρσοδεψία33. Σ΄ όλη αυτή την περίοδο οι 

σημαντικότερες από πλευράς μεγέθους και απόδοσης γαιοκτησίες, όπως και όλα τα 

προσοδοφόρα επαγγέλματα, ανήκαν στους Τούρκους, γεγονός που κατάφεραν να 

ανατρέψουν σημαντικά οι Κρήτες Χριστιανοί κατά τις τελευταίες δεκαετίες της 

τουρκικής κατάκτησης, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχιζόμενη παρακμή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, κατορθώνοντας μάλιστα να πάρουν στα χέρια τους και ένα αξιόλογο 

μέρος των βιοτεχνικών και εμπορικών δραστηριοτήτων που ήταν και οι πλέον 

                                                             
32 Από τα σαράντα ένα σαπωνοποιεία που λειτουργούν στο νησί το 1874, τα οχτώ λειτουργούν στο 

Ρέθυμνο (Παπαδάκη – Τζεδάκη, 1999) 
33 Η κτηνοτροφία παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική στο ορεινό νομό Ρεθύμνου. 



69 
 

αποδοτικές. Την απελευθέρωση του νησιού από τον τουρκικό ζυγό ακολούθησε η 

πολιτική παρέμβαση που, όπως αναφέρει η Παπαδάκη – Τζεδάκη (1999), ήρθε μέσω 

της «οικονομικής κηδεμονίας», αφού τη δανειοδότηση από τις Μεγάλες Δυνάμεις για 

την ανόρθωση της κρητικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των 

κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, η οποία δεν ήταν παρά ένα μέσο επιρροής και 

πιέσεων, ακολούθησε η μεγάλη φορολογία που επιβάρυνε τον κρητικό λαό και 

ιδιαίτερα την αγροτική τάξη. Την περίοδο 1950 – 1972 στο νομό Ρεθύμνου κυριαρχεί 

η ελαιοκαλλιέργεια, η κτηνοτροφία και σε μικρό βαθμό η αμπελουργία. Η βάση της 

οικονομίας παραμένει αγροτική, ενώ οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες 

(βιοτεχνία, εμπόριο) παραμένουν στενά συνδεδεμένες με την αγροτική παραγωγή. Την 

κυρίαρχη κοινωνικοοικονομική τάξη στην περιοχή του Ρεθύμνου αποτελούν οι 

έμποροι, κυρίως οι λαδέμποροι που είχαν στην ιδιοκτησία τους και τα σαπωνοποιεία 

της περιοχής, οι βυρσοδέψες, οι χονδρέμποροι – έμποροι γενικού εμπορίου, και μία 

ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, με κριτήριο και μέτρο της 

οικονομικής τους δύναμης την ιδιοκτησία αστικών ακινήτων. Τη δεκαετία 1960 

εμφανίζεται κρίση στο εμπόριο ελαιολάδου και στην παραδοσιακή σαπωνοποιία και 

μία μερίδα λαδέμπορων, που ως τη χρονική εκείνη στιγμή επένδυαν τα κέρδη και τις 

αποταμιεύσεις τους σε γη και ακίνητα μεγάλων αστικών κέντρων μετακινήθηκαν προς 

αυτά. Υπήρξε όμως και μία ομάδα που αντέδρασε δυναμικά και στράφηκε σε νέας 

μορφής και τύπου επιχειρήσεις, τις ξενοδοχειακές, αποτελώντας το φορέα κοινωνικής 

αλλαγής και ανάπτυξης της περιοχής. Έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η 

περιοχή του Ρεθύμνου είχε ένα σύνολο διαθέσιμων παραγωγικών πόρων, η 

ενεργοποίηση και αποτελεσματικότερη χρήση των οποίων έμελλε να αποτελέσει  

μοχλό για την αντιμετώπιση της κρίσης με τη δημιουργία νέων επενδύσεων, 

απασχόλησης, μισθών και εισοδημάτων.  Αυτή η πρώτη γενιά ξενοδόχων αποτελούν 

μέχρι σήμερα στην περιοχή του Ρεθύμνου τους μεγαλοξενοδόχους της τουριστικής 

περιόδου. Ήταν αυτοί που ενεργοποίησαν τους διαθέσιμους πόρους, φυσικούς, 

πολιτιστικούς, εργατικό δυναμικό, οικογενειακή περιουσία και αποταμίευση, 

αξιοποίησαν τη βοήθεια του θεσμικού αναπτυξιακού πλαισίου και του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και ανέλαβαν μια επιχειρηματική επικινδυνότητα, 

δεδομένου ότι η περιοχή ήταν άγνωστη στις διεθνείς τουριστικές αγορές, 

διαδραματίζοντας θεμελιακό ρόλο στην ενδογενή τουριστική ανάπτυξη. Ο δυναμικός 

τουριστικός τομέας μετέφερε στη  συνέχεια μέρος του δυναμισμού του στην ανάπτυξη 

άλλων τομέων και κλάδων της τοπικής οικονομίας, με συνέπεια την ανάδυση δεύτερης 

γενιάς επιχειρηματιών – ξενοδόχων κατά τη δεκαετία 1980. Ακολούθως και μέσα από 

το ειδικό θεσμικό πλαίσιο της περιόδου 1967 – 1974 εγκρίθηκαν στο νομό Ρεθύμνου 
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τα σχέδια επένδυσης και η χρηματοδότηση των δύο πρώτων ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων υψηλών προδιαγραφών, ιδιοκτησίας τοπικών επιχειρηματιών, οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν και λειτούργησαν το 1975 και το 1976, ενώ καθοριστικός για την 

ευρύτερη αναπτυξιακή διαδικασία ήταν και ο ρόλος των έργων υποδομής με 

σημαντικότερο την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα, που συνδέει τις μεγάλες 

πόλεις του νησιού: Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο. Αν και την περίοδο που ακολούθησε, 

1974 – 1981, μέσω αναπτυξιακών νόμων δανειοδοτήθηκαν στο νομό Ρεθύμνου 

επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, η μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού - όχι τόσο από 

άποψη μεγέθους όσο από άποψη αριθμού επιχειρήσεων - συντελέστηκε την δεκαετία 

1980. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 70% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην περιοχή  εντάχθηκαν, δανειοδοτήθηκαν και επιδοτήθηκαν μέσω του 

αναπτυξιακού νόμου 1262/82 (ο.π., 1999). Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η 

ανάπτυξη του τουρισμού στο Ρέθυμνο δεν λειτούργησε ανασχετικά προς τη γεωργία, 

αλλά αντίθετα λειτούργησε συμπληρωματικά όσον αφορά στο εισόδημα, στην 

απασχόληση και στην παραγωγή. Η μικρή αγροτική ιδιοκτησία διατηρήθηκε και οι 

μικροί παραγωγοί κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και το εισόδημά τους 

και να δημιουργήσουν δεσμούς με τουριστικές επιχειρήσεις, αν και - όπως 

υποστηρίζεται από την Παπαδάκη – Τζεδάκη (1999)- δεν κατάφεραν να 

δημιουργήσουν δεσμούς οργανικής συμπληρωματικότητας με τις μεγάλες 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής. Ο τουρισμός μεταφέρει  ένα μέρος του 

δυναμισμού του στην τοπική κοινωνία, όχι όμως στο βαθμό των δυνατοτήτων του, 

αφού ένα σημαντικό μέρος των πόρων μεταφέρεται σε άλλες αγορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 

Η τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Ρεθύμνης 
 

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης συνενώθηκαν οι Καποδιστριακοί δήμοι Αρκαδίου, 

Λαππαίων, Ρεθύμνης και Νικηφόρου Φωκά  και πλέον αποτελούν το Δήμο Ρεθύμνης, 

ο οποίος έχει έκταση 397.48 τ.χλμ.  και πληθυσμό 55.525 κατοίκους, σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011. Ο δήμος Ρεθύμνης προσφέρει πολλές δυνατότητας περιήγησης 

και αναψυχής, όντας πλούσιος σε μνημεία, ναούς, μοναστήρια, βενετσιάνικα κτίρια και 

κάστρα μοναδικής ομορφιάς αλλά και σε θάλασσες, παραλίες και γραφικά τοπία.  

 

Πηγή: https://www. Hc.crete.gr/7η ΥΠΕ:γεωγραφία/χάρτες Δήμων Νομού Ρεθύμνου 

 

Χάρη στις δυνατότητες αυτές το Ρέθυμνο παρουσίασε σημαντική τουριστική 

ανάπτυξη, η οποία επέφερε στην περιοχή μια οικοδομική έκρηξη και συνακόλουθη 

ραγδαία αύξηση των τιμών της γης34. Επιπλέον υπήρξαν αλλαγές στις χρήσεις γης, 

                                                             
34 Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1173/31-5-1996: Κατώτερες τιμές ζωνών της πρωτεύουσας κάθε νομού για 

τον προσδιορισμό της Μισθωτικής Αξίας επαγγελματικής εγκατάστασης κατά την εφαρμογή του 

αντικειμενικού προσδιορισμού εισοδήματος, η τιμή ζώνης για το Ρέθυμνο ήταν 140.000,00 δρχ, δηλ. 

https://www/
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κυρίως στις εκτός  σχεδίου πόλης περιοχές, οι εκτάσεις των οποίων χρησιμοποιήθηκαν 

για την εγκατάσταση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και οδήγησαν στη δημιουργία νέων 

οικισμών ή στην επέκταση των υπαρχόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι αλλαγές 

στις χρήσεις γης δεν έγιναν σε βάρος γεωργικών καλλιεργειών, αφού οι περιοχές 

συγκέντρωσης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ήτοι η γη κατά μήκος του άξονα Ρέθυμνο 

– Σκαλέτα, ήταν κατά κύριο λόγο άγονες και αμμώδεις. Έτσι η μορφολογία του 

Καλλικρατικού Δήμου Ρεθύμνης καταλήγει να έχει τα χαρακτηριστικά της 

μορφολογίας ενός τυπικού παραθαλάσσιου κρητικού θέρετρου, όπως αυτό 

παρουσιάζεται από τον Ανδριώτη (2005: 98-102). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό ο 

πυρήνας της ανάπτυξης και της τουριστικής κατανάλωσης είναι η παραλία. Ο 

παραλιακός δρόμος περιβάλλεται από διάφορες ζώνες, που αποτελούν εξωτερικές 

περιοχές επιρροής και περιέχουν επιχειρήσεις και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τον 

τουρισμό. Γύρω από την παραλία έχει αναπτυχθεί ένα μείγμα χρήσεων γης, που 

αποτελεί την υψηλής πυκνότητας τουριστική ζώνη, η οποία χωρίζεται από την παραλία 

με ένα παραλιακό δρόμο. Η λειτουργία του παραλιακού δρόμου δεν αφορά μόνο στη 

σύνδεση της παραλίας και της θάλασσας με τα ξενοδοχεία, αλλά αποτελεί και μέρος 

τουριστικής κατανάλωσης, ως τοποθεσία τουριστικής δραστηριότητας που οι 

παραθεριστές συναντιούνται, ψωνίζουν, τρώνε, διασκεδάζουν. Οι τιμές των οικοπέδων 

κοντά στην παραλία είναι υψηλές35 και έτσι έχει εντατικοποιηθεί η χρήση γης, καθώς 

η εν λόγω ζώνη είναι γεμάτη από τουριστικές επιχειρήσεις που είναι σε θέση να 

μεγιστοποιήσουν τα κέρδη των ιδιοκτητών ακινήτων.  Ένας κεντρικός δρόμος αποτελεί 

τον κύριο δρόμο πρόσβασης στο θέρετρο και τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο 

και τα άλλα αστικά κέντρα. Δίπλα στην υψηλής πυκνότητας ζώνη βρίσκεται η ζώνη 

χαμηλότερης τουριστικής πυκνότητας με κατοικίες για τους ντόπιους και το 

εισερχόμενο εποχικό εργατικό δυναμικό, καθώς και μερικές μικρές μονάδες διαμονής, 

κυρίως ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και τύποι υποδεέστερων επιχειρήσεων που 

απευθύνονται σε τουρίστες χαμηλότερης εισοδηματικής στάθμης. Τέλος υπάρχει η 

αγροτική ζώνη, δηλαδή οι αγροτικές περιοχές που τις επισκέπτονται οι τουρίστες, 

συνήθως σε ημερήσια ταξίδια. Ένα δίκτυο δρόμων συνδέει το θέρετρο με περιοχές 

                                                             
410,85€/τ.μ., ενώ σήμερα η υψηλότερη τιμή ζώνης που αφορά στο κέντρο και στην παραλία της πόλης 
του Ρεθύμνου είναι,  σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2018, 1.800,00€/τ.μ.  
35Σήμερα και με βάσει την ΠΟΛ 1113/ΦΕΚ Β 2192 /12.06.2018 η τιμή ζώνης στο κέντρο της πόλης και 

στην παραλία του Ρεθύμνου είναι 1.800 ενώ περιφερειακά και προς τους οικισμούς  είναι 

850.Αντίστοιχα η τιμή ζώνης στον Αδελιανό Κάμπο και στον Πηγιανό Κάμπο (περιοχή στην οποία 

δραστηριοποιούνται οι μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) είναι 1050 και 1150 αντίστοιχα, ενώ στο 

Άδελε είναι 650  
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φυσικού κάλλους, αρχαιολογικούς χώρους και χωριά που προσελκύουν τους τουρίστες, 

οι οποίοι επιδιώκουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό και τη ζωή των ντόπιων σε ημερήσιες 

επισκέψεις.  

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης36, η ενιαία τουριστική ζώνη 

του Ρεθύμνου ξεκινά από την πόλη του Ρεθύμνου και καταλήγει στην περιοχή της 

Σκαλέτας. Το ξενοδοχειακό δυναμικό του Δήμου που αναπτύσσεται κυρίως στο βόρειο 

παραλιακό τμήμα του περιλαμβάνει 138 ξενοδοχειακές μονάδες που αντιστοιχούν στο 

75% του συνολικού δυναμικού της τουριστικής ζώνης και στο 50% του συνολικού 

δυναμικού του νομού. Ένα σύνολο 143 μονάδων από ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

διαμερίσματα και ξενώνες συμπληρώνουν τη δυναμική σε καταλύματα, ενώ σε ό,τι 

αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αν ληφθεί υπόψη ότι το 12% των 

ξενοδοχειακών μονάδων ανήκει στην Α’ κατηγορία, το 31% στην κατηγορία Β’, το 

51% στην κατηγορία Γ’ και το 7% στην Δ’, αυτή είναι αρκετά υψηλή. Όσον αφορά  

στο σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων και το πως αυτές κατανέμονται (εικόνα 

4.1), φαίνεται να προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος όγκος τους συγκεντρώνεται στην 

περιοχή που αποτελούσε τα διοικητικά όρια του Καποδιστριακού Δήμου  Ρεθύμνης με 

τον τομέα μάλιστα της εστίασης να υπερισχύει εκείνου της διαμονής. Η περιοχή του 

τέως Καποδιστριακού Δήμου Αρκαδίου συγκεντρώνει επίσης μεγάλο όγκο 

επιχειρήσεων τουρισμού, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ παρουσιάζεται πολύ 

δυναμικότερος ο τομέας της διαμονής και ακολουθεί η εστίαση. Πολύ λιγότερη 

τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζουν οι περιοχές των τέως Καποδιστριακών 

δήμων Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων.   

 

 

                                                             
36 https://www.rethymno.gr 
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Εικόνα 4.1:Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων τουρισμού στο Δήμο Ρεθύμνης 

 

Πηγή:Αρχεία Δήμου Ρεθύμνης 

 

Εξετάζοντας περισσότερο την κατανομή των επιχειρήσεων τουρισμού στο χώρο της 

πόλης του Ρεθύμνου (εικόνα 4.2) διαπιστώνεται ότι η παραλία αποτελεί υψηλής 

πυκνότητας τουριστική ζώνη, αφού κατά μήκος αυτής φαίνεται να αναπτύσσεται ο 

μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων κυρίως διαμονής, αλλά παρουσιάζει μεγάλη 

πυκνότητα και ο χώρος της παλιάς πόλης, στον οποίο φαίνεται να  αναπτύσσονται κάθε 

είδους δραστηριότητες τουρισμού με κυρίαρχη την εστίαση. Στην περιοχή της παλιάς 

πόλης μάλιστα είναι εμφανής και η παρουσία των επιχειρήσεων πώλησης τουριστικών 

ειδών ή ειδών λαϊκής τέχνης. 
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Εικόνα 4.2:Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων τουρισμού στην πόλη του Ρεθύμνου 

 

Πηγή: Αρχεία Δήμου Ρεθύμνης 

Παρά την πίεση της αστικοποίησης και της έντονης τουριστικής ανάπτυξης, το 

Ρέθυμνο δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί τυπικό παράδειγμα ιστορικής πόλης με υψηλή 

πυκνότητα πολιτιστικής κληρονομιάς και να αποτελεί δημοφιλή πολιτιστικό 

προορισμό καθώς είναι χαρακτηριστικό των ιστορικών πόλεων να «προσφέρουν 

πλούσιες δυνατότητες πολιτιστικού τουρισμού και δυνατότητες για μια ακολουθία 

πολιτιστικών εμπειριών στη διάρκεια του χρόνου παραμονής όπως περιήγηση στην 

πόλη, επίσκεψη μνημείων το απόγευμα, φεστιβαλικές εκδηλώσεις κ.λπ.»  ( Αυγερινού 

– Κολώνια, 2017: 167). Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι το Ρέθυμνο κατάφερε να 

διατηρήσει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, με μία δυναμική «εκτός των τειχών» 

ανάπτυξη, αλλά και μια δυναμική διείσδυση της τουριστικής αναψυχής και του 

εμπορίου ειδών τουρισμού σε σημαντικό τμήμα της παλιάς πόλης.  Συγκεκριμένα η 

παλιά πόλη, άλλως το ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου, διατηρεί στο μεγαλύτερο τμήμα 

του τον πολεοδομικό ιστό των χρόνων της Ενετοκρατίας με δύο κεντρικούς οδούς και 

μικρά στενάκια να οδηγούν σε δημόσια και ιδιωτικά διώροφα και τριώροφα κτίρια και 

σε μικρές πλατείες. Από τα ενετικά μνημεία της παλιάς πόλης ξεχωρίζουν η Φορτέτσα 

(βενετσιάνικο φρούριο), η Λότζια (ενετική λέσχη, τόπος συγκέντρωσης για ευγενείς 

και προνομιούχους ), η κρήνη Ριμόντι, η πύλη Guora (Μεγάλη πόρτα), η κεντρική 
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είσοδος του χερσαίου τείχους των Ενετών, ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου και το 

ενετικό λιμάνι. Από την περίοδο της τουρκοκρατίας που πρόσθεσε τα δικά της 

αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, σώζονται τα τζαμιά του Καρά Μουσά Πασά, της 

Νερατζέ, της Βαλιδέ Σουλτάνας και του Μασταμπά.  

Την τουριστική προσφορά του Ρεθύμνου έρχονται να συμπληρώσουν τα εκτός της 

πόλης θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία, στα οποία ο επισκέπτης μπορεί να 

περιηγηθεί, να επισκεφθεί και να απολαύσει την ομορφιά του τοπίου. Για το σκοπό 

αυτό προσφέρονται ο Βρύσινας, με το ιερό στην  κορυφή του, η Νεκρόπολη των 

Αρμένων, η Αρχαία Ελεύθερνα και το μουσείο της και η Μονή Αρκαδίου. 

Ο Δήμος Ρεθύμνης όμως δεν αρκείται στις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης που 

του προσφέρει το φυσικό περιβάλλον και η ιστορία του. Αντιλαμβανόμενος την 

ανάγκη αλλαγής στο χαρακτήρα του τουρισμού, υποστηρίζει και επενδύει στο 

σύγχρονο πολιτισμό, αναλαμβάνοντας διά του Γραφείου Πολιτισμού την πρωτοβουλία 

του συντονισμού όλων των εκδηλώσεων που διοργανώνονται στα διοικητικά του όρια, 

όπως το Ρεθεμιώτικο Καρναβάλι, η Γιορτή Κρασιού και Παραδοσιακών Προϊόντων 

και το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις 

και εκθέσεις,37 προκειμένου να διαφημιστεί το Ρέθυμνο ως τουριστικός προορισμός. 

Επιπροσθέτως ο Δήμος Ρεθύμνης διεκδικεί ολοένα και περισσότερο τη διοργάνωση 

αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες σήμερα αποτελούν στρατηγική τουριστικής 

ανάπτυξης περιοχών, πόλεων και κρατών, λόγω των πολλαπλών θετικών επιπτώσεων 

στις περιοχές που τις φιλοξενούν. Τα «Βαρδινογιάννεια», οι «Διεθνείς αγώνες 

Ψηλορείτη», το beach running, οι «Αρκάδιοι αγώνες», το παγκόσμιο πρωτάθλημα 

ποδοσφαίρου είναι κάποιες από τις αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται σε 

τοπικό επίπεδο, ωστόσο αποκτούν διεθνείς προεκτάσεις και προσελκύουν αθλητές – 

συμμετέχοντες, συνοδούς, θεατές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αθλητική τουριστική 

βιομηχανία παρουσιάζει τάση συνεχούς ανάπτυξης, καθώς -όπως υποστηρίζεται από 

τον Αλεξανδρή (2017)- απαιτείται μικρή οικονομική επένδυση, ελάχιστες αθλητικές 

εγκαταστάσεις, που είναι εύκολα διαχειρίσιμες και έχει -πέρα από τις άμεσες 

οικονομικές επιπτώσεις, τα χρήματα δηλαδή που ξοδεύουν οι θεατές, οι συμμετέχοντες 

και οι συνοδοί για καταλύματα, διατροφή, αναμνηστικά, μεταφορικά-, κοινωνικές 

επιπτώσεις, που αφορούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην αυξημένη 

                                                             
37 Ενδεικτικά ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετείχε στην έκθεση τουρισμού και γαστρονομίας για την Ελλάδα 

Grecka Panorama και Greek food στην Πολωνία και στη διοργάνωση Greek Panorama στην Αμερική. 
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τοπική υπερηφάνεια, στην ανάμειξη της τοπικής κοινωνίας στη διοργάνωση, στην 

αλληλεπίδραση με άλλες κουλτούρες, αλλά και επιπτώσεις στην επωνυμία και την 

εικόνα της περιοχής, καθώς αυτή προβάλλεται και αυξάνεται η αναγνωρισιμότητά της. 

Πέραν των προαναφερόμενων ο Δήμος Ρεθύμνης στόχο έχει να θέσει στην καρδιά του 

τουριστικού προϊόντος του την βιωσιμότητα και την πράσινη διαχείριση και εντάσσει 

στις προτεραιότητες του αναπτυξιακού πλάνου του την  βιώσιμη κινητικότητα38 με 

βασικούς στόχους στους τομείς των μετακινήσεων και της πολεοδομίας, στη 

διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, στην ενεργειακή πολιτική και στην 

περιβαλλοντική προστασία παραλιακών ζωνών, παραδοσιακών οικισμών, ευπαθών 

περιοχών. Η σπουδαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης για ένα τουριστικό προορισμό 

είναι αυτονόητη, αφού η τουριστική βιομηχανία διά πιστοποιήσεων πράσινου 

τουρισμού, περιβαλλοντικών βραβείων, εμπορικών σημάτων και λογότυπων 

κοινοποιεί τα περιβαλλοντικά προσόντα ενός τόπου και αναπτύσσεται έτσι μια θετική 

στάση από τους «πελάτες» απέναντι στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τόπου αυτού. 

Η εφαρμογή πολιτικών πράσινου τουρισμού από τουριστικούς προορισμούς, θέρετρα, 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ταξιδιωτικά γραφεία, κ.λπ., μεταξύ άλλων προστατεύει τις 

αγορές ως αειφόρο τουρισμό, συμβάλει στη μείωση της φτώχειας, ιδίως αγροτικών 

περιοχών, προστατεύει το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική και οικονομική δομή 

των τοπικών κοινοτήτων, μειώνει το λειτουργικό κόστος (νερό, ηλεκτρική ενέργεια, 

καύσιμα) και βοηθά τους καταναλωτές να γνωρίσουν τις κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις και να κάνουν τις επιλογές τους σ’ αυτή τη 

βάση (Furqan, Mat Som και Hussin, 2010).  

Δεδομένου όμως ότι τα προβλήματα αειφόρου ανάπτυξης είναι προβλήματα 

συστήματος και ως εκ τούτου οι μερικές λύσεις είναι πιθανό να είναι 

αναποτελεσματικές και προκειμένου να διαμορφωθούν πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης 

του τουρισμού πρέπει α) να διαμορφωθεί μια εικόνα ολόκληρου του συστήματος που 

να συλλαμβάνει τις σημαντικότερες μεταβλητές και αλληλεξαρτήσεις, β) να διεξαχθεί 

λεπτομερής ανάλυση με βάση την ενσωμάτωση δεδομένων και μεθοδολογιών και γ) 

                                                             
38 Η έννοια του «πράσινου τουρισμού» μπορεί κατά τους Furqan, Mat Som και Hussin (2010) να 

αναλυθεί σε τέσσερις συνιστώσες: α) προστασία του περιβάλλοντος, διατήρηση και ενίσχυση της 

φυσικής κληρονομιάς για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη υγεία του οικοσυστήματος που στηρίζει 

τη ζωή, β) τοπική οικονομική βιωσιμότητα που υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες – επιχειρήσεις, γ) 

σεβασμός των πολιτισμών και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη 

ευημερία των τοπικών ή φιλοξενούμενων πολιτισμών και δ) βιώσιμο πλούτο που παρέχει εμπλουτισμό 

και ικανοποίηση εμπειριών μέσω ενεργούς ουσιαστικής προσωπικής συμμετοχής. 
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να βελτιωθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ανάλυση και χάραξη πολιτικής 

(Xing, Dangerfield, 2011). Για το λόγο αυτό ο Δήμος Ρεθύμνου τα τελευταία χρόνια 

επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με στρατηγικό σχεδιασμό σε συνεργασία με 

ευρωπαϊκούς θεσμούς, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

υλοποιώντας ένα σύνολο έργων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα της πόλης, 

αλλάζουν θετικά το προφίλ αυτής και εμπλουτίζουν τις προοπτικές περαιτέρω 

ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρεται ως πλέον χρήσιμο εργαλείο το Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας το οποίο είναι σε εξέλιξη μέσω του προγράμματος «civitas 

destinations» στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ρεθύμνου. 

Ως έχει αναφερθεί όμως και όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, η ανάπτυξη της 

τουριστικής δραστηριότητας απαιτεί δράσεις και επενδύσεις υψηλού κόστους. Για το 

κόστος των επενδύσεων στην τουριστική δραστηριότητα επιδιώκεται η είσπραξη 

κάποιων εσόδων και στην περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρόκειται για έσοδα 

υπό τη μορφή τελών, δικαιωμάτων ή φόρων. 

 

Τα έσοδα των δήμων: μία επισκόπηση  

Ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των εσόδων του Δήμου 

Ρεθύμνης 
 

Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας39 περιέχονται γενικής φύσεως διατάξεις 

σχετικές με τα έσοδα των ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΧΤΑ και συγκεκριμένα 

σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτού, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δικαίωμα 

σε έσοδα, τα οποία πρέπει να είναι ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Περαιτέρω το 

Σύνταγμα, με το άρθρο 102, εγγυάται την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και ορίζει 

ότι το κράτος εξασφαλίζει για τους δήμους τους απαραίτητους πόρους για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, ενώ υποχρεούται με κάθε 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα προς την τοπική 

αυτοδιοίκηση να μεταφέρει και τους αντίστοιχους πόρους. Σήμερα, πηγές εσόδων για 

τους δήμους στην Ελλάδα είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις και συγκεκριμένα οι 

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), μέσω των οποίων επιδοτούνται από το κράτος τα 

                                                             
39 Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας κυρώθηκε με το νόμο 1850/89 (ΦΕΚ 114/Α) και έχει 

υπερνομοθετική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος (Θεοδώρου, 2015) 
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λειτουργικά έξοδα των δήμων σε μηνιαία βάση, το κρατικό πρόγραμμα επενδύσεων, 

άλλως Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα δάνεια ιδιωτικών τραπεζών ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις,  τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και 

τα έσοδα από διάφορες πηγές, όπως φόροι, τέλη, εισφορές, δικαιώματα (Θεοδώρου, 

2015, Χλέπας, 2014). Από τα προαναφερόμενα έσοδα μεγάλη σημασία έχουν τα ίδια 

έσοδα, τα οποία προέρχονται από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές και 

προκύπτουν σαν αποζημίωση για τις υπηρεσίες ή για τη χρήση των χώρων του δήμου. 

Όπως υποστηρίζεται από τον Χλέπα (2014), το ύψος των ιδίων εσόδων των δήμων 

καλύπτει συνήθως το ήμισυ των δαπανών των προϋπολογισμών τους, ενώ «ο 

καθορισμός και η πραγματική εισροή των ιδίων εσόδων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την αποφασιστικότητα της διοίκησης του δήμου να εισπράξει  πραγματικά αυτά 

τα έσοδα» (Χλέπας, 2014:26).  

Με στόχο να γίνει κατανοητή η παρουσία και η συμμετοχή των εσόδων από τον 

τουρισμό στο σύνολο των εσόδων ενός δήμου, σκόπιμη κρίνεται  στο σημείο αυτό η 

αναφορά στον τρόπο με τον οποίο διακρίνονται και ομαδοποιούνται τα έσοδα των 

δήμων.  Η βασική ομαδοποίηση των εσόδων των δήμων γίνεται από το άρθρο 157 του 

Ν. 3463/2006 που διακρίνει τα έσοδα των ΟΤΑ σε τακτικά και έκτακτα. Τα τακτικά 

έσοδα περιλαμβάνουν τους θεσμοθετημένους πόρους υπέρ των δήμων, τα εισοδήματα 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας, τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, τους 

φόρους40, τα τέλη41, τα δικαιώματα42 και τις εισφορές43 καθώς και τα τοπικά δυνητικά 

τέλη και εισφορές. Τα έκτακτα έσοδα προέρχονται από δάνεια, δωρεές, 

κληροδοτήματα και κληρονομιές, από διάθεση, εκποίηση και εν γένει εκμετάλλευση 

περιουσιακών στοιχείων, από συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα, από τα 

κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις και από κάθε άλλη πηγή. Πέραν 

                                                             
40 «δημοτικό φόρο μπορούμε να ονομάσουμε τη χρηματική εισφορά προς το δήμο, που καταβάλλεται 

αναγκαστικά και χωρίς ειδικό αντάλλαγμα με σκοπό την κάλυψη των δημοτικών βαρών, ανάλογα με τη 

φοροδοτική ικανότητα κάθε υπόχρεου» (Θεοδώρου, 2015:31) 
41 «τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος, 

αντιπαροχής, το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας» 

(Θεοδώρου, 2015:31) 
42 «η έννοια του δικαιώματος είναι ανάλογη προς την έννοια του τέλους με τη διαφορά ότι το δικαίωμα 

μπορεί να εισπράττεται ανεξαρτήτως της προηγούμενης χρήσης του κτήματος, του έργου ή της υπηρεσίας» 

(Θεοδώρου, 2015:31) 
43 «εισφορά είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται στο δήμο εν όψει συγκεκριμένης αντιπαροχής 

μεγαλύτερης αξίας» (Θεοδώρου, 2015:31) 

 



80 
 

όμως της γενικής διάκρισης σε τακτικά και έκτακτα, τα έσοδα των ΟΤΑ με κριτήριο 

την προέλευσή τους και τις δαπάνες που επιτρέπεται από το νόμο να καλύψουν, 

διακρίνονται σε γενικά ή ανειδίκευτα, ανταποδοτικά, ειδικευμένα και έκτακτα (Εγκ. 

Υπ. Εσωτ. 31727/1978 και 68587/1979). Αναλυτικότερα: Γενικά ή ανειδίκευτα είναι 

τα έσοδα, τα οποία, λόγω μη ύπαρξης καμιάς δέσμευσης από το νόμο, μπορεί να 

διατίθενται   για την πληρωμή κάθε είδους νόμιμης δαπάνης. Ειδικευμένα είναι τα 

έσοδα που προορίζονται από το νόμο να καλύψουν συγκεκριμένες δαπάνες. 

Ανταποδοτικά έσοδα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται μόνο για την κάλυψη των 

δαπανών που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες, για τη λειτουργία των οποίων 

επιβάλλονται και εισπράττονται, ενώ τα έκτακτα, ανάλογα με την πηγή προέλευσής 

τους, μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες. 

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη γενική προσέγγιση των εσόδων των δήμων είναι 

δυνατή η αναλυτική ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των εσόδων του Δήμου 

Ρεθύμνης, με στόχο, ως έχει αναφερθεί, την ανίχνευση της συμβολής του τουρισμού 

στα δημοτικά έσοδα.  

 

Πίνακας 4.1: Τακτικά έσοδα Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 και περαιτέρω κατηγοριοποίηση αυτών 

ανάλογα με την προέλευσή τους και τις δαπάνες που επιτρέπεται από το νόμο να καλύψουν. 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Έσοδα από μισθώματα κτιρίου και εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Μισθώματα περιπτέρων ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης (πλατεία 4ων Μαρτύρων 
και Γιαμπουδάκη) 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Δικαίωμα χρήσης Φρουρίου Φορτέτζας ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων 

και συναφών καταστημάτων 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων λαϊκής αγοράς ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κ.λπ. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνει η κατασκευή 

περιπτέρου 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Τέλος διέλευσης Ν. 3431/06 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης Ν. 3431/06 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Τέλη διέλευσης και εγκατάστασης ευκολίας ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Τέλος διαφήμισης ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων  ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Έσοδα από το παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών 
πωλητών υπαίθριου εμπορίου 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

Δικαίωμα ενταφιασμού 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης) χρόνου ταφής 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

Τέλος ανακομιδής 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίων 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

Δικαίωμα ανέγερσης οικογενειακού τάφου 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

Έσοδα από την αγορά οστεοκιβωτίων 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

Εισφορά του ΚΗ/1947 ψηφίσματος ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

 
 

 

 

ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

Ή ΆΛΛΗ ΑΙΤΙΑ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ποσοστό 15% από παρακράτηση του ΤΑΠ 

(ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ) 

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 

(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) 

Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ) 

ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων 

ακινήτων προς στέγαση δημοσίων 

σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 

(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) 
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ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

Ή ΆΛΛΗ ΑΙΤΙΑ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 

(ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ) 

ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων της α/βάθμιας και 

β/βάθμιας εκπαίδευσης (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) 

Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του 

άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 

(ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ) 

Κάλυψη ενοικίων χώρων στέγασης ΚΕΠ 

(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) 

  
ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης 
των μαθητών (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) 

  

Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 

(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Πίνακας 4.2: Έκτακτα έσοδα Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 και περαιτέρω κατηγοριοποίηση αυτών 

ανάλογα με την προέλευσή τους και τις δαπάνες που επιτρέπεται από το νόμο να καλύψουν. 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Έσοδα από εκποίηση οχημάτων ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Προσαυξήσεις (τόκοι) εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα του ΚΟΚ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ακαθαρίστων - παρεπιδημούντων ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ΤΑΠ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα καθαριότητας βάσει Ν. 1416/84 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης τέλους καθαριότητας και φωτισμού ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα που επιβάλλονται βάσει του Ν. 4039/12 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Πρόστιμα του άρθρου 48 του ΚΟΚ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

Έσοδα από διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική 

δραστηριότητα ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 
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ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Πρόστιμα αυθαιρέτων που εισπράττονται από Δ.Ο.Υ. 

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (π.χ. ΕΕΑΑ Α.Ε.) 

Λοιπά έκτακτα έσοδα  (από ανακυκλώσιμα απορρίμματα, από παραχώρηση χρήσης 

θεάτρων κ.λπ., δικαστικά έξοδα,  

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 

Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου Ρεθύμνης από δικαστικές αποφάσεις 

και διαταγές πληρωμής 

Επιχορήγηση από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης για τη συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης 
των καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο 

Χρηματοδότηση του Δήμου για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους 

Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 

Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας - επενδυτικές δαπάνες 

Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος Π.Δ.Ε.) 

Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 

Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς εκτός των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Λοιπές επιχορηγήσεις για έργα (από Πράσινο Ταμείο) 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Πίνακας 4.3: Το ύψος των εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2018. 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018: 

9.928.432,73 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 

Ή ΆΛΛΗ ΑΙΤΙΑ: 

471.645,06 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 

 

11.360.910,01 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ : 21.760.987,80 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018 863.373,94 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   224.191,99 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: 

4.808.333,23 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018  5.895.899,16 € 

 

 

ΕΣΟΔΑ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ: 
1.757.461,17 € 

ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΌ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Ή ΆΛΛΗ 

ΑΙΤΙΑ:  
173,15€ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:  
6.000,00€ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ:  
154.086,76€ 

ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 
40.819,29€ 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:  

172,74€ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ:  
1.117.495,46 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ: 

3.076.208,57 € 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:  
132.440,97 € 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ:  
16.885,60 € 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ:  
3.623.001,85 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 

3.772.328,42 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:  

 

18.517.656,07 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 53.023.080,02 € 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

Όπως διαπιστώνεται (πίνακες 4.1, 4.2, 4.3) το σύνολο των εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης 

για το έτος 2018 ήταν 53.023.080,02€. Αν από το σύνολο αυτό αφαιρεθεί το χρηματικό 

υπόλοιπο (18.517.656,07€) και οι εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (3.623.01,85€) 

τα έσοδα του εν λόγω δήμου υπολογίζονται σε 30.882.422,10 € από τα οποία τα ίδια 

έσοδά του (χρήσης 2018 και παρελθόντων ετών) είναι 13.820.850,06 €. Από τα ίδια 
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αυτά έσοδα άμεσα συνδέονται με τον τουρισμό, και ως εκ τούτου αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία, τα δικαιώματα χρήσης του Φρουρίου 

Φορτέτζα, τα έσοδα από την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, τα 

τέλη χρήσης κοινοχρήστων πεζοδρομίων, οδών και πλατειών, τα τέλη 

παρεπιδημούντων και τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. Πρόκειται για ίδια έσοδα του δήμου τα 

οποία ανήκουν στην γενική κατηγορία των τακτικών εσόδων, ενώ με κριτήριο την 

προέλευσή τους και τις δαπάνες που επιτρέπεται από το νόμο να καλύψουν ανήκουν 

στα ανειδίκευτα έσοδα. Επιπροσθέτως και προκειμένου να ανιχνευτεί η επίδραση του 

τουρισμού σε έσοδα που έμμεσα συναρτώνται με αυτόν θα εξεταστούν τα έσοδα από 

την εκμετάλλευση δημοτικών χώρων στάθμευσης, έσοδο επίσης τακτικό και 

ανειδίκευτο, ενώ θα επιχειρηθεί μία προσέγγιση της συμβολής του τουρισμού στην 

ανταποδοτικότητα διά της εξέτασης των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Για κάθε 

έτος μελετώνται οι εισπράξεις που αφορούν στη συγκεκριμένη χρήση και όχι οι 

εισπράξεις που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη44 και που προκύπτουν από 

ελέγχους που διενεργούν οι υπηρεσίες ως προς την ακριβή ή μη απόδοση των τελών.  

 

Τα συναρτώμενα με τον τουρισμό έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης 
 

Τα συναρτώμενα με τον τουρισμό έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης ανάλογα με την 

προέλευσή τους θα μπορούσαν να αποτελούν δύο διακριτές ομάδες. Στην πρώτη ομάδα 

(Α) ανήκουν τα έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών από 

τον ίδιο το Δήμο, δηλαδή τα δικαιώματα από τη χρήση του Φρουρίου Φορτέτζα (Α.1.) 

και τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης (Α.2), ενώ στη δεύτερη (Β) 

ανήκουν τα έσοδα τα οποία αποδίδονται στο Δήμο από τους επιτηδευματίες που 

δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, δηλαδή τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, 

αιγιαλός (Β.1.1), πεζοδρόμια, δρόμοι, πλατείες (Β.1.2), τα τέλη διαμονής 

παρεπιδημούντων και τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων (Β.2). 

Είναι αυτονόητο ότι όσοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό πέρα από τις 

προαναφερόμενες υποχρεώσεις καταβολής τελών και δικαιωμάτων, υπόκεινται σε τέλη 

                                                             
44 Για τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών γίνεται αναφορά κατά την εκτίμηση της συμμετοχής 

των εσόδων από τον τουρισμό στο σύνολο των ετήσιων εσόδων του Δήμου.  
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και φόρους όπως για παράδειγμα το τέλος ακίνητης περιουσίας ή ο φόρος 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τα οποία όμως υποχρεούται να καταβάλει το σύνολο των 

δημοτών. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση ανάμεσα 

στην υποχρέωση του επιτηδευματία και του ιδιώτη ως προς τον τρόπο υπολογισμού 

των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών δεν θα γίνει κάποιου είδους αναφορά 

στα συγκεκριμένα είδη εσόδων. Ειδική αναφορά κρίνεται σκόπιμο να γίνει σε ένα είδος 

ανταποδοτικών εσόδων, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, λόγω της εξαιρετικής 

σημασίας που αποκτούν τα έσοδα αυτά, δεδομένου ότι προορίζονται εξ’ ολοκλήρου 

για την κάλυψη δαπανών της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία επιβαρύνεται σημαντικά 

κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Οι δαπάνες αυτές, σύμφωνα με την έννοια 

της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να καλύπτονται από τα προαναφερόμενα έσοδα και 

μόνο, ενώ το πλεόνασμα ή η έλλειψη δημιουργούν αντίστοιχα την υποχρέωση μείωσης 

ή αύξησης των συντελεστών υπολογισμού των εν λόγω τελών.  Για τον υπολογισμό 

των υποκείμενων σε τέλη καθαριότητας και φωτισμού επιφανειών, υφίσταται μάλιστα 

ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο, όταν αυτές αφορούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Για 

τους λόγους αυτούς εξετάζεται, διακριτά το τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Β.3.) 

προκειμένου να ανιχνευτεί η συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων σε ένα έσοδο 

για μια υπηρεσία η οποία ενώ χρησιμοποιείται καθολικά, οι ανάγκες της αυξάνονται 

σημαντικά εξαιτίας της αύξησης της επισκεψιμότητας των τουριστών . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Α.1. Η περίπτωση των δικαιωμάτων χρήσης του Φρουρίου Φορτέτζα 
 

Η επιβολή τελών για τη χρήση του Φρουρίου Φορτέτζα 

 

Το φρούριο της Φορτέτζας είναι κτισμένο πάνω στο λόφο του Παλαιοκάστρου, στα 

δυτικά της σημερινής πόλης του Ρεθύμνου. Κατασκευάστηκε μεταξύ 1573 – 1580 από 

τους Βενετούς, προκειμένου να προστατεύσει τους κατοίκους από την τουρκική 

απειλή.

 

Πηγή:https://www.archetype.gr 

Με την υπ’ αριθμόν 105, της 3 Αυγούστου 1971 πράξη υπουργικού συμβουλίου45 «περί 

παραχωρήσεως εκτάσεως του Δημοσίου κλπ. επί του φρουρίου Φορτέτζα εις τον Δήμον 

Ρεθύμνης», το υπουργικό συμβούλιο «[…]  αποφασίζει: 1. Παραχωρεί δωρεάν την εν 

Ρεθύμνω και επί του Φρουρίου Φορτέτζα κειμένην έκτασιν των 8.321𝜇2 ιδιοκτησίας 

Τ.Α.Π. και την τοιαύτην των 38.866,12𝜇2 ιδιοκτησίας του Δημοσίου, προς τον Δήμον 

Ρεθύμνης κατά κυριότητα προς τουριστικήν αξιοποίησιν υπό τον όρον ότι τα υπό του 

Ε.Ο.Τ. εκπονηθησόμενα σχέδια αξιοποιήσεως του ως άνω Φρουρίου θα τεθούν 

προηγουμένως υπ’ όψει του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, προς έγκρισιν, καθ’ όσον τούτο 

                                                             
45 Εφημερίς της κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αριθμός φύλλου:170/26.Αυγούστου 1971, 

τεύχος πρώτο. 
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τυγχάνει ιστορικόν διατηρητέον μνημείον και υπόκειται εις απάσας τας σχετικάς 

διατάξεις. […]». 

Το φρούριο της Φορτέτζας αποτελεί μέχρι σήμερα σήμα κατατεθέν της πόλης του 

Ρεθύμνου και πόλο έλξης για τους επισκέπτες της. Με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του 

ΒΔ της 24/9-20/10/1958 που προβλέπει τη δυνατότητα των δήμων να επιβάλουν με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τέλη ή δικαιώματα σε βάρος όσων κάνουν χρήση 

δημοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών46, ο δήμος Ρεθύμνης έχει επιβάλει 

δικαιώματα χρήσης του Φρουρίου της Φορτέτζας, για την αναπροσαρμογή ή μη των 

οποίων αποφασίζει κάθε χρόνο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έσοδα του 

Δήμου, τόσο λόγω του ύψους των εισπράξεων, όσο και εξαιτίας του γεγονότος ότι το 

συγκεκριμένο έσοδο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο δείκτη της προσέλευσης των 

τουριστών στο Ρέθυμνο. 

 

Εξέταση των εισπράξεων που αφορούν στο δικαίωμα χρήσης του Φρουρίου 

 

Στον πίνακα (πίνακας 4.4) και στο γράφημα (διάγραμμα 4.1) που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι ετήσιες εισπράξεις των δικαιωμάτων χρήσης του Φρουρίου 

Φορτέτζα από το 2008 ως το 2018. Όπως προκύπτει από τα ποσοστά μεταβολής των 

εν λόγω εσόδων, από έτος σε έτος, στη χρήση 2009 (αρχή της οικονομικής κρίσης) 

είχαμε  τη μεγαλύτερη για το προαναφερόμενο διάστημα πτώση (ποσοστό περίπου 

20%) των υπό εξέταση εσόδων, η οποία μάλιστα συνεχίστηκε σε μικρότερο ποσοστό 

τα τρία επόμενα χρόνια. Το έτος 2013 υπήρξε μια μεγάλη άνοδος των εσόδων από τα 

δικαιώματα χρήσης του φρουρίου Φορτέτζα η οποία μάλιστα συνεχίστηκε κατά το 

ήμισυ και στη χρήση του 2014. Ακολούθησε μια ελαφρά πτώση τα έτη 2015 και 2016, 

ενώ τα δύο επόμενα έτη, 2017 και 2018 έχουμε και πάλι αύξηση των εσόδων ανάλογη 

σε μέγεθος με αυτή που σημειώθηκε κατά τα έτη 2013 και 2014. Αν λάβουμε υπόψη 

το γεγονός ότι για τα έτη που μελετώνται, ήτοι 2008 – 2018 ο Δήμος Ρεθύμνης 

διατήρησε σταθερό το δικαίωμα χρήσης ( γενική είσοδος: 4,00€, οικογενειακό 

                                                             
46 Πρόκειται για μια διάταξη με γενικό χαρακτήρα, που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία 

δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση για το συγκεκριμένο είδος χρήσης του δημοτικού κτήματος, έργου ή 

υπηρεσίας (Θεοδώρου, 2015). 
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εισιτήριο: 10,00€, μειωμένο εισιτήριο για άτομα άνω των εξήντα πέντε ετών: 3,00€ και 

ελεύθερη είσοδο σε κατηγορίες όπως φοιτητές, μαθητές, Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, 

κ.λπ.) θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι οι αυξομειώσεις του συγκεκριμένου εσόδου 

αντικατοπτρίζουν αυξομειώσεις στο βαθμό επισκεψιμότητας της πόλης.   

Πίνακας 4.4: Τα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης από τα δικαιώματα χρήσης Φρουρίου Φορτέτζα για τα 

έτη 2008 – 2018 και η ποσοστιαία μεταβολή τους 

ΧΡΗΣΗ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 

ΦΟΡΤΕΤΖΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2008 596.400,00 €   

2009 478.141,00 € -19,83% 

2010 459.180,00 € -3,97% 

2011 458.559,00 € -0,14% 

2012 427.228,00 € -6,83% 

2013 553.723,00 € 29,61% 

2014 643.578,00 € 16,23% 

2015 622.718,00 € -3,24% 

2016 616.387,00 € -1,02% 

2017 778.934,00 € 26,37% 

2018 877.228,00 € 12,62% 
Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

Διάγραμμα 4.1: Τα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης από τα δικαιώματα χρήσης του Φρουρίου Φορτέτζα για 

τα έτη 2008 - 2018 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 
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Εξετάζοντας τη συμμετοχή των εσόδων, που αφορούν σε δικαίωμα χρήσης του 

φρουρίου Φορτέτζα στα τακτικά έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης (πίνακας 4.5), 

διαπιστώνεται ότι αποτελούν ποσοστό 3-4% αυτών, με εξαίρεση την περίοδο 2010 – 

2012 που το ποσοστό αυτό μειώνεται περίπου στο 2%, ενώ, αν από τα τακτικά έσοδα 

του δήμου αφαιρεθούν οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες, το ποσοστό 

συμμετοχής των εν λόγω εσόδων στα ίδια τακτικά έσοδα του Δήμου κυμαίνεται από 

5,32% ως 8,43%, με το χαμηλότερο ποσοστό να καταγράφεται το έτος 2012 και το 

υψηλότερο το έτος 2018.  

Πίνακας 4.5: Ποσοστιαία συμμετοχή των δικαιωμάτων χρήσης του φρουρίου Φορτέτζα στα τακτικά 

έσοδα του Δήμου για τα έτη 2008 – 2018. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΦΟΡΤΕΤΖΑ 

ΧΡΗΣΗ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΦΡΟΥΡΙΟΥ 
ΦΟΡΤΕΤΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 
ΦΡΟΥΡΙΟΥ 

ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
(για λειτουργικές 

δαπάνες) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 
ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(αφαιρουμένων 
των επιχορηγήσεων 

για λειτουργικές 
δαπάνες)   

2008 596.400,00 € 14.193.279,22 € 4,20% 7.222.752,27 € 8,26%   

2009 478.141,00 € 14.886.679,39 € 3,21% 6.504.843,21 € 7,35%   

2010 459.180,00 € 13.694.632,92 € 2,17% 7.003.848,46 € 6,56%   

2011 458.559,00 € 21.103.556,91 € 2,17% 7.163.735,36 € 6,40%   

2012 427.228,00 € 19.277.908,98 € 2,22% 8.032.005,05 € 5,32%   

2013 553.723,00 € 18.752.373,91 € 3,09% 8.235.678,04 € 6,72%   

2014 643.578,00 € 20.816.971,20 € 3,09% 8.570.734,35 € 7,51%   

2015 622.718,00 € 20.577.714,70 € 3,03% 8.260.369,08 € 7,54%   

2016 616.387,00 € 21.528.074,91 € 3,77% 8.956.481,47 € 6,88%   

2017 778.934,00 € 20.659.651,26 € 3,77% 9.633.830,46 € 8,09%   

2018 877.228,00 € 21.760.987,80 € 4,03% 10.400.077,79 € 8,43%   

              
Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

Όσον αφορά στη συμμετοχή των υπό εξέταση εσόδων στα ανειδίκευτα ίδια έσοδα του 

Δήμου την τελευταία  πενταετία (πίνακας 4.6), το ποσοστό συμμετοχής από 16,47% το 

έτος 2014 αυξάνεται φτάνοντας στο 17,86% το έτος 2018, με εξαίρεση τη χρήση 2016 

που έχουμε μία πτώση αυτού κατά μιάμιση  περίπου μονάδα σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, η οποία όμως φαίνεται να οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 



91 
 

ανειδίκευτων εσόδων σε ποσοστό περίπου 9% και όχι στην μείωση της προσέλευσης 

επισκεπτών. 

Πίνακας 4.6: Ποσοστιαία συμμετοχή των δικαιωμάτων χρήσης του φρουρίου Φορτέτζα στα 

ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου για τα έτη 2014 – 2018. 

ΧΡΗΣΗ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΙΔΙΑ 

ΕΣΟΔΑ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 

ΦΟΡΤΕΤΖΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ 

ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

2014 3.907.680,17 € 643.578,00 € 
16,47% 

2015 3.686.485,26 € 622.718,00 € 
16,89% 

2016 4.010.010,65 € 616.387,00 € 
15,37% 

2017 4.613.359,81 € 778.934,00 € 
16,88% 

2018 4.964.609,86 € 877.228,00 € 
17,67% 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Α.2. Τέλη στάθμευσης 

 

Ως έχει αναφερθεί ο τουρισμός συνιστά ένα ιδιαίτερο οικονομικό φαινόμενο, καθώς 

επιδρά και ανιχνεύεται σε πολλά επίπεδα της οικονομίας. Στην περίπτωση των εσόδων 

των δήμων ο ρόλος και η συμβολή του τουρισμού σαφώς δεν περιορίζεται στα είδη 

εκείνα των εσόδων τους που συνδέονται άμεσα με αυτόν. Υπάρχει και η διάσταση της 

«έμμεσης» συμβολής του τουριστικού φαινομένου, η οποία εκφράζεται με τις 

διασυνδέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ δραστηριοτήτων που άμεσα ή έμμεσα 

εμπλέκονται με τον τουρισμό. Τα έσοδα από τη χρήση του δημοτικού χώρου 

στάθμευσης οχημάτων στην πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων47 εξετάζονται 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και πώς ο τουρισμός στα έσοδα του Δήμου 

Ρεθύμνης που δεν συνδέονται άμεσα με αυτόν.  

 

                                                             
47 Η πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης 

του Ρεθύμνου, λίγο πριν τη Μεγάλη Πόρτα  και την είσοδο στην παλιά πόλη. 
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Τα τέλη στάθμευσης στο δημοτικό πάρκινγκ προφανώς αυξάνονται όταν αυξάνεται ο 

αριθμός των χρηστών της εν λόγω υπηρεσίας και σ’ αυτό συμβάλει αναμφισβήτητα η 

προσέλευση επισκεπτών στην πόλη. Πράγματι, όπως προκύπτει από τον πίνακα, αλλά 

και το διάγραμμα που ακολουθούν (πίνακας 4.7, διάγραμμα 4,2), όπου παρουσιάζονται 

ανά τρίμηνο τα ετήσια έσοδα από την εκμετάλλευση του δημοτικού χώρου στάθμευσης 

της πλατείας των 4ων Μαρτύρων για την τελευταία πενταετία, με εξαίρεση το έτος 2017 

κατά τη διάρκεια του οποίου το ποσοστό αύξησης των εσόδων είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερο συγκριτικά με τα υπόλοιπα έτη48,  ο μέσος όρος αύξησης των εσόδων του 

δευτέρου τριμήνου σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο είναι περίπου 25%, του τρίτου 

τριμήνου περίπου 46% και του τέταρτου περίπου 29%. Κατά συνέπεια τα έσοδα του 

Δήμου από την υπό εξέταση δραστηριότητα, αυξάνονται κατά πολύ στη διάρκεια της 

τουριστικής περιόδου Απρίλιο – Οκτώβριο, με το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης να 

παρατηρείται την περίοδο αιχμής αυτής, δηλαδή το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. 

Επιπροσθέτως και εξετάζοντας το σύνολο των ετήσιων εσόδων συμπεραίνεται, ότι 

κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016 τα έσοδα παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις και 

κατά τα έτη 2017 και 2018  αυξάνονται σε ποσοστό 10,96%, το 2017, και 22,39%, το 

2018 (πίνακας 4.7). 

Πίνακας 4.7: Τα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης από την εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης κατά τα έτη 

2014 – 2018 και ποσοστιαία μεταβολή τους ανά τρίμηνο.  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 4ΩΝ 

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 

1ος - 3ος 2014 79.346,27 €   

4ος - 6ος 2014 99.417,43 € 25,30% 

7ος - 9ος 2014 112.286,43 € 41,51% 

10ος - 12ος 2014 99.499,53 € 25,40% 

ΣΥΝΟΛΟ 2014: 390.549,66 €   

1ος - 3ος 2015 79.425,36 €   

4ος - 6ος 2015 94.937,34 € 19,53% 

7ος - 9ος 2015 114.165,74 € 43,74% 

10ος - 12ος 2015 102.720,67 € 29,33% 

                                                             
48  Εξαιτίας αλλαγών στη διαχείριση και παρεμβάσεων για τον εξωραϊσμό και τη λειτουργική βελτίωση 

του χώρου στάθμευσης το πάρκινγκ των 4ων Μαρτύρων δεν λειτούργησε κατά τους πρώτους μήνες του 

έτους 2017 με αποτέλεσμα τα έσοδα του πρώτου τριμήνου και των αρχών του δεύτερου να είναι 

μειωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα αλλά και τα επόμενα έτη.   
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 4ΩΝ 

ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 2015: 391.249,11 €   

1ος - 3ος 2016 78.756,16 €   

4ος - 6ος 2016 97.476,13 € 23,77% 

7ος - 9ος 2016 116.245,65 € 47,60% 

10ος - 12ος 2016 97.218,25 € 23,44% 

ΣΥΝΟΛΟ 2016: 389.696,19 €  
1ος - 3ος 2017 55.429,51 €   

4ος - 6ος 2017 100.161,22 € 80,70% 

7ος - 9ος 2017 154.671,98 € 179,04% 

10ος - 12ος 2017 122.125,81 € 120,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 2017: 432.388,52 €   

1ος - 3ος 2018 100.252,44 €   

4ος - 6ος 2018 135.481,13 € 35,14% 

7ος - 9ος 2018 153.498,02 € 53,11% 

10ος - 12ος 2018 139.950,14 € 39,60% 

ΣΥΝΟΛΟ 2018: 529.181,73 €   
Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Διάγραμμα 4.2:η ανά τρίμηνο έτους διακύμανση των εσόδων από την εκμετάλλευση χώρων 

στάθμευσης  

 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 
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Β.1. Κοινόχρηστοι χώροι 
 

Έννοια των κοινόχρηστων χώρων 

 

«Κοινόχρηστα είναι τα πράγματα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του 

ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση» (Θεοδώρου, 2015: 72). Μεταξύ άλλων 

απαριθμούνται ενδεικτικά ως κοινόχρηστα πράγματα στο άρθρο 967 του Αστικού 

Κώδικα: οι δρόμοι, οι πλατείες, τα πεζοδρόμια, οι αιγιαλοί, κ.λπ. «Σε κοινόχρηστα 

πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόμου 

ιδιαίτερα ιδιωτικά  δικαιώματα, εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν 

αναιρείται η κοινή χρήση» ( άρθρο 970 Αστικού Κώδικα). Τέτοια περίπτωση 

παραχώρησης ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα αποτελεί 

η χρήση πλατειών οδών, και πεζοδρομίων την οποία ρυθμίζει το άρθρο 13 του ΒΔ της 

24/9-10/1958.  

Για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων καταβάλλεται υπέρ Δήμων τέλος το οποίο 

ρυθμίζεται από το άρθρο 13 του ΒΔ της 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 3 του Ν 1080/80 και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις. Τα εν λόγω 

τέλη είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογα του οφέλους 

που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου και 

ανήκουν στην κατηγορία των ανειδίκευτων εσόδων. 

 

Β. 1.1. Απλή χρήση αιγιαλού 

Έννοιες και νομική φύση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού 

 

Αιγιαλός είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α), «η ζώνη ξηράς 

που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων 

της» και « παραλία είναι η ζώνη ξηράς πλάτους μέχρι και πενήντα (50) μέτρων από την 

οριογραμμή του αιγιαλού, η οποία προστίθεται σ’ αυτόν προκειμένου να εξυπηρετηθεί η 

επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα». Απλή χρήση του αιγιαλού και 

της παραλίας είναι «κάθε χρήση, εφόσον από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους 

ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους 

και τα βιοτικά στοιχεία τους» ( άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 2971/2001). Από τον ίδιο νόμο 
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(άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2971/201) ορίζεται ότι ο αιγιαλός και η παραλία είναι πράγματα 

κοινόχρηστα που ανήκουν στο δημόσιο. Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής 

χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ή του κατά νόμου εξουσιοδοτημένου οργάνου έναντι ανταλλάγματος και 

με τη διαδικασία που προβλέπουν οι εκάστοτε  Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των 

Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την 

άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του 

κοινού. Μεταξύ άλλων δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της 

χωρικής τους αρμοδιότητας, οι οποίοι μπορούν να μεταβιβάσουν το παραχωρηθέν σ’ 

αυτούς δικαίωμα σε τρίτους, για την άσκηση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων,  με 

διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας ή απευθείας σε νομίμως λειτουργούσες 

ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά 

σωματεία εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού. Το αντάλλαγμα της παραχώρησης από το 

έτος 2015 και μετά υπολογίζεται βάσει των μισθωτικών συνθηκών της κάθε περιοχής 

συνεκτιμούμενου και του ανταλλάγματος που έχει καθοριστεί στα μισθωτήρια 

συμβόλαια της τελευταίας πενταετίας για την εν λόγω περιοχή49. 

Μελέτη των εσόδων από την μεταβίβαση του παραχωρηθέντος στο Δήμο 

Ρεθύμνης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους. 

 

Η παραλία του Δήμου Ρεθύμνης θεωρείται η πιο εκτεταμένη αμμώδης παραλία της 

Κρήτης και οι δραστηριότητες τουρισμού – αναψυχής, σε ό,τι αφορά τον εν λόγω 

Δήμο, εκτείνονται σε όλο το μήκος του θαλάσσιου μετώπου και επεκτείνονται, ως 

μοναδική χρήση, σε όλο το μήκος του θαλάσσιου μετώπου της Δημοτικής Ενότητας 

Αρκαδίου. Η εκτεταμένη αμμώδης παραλία του Ανατολικού Ρεθύμνου, μεγάλης 

τουριστικής σημασίας, και η αμέσως μετά απ’ αυτή παράκτια πεδινή ζώνη, γεωργικής 

                                                             
49 Μέχρι και το έτος 2014 ο υπολογισμός του ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης 

αιγιαλού γινόταν με βάση τις κλίνες ως ακολούθως:  

              ½ * ανώτερη τιμή δίκλινου δωματίου που προτείνεται από κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση και 

εγκρίνεται από τον ΕΟΤ * αριθμός κλινών και σε περίπτωση που «το προκύπτον κατά τα ανωτέρω 

αντάλλαγμα τελεί σε δυσαναλογία προς το μίσθωμα που προκύπτει βάσει των μισθωτικών συνθηκών 

της περιοχής ή προς το καθοριζόμενο βάσει του άρθρου 22 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) 

καταβάλλεται στο Δημόσιο το αντάλλαγμα του εδαφίου αυτού. Δυσαναλογία μεταξύ πρώτου και 
δεύτερου τρόπου υπολογισμού του ανταλλάγματος θεωρείται ότι υπάρχει όπου η μεταξύ τους απόκλιση 

είναι τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (50%) » (παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001) . 
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σημασίας είναι αποτέλεσμα της μορφολογίας του εδάφους του οποίου οι κλίσεις είναι 

ομαλές, με βάθος παραλιακής επίπεδης ζώνης ικανοποιητικό στο μεγαλύτερο μήκος 

του θαλάσσιου μετώπου του Δήμου. Έντονες κλίσεις άνω του 30% συναντώνται στις 

παραρεμάτιες περιοχές και στα νοτιοδυτικά (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 

Ρεθύμνου 2012 – 2014). 

 

Τα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης από την μεταβίβαση του παραχωρηθέντος  σ’ αυτόν 

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους αποτελούν κατά μέσο όρο το 11,63% 

των ιδίων ανειδίκευτων εσόδων του κατά τα έτη 2013 – 2018. Όσον αφορά τη 

συμμετοχή τους στα τακτικά έσοδα, τα έσοδα από την παραχώρηση του δικαιώματος 

απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους αποτελούν περίπου το 4% των τακτικών εσόδων του 

(αφαιρουμένων των επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες) μέχρι τη χρήση 2010. 

Από το 2011 και μετά με την επέκταση των διοικητικών ορίων του Δήμου, την οποία 

επέφερε η συνένωση των τεσσάρων Καποδιστριακών Δήμων Ρεθύμνου, Αρκαδίου, 

Νικ. Φωκά και Λαππαίων (Πρόγραμμα Καλλικράτης), τα εν λόγω έσοδα αποτελούν το  

4,5 – 5% των τακτικών εσόδων του -αφαιρουμένων των επιχορηγήσεων για 

λειτουργικές δαπάνες- (πίνακες 4.8 και 4.9). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση των 

εσόδων επήλθε κυρίως λόγω της προσθήκης των τμημάτων αιγιαλού του τέως 

Καποδιστριακού Δήμου Αρκαδίου, όπως επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση 

των εσόδων θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη απόκλιση στις 

μισθωτικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στην περιοχή, σε σχέση με αυτές που 

είχαν διαμορφωθεί στις περιοχές του τέως Καποδιστριακού Δήμου Ρεθύμνης50. Επίσης 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πτώση εσόδων που παρατηρείται από το έτος 2015 σε 

σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου 

υπολογισμού του μισθωτικού ανταλλάγματος, στην αύξηση του υπέρ δημοσίου 

ποσοστού από 20% σε 30% και 50% για τις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων 

απευθείας με το δημόσιο, αλλά και σε νομοθετικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν από το έτος 

2015 κ.ε. και αφορούν κυρίως στα δημοπρατούμενα τμήματα και στις περιπτώσεις 

παρεμβολής τμημάτων παλαιού αιγιαλού μεταξύ των επιχειρήσεων και του αιγιαλού. 

 

 

                                                             
50 Στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ρεθύμνου το τίμημα ανά τ.μ. είναι 38,00€ και 27,00€, ενώ στην 

παραλιακό μέτωπο της δημοτικής ενότητας Αρκαδίου είναι 10,00€ 
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Πίνακας 4.8: Ποσοστιαία συμμετοχή των εσόδων από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού σε 
τρίτους στα ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου για τα έτη 2013 – 2018. 

ΧΡΗΣΗ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΙΔΙΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ 

2013 3.634.763,82 € 521.016,14 € 
14,33% 

2014 3.907.680,17 € 515.312,04 € 
13,19% 

2015 3.686.485,26 € 422.069,68 € 
11,45% 

2016 4.010.010,65 € 435.467,06 € 
10,86% 

2017 4.613.359,81 € 481.819,84 € 
10,44% 

2018 4.964.609,86 € 466.010,09 € 
9,39% 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

Πίνακας 4.9: Ποσοστιαία συμμετοχή των εσόδων από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 

αιγιαλού σε τρίτους στα τακτικά έσοδα του Δήμου για τα έτη 2008 – 2018. 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΕΤΗ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΥ51 

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
χωρίς 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ52  

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΩΝ53  

2008 345.957,36 € 279.891,14 € 7.222.752,27 € 3,88% 

2009 330.331,09 € 264.264,87 € 6.504.843,21 € 4,06% 

2010 341.685,71 € 273.348,57 € 7.003.848,46 € 3,90% 

2011 447.055,51 € 357.644,41 € 7.163.735,36 € 4,99% 

2012 443.870,83 € 355.096,66 € 8.032.005,05 € 4,42% 

2013 521.016,14 € 521.016,14 € 8.235.678,04 € 6,33% 

2014 515.312,04 € 515.312,04 € 8.570.734,35 € 6,01% 

2015 422.069,68 € 422.069,68 € 8.260.369,08 € 5,11% 

2016 435.467,06 € 435.467,06 € 8.956.481,47 € 4,86% 

2017 481.819,84 € 481.819,84 € 9.633.830,46 € 5,00% 

2018 466.010,09 € 466.010,09 € 10.400.077,79 € 4,48% 
Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

                                                             
51 Μέχρι και το έτος 2012 οι δήμοι απέδιδαν στο δημόσιο ποσοστό 20% των εσόδων από την 

παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας. Από το έτος 2013 και μετά οι μισθωτές 

καταβάλλουν οι ίδιοι στο δημόσιο το υπέρ αυτού ποσοστό, το οποίο από το έτος 2014 και μετά ανέρχεται 

σε 30%. Σημειώνεται επίσης ότι από το έτος 2014, οι συμβάσεις που υπογράφονται μετά την 30η Ιουνίου 

για το έτος 2014 και μετά την 31η Μαΐου για τα έτη 2015 – 2018 συνάπτονται απευθείας με το δημόσιο 
(κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες ή Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, όπως μετονομάστηκαν 

κατά τα έτη 2015 – 2017) με το ποσοστό υπέρ δημοσίου για τις περιπτώσεις αυτές να ανέρχεται στο 

50% επί του συνολικού ανταλλάγματος. 
52 (για λειτουργικές δαπάνες) 
53 αφαιρουμένων των επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες) 
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Σε ανάλογα συμπεράσματα οδηγεί και η εξέταση των επιφανειών αιγιαλού που 

παραχωρήθηκαν για απλή χρήση (πίνακες 4.10 και 4.11), αφού στην περίπτωση των 

υπέρ όμορων παραχωρήσεων παρατηρείται σημαντική μείωση των παραχωρηθέντων 

επιφανειών από το έτος 2014 κατά το οποίο παραχωρήθηκαν 31.232,38τ.μ. στο έτος 

2015 που παραχωρήθηκαν  23.805,58τ.μ., χωρίς όμως να έχουμε μείωση των 

αιτημάτων αλλά μείωση των αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν.       

 

Πίνακας 4.10: Αριθμός αιτημάτων που υποβλήθηκαν για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού 

τα έτη 2011 – 2018, συμβάσεις που υπογράφηκαν και συνολικό εμβαδό των παραχωρηθέντων 

επιφανειών (περιπτώσεις όμορων). 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΜΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΤΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ ΣΕ τ.μ.  

( ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ)  

2011 50 47,00 31.425,60 

2012 50 47,00 30.161,92 

2013 67 48,00 25.028,97 

2014 74 68,00 31.232,38 

2015 73 52,00 23.805,58 

2016 67 57,00 25.483,42 

2017 74 71,00 29.701,33 

2018 82 78,00 31.400,30 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

Πίνακας 4.11: Αριθμός αιτημάτων που υποβλήθηκαν για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού 

τα έτη 2011 – 2018, συμβάσεις που υπογράφηκαν και συνολικό εμβαδό των παραχωρηθέντων 

επιφανειών (δημοπρασίες). 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΤΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ ΣΕ 

τ.μ. ( ΒΑΣΕΙ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ)  

2011 33,00 22,00 6.040,00 

2012 39,00 23,00 5.660,00 

2013 51,00 26,00 5.670,00 

2014 48,00 17,00 4.530,00 

2015 43,00 22,00 5.120,00 

2016 44,00 22,00 4.435,00 

2017  36,00 28,00  4.478,00  

2018  36,00 25,00  2.978,00  

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 
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Β. 1.2. Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών 

 

Νομική ρύθμιση των τελών χρήσης πεζοδρομίων, οδών και πλατειών 

 

Η χρήση πλατειών, οδών και πεζοδρομίων μπορεί να παραχωρηθεί με ή χωρίς 

δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, 

με την οποία και καθορίζονται οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι και με τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ΚΟΚ54, όταν πρόκειται για χρήση οδού ή 

πεζοδρομίου. Χωρίς δημοπρασία παραχωρείται η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που 

βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή στην προβολή τους και μάλιστα σε πλατείες 

όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφείς επιχειρήσεις 

παραχωρείται υποχρεωτικά η χρήση τους55 στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή 

προβάλλονται στην πλατεία, εφόσον βέβαια έχει επιτραπεί με απόφαση δημοτικού 

συμβουλίου η χρήση τους. Η διενέργεια δημοπρασίας απαιτείται για την εκμετάλλευση 

κοινόχρηστων χώρων οι οποίοι δεν βρίσκονται μπροστά ή στην προβολή 

καταστημάτων, εφόσον  όμως δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του 

κοινόχρηστου. Σε κάθε περίπτωση για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου χορηγείται 

άδεια από το δήμαρχο και σε βάρος όσων χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο, 

πρόσκαιρα ή διαρκώς,  επιβάλλεται τέλος (άρθρο 13 του ΒΔ 24/9-20/1/58 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). 

Τα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης από τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών 

 

Στην περίπτωση του Δήμου Ρεθύμνης, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων 

εστίασης και πώλησης τουριστικών ειδών δραστηριοποιείται γύρω από τις πλατείες και 

τους πεζόδρομους της παλιάς πόλης, ενώ παράλληλα στους χώρους αυτούς λαμβάνουν 

                                                             
54 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΟΚ:  «1. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος 

με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η 

επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις 

οδούς.  

2. Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις 

ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτό, η 
κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή 

Κοινοτικών Αρχών μετά τη γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών […]» 
55 Σε κάθε κατάστημα παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στο 70% της πρόσοψης ή προβολής του στην 

πλατεία και εάν κατά την κρίση του δημάρχου δεν παρεμποδίζεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του 

κοινόχρηστου χώρου διατίθεται στα ίδια καταστήματα και το υπόλοιπο 30% (άρθρο 13 παρ. 5 ΒΔ 24/9-

20/1/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 1080/80). 
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χώρα κατά κύριο λόγο πολιτιστικές δράσεις όπως το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ, το 

Καρναβάλι, κ.ά. Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρεθύμνης έχει λάβει τοπική 

κανονιστική απόφαση για τη διάθεση των κοινόχρηστων χώρων στην οποία ορίζονται 

η θέση, η έκταση και το είδος της κατάληψης των χώρων για τους οποίους μπορεί να 

χορηγηθεί άδεια, ενώ κάθε χρόνο διενεργείται δημοπρασία για την κατάληψη 

συγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων για συγκεκριμένες χρήσεις και περιόδους. 

Εξετάζοντας τα έσοδα από τη χρήση πλατειών, οδών και πεζοδρομίων διαπιστώνεται 

ότι αυτά διπλασιάζονται από το έτος 2008 μέχρι το έτος 2018, με τη μεγαλύτερη 

αύξηση να διαπιστώνεται κατά το έτος 2010. Ακολουθεί μια πτωτική τάση από το έτος 

2011 και μέχρι το έτος 2013 και ακολούθως αυξάνονται σταδιακά μέχρι το έτος 2018 

(πίνακας 4.12). Ενώ όμως η μείωση που παρατηρείται  στα υπό εξέταση έσοδα θα 

μπορούσε να αποδοθεί στην οικονομική κρίση, ιδίως όταν παρατηρείται στα έτη 2011 

– 2013 που διαπιστώνεται μείωση και στα λοιπά έσοδα που συνδέονται με τον 

τουρισμό, δεν θα μπορούσε να αποδοθεί και η αύξηση των εν λόγω εσόδων στην 

αύξηση των επισκεπτών ή έστω όχι μόνο σ’ αυτήν, δεδομένου ότι αύξηση στα εν λόγω 

τέλη μπορεί να επιφέρει η εντατικοποίηση των ελέγχων ή οι αναπλάσεις πλατειών οδών 

και πεζοδρομίων που αποδίδουν σημαντικό δημόσιο χώρο στην πόλη. Ωστόσο αυτό 

που διαπιστώνεται με ασφάλεια είναι ότι η επέκταση των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Ρεθύμνης με τη συνένωση των τέως Καποδιστριακών δήμων Νικηφόρου Φωκά, 

Λαππαίων και Αρκαδίου δεν επέφερε αύξηση των εσόδων από την χρήση 

κοινοχρήστων χώρων, δεδομένο που συνεπικουρεί το συμπέρασμα ότι ο μεγάλος όγκος 

των επιχειρήσεων εστίασης βρίσκεται στην πόλη του Ρεθύμνου και δη στην παλιά 

πόλη56. 

Πίνακας 4.12: Τα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης από την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης πεζοδρομίων, 

οδών και πλατειών για τα έτη 2008 – 2018. Ποσοστά μεταβολής ανά έτος. 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΕΤΗ ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2008 54.972,99 €   

2009 50.312,06 € -8,48% 

2010 92.468,92 € 83,79% 

2011 86.423,40 € -6,54% 

                                                             
56 Θα πρέπει να διευκρινιστεί ωστόσο ότι τους κοινόχρηστους χώρους επί του Ενετικού λιμανιού και επί 

των οδών Ελ. Βενιζέλου, Ν. Πλαστήρα, Κεφαλογιάννηδων, που επίσης βρίσκονται εντός των ορίων της 

Παλιάς Πόλης, τους διαχειρίζεται το λιμενικό ταμείο, το οποίο και εκδίδει τις ανάλογες άδειες.  
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ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΕΤΗ ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2012 81.855,14 € -5,29% 

2013 71.106,91 € -13,13% 

2014 91.174,73 € 28,22% 

2015 100.384,01 € 10,10% 

2016 112.349,23 € 11,92% 

2017 110.272,73 € -1,85% 

2018 115.817,25 € 5,03% 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Περαιτέρω και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των εσόδων από τη χρήση κοινοχρήστων 

χώρων διαπιστώνεται ότι την τελευταία πενταετία, κατά την οποία έχουν ολοκληρωθεί 

τα περισσότερα έργα ανάπλασης των πλατειών της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, 

αποτελούν κατά μέσο όρο ποσοστό 2,52 % των ανειδίκευτων ιδίων εσόδων του Δήμου 

Ρεθύμνης (πίνακας 4.13). 

Πίνακας 4.13: Ποσοστιαία συμμετοχή των εσόδων από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 

πεζοδρομίων, οδών και πλατειών στα ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου για τα έτη 2014 – 2018. 

ΕΤΗ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΟΔΩΝ, 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

2014 91.174,73 € 3.907.680,17 € 2,33% 

2015 100.384,01 € 3.686.485,26 € 2,72% 

2016 112.349,23 € 4.010.010,65 € 2,80% 

2017 110.272,73 € 4.613.359,81 € 2,39% 

2018 115.817,25 € 4.964.609,86 € 2,33% 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Πρόστιμα για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την 

προηγούμενη άδεια του δημάρχου θεωρείται αυθαίρετη, όπως αυθαίρετη θεωρείται και 

η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, 

είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου 

χώρου. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, του 
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οποίου όμως η χρήση έχει επιτραπεί με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, επιβάλλεται 

σε βάρος του υπόχρεου το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο ίσο προς το 

αναλογούν τέλος, ενώ στην περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη χρήση 

κοινόχρηστου χώρου, του οποίου δεν έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης, 

επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου 

κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, που καθορίστηκε με απόφαση του συμβουλίου, για 

τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης (άρθρο 13 ΒΔ 

24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά των προστίμων που βεβαιώθηκαν από το δήμο Ρεθύμνης 

σε βάρος όσων προέβησαν σε αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου και δη τα ποσά 

των τελών, που αφορούν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, στις περιπτώσεις αυτών 

που έκαναν χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς αιτηθούν τη χορήγηση σχετικής άδειας 

την οποία δικαιούντο, διαπιστώνεται και πάλι η αύξηση εσόδων το έτος 2010, η οποία 

όμως διατηρείται και το 2011 και ακολουθεί πτωτική τάση τα έτη 2012 – 2014 (πίνακας 

4.14).  

Πίνακας 4.14: Τέλη και πρόστιμα που επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους για τη διαπίστωση της 

αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων τα έτη 2008 – 2018. 

ΕΤΗ 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 

ΥΨΟΣ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ 

ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 

2008 514,80 € 6.813,48 € 

2009 3.968,54 € 17.040,10 € 

2010 2.993,50 € 8.475,67 € 

2011 37.493,00 € 13.725,79 € 

2012 35.837,44 € 2.751,65 € 

2013 56.591,24 € 2.641,32 € 

201457 720,00 € 0,00 € 

2015 67.155,82 € 8.448,50 € 

2016 44.135,42 € 14.069,18 € 

2017 22.741,30 € 5.179,50 € 

2018 1.459,80 €   
Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

                                                             
57 Το 2014 δεν διενεργήθηκαν έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία λόγω κατάργησης των θέσεων του 

κλάδου αυτού με το άρθρο 81 του Ν. 4172/13. Η επανασύστασή της προβλέφθηκε από το Ν. 4325/15. 
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Β.2. Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων και τέλη επί των ακαθαρίστων 

εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων 
 

Νομική ρύθμιση 

 

Τα τέλη παρεπιδημούντων εσόδων επιβλήθηκαν με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 

1 του Ν 339/76, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 658/77, σε ποσοστό 5% 

επί του καταβαλλόμενου μισθώματος κλίνης ενοικιαζόμενου δωματίου, 

διαμερίσματος, χώρου ή θέσης σε οργανωμένη κατασκήνωση και 3% επί της τιμής 

κλίνης, για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας. 

Με το άρθρο 6 του Ν 1080/80 το τέλος ορίσθηκε σε ποσοστό 4,5% για τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας και 5% για τα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα και campings. Από 01.01.1992 το τέλος 

ορίσθηκε για όλες τις περιπτώσεις σε ποσοστό 3% (άρθρο 17 Ν 2093/92) και από 

01.01.1993 σε ποσοστό 2% (άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93). 

Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων επιβλήθηκε σε ποσοστό 5% επί των εκδιδόμενων 

λογαριασμών αυτών με το εδάφιο β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/76, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 658/77. Από 01.01.1998 ισχύουν οι ρυθμίσεις 

του άρθρου 20 του Ν. 2539/97, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται: τέλος 2% στα 

ακαθάριστα έσοδα58 α) των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα 

οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός ή εκτός του καταστήματος φαγητά, ποτά, 

καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά, γλυκίσματα, εφόσον σύμφωνα με την άδεια 

λειτουργίας τους διαθέτουν πάγκους, τραπεζοκαθίσματα ή σκαμπό, β) των 

ζυθοπωλείων και μπαρ, γ) των καντινών, δ) των κέντρων διασκέδασης και 

καταστημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές 

μονάδες, ε) των οργανωμένων τμημάτων super markets στα οποία πωλούνται έτοιμα 

                                                             
58 ως ακαθάριστο έσοδο θεωρείται η αξία των πωλούμενων αγαθών ή η αμοιβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, χωρίς να υπολογίζονται οι φόροι, τα τέλη και τα λοιπά δικαιώματα υπέρ του δημοσίου ή 

τρίτων, τα οποία επιβάλλονται στις πωλήσεις και επιρρίπτονται στον πελάτη ή εισπράττονται από αυτόν 

(Θεοδώρου, 2015) 
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φαγητά και τέλος σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα νυχτερινών κέντρων, 

αιθουσών χορού, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης, χορευτικών κέντρων. Επίσης με 

αιτιολογημένη, ως προς τη σκοπιμότητα επιβολής, κατόπιν εκτίμησης ειδικών τοπικών 

συνθηκών, απόφαση δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλεται το εν λόγω τέλος 

σε καταστήματα τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνης, ενθυμίων και δώρων, 

ενοικιάσεων σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, 

ιστιοσανίδων και ειδών που χρησιμοποιούνται στην θάλασσα και την παραλία από 

λουόμενους, ειδών «σπορ», « σκι» και «ορειβασίας», σχολών εκμάθησης θαλάσσιων 

σπορ, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων. 

Από 01.01.2019 τόσο το τέλος παρεπιδημούντων όσο και τα τέλη επί των ακαθαρίστων 

ορίζονται σε ποσοστό 0,5% (άρθρο 23 παρ. 1 Ν 3756/2009, ΦΕΚ 53/Α). Σύμφωνα με 

την αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την 

Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» η μείωση των εν λόγω τελών 

απέβλεπε «στην υποβοήθηση των τουριστικών καταλυμάτων να ξεπεράσουν τα σοβαρά 

προβλήματα που προκαλεί η διεθνής οικονομική κρίση, δεδομένου ότι ο τουρισμός 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στον οποίο 

απασχολείται ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων». 

Τα τέλη παρεπιδημούντων λοιπόν αφορούν στη διαμονή και αποδίδονται στο δήμο από 

όσους ασκούν τη δραστηριότητα ξενοδοχείου, ενοικιάσεις δωματίων – διαμερισμάτων, 

επαύλεων, χώρων κατασκήνωσης κ.λπ., ενώ τα τέλη επί των ακαθαρίστων αφορούν 

στην δραστηριότητα της εστίασης, της ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, 

ποδηλάτων, της πώλησης τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης  κ.λπ. 

Σημειώνεται ότι δραστηριότητες, όπως η ξενοδοχειακή, που καλύπτουν διαμονή και 

εστίαση υποχρεούνται στην καταβολή τελών διαμονής παρεπιδημούντων και τελών επί 

των ακαθαρίστων. Αυτό που πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί είναι ότι τα 

προαναφερόμενα τέλη βαρύνουν τον πελάτη ή μισθωτή, εισπράττονται από τον 

επιτηδευματία - εκμισθωτή υποχρεωτικά και αποδίδονται  στο δήμο, με δική τους 

ευθύνη, μέσα στην προθεσμία απόδοσης του ΦΠΑ με σχετική δήλωση. 

 

Χαρακτήρας και νομική φύση των τελών 
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Σε ό,τι αφορά στο χαρακτήρα και τη νομική φύση των εν λόγω τελών, παρά το 

νομοθετικό χαρακτηρισμό τους, τέλη, νομολογιακά59 χαρακτηρίζονται έμμεσοι 

δημοτικοί φόροι, αφού καταβάλλονται στον οικείο ΟΤΑ χωρίς να υπάρχει εκ μέρους 

του υποχρέωση ειδικής αντιπαροχής προς τους φορολογούμενους. Παρά ταύτα όμως, 

για τη νόμιμη επιβολή των τελών πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται στην απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου, ότι λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης 

προκαλούνται σε βάρος του δήμου δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού ή προκύπτει 

ανάγκη εκτέλεσης έργων για την αντιμετώπιση των σχετικών με την τουριστική κίνηση 

προβλημάτων60. Μ’ άλλα λόγια η σύνδεση των τελών παρεπιδημούντων και τελών επί 

των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων με τις αυξημένες λόγω της τουριστικής δραστηριότητας ανάγκες και 

κατά συνέπεια δαπάνες δεν προσδίδει στα τέλη αυτά ανταποδοτικό χαρακτήρα, αλλά 

ανήκουν στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων, αυτών δηλαδή που 

μπορούν να διατεθούν για την πληρωμή οποιασδήποτε νόμιμης δαπάνης61. 

 

Η συμβολή των τελών παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων 

εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 

στα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης 

 

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που εξετάστηκαν (πίνακας 4.15 και διάγραμμα 

4.3) κατά το έτος 2008, (πριν τη μείωση του ποσοστού των υπό εξέταση τελών από 

ποσοστό 2% σε 0,5%), αυτά αποτελούσαν συνολικά το 33% των ανειδίκευτων εσόδων 

της τρέχουσας χρήσης. Την αμέσως επόμενη χρονιά με τη μείωση του ποσοστού των 

τελών, αυτά έρχονται να αποτελέσουν συνολικά μόλις το 11,42% του συνόλου των 

ανειδίκευτων εσόδων του δήμου και να μειώσουν αισθητά τα συνολικά έσοδα αυτού, 

ενώ το 2010 το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμη περισσότερο (10,81%). 

                                                             
59 ΣτΕ 2817/2000 και 791/1994, Γνωμ. ΝΣΚ Ολ 47/1994 
60 ΣτΕ 2486/93 και 3389-90/87 
61 Σε περίπτωση όμως που τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού δεν καλύπτουν τις δαπάνες της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού αυτές δύναται να καλύπτονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 25/75 σύμφωνα με το οποίο «Προκειμένου περί δήμων και κοινοτήτων 

επιβαρυνομένων δι' ηυξημένων δαπανών καθαριότητος, λόγω τουριστικής κινήσεως, επιτρέπεται όπως, 

δι'αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, διατίθεται δια την αντιμετώπισιν των δαπανών 

τούτων ποσόν μέχρι του ημίσεως των εκ των εισπραττομένων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί 

των εκδιδομένων λογαριασμών». 
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Πίνακας 4.15: Ανειδίκευτα ίδια έσοδα τρέχουσας χρήσης. Έτη 2008 – 2010. Στοιχεία απολογισμού. 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2008 - 2010        

  ΕΤΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΑ 879.768,54 € 202.095,73 € 152.860,17 € 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 704.962,53 € 170.154,53 € 165.427,92 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 4.508.778,02 € 3.261.044,05 € 2.943.529,65 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2008 - 2010        

    

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 18,00% 6,20% 5,19% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 15,00% 5,222% 5,62% 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

Μετά το 2011 με την ισχύ του Προγράμματος « Καλλικράτης», ο δήμος Ρεθύμνης 

συμπεριέλαβε στα διοικητικά του όρια και τους προϋπάρχοντες δήμους Αρκαδίου, 

Λαππαίων, Ρεθύμνης και Νικηφόρου Φωκά. Ειδικά με τη συγχώνευση του 

προϋπάρχοντος δήμου Αρκαδίου, συμπεριελήφθησαν στα διοικητικά όρια του δήμου 

Ρεθύμνης οι μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής που εκτείνεται από τον 

Πλατανιά ως τη Σκαλέτα, αλλά και τις λοιπές επιχειρήσεις με αντικείμενα 

δραστηριότητας συναφή με τον τουρισμό. Κατά συνέπεια τα έσοδα του δήμου 

αυξάνονται λόγω της ενσωμάτωσης των τελών που καταβάλλουν οι προαναφερόμενες 

επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό το μερίδιο των τελών παρεπιδημούντων και των τελών 

επί των ακαθαρίστων εσόδων στο σύνολο των ανειδίκευτων εσόδων χρήσης φτάνει στο 

14,62% για το πρώτο έτος εφαρμογής του «Καλλικράτη» (2011) και με εξαίρεση τη 

χρήση 2012, που παρουσιάζει πτώση, ακολουθεί αυξητική πορεία φτάνοντας μάλιστα 

στο 22,72% στη χρήση 2018 (Πίνακας 4.16 και διάγραμμα 4.3), επιβεβαιώνοντας την 

άποψη ότι ο τουρισμός αποτελεί ανάχωμα στην ύφεση και ατμομηχανή για την 

οικονομία εν μέσω της κρίσης, καθώς αποτελεί μια σταθερή πηγή εσόδων για το 

συγκεκριμένο δήμο. 
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Πίνακας 4.16: Ανειδίκευτα ίδια έσοδα τρέχουσας χρήσης. Έτη 2011 – 2018. Στοιχεία απολογισμού. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2011 - 2018 

  ΕΤΟΣ 2011 ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2013 

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΑ 325.367,58 € 295.197,57 € 422.101,74 € 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 195.148,44 € 177.887,79 € 253.384,30 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 3.559.621,79 € 3.413.020,99 € 3.634.763,82 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 9,14% 8,65% 11,61% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5,48% 5,21% 6,97% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 14,62% 13,86% 18,58% 

  ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2016 

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΑ 436.608,95 € 416.275,73 € 478.985,07 € 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 292.154,87 € 278.889,06 € 323.247,13 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 3.907.680,17 € 3.686.485,26 € 4.010.010,65 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 11,17% 11,29% 11,94% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 7,48% 7,57% 8,06% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 18,65% 18,86% 20,01% 

 

 

 

 

 

 

    

 ΕΤΟΣ 2017 ΕΤΟΣ 2018 

   

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΑ 593.882,25 € 704.908,38 € 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 381.352,69 € 411.237,43 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: 4.613.359,81 € 4.964.609,86 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 12,87% 14,20% 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 8,27% 8,28% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 21,14% 22,48% 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 
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Διάγραμμα 4.3: Η συμμετοχή των τελών παρεπιδημούντων και των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων 

στα ανειδίκευτα ίδια έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης 

 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Επιπροσθέτως και σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τη διαμονή και τα έσοδα από την 

εστίαση και τις λοιπές σχετιζόμενες με τον τουρισμό δραστηριότητες, όπως αυτά 

υπολογίζονται δια της απόδοσης των υπό εξέταση τελών, διαπιστώνεται ότι για τα 

πρώτα χρόνια της κρίσης η διαμονή παρουσιάζει περισσότερο έντονη πτωτική πορεία 

σε σχέση με την εστίαση που έχει ελαφρά πτώση, πράγμα που προφανώς οφείλεται στη 

στήριξη του τομέα της εστίασης και από τον ντόπιο πληθυσμό62. Μετά το 2012 όμως 

η αυξητική πορεία στο χώρο της διαμονής είναι πολύ πιο έντονη σε σχέση  με αυτή της 

εστίασης (διάγραμμα 4.4 και 4.5).   

                                                             
62 Σύμφωνα με τον Νικολαΐδη (2017) η συμπερίληψη της «εστίασης» στον τουρισμό αποτελεί σημαντική 

πηγή υπερεκτίμησης της συμβολής του τουρισμού στην οικονομία και την απασχόληση. 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ρ. ΧΡΗΣΗ 2008

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ρ. ΧΡΗΣΗ 2009

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ρ. ΧΡΗΣΗ 

2011

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ρ. ΧΡΗΣΗ 

2018 
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Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Εξετάζοντας διαχρονικά την τριμηνιαία εξέλιξη των εσόδων από τις δραστηριότητες 

της διαμονής και της εστίασης και λοιπές σχετικές με τον τουρισμό δραστηριότητες 

(διαγράμματα 4.6 – 4.10), εμφανέστατη γίνεται η έντονη εποχικότητα που 

χαρακτηρίζει το επιχειρείν γύρω από τον τουρισμό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των 

εσόδων, ειδικά από τη διαμονή, καταγράφεται στο 3ο τρίμηνο του έτους. Το πρώτο 
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Διάγραμμα 4.4: ΔΙΑΜΟΝΗ / ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  2008 - 2010

ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Διάγραμμα 4.5: ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2011 - 2018

ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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τρίμηνο τα έσοδα είναι σχεδόν ανύπαρκτα, το 2ο τρίμηνο καταγράφεται μία άνοδος που 

σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περιόδου, ενώ σημαντικό φαίνεται το ύψος 

των εσόδων στο 4ο τρίμηνο. Η εικόνα αυτή προφανώς καταδεικνύει την εξάρτηση του 

τουριστικού φαινομένου στο Ρέθυμνο από τα κυρίαρχα προιόντα του, τον ήλιο και τη 

θάλασσα, και συγχρόνως δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να 

κατευθυνθεί κάθε προσπάθεια ενίσχυσης του τομέα με τη νευραλγική θέση στην 

οικονομία του Ρεθύμνου, ήτοι την κατεύθυνση του «τουρισμού όλο το χρόνο» μέσα 

από την προώθηση και άλλων μορφών του όπως ο αθλητικός, ο αγροτοτουρισμός, ο 

συνεδριακός, ο μαθητικός τουρισμός. 

 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 
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Διάγραμμα 4.6: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ / ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2008

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΛΠ
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Διάγραμμα 4.7: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ / ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2009

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, Κ.ΛΠ.
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Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 
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Διάγραμμα 4.8: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ / ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2013

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΛΠ
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ΔΙΑΓΡ ΑΜΜΑ 4 . 9 :  Τ Ρ ΙΜΗ ΝΙΑΙΑ ΕΞ ΕΛΙΞ Η  Τ ΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ /  ΕΣΤ ΙΑΣΗ Σ 2015

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΛΠ
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Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Περαιτέρω και δεδομένου ότι η δραστηριότητα της εστίασης αποτελεί κατά ένα μεγάλο 

μέρος της έσοδο των μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η εξέταση των εσόδων διά της απόδοσης των υπό εξέταση τελών ανά επιχείρηση και 

ανά κατηγορία βιβλίων. Υπό το πρίσμα αυτό στις επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας 

εντάσσονται κατά κύριο λόγο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κάποιες επιχειρήσεις 

εστίασης και λοιπών δραστηριοτήτων λ.χ. ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ενώ στις 

επιχειρήσεις με Β’ κατηγορία βιβλίων εντάσσονται οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων 

δωματίων, διαμερισμάτων, επαύλεων, οι επιχειρήσεις εστίασης, ήτοι εστιατόρια, καφέ, 

σνακ μπαρ, οβελιστήρια, αναψυκτήρια, κ.λπ., οι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, 

μοτοποδηλάτων και οι λοιπές δραστηριότητες όπως τουριστικά είδη, είδη λαϊκής 

τέχνης, ενοικιάσεις ομπρελοκαθισμάτων και λοιπών ειδών που χρησιμοποιούνται στην 

παραλία, κ.λπ.. Από την εξέταση των προαναφερόμενων στοιχείων ( διάγραμμα 4.11 

και 4.12) διαπιστώνεται ότι στη Γ’ κατηγορία βιβλίων επικρατούν τα ξενοδοχεία, με 

την παρουσία των λοιπών δραστηριοτήτων να είναι ελάχιστη, ενώ στη Β’ κατηγορία 

βιβλίων επικρατεί ο τομέας της εστίασης και ακολουθεί ο τομέας της διαμονής, ενώ 

εμφανής είναι και στις δύο περιπτώσεις ο εποχιακός χαρακτήρας του επιχειρείν στον 

τουρισμό και δη στη διαμονή. 
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Διάγραμμα 4.10: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ / ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2018

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΛΠ
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Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

 

 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 
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Διάγραμμα 4.11: μηνιαία εξέλιξη εσόδων επιχειρήσεων με Γ' 

κατηγορία βιβλίων

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
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Διάγραμμα 4.12: τριμηνιαία εξέλιξη εσόδων επιχειρήσεων με Β' 

κατηγορία βιβλίων

ΔΙΑΜΟΝΗ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Β.3. Τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού 
 

Τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, παρότι δεν αποτελούν είδος 

εσόδου που αφορά αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, 

αλλά επιβάλλονται σε κάθε ακίνητο της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, κρίνεται 

σκόπιμο να μελετηθούν, όχι μόνο εξαιτίας των ειδικών διατάξεων που ισχύουν στις 

περιπτώσεις των ξενοδοχείων ύπνου, αλλά κυρίως προκειμένου να εξεταστεί η 

συμμετοχή του επιχειρείν στον τουρισμό σε ένα έσοδο που διατίθεται αποκλειστικά για 

την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, υπηρεσίες των 

οποίων οι ανάγκες αυξάνονται κατά πολύ κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. 

Άλλωστε τα εν λόγω τέλη αποτελούν ίσως τη σημαντικότερη πηγή εσόδων των δήμων, 

όχι μόνο εξαιτίας του ύψους τους, αλλά και εξαιτίας του ρόλου τους στην άσκηση 

πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Αρκεί να αναφερθεί ότι κατά τη συζήτηση της 

αναπροσαρμογής των τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, αλλά και κατά την συζήτηση 

της έγκρισης του προϋπολογισμού των δήμων, είναι το θέμα που εγείρει τις 

περισσότερες αντιπαραθέσεις μεταξύ των δημοτικών ομάδων, ενώ η ετήσια αύξηση ή 

μείωση αυτών προσελκύει το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών. 

 

Χαρακτήρας και νομική φύση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 

 

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σύμφωνα με 

το άρθρο 185 του νόμου 4555/2018, που τροποποιεί το άρθρο 1 του νόμου 25/1975,  

σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και 

προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών που αφορούν 

την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του 

ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινόχρηστων 

χώρων, καθώς και κάθε άλλης παγίως παρεχόμενης υπηρεσίας από τους δήμους που 

σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Μάλιστα η χρήση ή η δέσμευση πόρων που 

προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 

φωτισμού για την κάλυψη οποιωνδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων 

απαγορεύεται. Το ύψος του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επιφάνειας 

του εκάστοτε ακινήτου επί τον συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που 
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ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να 

παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρως στοιχειοθετημένη αιτιολόγηση για τον 

καθορισμό των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος. Η συζήτηση και η 

ψηφοφορία για την λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των 

συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων προτάσεων. Αυτό που πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να διασφαλίζεται είναι η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα. Ο νόμος 

ορίζει τις κατηγορίες και τη διαφοροποίηση των συντελεστών, δίνοντας όμως στο 

δημοτικό συμβούλιο τη δυνατότητα διαβάθμισης των γενικών συντελεστών, για 

συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αιτιολογείται 

ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης, της γεωγραφικής ζώνης, των ιδιαίτερων 

αντικειμενικών χαρακτηριστικών των ακινήτων, το βαθμό στον οποίο το κάθε ακίνητο 

επιβαρύνει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. 

Στην περίπτωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όμως ισχύουν ειδικές διατάξεις ως 

προς τον υπολογισμό των επιφανειών, επί των οποίων υπολογίζονται τα υπό εξέταση 

τέλη, οι οποίες υποχρεώνουν  τους δήμους να προσδιορίσουν πλασματικό εμβαδό. 

Συγκεκριμένα: α) οι χώροι των ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο και οι βοηθητικοί 

αυτών χώροι θεωρούνται ως κατοικίες και τα επί αυτών των χώρων τέλη υπολογίζονται 

με τον συντελεστή των κατοικιών, που είναι και ο χαμηλότερος των συντελεστών, ενώ 

οι υπόλοιποι χώροι (εστιατόρια, καταστήματα, γραφεία, αίθουσες διαλέξεων κ.λπ.) 

θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία των λοιπών ακινήτων και τα επί αυτών τέλη 

υπολογίζονται με τον ισχύοντα για την κάθε κατηγορία συντελεστή β) επειδή συνήθως 

οι επιφάνειες που καλύπτουν οι επιχειρήσεις αυτές είναι μεγάλες, εφαρμογή έχουν οι 

διατάξεις που προβλέπουν ότι με απόφαση δημοτικού συμβουλίου  για τους 

στεγασμένους χώρους μέχρι έξι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ή άνω των χιλίων 

τετραγωνικών μέτρων η επιφάνεια μειώνεται κατά 25% και για τους μη στεγασμένους 

χώρους μέχρι έξι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ή άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων 

η επιφάνεια μειώνεται κατά 50% γ) ως εποχιακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

καταβάλουν τέλη καθαριότητας ανάλογα προς το χρόνο λειτουργίας τους, εφόσον 

υποβληθεί από τον υπόχρεο υπεύθυνη δήλωση και οριστεί με απόφαση δημοτικού 

συμβουλίου ο χρόνος της εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης (άρθρο 1 και 2 του 

Ν25/75, άρθρο 5 του Ν. 429/76 και άρθρο 1 του Ν. 1080/80). Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση του Δήμου Ρεθύμνης και όταν πρόκειται να 
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υπολογιστούν επιφάνειες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επί των οποίων επιβάλλονται 

τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, προσδιορίζεται πλασματικό εμβαδό 

λαμβανομένης υπόψη της χρήσης των χώρων, ενώ δεν έχει οριστεί συντελεστής 

μειωμένος για επιφάνειες άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων, ούτε έχει υποβληθεί 

στο δημοτικό συμβούλιο, μέχρι σήμερα, αίτημα από ξενοδοχειακή επιχείρηση για 

αναγνώριση της εποχιακής λειτουργίας της. 

 

Εξέταση των εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης από την επιβολή τελών 

καθαριότητας και φωτισμού 

 

Εξετάζοντας τα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης που αφορούν σε τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού διαπιστώνεται ότι το συνολικό εμβαδό των επιφανειών επί των οποίων 

υπολογίζονται τα εν λόγω τέλη μέχρι το έτος 2018 έχει διαμορφωθεί σε 3.997.705,00 

τ.μ. από τα οποία 2.684.900,00 τ.μ. αφορούν επιφάνειες με χρέωση οικίας και 

1.312.805,00 τ.μ. αφορούν επιφάνειες με χρέωση επαγγελματική (πίνακας 4.17 και 

διάγραμμα 4.13).  

 

Πίνακας 4.17: Εμβαδό των επιφανειών της πόλης και των οικισμών επί των οποίων υπολογίζονται 

τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού τα οποία εισπράττει ετησίως ο Δήμος Ρεθύμνης ανά κατηγορία . 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΠΟΛΗΣ ΣΕ τ.μ. 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ τ.μ.  ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ τ.μ. 

ΟΙΚΙΑΚΟ 1.611.154,00 1.073.746,00 2.684.900,00 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 637.656,00 675.149,00 1.312.805,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ τ.μ.: 3.997.705,00 
Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 
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Διάγραμμα 4.13: Επιφάνειες της πόλης και των οικισμών επί των οποίων υπολογίζονται τα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού τα οποία εισπράττει ετησίως ο Δήμος Ρεθύμνης ανά κατηγορία 

 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Εξετάζοντας περαιτέρω το είδος της δραστηριότητας που ασκείται στους χώρους για 

τους οποίους τα τέλη υπολογίζονται με τον επαγγελματικό συντελεστή  διαπιστώνεται 

ότι το 9,93% του συνόλου των επιφανειών και το 30,25% των επιφανειών επί των 

οποίων τα τέλη υπολογίζονται με το επαγγελματικό συντελεστή αποτελούν οι 

επιφάνειες των ξενοδοχείων, ενώ οι επιφάνειες επί των οποίων ασκείται δραστηριότητα 

συναφής με τον τουρισμό (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστίαση) αποτελούν το 

11,31% του συνόλου και το 34,45% των επιφανειών επαγγελματικού τιμολογίου 

(πίνακας 4.18 και διάγραμμα 4.14). Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οι επιφάνειες που 

διατίθενται για διαμονή είναι περισσότερες στους οικισμούς απ’ ότι στην πόλη του 

Ρεθύμνου, ενώ αντιθέτως οι επιφάνειες εστίασης της πόλης είναι σχεδόν οι διπλάσιες 

των επιφανειών στους οικισμούς.  
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ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕ τ.μ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ τ.μ. 
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Πίνακας 4.18: Εμβαδό των επιφανειών της πόλης και των οικισμών, στις οποίες ασκείται κάποιου 

είδους δραστηριότητα, επί των οποίων υπολογίζονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που 

εισπράττει ετησίως ο Δήμος Ρεθύμνης ανά κατηγορία . 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΠΟΛΗΣ ΣΕ τ.μ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ τ.μ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

τ.μ.  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  165.824,00 231.282,00 397.106,0063 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΩΜΑΤΙΑ κλπ 13.046,00 16.034,00 29.080,00 

ΕΣΤΙΑΣΗ 17.719,00 8.309,00 26.028,00 
ΛΟΙΠΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 441.067,00 419.524,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

452.214,00τ.μ. 

  

  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

11,31% 

  

  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

34,45% 
  

  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

9,93% 

  

  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

30,25% 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 Πρόκειται για το πλασματικό εμβαδό των επιφανειών που καλύπτουν τα ξενοδοχεία. Το πραγματικό 

εμβαδό αυτών υπολογίζεται σε 514.563,00 τ.μ.  
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Διάγραμμα 4.14: Πως κατανέμονται οι επιφάνειες της πόλης και των οικισμών, στις οποίες ασκείται 

κάποιου είδους δραστηριότητα, και επί των οποίων υπολογίζονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

τα οποία εισπράττει ετησίως ο Δήμος Ρεθύμνης ανά κατηγορία. 

 

 

Μεταφράζοντας το εμβαδό των επιφανειών σε έσοδα64 από το συνολικό ποσό των 

5.583.471,91 € που εισπράχθηκε και αφορούσε σε τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

για το έτος 2018, το ποσό που κατεβλήθη από επιτηδευματίες διαμονής και εστίασης 

υπολογίζεται σε 1.125.544,22 €, ήτοι ποσοστό 20,16% του συνόλου.  Φαίνεται από τα 

προαναφερόμενα ότι η συμμετοχή του τουρισμού στα ανταποδοτικά έσοδα 

καθαριότητας και φωτισμού είναι αρκετά σημαντική αφού καλύπτει περίπου το ένα 

πέμπτο αυτών κατά συνέπεια και το ένα πέμπτο των εξόδων των παρεχόμενων 

υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού.  

 

Η συμβολή του τουρισμού στα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης 
 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η συμβολή του τουρισμού στα δημοτικά έσοδα σκόπιμο 

κρίνεται στο σημείο αυτό να εξεταστούν και οι εισπράξεις που γίνονται σε κάθε έτος 

και αφορούν τέλη και δικαιώματα παρελθόντων ετών καθώς και τα πρόστιμα65 που 

                                                             
64 Με την υπ’ αριθμόν 413/217 απόφαση δημοτικού συμβουλίου ορίζεται συντελεστής για 

επαγγελματικούς χώρους 3,64€/τ.μ. για την πόλη του Ρεθύμνου και 1,70€/τ.μ. για τους οικισμούς 
65 Επί παραδείγματι στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς 

δήλωσης ή μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων καθώς 

και επί των τελών παρεπιδημούντων, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο ίσο με το  2% του  
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ΕΣΤΙΑΣΗ ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕ τ.μ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ τ.μ.
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επιβάλλονται επί των συγκεκριμένων τελών  για την εκπρόθεσμη καταβολή τους 

(πίνακες 4,19, 4,20, 4,21). Η σκοπιμότητα της εξέτασης των εισπράξεων που αφορούν 

τέλη και δικαιώματα παρελθόντων ετών έγκειται στο ότι αυτές συμπεριλαμβάνονται 

στο σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων κάθε έτους. 

Πίνακας 4.19: Σύνολο εισπράξεων τελών και δικαιωμάτων κοινόχρηστων χώρων ετών 2008 - 2018 

 ΕΤΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ 

ΧΡΗΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 

2008 54.972,99 € 4.140,94 € 331.596,36 € 23.805,00 € 8.605,62 € 

2009 50.312,06 € 6.575,05 € 327.821,09 € 0,00 € 12.004,36 € 

2010 92.468,92 € 17.455,10 € 338.532,71 € 14.085,63 € 7.878,72 € 

2011 86.423,40 € 3.748,93 € 471.699,78 € 26.883,63 € 3.350,03 € 

2012 81.855,14 € 10.501,76 € 500.220,37 € 7.592,83 € 16.094,90 € 

2013 71.106,91 € 2.249,06 € 514.470,67 € 17.173,90 € 10.848,30 € 

2014 91.174,73 € 11.340,20 € 495.059,27 € 10.484,79 € 31.310,38 € 

2015 100.384,01 € 7.261,36 € 418.514,84 € 0,00 € 9.939,23 € 

2016 112.349,23 € 1.310,82 € 427.837,91 € 3.562,50 € 8.843,74 € 

2017 110.272,73 € 3.439,65 € 479.491,99 € 6.505,37 € 36.801,38 € 

2018 115.817,25 € 2.880,98 € 466.010,09 € 2.877,96 € 29.104,51 € 
Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

Πίνακας 4.20: Σύνολο εισπράξεων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων 

εσόδων ετών 2008 - 2018 

 ΕΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ - 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 

2008 879.768,54 € 82.223,72 € 704.962,53 € 671.775,85 € 36.817,97 € 

2009 202.095,73 € 86.976,08 € 170.154,53 € 145.296,38 € 64.670,90 € 

2010 152.860,17 € 24.995,42 € 165.427,92 € 230.758,32 € 18.090,27 € 

2011 325.367,58 € 167.367,40 € 195.148,44 € 192.345,81 € 97.101,26 € 

2012 295.197,57 € 140.496,77 € 177.887,79 € 199.377,41 € 123.362,93 € 

2013 422.101,74 € 198.061,10 € 253.384,30 € 127.192,87 € 95.507,77 € 

2014 436.608,95 € 166.113,44 € 292.154,87 € 276.951,03 € 58.034,48 € 

2015 416.275,73 € 60.343,29 € 278.889,06 € 139.766,80 € 42.785,87 € 

2016 478.985,07 € 174.061,11 € 323.247,13 € 134.670,62 € 68.061,10 € 

2017 593.882,25 € 176.708,64 € 381.352,69 € 181.558,34 € 74.120,18 € 

2018 704.908,38 € 83.037,64 € 411.237,43 € 191.287,52 € 84.912,29 € 

                                                             
τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το ισόποσο του τέλους ( άρθρα 6 και 7 Ν 1080/80 

και άρθρο 18 Ν. 2946/2001). 
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Πίνακας 4.21: Σύνολο εισπράξεων τελών καθαριότητας και φωτισμού ετών 2008 - 2018 

  ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ66 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 

2008 521.341,33 € 85.702,54 € 232,18 € 

2009 605.437,90 € 114.504,18 € 1.414,03 € 

2010 611.852,54 € 135.738,94 € 1.188,70 € 

2011 728.017,03 € 170.694,25 € 2.444,27 € 

2012 861.263,30 € 219.483,78 € 4.109,67 € 

2013 844.716,36 € 192.272,73 € 4.050,94 € 

2014 866.481,21 € 154.279,46 € 2.397,22 € 

2015 835.745,91 € 157.136,38 € 2.786,61 € 

2016 923.672,33 € 224.876,58 € 9.203,40 € 

2017 997.198,08 € 405.734,13 € 24.264,14 € 

2018 931.451,56 € 263.814,86 € 23.144,92 € 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

Αθροίζοντας τα εισπραχθέντα ποσά που αφορούν στα τέλη κοινοχρήστων χώρων, τέλη 

παρεπιδημούντων – ακαθαρίστων και στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία 

αποδίδονται, ως έχει γίνει δεκτό στην παρούσα εργασία, από τους επιτηδευματίες του 

τουρισμού και συγκρίνοντάς τα με το σύνολο των εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης, 

διαπιστώνεται ότι κατά τη δεκαετία 2008 – 2018, οι επιχειρήσεις που σχετίζονται 

άμεσα με τον τουρισμό συμβάλουν στα δημοτικά έσοδα κατά μέσο όρο σε ποσοστό 

6,15%. Για το ίδιο διάστημα τα έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 

υπηρεσιών δηλαδή τα έσοδα από το Φρούριο Φορτέτζα και τα έσοδα από χώρους 

στάθμευσης συμβάλουν στα δημοτικά έσοδα κατά μέσο όρο σε ποσοστό 2,17%. Μ’ 

άλλα λόγια η συμβολή του τουρισμού στα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης για τη δεκαετία 

2008 – 2018 ήταν κατά μέσο όρο ποσοστό 8,32% επί του συνόλου αυτών. 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προέρχονται από τους επιτηδευματίες του τουρισμού 

υπολογίστηκαν στο 20% του συνολικού εισπραχθέντος ποσού των εν λόγω τελών.  
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Πίνακας 4.22: Η συμβολή του τουρισμού στο σύνολο των εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης 

ΕΤΗ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 

ΔΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

  

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

εισπραχθέντα 

ποσά 

ποσοστό 

εισπραχθέντων 

από το 

επιχειρειν 

στον τουρισμό 

επί του 

συνόλου των 

εσόδων  

εισπραχθέντα 

ποσά 

ποσοστό 

εισπραχθέντων από 

την εκμετάλλευση 

έργων και παροχή 

υπηρεσιών επί του 

συνόλου των εσόδων  

2008 38.862.936,87 € 3.406.460,36 € 8,77% 824.258,42 € 2,12% 

2009 34.817.322,91 € 2.205.375,21 € 6,33% 873.591,90 € 2,51% 

2010 33.088.080,23 € 1.811.333,36 € 5,47% 861.994,50 € 2,61% 

2011 39.766.036,33 € 2.470.591,81 € 6,21% 807.464,87 € 2,03% 

2012 53.804.044,54 € 2.637.444,23 € 4,90% 752.655,37 € 1,40% 

2013 47.158.752,72 € 2.753.136,65 € 5,84% 897.749,78 € 1,90% 

2014 53.312.079,59 € 2.892.390,03 € 5,43% 1.034.127,66 € 1,94% 

2015 53.791.151,05 € 2.469.829,09 € 4,59% 1.013.967,11 € 1,89% 

2016 44.146.919,87 € 2.890.681,53 € 6,55% 1.006.083,19 € 2,28% 

2017 47.489.288,36 € 3.471.329,57 € 7,31% 1.211.322,52 € 2,55% 

2018 53.023.080,02 € 3.310.485,40 € 6,24% 1.406.409,95 € 2,65% 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

 

Σκόπιμη όμως κρίνεται η εξέταση των συναρτώμενων με τον τουρισμό εσόδων και στο 

πλαίσιο της κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησής τους, η εξέταση δηλαδή της 

συμμετοχής τους στα ίδια έκτακτα και στα ίδια ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου (πίνακες 

4.23, 4.24). 

 

Πίνακας 4.23: ίδια έσοδα Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ: 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : 448.714,28 € 0,00 € 448.714,28 € 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ: 4.101.235,92 € 863.373,94 € 4.964.609,86 € 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ : 4.731.697,80 € 0,00 € 4.731.697,80 € 

ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: 646.784,73 € 0,00 € 646.784,73 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 9.928.432,73 € 863.373,94 € 10.791.806,67 € 
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Πίνακας 4.24: Η συμμετοχή των εσόδων που άμεσα ή έμμεσα συναρτώνται με τον τουρισμό στα ίδια 

τακτικά και στα ίδια ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης το έτος 2018 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 

  
ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : 448.714,28 € 0,00 € 0,00 €   

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ: 4.101.235,92 € 863.373,94 € 3.104.383,10 € 62,53% 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: 4.731.697,80 € 0,00 € 931.451,56 € 19,69% 

ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: 646.784,73 € 0,00 € 0,00 €   

ΣΥΝΟΛΑ: 9.928.432,73 € 863.373,94 € 4.035.834,66 € 37,40% 
Πηγή: Αρχεία Δήμου Ρεθύμνης 

Από τη διαχρονική εξέταση της συμμετοχής των εσόδων που συναρτώνται άμεσα με 

τον τουρισμό67, δηλαδή των τελών από το Φρούριο Φορτέτζα, των δικαιωμάτων από 

τη χρήση αιγιαλού, των τελών χρήσης πεζοδρομίων, των τελών διαμονής 

παρεπιδημούντων και τα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων συναφών με την 

αναψυχή και την εστίαση δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της ομαδοποίησης και 

κατηγοριοποίησής τους, ως τακτικά και ανειδίκευτα ίδια έσοδα και λαμβάνοντας 

υπόψη τις εισπράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση και όχι τα εισπραττόμενα 

ποσά που αφορούν παρελθόντα έτη,  προκύπτει ότι κατά τα έτη 2008 – 2018 ο 

τουρισμός κατά μέσο όρο συμβάλει σε ποσοστό 47,54% στο σύνολο των ανειδίκευτων 

ιδίων εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης και κατά ποσοστό 22,78% στο σύνολο των 

τακτικών ιδίων εσόδων του (πίνακας 4.25, διάγραμμα 4.15).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Σκόπιμο κρίνεται να μη συμπεριληφθούν τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης διότι 

θα οδηγούσαν ίσως σε μια υπερεκτίμηση της συμβολής του τουρισμού στα έσοδα του Δήμου. 
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Πίνακας 4.23: Ποσοστό συμμετοχής των εισπραχθέντων εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης που συναρτώνται 

με τον τουρισμό επί του συνόλου των ιδίων ανειδίκευτων και επί του συνόλου των ιδίων τακτικών 

εσόδων του. 

ΕΤΗ ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΙΔΙΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

ΑΠΌ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

2008 7.222.752,27 € 4.508.778,02 € 2.582.061,42 € 
57,27% 35,75% 

2009 6.504.843,21 € 3.261.044,05 € 1.231.034,41 € 
37,75% 18,92% 

2010 7.003.848,46 € 2.943.529,65 € 1.211.622,72 € 
41,16% 17,30% 

2011 7.163.735,36 € 3.559.621,79 € 1.512.553,93 € 
42,49% 21,11% 

2012 8.032.005,05 € 3.413.020,99 € 1.426.039,33 € 
41,78% 17,75% 

2013 8.235.678,04 € 3.634.763,82 € 1.821.332,09 € 
50,11% 22,12% 

2014 8.570.734,35 € 3.907.680,17 € 1.978.828,59 € 
50,64% 23,09% 

2015 8.260.369,08 € 3.686.485,26 € 1.840.336,48 € 
49,92% 22,28% 

2016 8.956.481,47 € 4.010.010,65 € 1.966.435,49 € 
49,04% 21,96% 

2017 9.633.830,46 € 4.613.359,81 € 2.346.261,51 € 
50,86% 24,35% 

2018 9.928.432,73 € 4.964.609,86 € 2.575.201,15 € 
51,87% 25,94% 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 

Διάγραμμα 4.15: Διαχρονική εξέλιξη της συμμετοχής των εσόδων από τον τουρισμό στα ίδια 

ανειδίκευτα και στα ίδια τακτικά έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης

 

Πηγή: Αρχείο Δήμου Ρεθύμνης 
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Συμπεράσματα 
 

Όπως προέκυψε από την μελέτη της κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης των εσόδων 

του Δήμου Ρεθύμνης  το μεγαλύτερο τμήμα αυτών, προέρχεται από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και από τους ίδιους πόρους του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

τα έσοδα των δήμων από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται από τις 

δαπάνες προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνται από κάθε δήμο στη διάρκεια 

μιας προγραμματικής περιόδου, ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τα τελευταία 

χρόνια έχει περιοριστεί, εξαιτίας του προγράμματος σταθεροποίησης και ότι ο 

δανεισμός για λειτουργικές δαπάνες, ακόμη και για επενδύσεις, σχεδόν αποκλείεται 

εξαιτίας του αυστηρού νομικού πλαισίου που τον διέπει, τα ίδια έσοδα, που καλύπτουν 

συνήθως το ήμισυ των δαπανών των προϋπολογισμών των δήμων, αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία. Το ύψος των ιδίων εσόδων διαφέρει από δήμο σε δήμο, καθώς εξαρτάται από 

τον πληθυσμό του κάθε δήμου, το χαρακτήρα του (νησιωτικό, ορεινό ή πεδινό), την 

τοπική μορφή της οικονομίας (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, γεωργία), τη δημοτική 

περιουσία κ.λπ.  

Ιδιαίτερα για δήμους τουριστικούς, όπως ο δήμος Ρεθύμνης, είναι απαραίτητη η 

εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου εσόδων, διότι έτσι δίνεται η δυνατότητα 

βελτίωσης των παρεχόμενων από το δήμο υπηρεσιών, αλλά και υλοποίησης έργων 

υποδομής που συμβάλλουν εν τέλει και στην βελτίωση της ζωής του ντόπιου 

πληθυσμού. Άλλωστε η οικονομική δυσχέρεια ενός δήμου αναπόφευκτα οδηγεί στην 

κατάρρευση υπηρεσιών όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η καθαριότητα ή το οδικό 

δίκτυο και στην περίπτωση αυτή, πέρα από τις συνέπειες στην ποιότητα ζωής των 

δημοτών, οι δήμοι παύουν να είναι ελκυστικοί ως προορισμοί και οδηγούνται σε 

υποβαθμισμένο τουριστικό προϊόν. Ο ίδιος ο τουριστικός τομέας φαίνεται να 

συμβάλλει σημαντικά στα έσοδα ενός Δήμου, έσοδα τα οποία η δημοτική αρχή 

επιστρέφει στην τοπική κοινωνία με τη μορφή υπηρεσιών και έργων υποδομής. 

Ειδικότερα: 

Από την εξέταση των εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης, τα οποία αφορούν σε τέλη και 

δικαιώματα που συναρτώνται με το φαινόμενο του τουρισμού, η συμβολή του εν λόγω 

οικονομικού τομέα στο σύνολο των εσόδων του Δήμου φαίνεται να είναι σημαντική, 

πολλώ δε μάλλον αν ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μοιάζει να 
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μεταφέρει το δυναμισμό της και σε άλλα είδη εσόδων, η εισπραξιμότητα των οποίων 

αυξάνεται κατά την τουριστική περίοδο, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής αυτής, 

όπως προέκυψε από την εξέταση των τελών χρήσης δημοτικών χώρων στάθμευσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και τα έσοδα του Δήμου από τη διάθεση της ακίνητης 

περιουσίας του φαίνεται να επηρεάζονται, αφού από τα είκοσι ένα αστικά ακίνητα που 

μισθώνει ο Δήμος Ρεθύμνης τα εννέα χρησιμοποιούνται για άσκηση δραστηριοτήτων 

εστίασης ή πώλησης τουριστικών ειδών. Κυριότερος ρυθμιστής της τουριστικής 

εξέλιξης μοιάζει να είναι ο ξενοδοχειακός κλάδος που καταλαμβάνει περίπου το 30% 

των επιφανειών επί των οποίων ασκείται κάποιου είδους δραστηριότητα και φαίνεται 

να κατέχει την μερίδα του λέοντος στα έσοδα έναντι των επιτηδευματιών με 

αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με τον τουρισμό. Κατά συνέπεια ο εν λόγω 

κλάδος είναι αυτός που αποδίδει στο Δήμο Ρεθύμνης το μεγαλύτερο μέρος των τελών 

και δικαιωμάτων που προέρχονται από τους επιτηδευματίες με δραστηριότητα 

τουριστικού χαρακτήρα.   

Η συμβολή του τουρισμού στα έσοδα του Δήμου Ρεθύμνης φαίνεται να είναι 

σημαντική, αφού για τη δεκαετία 2008 – 2018 οι εισπράξεις από τον τουρισμό 

αποτελούν κατά μέσο όρο ποσοστό 8,32% του συνόλου των εσόδων του, ενώ 

αποτελούν κατά μέσο όρο το 47,5% των ιδίων ανειδίκευτων εσόδων του και το 22,68% 

των τακτικών ιδίων εσόδων του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά την τελευταία 

πενταετία το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων που συναρτώνται άμεσα με τον 

τουρισμό στα ίδια ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου είναι γύρω στο 50%, πολύ κοντά 

δηλαδή στο ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι εισπράξεις από τον τουρισμό επί του 

συνόλου των εισπράξεων από τις εξαγωγές της χώρας. Το πλεονέκτημα ενός δήμου 

του οποίου τα έσοδα και μάλιστα τα ίδια ανειδίκευτα έσοδα, αυτά δηλαδή που μπορεί 

να διαθέσει για την πληρωμή κάθε είδους νόμιμης δαπάνης, ενισχύονται διά του 

τουρισμού είναι αδιαμφισβήτητο, καθώς έτσι αυξάνονται οι δυνατότητές του για 

βελτίωση των υπηρεσιών και για την εκτέλεση έργων με ίδιους πόρους και μειώνεται 

η εξάρτησή του από το κεντρικό κράτος.  

Αυτό που επίσης μπορεί να υποστηριχθεί από την εξέταση των συναρτώμενων με τον 

τουρισμό εσόδων του Δήμου Ρεθύμνης είναι ότι παρουσιάζουν μία σοβαρή πτώση 

κατά το έτος 2009, με την αρχή δηλαδή της οικονομικής κρίσης η οποία συνεχίζεται  

τα επόμενα έτη. Η ανοδική πορεία των εν λόγω εσόδων αρχίζει ουσιαστικά το έτος 

2013 και κορυφώνεται το 2018.  Η συμβολή του επιχειρείν στον τουρισμό φαίνεται να 
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είναι αξιόλογη και στην περίπτωση της ανταποδοτικότητας, αφού περίπου το ένα 

πέμπτο των τελών καθαριότητας και φωτισμού εισπράττονται από τους επιτηδευματίες 

που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, οι οποίοι κατά τον τρόπο αυτό συμβάλλουν 

στα έξοδα των αντίστοιχων υπηρεσιών κατά το ίδιο μέρος. 

Από την παρακολούθηση των εισπράξεων κατά περιόδους του ίδιου έτους 

παρατηρήθηκε ότι το χαμηλό επίπεδο αυτών κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου 

εκάστου έτους, ακολουθείται από την αύξηση που παρουσιάζεται στη διάρκεια του 2ου 

τριμήνου, με την έναρξη δηλαδή της τουριστικής περιόδου. Τα υψηλότερα ποσά 

εισπραχθέντων εσόδων καταγράφονται στο 3ο  τρίμηνο εκάστου έτους, ήτοι την 

περίοδο αιχμής της τουριστικής δραστηριότητας, ενώ σημαντικά είναι  και τα ποσά 

εισπραχθέντων εσόδων το 4ο τρίμηνο. Αυτό που προφανώς καταδεικνύει η διακύμανση 

αυτή των εισπράξεων είναι ο εποχικός συγκεντρωτισμός του προσφερόμενου 

προϊόντος, φαινόμενο που θα πρέπει να βελτιωθεί διά της αύξησης του αριθμού των 

επισκεπτών την άνοιξη και το φθινόπωρο. Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί υπέρβαση 

θεσμικών παραγόντων, όπως ο χρόνος των αδειών εργαζομένων ή οι σχολικές 

διακοπές, που περιορίζουν το διάστημα των διακοπών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

αλλά και τον εντοπισμό στοχευμένων τουριστικών αγορών, όπως συνταξιούχοι, 

σύνεδροι, κ.λπ., που δεν υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς. Επιπροσθέτως η 

επανατοποθέτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην αντίληψη των 

επισκεπτών αλλά και των πρακτόρων τουρισμού, με την ανάδειξη πλούσιων φυσικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

δύναται να συμβάλει στη μείωση της εποχικότητας του τουριστικού φαινομένου. 
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Επίλογος 
 

Ο τουρισμός, ως εργαλείο ανάπτυξης, πρέπει να είναι αποδεκτός από το σύνολο της 

τοπικής κοινωνίας και να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή των επιχειρηματιών, των 

κατοίκων και των τοπικών αρχών που αρμοδιότητά τους έχουν την ανάπτυξη και το 

σχεδιασμό του τουρισμού. Στην περίπτωση του Δήμου Ρεθύμνης και λαμβάνοντας 

υπόψη τη συμβολή του τουρισμού στα δημοτικά έσοδα θα μπορούσε να υποστηριχθεί 

ότι η συμμετοχή των επιχειρηματιών του τουρισμού σ’ αυτά είναι ουσιαστική. Τόσο οι 

επιχειρηματίες όσο και οι κάτοικοι διά της συμμετοχής τους σε δράσεις πολιτισμού και 

προβολής του τόπου (εθελοντές και χορηγοί του Καρναβαλιού, των Φεστιβάλ κ.λπ.) 

ενισχύουν και στηρίζουν το πεδίο του τουρισμού. Το ερώτημα που γεννάται και 

αποτελεί μια ερευνητική πρόκληση είναι με ποιο τρόπο τα έσοδα από τον τουρισμό 

επιστρέφουν στην τοπική κοινωνία, αν δύνανται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες 

που δημιουργεί η τουριστική ανάπτυξη σε υπηρεσίες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, 

αστυνόμευση, κ.ά.) και έργα υποδομής (οδικό δίκτυο, χώρους στάθμευσης, κ.α.) και 

γενικότερα αν αξιοποιούνται διά της ανάληψης πρωτοβουλιών για τον σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη του τουρισμού.  
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«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και 

διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 

ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών». 

ΠΟΛ. 1173/31-5-1996: Κατώτερες τιμές ζώνων της πρωτεύουσας κάθε νομού για τον 

προσδιορισμό της Μισθωτικής Αξίας επαγγελματικής εγκατάστασης κατά την εφαρμογή του 

αντικειμενικού προσδιορισμού εισοδήματος. 

ΠΟΛ 1113/ΦΕΚ Β 2192 /12.06.2018: Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που 

προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 

549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας 

των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός 

σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα. 

Νομολογία  

ΣτΕ 3389-90/87 

ΣτΕ 2486/93 

ΣτΕ 791/1994 

ΣτΕ 2817/2000 

Γνωμ. ΝΣΚ Ολ 47/1994 

 

Ιστοσελίδες: 

https://www.mintour.gov.gr 

https://www.gnto.gov.gr 

https://rethymno.gr 

https://www.hc-crete.gr 

https://www.statistics.gr 

https://sete.gr 

https://www.mintour.gov.gr/
https://www.gnto.gov.gr/
https://rethymno.gr/
https://www.hc-crete.gr/
https://www.statistics.gr/
https://sete.gr/
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https://www.enomothesia.gr 

https://www.kathimerini.gr 

 

https://www.enomothesia.gr/

