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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σύντομη Περιγραφή του Έργου και Σκοπός Παραδοτέου Α 

Η παρούσα αναφορά αποτελεί το Παραδοτέο Α στο πλαίσιο της πρώτης φάσης υλοποίησης του έργου για 
την Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Προορισμού και Δημιουργίας Εικαστικής Ταυτότητας και Οδηγού 
Εφαρμογών για τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. 

Τα δεδομένα και τα ευρήματα του Παραδοτέου Α πρόκειται να τροφοδοτήσουν τη δεύτερη φάση 
υλοποίησης του έργου με γνώμονα την επίτευξη των εξής στόχων: 

● Δημιουργία ενός οράματος για την τουριστική ανάπτυξη της Σύρου μέχρι το 2030, με βάση μια 
συνεκτική στρατηγική με συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες, σενάρια υλοποίησης και 
ενδεδειγμένο μοντέλο διακυβέρνησης. 

● Κατάρτιση ενός φιλόδοξου και παράλληλα ρεαλιστικού πλάνου δράσεων για την ανάπτυξη, τη 
διαχείριση και την προώθηση του προορισμού μέχρι το 2025. Το πλάνο θα είναι αναλυτικό ως 
προς τη δομή του (π.χ. ενέργειες υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα, προτεινόμενες συνεργασίες, δείκτες 
αξιολόγησης και κόστος ανά δράση) και ευέλικτο ως προς τη δυνατότητα προσαρμογής του με βάση 
τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο περιβάλλον της τουριστικής ανάπτυξης μετά την πανδημία. 

● Δημιουργία ενός μηχανισμού διακυβέρνησης που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας την υλοποίηση 
της στρατηγικής και την εφαρμογή του πλάνου δράσεων με συγκροτημένο και αποτελεσματικό τρόπο.  

Ο σκοπός του Παραδοτέου Α συνίσταται στην κατανόηση των προοπτικών για την τουριστική 
ανάπτυξη της Σύρου σε βάθος δεκαετίας, λαμβάνοντας υπόψη: 

● Τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού μετά την πανδημία, 
ιδίως σε ότι αφορά την έμπρακτη υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών για βιώσιμη ανάπτυξη 

● Την τοποθέτηση της Σύρου στις αγορές του εγχώριου και του εισερχόμενου τουρισμού 

● Την επάρκεια του νησιού σε υποδομές, προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες το καθιστούν ελκυστικό τόσο 
ως τουριστικό προορισμό όσο και ως τόπο για ευρύτερες πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.  

● Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σύρου τα οποία χρήζουν είτε περαιτέρω ενίσχυσης και αξιοποίησης 
είτε στοχευμένης ανάδειξης, με βάση τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες που έχουν διαφορετικά κοινά 
ενδιαφέροντος.  

● Τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στα δρώμενα της τουριστικής ανάπτυξης και 
θα κληθούν να συνεργαστούν για την υλοποίηση της στρατηγικής και την εφαρμογή του πλάνου 
δράσεων. 

1.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 

Η προσέγγιση της Toposophy για την υλοποίηση του έργου χωρίζεται σε 4 διακριτά στάδια, όπως 
αυτά αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 1.1. Ανάλογα με την πρόοδο που έχει καταγραφεί σε κάθε στάδιο, 
η προσέγγιση ενσωματώνει πεδία ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, ενέργειες για την πλήρη κάλυψη 
των πεδίων ανάλυσης και τα τελικά παραδοτέα για κάθε ενότητα των πακέτων εργασίας.  

Συγκεκριμένα το Παραδοτέο Α καταπιάνεται με το το πρώτο και το δεύτερο στάδιο, καθώς αποτυπώνει 
αναλυτικά τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης και υπεισέρχεται σε πτυχές του οράματος που θα 
πρέπει να διέπουν την τουριστική ανάπτυξη μέχρι το 2030. 
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Διάγραμμα 1.1: Προσέγγιση της TOPOSOPHY για την Υλοποίηση του Έργου 

 

Η μεθοδολογία για την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει δραστηριότητες 
δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας. Επίσης, βασίζεται στην αρχή της  τριγωνοποίησης δεδομένων 
από διαφορετικές πηγές, ώστε με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίζεται η εξαγωγή κατάλληλων και 
τεκμηριωμένων πορισμάτων. 

Συγκεκριμένα, η TOPOSOPHY υλοποίησε τις εξής δραστηριότητες: 

● Ανάλυση ενός πλήθους δεδομένων και μελετών που διαθέτει ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης. 

● Ανάλυση δεδομένων και μελετών από κορυφαίους φορείς είτε με θεσμικό ρόλο (π.χ. Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Ταξιδιών και Τουρισμού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, Destinations International, Adventure 
Tourism & Travel Association) είτε με ηγετική παρουσία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην παγκόσμια 
τουριστική αγορά (π.χ. Tripadvisor, Booking.com, Expedia, Airbnb). 

● Ανάλυση δεδομένων και μελετών από θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα (π.χ. Ελληνική Στατιστική Αρχή,  
Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ινστιτούτο 
Επιστημονικών Ερευνών και Προβλέψεων, Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, Ένωση Λιμένων Ελλάδος). 

● Ανάλυση δεδομένων σε σχέση με την παρουσία του προορισμού σε διαδικτυακές πλατφόρμες (π.χ. 
Tripadvisor, Booking.com), με εργαλεία και τεχνικές της Εξαγωγής Δεδομένων Ιστού (web scraping). 

● Ανάλυση στοιχείων για την κλίμακα, τις προδιαγραφές και τα αποτελέσματα σε 30 καλές πρακτικές από 
διεθνείς προορισμούς, με δυνατότητα προσαρμογής και εξειδίκευσης στην περίπτωση της Σύρου, 
κατόπιν αρχικής καταγραφής σε πάνω από 100 καλές πρακτικές 

● Ανάλυση ευρημάτων από τις συνεντεύξεις με 28 εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων του νησιού. 

● Ανάλυση ευρημάτων διαδικτυακή έρευνας σε δείγμα 800 Ελλήνων ταξιδιωτών η οποία έλαβε χώρα 
μέσω της πλατφόρμας Pollfish. 

● Ανάλυση ευρημάτων έρευνας σε φορείς/κατοίκους με ζωντανές ψηφοφορίες (Live Polls), η οποία έλαβε 
χώρα μέσω της πλατφόρμας Slido κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης εργασίας στις 16 
Νοεμβρίου 2021. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη μεθοδολογία κάθε ερευνητικής δραστηριότητας περιλαμβάνονται στις 
αντίστοιχες ενότητες και παραρτήματα. Συγκεκριμένα: 
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● Η Ενότητα 2 περιέχει διεξοδική ανάλυση 20 τάσεων σε σχέση με την ανάπτυξη, τη διαχείριση 
και την προώθηση του προορισμού, προχωρώντας σε σύνθεση ευρημάτων από όλες τις 
προαναφερθείσες κατηγορίες ευρημάτων. 

● Η Ενότητα 3 και η Ενότητα 4 αποτυπώνουν την ανάλυση προσφοράς-ζήτησης και την ανάλυση 
ανταγωνισμού αντίστοιχα, όπως τροφοδοτούνται με δεδομένα από θεσμικούς φορείς σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και από τις  τεχνικές της Εξαγωγής Δεδομένων Ιστού (web 
scraping). 

● Η Ενότητα 5 προχωράει σε στοχευμένη παρουσίαση 30 επιλεγμένων καλών πρακτικών, με 
βάση με κοινή δομή περιεχομένου. 

● Η Ενότητα 6 αξιοποιεί την ανάλυση SWOT-TOWS με γνώμονα τη σύνθεση πορισμάτων και 
ευρημάτων από τις προηγούμενες ενότητες 

● Το Παράρτημα Α επεξηγεί τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις με 28 
εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων του νησιού 

● Το Παράρτημα Β επεξηγεί τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της διαδικτυακή έρευνας σε 
δείγμα 800 Ελλήνων ταξιδιωτών με στόχο τη διερεύνηση της πρόθεσης επίσκεψης στη Σύρο το 2020 
και των αντιλήψεων για την εικόνα του προορισμό που έχουν διαφορετικές ομάδες δυνητικών 
επισκεπτών. 

● Το Παράρτημα Γ επεξηγεί τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας σε 
φορείς/κατοίκους με ζωντανές ψηφοφορίες (Live Polls) κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης 
εργασίας στις 16 Νοεμβρίου 2021 

1.3 Πρόγραμμα Εργασιών 

Η ολοκλήρωση της καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης στα τέλη Οκτωβρίου, 
σηματοδοτεί την εκκίνηση για την εκπόνηση της στρατηγικής τόσο για το σχέδιο διαχείρισης όσο και για την 
ταυτότητα του προορισμού.  

Το δεύτερο τρίμηνο υλοποίησης του έργου (Νοέμβριος 2021 - Ιανουάριος 2022) θα οδηγήσει αντίστοιχα 
αφενός στην εκπόνηση του πλάνου δράσεων και άρα στην ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισης 
προορισμού και αφετέρου στο Σχεδιασμό Εικαστικής Ταυτότητας και Οδηγού Εφαρμογών.   

Τέλος, η τρίτη φάση υλοποίησης του έργου (Φεβρουάριος - Απρίλιος 2022) θα αφιερωθεί σε δράσεις 
εκπαιδευτικής υποστήριξης. 

Ολοκλήρωση Παραδοτέου Α Οκτώβριος 2021 

Κατάρτιση Στρατηγικής για την Ταυτότητα του Προορισμού 

 

Κατάρτιση Στρατηγικής για τη Διαχείριση του Προορισμού 

 

Νοέμβριος 2021 

Κατάρτιση Σχεδίου Δράσεων 

 

Σχεδιασμός Εικαστικής Ταυτότητας και Οδηγού Εφαρμογών 

Δεκέμβριος 2021 -               

Ιανουάριος 2022 

Ολοκλήρωση Παραδοτέων Β & Γ Τέλη Ιανουαρίου 2022 

Εκπαιδευτική Υποστήριξη Φεβρουάριος - Απρίλιος 2022 

Ολοκλήρωση Παραδοτέου Δ Τέλη Απριλίου 2022 
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1.4 Το Νησί της Σύρου με μια Ματιά 

3200-2000 π.Χ. «Ο Πολιτισμός Σύρου – Κέρου» της πρώιμης Χαλκοκρατίας με ίχνη 
ανθρώπινης παρουσίας στη Χαλανδριανή και στο Καστρί 

6ος αι. π.Χ. Γέννηση του φυσικού, φιλόσοφου και κοσμολόγου Φερεκύδη στη Σύρο 

478 π.Χ. Ένταξη της Σύρου στην Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία. 

1579 μ.Χ. Διάλυση του Ενετικού Δουκάτου της Νάξου 42 χρόνια μετά την κατάληψη της 
Σύρου και των άλλων νησιών από τον περιώνυμο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και 
την καθιέρωση της οθωμανικής επικυριαρχίας 

1779 μ.Χ.  Ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ Α' παραχωρεί τη Σύρο στην ανιψιά του, τη Σαχ 
Σουλτάνα, η οποία εκχώρησε τη διοίκηση του νησιού στα τοπικά όργανα, 
δηλαδή τη συνέλευση του «Κοινού» και τους εκλεγμένους από αυτήν 
Επιτρόπους. 

1828 μ.Χ Ο πληθυσμός της Ερμούπολης ανέρχεται σε 13.800 κατοίκους, μετά την άφιξη 
και ενσωμάτωση προσφύγων από τη Χίο, τα Ψαρά και την Κάσο 

1833 μ.Χ.  Έτος ίδρυσης του πρώτου Γυμνασίου της Ελλάδος, από το οποίο αποφοίτησε 
και ο Ελευθέριος Βενιζέλος 

1861 μ.Χ.  Έτος ίδρυσης των ναυπηγείων του Νεωρίου 

1898 μ.Χ. Έτος ολοκλήρωσης του Δημαρχιακού Μεγάρου το οποίο άρχισε να χτίζεται το 
1876 από τον Γερμανό αρχιτέκτονα, Ερνέστο Τσίλλερ με ομηρικά ανακτορικά 
πρότυπα 

1943 μ.Χ. Η Σύρος περνάει από τους Ιταλούς στη δικαιοδοσία των Γερμανών, 
γνωρίζοντας την πιο σκληρή πείνα της κατοχικής περιόδου μετρώντας 6.000 – 
8.000 νεκρούς. 

2011 μ.Χ.  Ο πληθυσμός της Ερμούπολης ανέρχεται σε 21.475 κατοίκους 

2019 μ.Χ. 380 χιλιάδες αποβιβασθέντες επιβάτες καταγράφονται στο λιμάνι της Σύρου 
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2. ΕΙΚΟΣΙ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

2.1 Μεθοδολογικό Σημείωμα 

Η παρουσίαση των 20 τάσεων για το μέλλον του προορισμού κατανέμεται σε πυλώνες σε σχέση με την 
ανάπτυξη, τη διαχείριση και την προώθηση του προορισμού. Κάθε τάση περιλαμβάνει τον τίτλο της τάσης, 
την περιγραφή της τάσης και πως αυτή σχετίζεται με τον προορισμό της Σύρου, δεδομένα από όλες τις 
κατηγορίες ερευνητικών δεδομένων που έτυχαν επεξεργασίας και ανάλυσης, προεκτάσεις σε σχέση με το 
μέλλον του προορισμού και παραδείγματα δράσεων που μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση 
της στρατηγικής και του πλάνου δράσεων.  

Πυλώνας Α/Α Τίτλος Τάσης 

Ανάπτυξη του 
Προορισμου 

1 Με νέο όραμα για τη νησιωτική ανάπτυξη 

2 Με τις προτεραιότητες στη χρηματοδότηση επενδύσεων να εναρμονίζονται με οικουμενικούς στόχους 

3 
Με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη να συνδέεται πλέον με απτές πρακτικές και τις υπεύθυνες πρακτικές να 
αποτελούν εχέγγυο για επιχειρηματική αριστεία 

4 Με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτιστικής ταυτότητας της Σύρου να χρήζει προστασίας/ανάδειξης 

5 Με τις εμπειρίες στην ύπαιθρο να κερδίζουν έδαφος στο ταξιδιωτικό κοινό 

6 Με τις πρακτικές μικροκινητικότητας να εδραιώνονται στην καθημερινότητα των πόλεων 

Διαχείριση του 
Προορισμου 

7 Με την ετοιμότητα των προορισμών να χρήζει επιβεβαίωσης σε καθημερινή βάση 

8 Με τις ψηφιακές εφαρμογές ως αναπόσπαστο στοιχείο της τουριστικής εμπειρίας 

9 Με τις ψηφιακές εφαρμογές να συνεισφέρουν στην καθημερινότητα των προορισμών 

10 Με τις online πωλήσεις να αποτελούν βασικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις καταλυμάτων 

11 
Με τους Οργανισμούς Διαχείρισης-Προώθησης Προορισμού να εξελίσσονται σε θεματοφύλακες της 
βιώσιμης τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης 

12 Με τα συμμετοχικά μοντέλα χρηματοδότησης να εξειδικεύουν τους στόχους και τη διακυβέρνησή τους 

Προώθηση του 
Προορισμου 

13 
Με τη δημιουργία και διανομή περιεχόμενου από τους χρήστες να επηρεάζει το brand και την εμπειρία του 
προορισμού 

14 
Με τα social media να αποτελούν δύναμη επιρροής στην ταξιδιωτική απόφαση, αλλά το τοπίο να αλλάζει με 
νέες πλατφόρμες και χρήσεις 

15 Με niche αγορές και τη νέα γενιά να αυξάνουν τις προοπτικές τους 

16 Με την ταχύτερη ανάκαμψη του εγχώριου τουρισμού να αποτελεί ευνοϊκή συγκυρία 

17 Με τις ευέλικτες μορφές εργασίας να δημιουργούν νέα κοινά και νέες ευκαιρίες (Digital Nomads) 

18 Με το φαγητό και τις τοπικές εμπειρίες να γίνονται όλο και πιο σημαντικές στην επιλογή προορισμού 

19 
Με τη σημασία του βιωματικού marketing να παραμένει ψηλά, αλλά τα events να αλλάζουν χαρακτηριστικά 
μετά COVID-19 

20 Με τους DMMOs να δίνουν το καλό παράδειγμα στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
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2.2. Είκοσι Τάσεις για το Μέλλον του Προορισμού 

1. Με νέο όραμα για την νησιωτική ανάπτυξη 

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης για τις νησιωτικές περιοχές έγκειται στην αναβάθμιση υποδομών που θα επιτρέψουν την 
ευκολότερη πρόσβαση. Στην περίπτωση της Σύρου, η προοπτική αυτή συνδέεται πρωτίστως με την αναβάθμιση των 
υφιστάμενων υποδομών (π.χ. αεροδρόμιο, οδικό δίκτυο), και ενδεχομένως με την ένταξη της Σύρου σε βάθος χρόνου στο δίκτυο 
προορισμών που θα εξυπηρετούνται από υδροπλάνα.  

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Με βάση τα αποτελέσματα έρευνας της Εθνικής Τράπεζας το 20201, το 60% των 
ξενοδοχειακών ΜμΕ σε νησιά δηλώνει πως η διασύνδεση αποτελεί τροχοπέδη στη 
δραστηριότητά τους,  

● Στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι θα ενισχυθούν από επενδύσεις σε 
υποδομές μεταφορών όπως λιμάνια και αεροδρόμια (57% σε νησιωτικά 
ξενοδοχεία, έναντι 43% στην ηπειρωτική χώρα) 

● Επιπλέον, το 60% θεωρεί πως η γενικότερη αναβάθμιση των υποδομών της 
χώρας αποτελεί την κύρια ευκαιρία ανάπτυξής τους 

Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται και από επαναληπτική έρευνα που έλαβε 
χώρα το 20212, της οποίας τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις συνέργειες του 
οικοσυστήματος (αεροπορικές εταιρείες, ειδικές μορφές τουρισμού, tech startups) 
ως πρόσθετη ευκαιρία ανάπτυξης. 

Οι συνέργειες αυτού του τύπου αναγνωρίζονται ως οριζόντια προτεραιότητα για 
τους προορισμούς της Μεσογείου με γνώμονα τη βιώσιμη «γαλάζια» ανάπτυξη3. 

Το λιμάνι της Σύρου εξυπηρετεί δυσανάλογο όγκο επισκεπτών σε σχέση με το 
αεροδρόμιο. Την περίοδο 2016-2019, ο αριθμός των αποβιβασθέντων επιβατών 
έτεινε αυξανόμενος, κοντά ή πάνω από τις 350 χιλιάδες (βλ. Ενότητα 3) 

Το στοίχημα της άμβλυνσης της εποχικότητας για τη Σύρο εντοπίζεται αρχικά στους 
3 μήνες που κατέγραψαν 30-40 χιλιάδες αποβιβασθέντες επιβάτες το 2019 (Ιούνιος, 
Σεπτέμβριος, Απρίλιος) και δευτερευόντως στους 3 μήνες που κατέγραψαν 20-30 
χιλιάδες επιβάτες (Μάρτιος, Μάιος και Οκτώβριος)(βλ. Ενότητα 3) 

Η άμβλυνση της εποχικότητας είναι βασική προτεραιότητα για τον προορισμό και 
συνδέεται πρωτίστως με την ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, με βάση τις 
εκτιμήσεις από εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων (βλ. Παραρτήματα Α και Γ) 

Έργα σε εξέλιξη: 

● Εκπόνηση Master Plan από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου με πλάνο 
αναδιάταξης των λιμενικών υποδομών και αναβάθμισης των υποδομών για τις 
κρουαζιέρες και τον θαλάσσιο τουρισμό 

● B’ υποέργο για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του αεροδρομίου στη Σύρο, 
προκειμένου να ικανοποιηθεί η μία εκ των δύο βασικών προϋποθέσεων για τη 
δυνατότητα προσαπογειώσεων σκαφών με 80 θέσεις. Σε εκκρεμότητα το Α’ 
υποέργο4. 

Η Σύρος γειτνιάζει με έναν από τους κορυφαίους προορισμούς μεσαίας 
δυναμικότητας. H Μύκονος ήταν στο Τοπ 10 της Expedia για κρατήσεις σε Ευρώπη 
και Μέση Ανατολή στο 2ο τρίμηνο του 20215. 

Ενίσχυση 
διαπραγματευτι
κής ισχύος στις 
επαφές  
με ακτοπλοϊκές 
και 
αεροπορικές 
εταιρείες στο 
πλαίσιο της 
εφαρμογής του 
σχεδίου 
διαχείρισης του 
προορισμού. 

Ενίσχυση 
προοπτικών 
για την 
ανάπτυξη της 
κρουαζιέρας 
(στόχευση 
εταιρειών με 
πολυτελή 
κρουαζιερόπλοια 
στο πλαίσιο της 
συνεργασίας 
Δημοτικού 
Λιμενικού 
Ταμείου και 
Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων). 

Ενίσχυση 
προοπτικών 
για την 
ανάπτυξη του 
θαλάσσιου 
τουρισμού 
(ελλιμενισμός 
mega yachts στο 
σημερινό λιμάνι). 

Αναλυτική 
ενημέρωση 
υφιστάμενων και 
δυνητικών 
συνεργατών 
(αεροπορικές 
εταιρείες, 
ακτοπλοϊκές 
εταιρείες, εταιρείες 
κρουαζιέρας, 
Hellenic Seaplanes) 
για το σχέδιο 
διαχείρισης και 
προώθησης 
προορισμού και τις 
επικείμενες δράσεις 

Εκπόνηση μελέτης 
φέρουσας 
ικανότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη 
διαφορετικά σενάρια 
για την ανάκαμψη 
της τουριστικής 
δραστηριότητας και 
την αναβάθμιση των 
υποδομών. 

Κατάρτιση πλάνου 
ενεργειών για τη 
συστηματική 
αξιοποίηση της 
γειτνίασης 
με τη Μύκονο 

 
1 Εθνική Τράπεζα, 2020, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Τουρισμός.  
2 Εθνική Τράπεζα, 2021, Ελληνική Επιχειρηματικότητα (Ειδικό θέμα: Τουρισμός) - Αύγουστος 2021. 
3 Union for the Mediterranean, 2021, Towards a Sustainable Blue Economy in the Mediterranean region 
4 Κοινή Γνώμη, 2021, Ξεκινά η β΄ φάση του αεροδρομίου Σύρου (2 Ιουλίου) 
5 Expedia, 2021, Travel Recovery Trend Report Q2 

https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/reports/smes-tourism-2020
https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/reports/tourism-2021
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/01/UfM-Towards-a-Sustainable-Blue-Economy-in-the-Mediterranean-region-EN_v2.pdf
https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2021/07/02/xekina-i-v-fasi-toy-aerodromioy-syroy.html
https://info.advertising.expedia.com/travel-recovery-trend-report-download-2021-q2
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2. Με τις προτεραιότητες στη χρηματοδότηση επενδύσεων να εναρμονίζονται με οικουμενικούς στόχους 

Το «κλειδί» για την αναζήτηση μελλοντικών επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού, είναι η ορθή 
κατανόηση του αναπτυξιακού δυναμικού διαφορετικών περιοχών σε έναν προορισμό, καθώς και των προκλήσεων που καλείται να 
αντιμετωπίσει τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Οι επενδύσεις €1 τρις που περιλαμβάνει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για μια «Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal)6, θα υποστηρίξουν την επίτευξη του 
στόχου για καθαρή εσωτερική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 19907. 

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα την περίοδο 2021-2026 
αναμένεται να έχει πρόσβαση σε συνολικούς ευρωπαϊκούς πόρους ύψους €65 
δις, τα οποία θα διατεθούν σε δράσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της 
ελληνικής οικονομίας, την ενεργειακή και ψηφιακή της μετάβαση, και την 
ανάπτυξη της καινοτομίας8. Ειδικότερα για τον τουριστικό κλάδο έχουν 
προβλεφθεί άμεσα κονδύλια ύψους €0,6 δις, με στόχο την ενίσχυση των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), οι 
κυβερνήσεις και οι προορισμοί πρέπει να επικεντρωθούν σε επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα που αφορούν τομείς όπως οι φυσικές και ψηφιακές υποδομές, ο 
ιατρικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο τουρισμός φύσης, άγριας ζωής 
και περιπέτειας και τα επαγγελματικά ταξίδια9. 

Οι τομείς παρεμβάσεων που επισημαίνονται στον πρόσφατο οδικό χάρτη του 
WTTC σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα σε μηδενικό επίπεδο 
μέχρι το 2025 για τον κλάδο των καταλυμάτων, αφορούν την εξοικονόμηση 
ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, τη διαφοροποίηση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων10. 

Η Σύρος διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχειακών κλινών με 4 και 5 
αστέρια στις βόρειες και δυτικές Κυκλάδες μετά τη Μύκονο. Ωστόσο, η 
προσφορά σε κλίνες με 5 αστέρια παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με τη Σύρο να 
διαθέτει το 1/5 και το 1/10 των αντίστοιχων κλινών σε Νάξο και Πάρο. Επίσης, η 
Σύρος διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό κλινών ενοικιαζόμενων δωματίων με 4 και 
3 κλειδιά στις βόρειες και δυτικές Κυκλάδες μετά την Μύκονο και την Τήνο. 
Ωστόσο, σε σχέση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς στις Κυκλάδες, η Σύρος 
διαθέτει τα 2/5 των αντίστοιχων κλινών στην Πάρο και την Νάξο. (βλ. Ενότητα 3) 

Οι φορείς και οι επιχειρηματίες της Σύρου εντοπίζουν προκλήσεις σε ό,τι αφορά 
την ποσότητα/ποικιλία επιλογών και την ποιότητα των υπηρεσιών σε ξενοδοχεία 
και συμπληρωματικά καταλύματα (βλ. Παράρτημα Α) 

Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, επίκειται η ανάθεση της μελέτης για το 
τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, το οποίο θα 
αποσαφηνίσει και κατοχυρώσει θεσμικά το πολεοδομικό πλαίσιο (χρήσεις γης, 
όροι δόμησης κλπ), στο οποίο βασίζεται η χωροθέτηση πάσης φύσεων έργων 
και επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών11. 

Προοπτική 
μόχλευσης 
χρηματοδοτικών 
πόρων με στόχο την 
ανακαίνιση κτιρίων 
με αποδοτικό τρόπο 
ως προς την 
κατανάλωση 
ενέργειας και 
πόρων, την 
επιτάχυνση της 
μετάβασης στη 
βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα, την 
ανάπτυξη πρακτικών 
«Από το αγρόκτημα 
στο πιάτο» κ.ά. 

Προοπτική 
μόχλευσης 
χρηματοδοτικών 
πόρων με στόχο την 
αναβάθμιση του 
δυναμικού της 
Σύρου σε 
καταλύματα, την 
ενίσχυση των 
εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού 
και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων του 
απασχολούμενου 
προσωπικού.  

Εναρμονισμός 
προτεραιοτήτων με 
βάση τις 
κατευθύνσεις του 
τοπικού 
πολεοδομικού 
σχεδίου 

Διαβούλευση με 
εκπροσώπους φορέων 
και επιχειρήσεων σε 
σχέση με επενδυτικές 
προτεραιότητες (π.χ. 
ιδρύσεις/εκσυγχρονισμοί 
ξενοδοχείων, 
εγκαταστάσεις ειδικής 
τουριστικής υποδομής και 
αγροτουρισμού, 
εκσυγχρονισμός χώρων 
φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, διασύνδεση 
τουριστικών επιχειρήσεων 
και τοπικών παραγωγών, 
αναβάθμιση ενεργειακής 
επάρκειας, μείωση της 
σπατάλης των τροφίμων) 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
του τουριστικού τομέα σε 
βάθος δεκαετίας  

Κατάρτιση 
επιχειρησιακού σχεδίου 
(π.χ. εκπόνηση 
μπροσούρας για την 
προώθηση της Σύρου ως 
προορισμός φιλικός για 
επενδύσεις, παροχή 
υπηρεσιών 
συμβουλευτικής 
υποστήριξης σε ιδιώτες 
που ενδιαφέρονται να 
υλοποιήσουν επενδύσεις 
στη Σύρο, διερεύνηση 
ευκαιριών 
χρηματοδότησης στην 
προγραμματική περίοδο 
2021-2026) για την 
προσέλκυση επενδύσεων. 

 
6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020, The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism explained 

(14 Ιανουαρίου) 
7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020, State of the Union: Commission raises climate ambition and proposes 55% cut in 

emissions by 2030 (17 Σεπτεμβρίου) 
8 Εθνική Τράπεζα, 2021, Ελληνική Επιχειρηματικότητα (Ειδικό θέμα: Τουρισμός) - Αύγουστος 2021.  
9 World Travel & Tourism Council, 2021, Investing in Travel & Tourism.  
10 World Travel & Tourism Council, 2021, A Net Zero Roadmap for Travel & Tourism 
11 Καθημερινή, 2021, Οι πρώτες μελέτες για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια (13 Σεπτεμβρίου) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1599
https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/reports/tourism-2021
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Investing%20in%20Travel%20and%20Tourism%20100921.pdf?ver=2021-09-16-112521-367
https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/WTTC_Net_Zero_Roadmap.pdf
https://www.kathimerini.gr/society/561495865/oi-protes-meletes-gia-ta-topika-poleodomika-schedia/
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3. Με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη να συνδέεται πλέον με απτές πρακτικές και τις υπεύθυνες πρακτικές να 

αποτελούν εχέγγυο για επιχειρηματική αριστεία 

Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, όντας ενημερωμένοι περισσότερο από κάθε άλλη φορά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
πλανήτης, αναζητούν και επιβραβεύουν όσα brands διαθέτουν τεκμήρια εφαρμογής υπεύθυνων πρακτικών. Στις συνθήκες που 
διαμόρφωσε η πανδημία το γεγονός αυτό ενίοτε ως πρόσθετη πρόκληση. Ωστόσο, αποτελεί και προπύργιο για όσα brands πρόκειται να 
διατηρήσουν ισχυρή ανταγωνιστικότητα, ενω ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης εξετάζει νέες προσεγγίσεις, όπως η μετάβαση 
από το Sustainable στο Regenerative Tourism.  

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Έρευνα καταναλωτών σε 12 αγορές12: Οι καταναλωτές ηλικίας 18-34 θέτουν στο επίκεντρο τη 
στάση που οι εταιρείες κρατούν απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα, ενώ οι καταναλωτές ηλικίας 
54+ δίνουν έμφαση στις πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος,   

Το 30.9% του συνόλου των ξενοδοχείων, που αντιστοιχεί σε 2.954 καταλύματα, έχει επενδύσει 
σε δράσεις εξοικονόμησης νερού τα τελευταία 5 χρόνια13.  

Στο 2ο τρίμηνο του 2021, οι ταξιδιώτες διεύρυναν τις διαδικτυακές αναζητήσεις σε λήμματα για 
τα πλαστικά μιας χρήσης, τις πρακτικές ανακύκλωσης, τη διαθεσιμότητα σημείων για τη φόρτιση 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας14 

Στο 3ο τρίμηνο του 2021, 1 στους 2 ταξιδιώτες που έμεινε σε κατάλυμα ή έκανε κράτηση 
πτήσης ανέφερε ότι οι περιβαλλοντικές επιλογές στα ταξίδια είναι σημαντικές κατά την επιλογή 
brand15. 

Έρευνα σε 3.390 παρόχους υπηρεσιών διαμονής από 20 χώρες16: 3 στους 4 δηλώνουν ότι 
έχουν εφαρμόσει πρακτικές βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις τους, αλλά μόνο το ένα τρίτο 
επικοινωνεί προληπτικά και με ενεργό τρόπο τις συναφείς πρωτοβουλίες 

Έρευνα σε 29.349 καταναλωτές από 30 χώρες17:  Οι κορυφαίες συμπεριφορές που σχετίζονται 
με φιλικά προς το περιβάλλον ή βιώσιμα ταξίδια είναι η ανακύκλωση, ο περιορισμός της 
απώλειας τροφίμων, οι μετακινήσεις με τα πόδια/το ποδήλατο και η αποφυγή των πλαστικών 
μιας χρήσης. 

Έρευνα σε 18.327 καταναλωτές από 14 χώρες18: Οι κορυφαίες εταιρικές πρακτικές σε σχέση με 
φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποφυγή των 
πλαστικών μιας χρήσης, η προστασία των ζώων και το μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. 

Το ενδιαφέρον για πρακτικές Regenerative Tourism διευρύνεται υπό την επίδραση τάσεων 
(ενδιαφέρον των καταναλωτών για αποδράσεις στην ύπαιθρο, την κατανάλωση τοπικών 
προϊόντων, τη μείωση λυμάτων και των στερεών αποβλήτων, τη διαμόρφωση ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής) που συμπίπτουν με βασικές αρχές του)19. 

Στη Σύρο, το ποσοστό συμμετοχής των τουριστικών επιχειρήσεων σε κατανάλωση νερού είναι 
στο 10%  Από το 2016, η ετήσια κατανάλωση νερού στη Σύρο κυμαίνεται σε επίπεδα άνω του 
ενός εκατομμυρίου κυβικών μέτρων - μέγιστη τιμή το 2018 (1,09 Μ3)20. 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, περιλαμβάνει προτάσεις για 
προσκλήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης σε σχέση με  «Υποδομές 
ύδρευσης» και «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» με συνολικό 
προϋπολογισμό έργου πάνω από €6 εκατομμύρια και στόχο την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αντιμετώπισε ο προορισμός τον Αύγουστο του 2021.  

Διεξαγωγή ανοιχτού 
διαλόγου ανάμεσα 
στον τουριστικό 
τομέα και την τοπική 
κοινωνία για 
πρακτικές που θα 
διασφαλίσουν τη 
διατήρηση των 
φυσικών, πολιτιστικών 
και κοινωνικών πόρων 
του προορισμού σε 
βάθος χρόνου. 

Ενημέρωση του 
κοινού για τα έργα σε 
υλοποίηση που θα 
αναβαθμίσουν την 
επάρκεια του 
συστήματος 
ύδρευσης. 

Αναζήτηση 
ευκαιριών για τη 
μετάβαση του 
τουριστικού τομέα 
προς την κυκλική 
οικονομία. 

Ανάγκη μελέτης 
καλών πρακτικών 
από πόλεις και 
προορισμούς στην 
Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

Προοπτική παροχής 
συμβουλευτικής 
υποστήριξης σε 
εταιρείες με αντίστοιχα 
επενδυτικά σχέδια.  

Διαμόρφωση ενός οδικού 
χάρτη για τη μετάβαση του 
τουριστικού τομέα και  της 
ευρύτερης οικονομίας των 
επισκεπτών προς την 
κυκλική οικονομία με βάση 
συγκεκριμένα στάδια: 

● Δημιουργία ομάδας 
φορέων και 
εμπειρογνωμόνων που 
θα συνεισφέρουν με 
δεδομένα από 
διαφορετικούς 
οικονομικούς κλάδους 
και γνωστικά πεδία 

● Αξιολόγηση της 
υφιστάμενης 
κατάστασης και των 
ευκαιριών/προκλήσεων  

● Κατάρτιση οδικού 
χάρτη με δράσεις σε 
ποικίλους τομείς 
(ενέργεια, ύδρευση 
κλπ) και συνεργατικά 
σχήματα για την 
εφαρμογή δράσεων σε 
βάθος χρόνου 

● Εφαρμογή, αξιολόγηση 
και επικαιροποίηση του 
οδικού χάρτη 

Παροχή συμβουλευτικής 
υποστήριξης σε εταιρείες 
με αντίστοιχα επενδυτικά 
σχέδια (π.χ. τεχνολογικές 
εφαρμογές για τη μείωση 
στην απώλεια τροφίμων)  

 

 
12 Kantar, 2021, Sustainability: The European Story. 
13 Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, 2021, Σχεδιάζοντας ένα Αειφόρο, “Πράσινο” Ξενοδοχείο 
14 Expedia, 2021, Travel Recovery Trend Report - 2021 | Q2 
15 Phocuswire, 2021, Google highlights three trends that will shape travel in 2022. 
16 Booking.com, 2021, Sustainable Travel Report 
17 Booking.com, 2021, Sustainable Travel Report. 
18 Agoda, 2021, Agoda Sustainable Travel Trends Survey reveals people’s top concerns about tourism’s impact, and 

measures to make travel more sustainable. 
19 European Travel Commission & Toposophy, 2021, Webinar: Moving Beyond Sustainability: Regenerative Tourism 

From Strategy To Practice (2 Μαρτίου). 
20 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου, 2021, Πίνακας καταναλώσεων χρονικής περιόδου 2010-20. 

https://www.kantar.com/campaigns/sustainability-the-european-story
https://www.itep.gr/wp-content/uploads/2021/07/ITEP_Environment_new_public.pdf
https://info.advertising.expedia.com/travel-recovery-trend-report-download-2021-q2
https://www.phocuswire.com/google-recovery-trends
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-2021-sustainable-travel-report-affirms-potential-watershed-moment-for-industry-and-consumers/
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-2021-sustainable-travel-report-affirms-potential-watershed-moment-for-industry-and-consumers/
https://www.agoda.com/press/agoda-sustainable-travel-trends-survey?cid=1844104
https://www.agoda.com/press/agoda-sustainable-travel-trends-survey?cid=1844104
https://etc-corporate.org/event/webinar-moving-beyond-sustainability-regenerative-tourism-from-strategy-to-practice/
https://etc-corporate.org/event/webinar-moving-beyond-sustainability-regenerative-tourism-from-strategy-to-practice/
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4. Με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτιστικής ταυτότητας της Σύρου να χρήζει προστασίας και 

ανάδειξης 

H αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί βασικό πεδίο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά 
την αναζωογόνηση των αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Η αρμονική συμβίωση δύο διαφορετικών κοινωνικών και 
θρησκευτικών ομάδων καθώς και το κοινό παρελθόν ενός εξαίρετου αστικού-βιομηχανικού κέντρου (Ερμούπολη) και ενός 
μεσαιωνικού καθολικού μεσαιωνικού οικισμού, συνιστούν ένα μοναδικό δίπολο που χρήζει χρήζει αξιοποίησης με σεβασμό 
στην ιστορικότητα του.  

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Η Σύρος είναι πληθυσμιακά το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων με 21.475 
κατοίκους (απογραφή του 2011), από τους οποίους το 64,2% είναι κάτοικοι στη 
Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης21. 

Το 2017 η Σύρος είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (11,1%) και τα 
χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής των τουριστικών καταλυμάτων (2,2%) και της 
εστίασης (3,7%) στον κύκλο εργασιών της περιφερειακής της ενότητας - 
συγκριτικά με άλλα 10 νησιά στις Βόρειες και Νοτιοδυτικές Κυκλάδες22. 

Στο πλαίσιο μιας “αστικής” οικονομίας σε έναν νησιωτικό χώρο, η ανεργία στη 
Σύρο εξετάζεται ως απόρροια της πυκνότητας του πληθυσμού και της διαχρονικά 
περιορισμένης δραστηριότητας του τουριστικού τομέα23. 

Διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενσωμάτωση στόχων σε σχέση με την 
προστασία/αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα προγράμματα που 
περιλαμβάνει η «Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal)24. 

Οι τοπικές κοινωνίες σε διεθνές επίπεδο θέτουν ως προτεραιότητα τη 
διατήρηση/αξιοποίηση/επανάχρηση ιστορικών κτιρίων έναντι της δημιουργίας 
νέων υποδομών25.  

Περισσότερες από 50 χιλιάδες επισκέψεις καταγράφηκαν το 2019 σε χώρους 
πολιτισμού και αξιοθέατα που διαχειρίζεται ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης. Ο 
αριθμός αυτός ήταν αυξημένος κατά 13 χιλιάδες επισκέπτες σε σχέση με το 2016. 

Οι 11 χώροι θρησκευτικού ενδιαφέροντος και οι 10 χώροι ιστορικού 
ενδιαφέροντος/ άλλων αξιοθέατων που είναι καταχωρημένοι στη Σύρο 
(Tripadvisor), έχουν υψηλότερη μέση βαθμολογία (4,56 και 4,48) σε σχέση με τις 
15 καταχωρήσεις για παραλίες (4,31) και τις 5 καταχωρήσεις για μουσεία και 
γκαλερί (4,26) (βλ. Ενότητα 4). 

Οι 10 χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος/ άλλων αξιοθέατων που είναι 
καταχωρημένοι στη Σύρο στην Tripadvisor, έχουν οριακά υψηλότερη μέση 
βαθμολογία (4,48) από το σύνολο των προορισμών της λίστας του ανταγωνισμού 
εκτός της Ύδρας. Η εικόνα διαφοροποιείται όταν η ανάλυση επικεντρώνεται στα 5 
μουσεία-γκαλερί που είναι καταχωρημένα στη Σύρο. Οι συγκεκριμένοι χώροι 
έχουν χαμηλότερη μέση βαθμολογία από την πλειονότητα των προορισμών της 
λίστας του ανταγωνισμού (βλ. Ενότητα 4). 

6 πυλώνες περιλαμβάνει το κυκλικό μοντέλο ROCK26 για την μετατροπή των 
ιστορικών πόλεων σε βιώσιμα και ανθεκτικά αστικά κέντρα: 1. Δημιουργικότητας, 
2. Πράσινων παρεμβάσεων, 3. Ασφάλειας, 4 Δημιουργίας γνώσης και 
καλλιέργειας διαλόγου, 5. Αναζωογόνησης, 6.Πολιτισμού 

Εγκεκριμένο Έργο στο ΕΣΠΑ 2014-2020: Ψηφιακή προβολή του έργου του 
‘Μάρκου Βαμβακάρη’ - Προϋπολογισμός: €198,301 

Προοπτική 
μόχλευσης 
χρηματοδοτικών 
πόρων από 
Ευρωπαϊκά 
προγράμματα (βλ. 
ARCH, BE. Cultour, 
Open Heritage), με 
έμφαση στην 
αναζωογόνηση 
αστικών περιοχών 
μέσω της ανάδειξης 
της πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Διασύνδεση 
πρωτοβουλιών 
για την αξιοποίηση 
της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και 
προγραμμάτων 
προσωρινής 
μετεγκατάστασης 
ανθρώπινου 
δυναμικού, με 
κίνητρα για την 
παροχή κατοικίας 

Αξιοποίηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς ως 
βάση για την 
ενίσχυση της 
απασχόλησης, την 
αποτελεσματική 
διαχείριση των 
τουριστικών ροών 
και τη 
μεγιστοποίησης της 
ικανοποίησης των 
επισκεπτών 

Κατάρτιση προτάσεων για 
παρεμβάσεις στους οικισμούς 
της Ερμούπολης και της Άνω 
Σύρου (π.χ. σε κτίρια, υπαίθριες 
αγορές, οδικές αρτηρίες, πλατείες, 
μονοπάτια) με στόχο: 

● Τη δημιουργία θεματικών 
εμπειριών και περιηγήσεων με 
αυξημένα οφέλη για τους 
κατοίκους, τις επιχειρήσεις και 
τους επισκέπτες 

● Τη διασπορά των επισκεπτών 
σε διαφορετικά σημεία της 
Ερμούπολης και της Άνω 
Σύρου 

● Την αποφυγή 
υπερσυγκέντρωσης των 
επισκεπτών σε συγκεκριμένες 
χρονικές περιόδους και τη 
διασφάλιση της τήρησης 
βασικών κανόνων κοινωνικής 
απόστασης  

Κατάρτιση προτάσεων για 
παρεμβάσεις αναβάθμισης και 
περαιτέρω αξιοποίησης χώρων 
πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. 
ανάπτυξη θεματικών διαδρομών και 
περιηγήσεων που θα προσφέρουν 
ολοκληρωμένες εμπειρίες σε 
διαφορετικούς τύπους επισκεπτών, 
συστήματος σήμανσης, ψηφιακών 
εφαρμογών) είτε αυτά τα 
διαχειρίζεται ο Δήμος Σύρου-
Ερμούπολης, είτε το Υπουργείο 
Πολιτισμού είτε ιδιώτες   

Σχεδιασμός προγράμματος 
προσωρινής μετεγκατάστασης 
ανθρώπινου δυναμικού, με 
κίνητρα για την παροχή κατοικίας  

 

 
21 Κοινή Γνώμη, 2016, Η “ακτινογραφία” της ανεργίας στις Κυκλάδες (9 Αυγούστου) 
22 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 2021,  Εδαφικό σχέδιο δίκαιης και αναπτυξιακής μετάβασης νήσων 

Βορείου και Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης.  
23 Δήμος Σύρου-Ερμούπολης & Diadikasia, 2019, Αξιολόγηση προοπτικών της Σύρου ως προτιμητέου επενδυτικού 

προορισμού για καινοτόμες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της τοπικής οικονομίας. 
24 Europa Nostra, ICOMOS & Climate Heritage Network, 2021, European Cultural Heritage Green Paper 
25 Historic England, 2021, Heritage and the Economy 2020. 
26 Rock & Eurocities, 2020, Cultural Heritage Essentials: ROCK policy findings for city makers, urban practitioners, 

and cultural heritage lovers. 

http://www.savingculturalheritage.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101004627
http://openheritage.eu/
https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-kyklades/2016/08/09/i-aktinografia-tis-anergias-stis-kyklades.html
https://www.sdam.gr/sites/default/files/2021-05/%CE%95%CE%94%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A9%CE%9D%20_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%2027042021.pdf
https://www.sdam.gr/sites/default/files/2021-05/%CE%95%CE%94%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A9%CE%9D%20_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%2027042021.pdf
https://issuu.com/europanostra/docs/20210322_european_cultural_heritage_green-paper_ex
https://historicengland.org.uk/content/heritage-counts/pub/2020/heritage-and-the-economy-2020/
https://rockproject.eu/news-details/294
https://rockproject.eu/news-details/294
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5. Με τις εμπειρίες στην ύπαιθρο να κερδίζουν έδαφος στο ταξιδιωτικό κοινό 

H πανδημία σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα και την αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτών για περισσότερο 
προσωπικό χώρο και αποφυγή φαινομένων συνωστισμού, έχουν αναβαθμίσει την ύπαιθρο και τους «παρθένους» 
προορισμούς στις επιλογές των ταξιδιωτών. Κάθε σχέδιο για την αξιοποίηση αντίστοιχων περιοχών θέτει ως 
προτεραιότητα την προστασία του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους.  

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Ορισμένες από τις πλέον δυναμικές περσόνες ταξιδιωτών μετά 
την πανδημία διεθνώς, είναι συνυφασμένες με την αναζήτηση 
εμπειριών για αποδράσεις, δραστηριότητες στην ύπαιθρο και 
στιγμές αναζωογόνησης27. 

Οι περιοχές στην ύπαιθρο και τα πάρκα ήταν η πρώτη επιλογή 
για αναζητήσεις προορισμών και δραστηριοτήτων στο 
Tripadvisor τον Μάιο του 202128. 

Οι εμπειρίες πεζοπορίας παρέμειναν στην κορυφή των 
προτιμήσεων των ταξιδιωτών που αναζητούν δραστηριότητες 
στην ύπαιθρο/περιπέτειας τόσο πριν όσο και μετά την 
πανδημία29. 

«Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO»: 3η κατηγορία περιοχών 
μετά τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τα Αποθέματα 
της Βιόσφαιρας. Μέχρι και το 2021 έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO» 169 περιοχές 
από 44 χώρες (σε σχέση με 25 το 2004)30, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται έξι περιοχές της Ελλάδας31 (Ελληνικά 
Γεωπάρκα | Γεωπάρκο Λέσβου | Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη | 
Γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού | Γεωπάρκο Βίκου-Αώου | 
Φυσικό Πάρκο Σητείας | Γεωπάρκο Γρεβενών Κοζάνης). 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση της λίστας των κορυφαίων 
προορισμών της Ευρώπης για δραστηριότητες υπαίθρου και 
περιπέτειας, με 93 διαθέσιμες δραστηριότητες και την 
ιστιοπλοΐα ως την πλέον δημοφιλή δραστηριότητα32. 

Η προώθηση ενός γεωπάρκου σε δυνητικούς επισκέπτες, 
συνεπάγεται πολλαπλές ανάγκες (π.χ. διαμόρφωση ειδικής 
σήμανσης, ανάπτυξη εξειδικευμένου περιεχομένου, διαχείριση 
επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)33. 

Ευρωπαϊκή Έρευνα σε 279 επαγγελματίες του κλάδου των 
σκαφών αναψυχής: 7 στους 10 προσβλέπουν σε μια γρήγορη 
ανάκαμψη, βραχυπρόθεσμα, του ενδιαφέροντος των 
καταναλωτών για δραστηριότητες με σκάφη αναψυχής34. 

Εύρημα έρευνας 5.000 καταναλωτών από 11 χώρες: 3 στους 
10 νιώθει ακόμα ανασφάλεια (Ιούνιος 2021) για να 
πραγματοποιήσει ταξίδι κρουαζιέρας35. 

Ενίσχυση προοπτικών 
για την ανάπτυξη του 
τουρισμού με 
δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο (δημιουργία 
Γεωλογικού Εκθετηρίου 
και περαιτέρω ανάδειξη 
της Απάνω Μεριάς, 
ένταξη των μονοπατιών 
της Σύρου στο Εθνικό 
Δίκτυο Μονοπατιών). 

Ανάγκη μελέτης 
καλών πρακτικών από 
Μικρά Μουσεία και 
Γεωπάρκα στην 
Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

Ανάδειξη των 
ευκαιριών που 
προσφέρει η Σύρος 
για δραστηριότητες 
στην ύπαιθρο σε 
διαδικτυακά κανάλια με 
βιωματικές εμπειρίες. 

Καθορισμός 
προτεραιοτήτων για 
την ανάπτυξη μορφών 
θαλάσσιου τουρισμου 
και για τη στόχευση σε 
συναφή κοινά 
ενδιαφέροντος. 

Καθορισμός 
επεμβάσεων και 
συνεργατικών 
πρωτοβουλιών με 
γνώμονα την 
αξιοποίηση της 
Απάνω Μεριάς με 
βιώσιμους όρους σε 
οικονομικό, κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό 
επίπεδο.  

Εκπόνηση 
στρατηγικού σχεδίου 
και πλάνου δράσεων 
για την ανάπτυξη του 
θαλάσσιου τουρισμού. 

Εμπλουτισμός της 
παρουσίας της 
Σύρου στα δίκτυα Visit 
Greek Nature και 
Topoguide.gr και σε 
εξειδικευμένες 
πλατφόρμες με 
θεματικές 
δραστηριότητες και 
βιωματικές εμπειρίες 
(π.χ. Viator, Get Your 
Guide, Expedia, 
Airbnb Experiences) 

Σχεδιασμός fam trip 
με σπεσιαλίστες tour 
operators που 
εξειδικεύονται σε 
εμπειρίες 
γεωτουρισμού και 
γενικότερα στην 
ύπαιθρο 

 
27 Mastercard, 2021, What type of traveler are you? (Armchair is not an option.) (29 Ιουνίου) 
28 Tripadvisor, 2021, A Shot in the Arm for Travel 
29 Adventure Travel Trade Association, 2021, Adventure Travel Industry Snapshot. 
30 UNESCO, 2021, UNESCO Global Geoparks (UGGp) 
31 Greek Travel Pages, 2021, UNESCO Adds Greece’s Grevena-Kozani Geopark to its Network (10 Σεπτεμβρίου) 
32 Uswitch, 2021, The European Adventure Destination Index (6 Σεπτεμβρίου) 
33 Interreg Atlantic Projects, 2021, Geopark Management Toolkit. 
34 European Boating Industry, 2021, Impact of COVID-19 on the European Recreational Boating Industry 
35 Oliver Wyman, 2021, Europeans somewhat split about travelling in post-pandemic era (9 Σεπτεμβρίου) 

http://www.hellenicgeoparks.gr/
http://www.hellenicgeoparks.gr/
http://www.petrifiedforest.gr/
https://www.psiloritisgeopark.gr/
https://www.fdchelmos.gr/el/
https://vikosaoosgeopark.com/
http://www.sitia-geopark.gr/geoheritage/geosites.aspx
https://www.geoparkgrevenakozani.com/
https://www.mastercard.com/news/perspectives/2021/recovery-insights-what-type-of-traveler-are-you/
https://www.tripadvisor.com/TravelTrendsReportJune2021
https://www.adventuretravel.biz/research/2021-adventure-travel-industry-snapshot
https://en.unesco.org/global-geoparks
https://news.gtp.gr/tag/grevena-kozani-unesco-global-geopark/
https://www.uswitch.com/broadband/best-place-in-europe-to-book-an-adventure/
https://www.geoparktoolkit.org/
https://europeanboatingindustry.eu/images/Documents/For_publications/Impact-of-COVID-19-on-the-European-recreational-boating-industry---EBI-study-limited-version.pdf
https://www.consultancy.eu/news/6750/europeans-somewhat-split-about-travelling-in-post-pandemic-era?utm_source=Nevistas
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6. Με τις πρακτικές μικροκινητικότητας να εδραιώνονται στην καθημερινότητα των πόλεων 

Η μικροκινητικότητα, δηλαδή η μετακίνηση σε μικρές σχετικά αποστάσεις με μέσα όπως ηλεκτροκίνητα σκούτερ και 
ποδήλατα, και οι βιώσιμες μεταφορές εν γένει, αναδεικνύονται σε σημαντικό παράγοντα έξυπνων πρακτικών στις 
πόλεις, προσφέροντας συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως πιο αποδοτικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές 
μετακινήσεις.    

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Η αγορά μικροκινητικότητας αναμένεται να φτάσει τα $150 δις μέχρι το 
2025 σημειώνοντας ρυθμό ανάπτυξης 13% ανά έτος36. 

Εύρημα έρευνας 4.000 καταναλωτών από 4 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία): Οι κάτοικοι των αστικών κέντρων 
παρουσίασαν αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση ποδηλάτων και 
οχημάτων μικρονητικότητας 10 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας 
στην Ευρώπη, μολονότι το ενδιαφέρον για τη χρήση ΙΧ επανήλθε 
επίσης στα επίπεδα προ πανδημίας37.  

Εύρημα έρευνας 5.000 κατοίκων από 11 μεγαλουπόλεις σε ΗΠΑ, 
Μεξικό, Ευρώπη και Ασία: 4 στους 10 θεωρούν σημαντικές τις 
υπηρεσίες μικροκινητικότητας στην καθημερινότητα τους38. 

7 παράγοντες επιτυχίας για την παροχή υπηρεσιών 
μικροκινητικότητας39:  

1. Ανάπτυξη δικτύου ασφαλών ποδηλατόδρομων 

2. Δημιουργία περισσότερων χώρων στάθμευσης για ποδήλατα και 
σκούτερ 

3. Διασύνδεση χώρων στάθμευσης με άλλα μέσα συγκοινωνιών 

4. Προσφορά υπηρεσιών μικροκινητικότητας εκτός πόλης για τη 
μείωση των μετακινήσεων με αυτοκίνητο 

5. Αποτροπή ή ρύθμιση της χρήσης αυτοκινήτου σε ζώνες έντονης 
προσέλευσης 

6. Ρύθμιση των υπηρεσιών μικροκινητικότητας προς όφελος των 
κατοίκων 

7. Διασφάλιση ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα και ο εξοπλισμός των 
παρόχων ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών/πόλεων. 

Τα οχήματα μικροκινητικότητας προσφέρουν ασφάλεια (π.χ. συμβουλές 
για χρήση ή αποφυγή συγκεκριμένων δρομολόγιων, λειτουργίες 
εξοικείωσης για αρχάριους), ευκολία στη χρήση (π.χ. δυνατότητα εκ των 
προτέρων κράτησης, σύστημα πλοήγησης και υπολογισμού 
αποστάσεων) και ένα μείγμα επιλογών για διαδρομές40. 

Η αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της 
υπερσυγκέντρωσης ροών επισκεπτών σε συγκεκριμένα σημεία κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αιχμής είναι βασική προτεραιότητα για τον 
προορισμό  (βλ. Παράρτημα Γ) 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, 
προγραμματίζει την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος 
Αντώνης Τρίτσης σε σχέση με «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους 
Δήμους» με εκτιμώμενο προϋπολογισμό έργου €2.500.000. 

Παρακολούθηση 
των εξελίξεων 
στη σχετική 
τεχνολογία 
όπως σταθμοί με 
ηλιακή ενέργεια, 
AI image 
recognition για τα 
κράνη και 
αισθητήρες/ΙοΤ ή 
ΑΙ μηχανές για 
έξυπνα 
συστήματα 
διαχείρισης 

Ενσωμάτωση 
ή/και 
εξειδίκευση 
προτάσεων για 
πρακτικές 
μικροκινητικότη
τας στο υπό 
εκπόνηση Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας 

Ανάγκη μελέτης 
καλών 
πρακτικών από 
πόλεις και 
προορισμούς 
στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό 

Δικτύωση με 
εταιρείες που 
ειδικεύονται στον 
σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
πρακτικών 
μικροκινητικότητα
ς και αντίστοιχων 
εφαρμογών 
τεχνολογίας  

Επέκταση του 
υπάρχοντος 
προγράμματος 
ενοικίασης (τρία 
σχετικά σημεία - Λαϊκή 
Αγορά, Πλακούρα, 
Πλατεία Μιαούλη) 

Συνεργασία με 
πλατφόρμες που 
προσφέρουν 
προγράμματα 
εκπαίδευσης για τη 
χρήση οχημάτων 
μικροκινητικότητας 

Αξιολόγηση 
εμπλουτισμού με 
ηλεκτροκίνητα μέσα 
για μεγαλύτερες 
αποστάσεις και 
υλοποίηση πιλοτικού 
προγράμματος 

Παροχή κινήτρων 
επιβράβευσης για 
χρήση των παραπάνω 
μέσων 

Πιλοτική τοποθέτηση 
σταθμών φόρτισης 
ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων 

Δημιουργία 
εφαρμογής για 
διαμοιρασμό 
οχημάτων  

Δημιουργία 
δημοτικού parking σε 
συνεργασία με ιδιώτες 
που δεν αξιοποιούν 
σχετικούς χώρους 

 

 
36 Market Research Future, 2021, Micro Mobility Market Size 
37 McKinsey, 2021, The future of micro mobility: Ridership and revenue after a crisis. 
38 Gensler Research Institute, 2021. City Pulse Survey 2021.  
39 Roland Berger, 2020, Can bikes and scooters change our cities? 
40 Star, 2021, Understanding the micromobility landscape. 

https://www.marketresearchfuture.com/reports/micro-mobility-market-8315
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/SI_KH.pdf
https://www.gensler.com/gri/city-pulse-survey-2021
https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Can-bikes-and-scooters-change-our-cities.html#!
https://star.global/wp-content/uploads/2021/06/Micromobility-Report.pdf
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7. Με την ετοιμότητα των προορισμών να χρήζει επιβεβαίωσης σε καθημερινή βάση 

Μετά την πανδημία, οι DMMOs διαθέτουν αυξημένη τεχνογνωσία και εμπειρία όσον αφορά την αντιμετώπιση διαφορετικών 
τύπων κρίσεων. Η τεχνογνωσία αυτή χρήζει συστηματικής εφαρμογής και διαρκούς μετεξέλιξης, καθώς οι ταξιδιώτες ζητούν 
ένα μείγμα ασφάλειας και απόλαυσης στις τουριστικές τους εμπειρίες και οι τουριστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 
αυξημένες προκλήσεις μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.  

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Εύρημα έρευνας 5.000 καταναλωτών από 11 χώρες: 
Το ένα τρίτο των ταξιδιωτών νιώθει ακόμα ανασφάλεια 
να ταξιδέψει ενάμιση χρόνο μετά το ξέσπασμα της 
πανδημίας41.  Τα υψηλότερα ποσοστά ανησυχίας τον 
Ιούνιο του 2021 εντοπίστηκαν στις εξής 
δραστηριότητες: 

● Ταξίδι κρουαζιέρας (32% έναντι 42% τον 
Οκτώβριο του 2020) 

● Ταξίδι με λεωφορείο (29% έναντι 40%) 

● Χρήση δημόσιων συγκοινωνιών (29% έναντι 39%) 

● Συμμετοχή σε συναυλία ή αθλητική εκδήλωση  
(26% έναντι 38%) 

Έρευνα σε 300 διαχειριστές εστιατορίων στις ΗΠΑ42: 
Το 66% των εστιατορίων ανέπτυξε νέες υποδομές 
εστίασης σε υπαίθριους χώρους στη διάρκεια της 
πανδημίας και το 79% των διαχειριστών ανάμεσα σε 
αυτά, δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες υποδομές είχαν 
θετικό αντίκτυπο στην αύξηση των εσόδων.   

Έρευνα σε 1.100 καταναλωτές στις ΗΠΑ43: βασικοί 
παράγοντες όσον αφορά θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας που επηρεάζουν τις αποφάσεις των 
ταξιδιωτών πριν από κρατήσεις για δραστηριότητες 
αναψυχής και περιηγήσεις: 

1. Ένα σαφές, λεπτομερές σχέδιο καθαριότητας και 
υγιεινής από τον πάροχο της υπηρεσίας ή/και τις 
τοπικές αρχές 

2. Τακτικοί υγειονομικοί έλεγχοι  

3. Αυστηροί έλεγχοι για τον αριθμό των 
συμμετεχόντων ανά δραστηριότητα, ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων  κοινωνικής 
απόστασης 

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης 
κρίσεων με πρωτόκολλα που σχετίζονται με 
διαφορετικούς τύπους κρίσεων, αποτελεί κεντρική 
προτεραιότητα το 2021 για τους DMMOs διεθνώς44. 

Αναζήτηση 
συνεργασιών με 
πρωτοβουλίες της 
τοπικής κοινωνίας (π.χ. 
ομάδες καλλιτεχνών, 
πολιτιστικούς συλλόγους, 
κλαδικούς φορείς) για 
μικρής κλίμακας 
επεμβάσεις (π.χ. σήμανση 
δρόμων και κτιρίων, 
υποδομές για παιδιά και 
άτομα τρίτης ηλικίας) με 
γνώμονα την αναβάθμιση 
της εικόνας και της 
λειτουργικότητας των 
οικισμών και των γειτονιών 
(Place Making). 

Αναζήτηση 
συνεργασιών με 
οργανισμούς αρμόδιους 
σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας, με στόχο τον 
καλύτερο συντονισμό και 
την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των 
προορισμών σε 
περίπτωση μελλοντικής 
κρίσης. 

Ανάγκη μελέτης καλών 
πρακτικών στη 
διαχείριση κρίσεων από 
πόλεις και προορισμούς 
στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

 

 

Κατάρτιση προτάσεων για 
παρεμβάσεις στους οικισμούς 
της Ερμούπολης και της Άνω 
Σύρου (π.χ. σε υπαίθριες αγορές, 
οδικές αρτηρίες, πλατείες, 
μονοπάτια) με γνώμονα: 

● Την αποφυγή 
υπερσυγκέντρωσης των 
επισκεπτών σε συγκεκριμένες 
χρονικές περιόδους  

● Τη διασφάλιση της τήρησης 
βασικών κανόνων κοινωνικής 
απόστασης  

Υλοποίηση καμπάνιας σε 
ψηφιακά κανάλια με στόχο την 
επικοινωνιακή ανάδειξη των 
συντονισμένων ενεργειών του 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και των 
φορέων και επιχειρήσεων για την 
ασφάλεια των επισκεπτών 

Εκπόνηση εγχειριδίου με 
πρακτικές συστάσεις και οδηγίες 
προς υιοθέτηση και εξειδίκευση 
με γνώμονα την επιχειρησιακή 
και επικοινωνιακή διαχείριση 
κινδύνων και κρίσεων (π.χ.):   

● Πανδημική κρίση 

● Φυσική καταστροφή 

● (πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λπ.) 

● Αποκλεισμού του νησιού λόγω 
κακών καιρικών συνθηκών 

● κ.α. 

 
 

 
41 Oliver Wyman, 2021, Europeans somewhat split about travelling in post-pandemic era.  
42 Quadrant Strategies, 2021, Restaurant Survey.  
43 Trekksoft, 2021, Travel Trend Report 2021.  
44 MMGY Next Factor & Destinations International, 2021, Destination Next: A Strategic Road Map for 

the NEXT Generation of Destination Organizations. 

https://www.consultancy.eu/news/6750/europeans-somewhat-split-about-travelling-in-post-pandemic-era?utm_source=Nevistas
https://quadrantstrategies.com/restaurant-study/memo.pdf
https://www.trekksoft.com/en/resources/ebooks/travel-trends-report-2020
https://destinationsinternational.org/sites/default/files/DestinationNEXT_2021FuturesStudy_FINAL.pdf
https://destinationsinternational.org/sites/default/files/DestinationNEXT_2021FuturesStudy_FINAL.pdf
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8. Με τις ψηφιακές εφαρμογές ως αναπόσπαστο στοιχείο της τουριστικής εμπειρίας 

Οι ψηφιακές εφαρμογές κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος σε όλες τις φάσεις ενός ταξιδιού, γεγονός που 
ενισχύεται τόσο από καινούργιες τεχνολογικές δυνατότητες, όσο και από ανάγκες που προκύπτουν λόγω της 
πανδημίας. 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Εύρημα έρευνας 2.900 καταναλωτών από 24 χώρες45: Η 
πλειονότητα των καταναλωτών δηλώνει ότι μετά την 
πανδημία θα χρησιμοποιεί συχνότερα ψηφιακές υπηρεσίες 
για ταξίδια και τουρισμό σε σχέση χρήση αντίστοιχων 
υπηρεσιών πριν από την πανδημία.  

Σχεδόν 1 στους 2 ταξιδιώτες το 2021 θα αγοράσει εισιτήρια 
για να επισκεφτεί αξιοθέατα μέσω του υπολογιστή ή τους 
κινητού του τηλεφώνου, ενώ η αντίστοιχη αναλογία το 
2019 ήταν σχεδόν 3 στους 1046. 

Περίπου 1 στους 2 ταξιδιώτες δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ 
της χρήσης μιας εφαρμογής για κινητά, εφόσον αυτή 
διασφαλίζει μια συνεπή και απρόσκοπτη εμπειρία σε όλες 
τις φάσεις του customer journey47. 

Τα downloads ταξιδιωτικών εφαρμογών αυξήθηκαν 128% 
yoy το δεύτερο τρίμηνο το 2021, ξεπερνώντας τα 
αντίστοιχα το 2019 πριν την πανδημία στις ΗΠΑ.48 

Ευρήματα έρευνας σε υψηλόβαθμα στελέχη από 175 
Οργανισμούς Διαχείρισης-Προώθησης Προορισμού 
(DMMOs) στις ΗΠΑ49: 

● Περίπου 4 στους 10 σχεδιάζουν να ξοδέψουν 
περισσότερα χρήματα για την αναβάθμιση της 
ιστοσελίδας του προορισμού μέσα στους επόμενους 
12 μήνες 

● 1 στους 3 δηλώνουν μη ικανοποιημένοι με τις 
πρακτικές email marketing που υλοποιεί ο οργανισμός 
τους. 6 στους 10 δηλώνουν ότι θα ήθελαν να 
βελτιώσουν τη στόχευση σε εξειδικευμένα κοινά 
ενδιαφέροντος μέσω του email marketing 

● 1 στους 2 εξετάζουν τις δυνατότητες που προσφέρει 
το augmented reality ως εργαλείο για την προώθηση 
του προορισμού στο μέλλον. 

H Σύρος έχει περιορισμένη παρουσία σε online 
πλατφόρμες (π.χ. Viator, Get Your Guide) οι οποίες 
εξειδικεύονται στην πώληση θεματικών εμπειριών, σε 
αντίθεση με άλλους προορισμούς (βλ. Σαντορίνη, Πάρο, 
Νάξο, Τήνο). 

Αναζήτηση 
συνεργασιών με το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
startups και άλλους 
παρόχους για την 
ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών ψηφιακών 
εφαρμογών στην 
καθημερινότητα του 
προορισμού, προς 
αναβάθμιση της 
εμπειρίας των 
επισκεπτών και με 
συνδυαστικά οφέλη για τη 
διαχείριση και προώθηση 
του προορισμού 

Ανάγκη μελέτης καλών 
πρακτικών από πόλεις 
και προορισμούς σε 
σχέση με τη χρήση 
ψηφιακών εφαρμογών 
στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό 

Αναβάθμιση της 
διαδικτυακής 
παρουσίας του 
προορισμού (π.χ. 
αρχιτεκτονική 
πληροφορίας και 
εμπειρία των χρηστών 
μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας του 
προορισμού, επένδυση 
σε νέες τεχνολογίες όπως 
εφαρμογές εικονικής 
πραγματικότητας και 
τεχνητής νοημοσύνης) 

Συνεργασία με startups 
και άλλους παρόχους για 
τη δημιουργία ενός one-
stop shop hub με 
προτάσεις εφαρμογών 
προς αναβάθμιση της 
εμπειρίας των επισκεπτών 
(π.χ.topoguide.gr που έχει 
μονοπάτια της Σύρου)  

Ανάπτυξη λύσεων που 
θα ενισχύσουν το 
αίσθημα ασφάλειας 
έναντι φόβων όπως η 
πανδημία (π.χ. ανέπαφες 
συναλλαγές/παραγγελίες) 

Ανάπτυξη ψηφιακού 
πράσινου διαβατηρίου 
για ενίσχυση των βιώσιμων 
πρακτικών και εικόνας σε 
συνάρτηση με την 
ευρύτερη πολιτική 
βιωσιμότητας  

Εμπλουτισμός της 
παρουσίας της Σύρου σε 
εξειδικευμένες πλατφόρμες 
με θεματικές 
δραστηριότητες και 
βιωματικές εμπειρίες (π.χ. 
Viator, Get Your Guide, 
Expedia, Airbnb 
Experiences) 

 

 
45 McKinsey & SKIFT Research , 2021, Rebooting customer experience to bring back the magic of travel.  
46 Arival, 2021, Attractions Revisited 
47 Euromonitor, 2021, Understanding the Traveller Journey: Critical for a Sustainable Recovery. 
48 Sensor Tower, 2021, The State of Travel Apps Report 2021 
49 MMGY, Simpleview & Connect, 2021, Destination Marketing Technology Survey 2021 Wave 2 (September 2021) 

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/rebooting-customer-experience-to-bring-back-the-magic-of-travel
https://arival.travel/research/attractions-revisited/
https://go.euromonitor.com/white-paper-travel-210817-traveller-journey.html
https://sensortower.com/blog/state-of-travel-apps-us-report-2021
https://www.mmgy.com/industry-insights/destination-marketers-provide-insights-on-the-state-of-marketing-technology/
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9. Με τις ψηφιακές εφαρμογές να συνεισφέρουν στην καθημερινότητα των προορισμών 

Οι προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές συλλογής και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, υιοθετούνται σε όλο και 

περισσότερους κλάδους ενώ στον τουρισμό μπορούν να παρέχουν: α. Σημαντικές δυνατότητες αποδοτικής 

στόχευσης επισκεπτών μέσα από καλύτερη κατανόηση και προσωποποιημένων μηνυμάτων και υπηρεσιών και β. 

Εξελιγμένες προεκτάσεις στη διαχείριση προορισμού για την επίτευξη σύνθετων στόχων βιωσιμότητας  

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

H Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να γεφυρώσει στη 
δεκαετία που διανύουμε, ένα χάσμα της τάξης των 
€10 δις. σε επενδύσεις για εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης και blockchain συγκριτικά με τις ΗΠΑ και 
την Κίνα50. 

Ευρήματα έρευνας σε 477 αναγνώστες του Hotel 
Management Network51: Στους επόμενες 12 μήνες, οι 
ψηφιακές επενδύσεις στον κλάδο των ταξιδιών και του 
τουρισμού θα κατευθυνθουν κατά προτεραιότητα σε 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (45%), 
κυβερνοασφάλειας (35%), robotics (31%), Big Data & 
Machine Learning (30%) 

Ευρήματα έρευνας σε 1.032 υψηλόβαθμα στελέχη 
από εταιρείες στις ΗΠΑ52: 2 στους 3 πιστεύουν ότι οι 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι σε θέση να 
βελτιώσουν την εμπειρία που αποκομίζουν οι 
πελάτες, ενώ περισσότεροι από 1 στους 2 κρίνουν τις 
εν λόγω εφαρμογές ωφέλιμες για τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και την εισαγωγή καινοτομίας σε 
προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αναλογίες αυτές 
διευρύνονται, ανάμεσα σε στελέχη από εταιρείες οι 
οποίες έχουν ήδη πλήρως ενσωματώσει αντίστοιχες 
εφαρμογές. 

Ευρήματα παγκόσμιας έρευνας σε υψηλόβαθμα 
στελέχη του κλάδου των ταξιδιών και του τουρισμού53: 
Περισσότεροι από 4 στους 5 κρίνουν οι εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης είναι σε θέση να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ περίπου 1 στους 
2 δηλώνει ότι η ισχυροποίηση των δεξιοτήτων για την 
ανάλυση δεδομένων είναι βασικός άξονας για την 
ψηφιακή στρατηγική της εταιρείας του μεχρι το 2022.  

Η αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και 
της υπερσυγκέντρωσης ροών επισκεπτών σε 
συγκεκριμένα σημεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αιχμής, καθώς και ο εμπλουτισμός και αναβάθμιση 
της πληροφόρησης που έχουν οι επισκέπτες για τη 
Σύρο τόσο πριν την άφιξη τους όσο και κατα τη 
διαμονή τους, είναι βασικές προτεραιότητες για τον 
προορισμό (βλ. Παράρτημα Γ). 

Αναζήτηση 
συνεργασιών με το 
Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, startups και 
άλλους παρόχους για 
την ενσωμάτωση 
ψηφιακών εφαρμογών 
στην καθημερινότητα 
του προορισμού, προς 
αναβάθμιση της 
εμπειρίας των 
επισκεπτών και με 
συνδυαστικά οφέλη για 
τη διαχείριση και 
προώθηση του 
προορισμού. 

Ενσωμάτωση/Εξειδίκ
ευση προτάσεων για 
τεχνολογικές 
εφαρμογές στο υπό 
εκπόνηση Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας. 

Προοπτική 
μόχλευσης 
χρηματοδοτικών 
πόρων με στόχο την 
επιτάχυνση της 
μετάβασης στη 
βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα 

Αξιοποίηση 
τεχνολογιών 
υπολογιστικής 
όρασης για την 
ανίχνευση και μέτρηση 
παρουσίας και ροών 
κίνησης. 

Δημιουργία ανοικτής τράπεζας 
δεδομένων και παροχή 
εργαλείων για την κατανόηση και 
αξιοποίηση τους από τοπικούς 
επαγγελματίες και φορείς. 

Ενσωμάτωση συστήματος 
τεχνητής νοημοσύνης στην 
επίσημη ιστοσελίδα του 
προορισμού για τη διαμόρφωση 
εξατομικευμένων προτάσεων για 
εμπειρίες και διαδρομές σε 
συνδυασμό με εφαρμογή για 
κινητά τηλέφωνα. 

Σχεδιασμός εφαρμογής για 
κινητά τηλέφωνα και 
ενσωμάτωση σε αυτήν 
πληροφοριών και δεδομένων 
για τους χώρους στάθμευσης, την 
κίνηση οχημάτων σε καθημερινή 
βάση, τα δρομολόγια των αστικών 
συγκοινωνιών και των ΚΤΕΛ και 
τις περιπτώσεις όπου 
παρατηρείται αυξημένος όγκος 
διερχόμενων 

Εγκατάσταση συστήματος 
«έξυπνης» σήμανσης και 
διασύνδεση με την εφαρμογή για 
κινητά τηλέφωνα στο πλαίσιο 
υλοποίησης μια ολοκληρωμένης 
λύσης για το κυκλοφοριακό και 
την πληροφόρηση των 
επισκεπτών 

Ανάπτυξη υποδομής 
παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο ροών 
ανθρώπων και οχημάτων σε 
επισκεψιμους χώρους και σε 
ανοιχτές περιοχές της 
Ερμούπολης.  

 

 
50 European Investment Bank, 2021, €10 billion investment gap in artificial intelligence and blockchain technologies is 

holding back the European Union. 
51 Hotel Management Network, 2021, Artificial intelligence a major investment area for travel and tourism companies: 

Poll 30 (Απριλίου 2021) 
52 PWC, 2020, Artificial Intelligence Predictions 2021.  
53 Skift & Amazon Web Services, 2021, The 2021 Digital Transformation Report.  

https://www.eib.org/en/press/all/2021-181-new-eib-report-eur10-billion-investment-gap-in-artificial-intelligence-and-blockchain-technologies-is-holding-back-the-european-union
https://www.eib.org/en/press/all/2021-181-new-eib-report-eur10-billion-investment-gap-in-artificial-intelligence-and-blockchain-technologies-is-holding-back-the-european-union
https://www.hotelmanagement-network.com/news/artificial-intelligence-a-major-investment-area-for-travel-and-tourism-companies-poll/
https://www.hotelmanagement-network.com/news/artificial-intelligence-a-major-investment-area-for-travel-and-tourism-companies-poll/
https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/ai-analytics/ai-predictions.html
https://skift.com/insight/the-2021-digital-transformation-report/
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10. Με τις online πωλήσεις να αποτελούν βασικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις καταλυμάτων  

Η εδραίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τα μικρά ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, σχετίζεται με την 
πολυσχιδή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, ενόσω οι καταναλωτές αναζητούν επιλογές που ευνοούν την τήρηση των μέτρων 
κοινωνικής απόστασης και τα ταξίδια με την οικογένεια. 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων τον Ιούνιο του 2020, τα μικρά και 
μεσαία, ανεξάρτητα ξενοδοχεία, απορρόφησαν το μεγαλύτερο τμήμα της 
δαπάνης των ταξιδιωτών54.  

Διεθνώς, τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα αυτοεξυπηρετούμενα 
καταλύματα και τα ξενοδοχεία μικρής δυναμικότητας (μέχρι 50 δωμάτια), έχουν 
διατηρήσει το προβάδισμα στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών στα τρία πρώτα 
εξάμηνα του 2021. Τα μικρά ξενοδοχεία κυριάρχησαν τον Ιούλιο του 2021 στις 
προτιμήσεις των ταξιδιωτών από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ55. 

Μόλις το 28% των ελληνικών ξενοδοχείων έχει διείσδυση στις online πωλήσεις, 
έναντι 67% κατά μέσο όρο στη Μεσόγειο56. 

Έρευνα σε 20 στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα: Το 85% κρίνουν την ψηφιακή ωριμότητα του ελληνικού τουρισμού ως 
«καθόλου ώριμη» και το σύνολο κρίνει ως αρκετά/πολύ σημαντική την υιοθέτηση 
ψηφιακών τεχνολογιών για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης τους57.  

Στην Ευρώπη, το 40% των κρατήσεων των Online Travel Agents, αφορά 
καταλύματα μικρής και μεσαίας δυναμικότητας58. 

Oi προτεραιότητες των ξενοδόχων ως προς τις επενδύσεις για εγκατάσταση ή 
αναβάθμιση εργαλείων αφορούν 1. Την ιστοσελίδα, 2. Το wi-fi, 3. Τα κοινωνικά 
δίκτυα, 4. Το Property Management System, 5. Το Booking Engine, 6. Το 
Channel Manager, 7. Το Reputation Management, 8. Το Revenue Management, 
9. Το Business Intelligence και 10. Το Enterprise Resource Planning59. 

Η συζήτηση για τις online πωλήσεις αφορά συνολικά τον κλάδο της φιλοξενίας 
στη Σύρο, καθώς το καλοκαίρι του 2021 η κατανομή της τουριστικής κίνησης 
έγινε σε διαφορετικές κατηγορίες καταλυμάτων60. 

Τα 6 ξενοδοχεία 4* αστέρων στη Σύρο (Booking.com) διατηρούν μια 
ανταγωνιστική θέση εντός της λίστας των επιλεγμένων προορισμών, με 
υψηλότερη μέση βαθμολογία (8,92 έναντι 8,52) αλλά και μεγαλύτερο πλήθος 
κριτικών (1350 έναντι 902) από τα 6 ξενοδοχεία 4* της Τήνου. Τα 4 ξενοδοχεία 
5* αστέρων στη Σύρο (Booking.com) επίσης διατηρούν μια ανταγωνιστική θέση 
εντός της λίστας των επιλεγμένων προορισμών, με υψηλότερη μέση βαθμολογία 
αλλά σαφώς μικρότερο πλήθος κριτικών από τα 10 ξενοδοχεία 5* στα Χανιά και 
τα 12 στην Πάρο. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb 
& VRBO), με τη Σύρο να διαθέτει τον τρίτο αριθμό καταχωρήσεων (728) και το 
δεύτερο μερίδιο καταλυμάτων (91%) με βαθμολογίες 4,5+ ανάμεσα σε 
γειτονικούς προορισμούς.  

Η πανδημία 
λειτούργησε ως 
επιταχυντής για 
την εξοικείωση 
των 
καταναλωτών 
με μια ευρεία 
γκάμα ψηφιακών 
εφαρμογών  

Για τις 
επιχειρήσεις 
καταλυμάτων το 
στοίχημα του 
ψηφιακού 
μετασχηματισμο
ύ αφορά τόσο 
την προσέλκυση 
περισσότερων 
επισκεπτών και 
την αναβάθμιση 
της εμπειρίας 
διαμονής όσο και 
την 
αλληλεπίδραση 
με το 
οικοσύστημα των 
συνεργατών, την 
αποδοτική και 
αποτελεσματική 
εφαρμογή των 
καθημερινών 
λειτουργιών και 
τη διασφάλιση 
συνθηκών 
ασφάλειας για το 
προσωπικό και 
τους επισκέπτες 

 

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
των επαγγελματιών με βάση 
δραστηριότητες εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα και εξειδικευμένα 
εργαλεία (π.χ. Digital 
Marketing Toolkits). 

Αξιολόγηση 
προτεραιοτήτων και 
σχεδιασμός ενεργειών 
υποστήριξης με γνώμονα τη 
σταδιακή ανάδειξη του 
επιπέδου της ψηφιακής 
τεχνολογίας των 
επιχειρήσεων καταλυμάτων 
στη Σύρο (π.χ.): 

● Τη χρήση του Internet of 
Things σε καταλύματα για 
την αναβάθμιση της 
εμπειρίας του επισκέπτη 
(phygital experience) 

● Την εγκατάσταση 
συστημάτων (π.χ. 
Property Management 
System, Reputation 
Management) στο Cloud 
για βέλτιστο τρόπο 
διαχείρισης εργασιών 

● Την προώθηση προϊόντων 
και υπηρεσιών σε 
ψηφιακά κανάλια. 

● Την παροχή υπηρεσιών 
με βάση τεχνολογίες 
Τεχνητής Νοημοσύνης για 
τη διεξαγωγή φυσικών 
συνομιλιών με ανθρώπους 
με σκοπό την εκτέλεση 
συγκεκριμένων εργασιών 

 

 
54 Mastercard, 2020, Travel Check-In A Global Perspective (Mastercard Recovery Insights) 
55 STR, 2021, Tourism After Lockdown: A new standard of accommodation preferences? (31 Αυγούστου) 
56 Εθνική Τράπεζα, 2020, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Τουρισμός.  
57 ΙΝΣΕΤΕ & Accenture, 2021, Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Τουρισμού: Στρατηγικός Οδικός Χάρτης & 

καλές πρακτικές.  
58 Ernst & Young, 2021, How to help Europe’s small and independent hotel market succeed. 
59 Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, 2021, Διείσδυση & Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

στη Λειτουργία των Ξενοδοχείων 
60 Syros by Night, 2021, Στατιστική έρευνα: «Η Σύρος σαν τουριστικός προορισμός» 

https://www.mastercardservices.com/en/recovery-insights/travel-check-in
https://str.com/data-insights-blog/tourism-after-lockdown-new-standard-accommodation-preferences
https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/reports/smes-tourism-2020
https://insete.gr/studies/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9/
https://insete.gr/studies/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9/
https://www.ey.com/en_gr/strategy/how-to-help-europes-small-and-independent-hotel-market-succeed
https://www.itep.gr/wp-content/uploads/2021/07/itep-ict-public.pdf
https://www.itep.gr/wp-content/uploads/2021/07/itep-ict-public.pdf
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11. Με τους Οργανισμούς Διαχείρισης-Προώθησης Προορισμού να εξελίσσονται σε θεματοφύλακες της 

βιώσιμης τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης 

Στην εποχή μετά τον Covid-19, οι Οργανισμοί Διαχείρισης-Προώθησης Προορισμού (DMMOs) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
υποστήριξης των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών. Οι παρεμβάσεις στη διαχείριση του προορισμού αφορούν ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων  (π.χ. δημιουργία κοινού οράματος, ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου, αύξηση της ικανοποίησης των κατοίκων από 
τον τουρισμό, προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ανάδειξη τοπικών προϊόντων, καινοτόμες παρεμβάσεις σε αστικές, 
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές), τα οποία θέτουν τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα ενός τόπου 
και βελτιώνουν τις αντιλήψεις που συνδέονται με τη συνολική του ταυτότητα (Place Branding). 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Ευρήματα έρευνας 760 υψηλόβαθμων στελεχών 
από DMMOs σε 52 χώρες, όσον αφορά τις 10 
βασικές λειτουργίες που θα πρέπει ιδανικά να 
διέπουν τον ρόλο των DMMOs μέσα στην επόμενη 
τριετία61: 

1. Μάρκετινγκ προορισμού 
2. Διαχείριση ταυτότητας 
3. Προϊοντική ανάπτυξη 
4. Έρευνα δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα 
5. Παροχή πληροφοριών για τον προορισμό 
6. Ανάπτυξη σχέσεων με την τοπική κοινωνία 
7. Υποστήριξη των φορέων και των 

επιχειρήσεων 
8. Ανάπτυξη εμπειριών και υπηρεσιών για τους 

επισκέπτες 
9. Ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη 
10. Προώθηση και πωλήσεις συνεδρίων και 

επαγγελματικών συναντήσεων 

Πρόσθετοι τομείς παρέμβασης των DMMOs στην 
εποχή μετά τον Covid-1962: 

● Προσαρμογή στις μεταβολές της κλιματικής 
αλλαγής 

● Ανάδειξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με 
χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και πρακτικών 
που μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  

● Έργα και βελτιωτικές επεμβάσεις σε επίπεδο 
γειτονιάς  

● Ψηφιακές υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της 
ομαδικής συνεργασίας και της συμμετοχής 
της κοινότητας, την αντιμετώπιση ζητημάτων 
κοινωνικής ανισότητας και την προσέλκυση 
ταλαντούχου εργατικού δυναμικού 

«Η Σύρος πρέπει να δημιουργήσει και να αναδείξει 
διεθνώς μια νέα ταυτότητα ως ενός τόπου φιλικού 
προς τις επενδύσεις, ενός τόπου όπου ο 
υποψήφιος επενδυτής θα συναντήσει ανθρώπους 
και φορείς που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν 
την επένδυσή του, εφόσον αυτή βεβαίως πληροί 
βασικές προϋποθέσεις σεβασμού προς τον τόπο 
υποδοχής του»»63. 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση από το Υπουργείο Τουρισμού  στις 12 Ιουνίου 
2021, μελλοντικά οι μονομετοχικοί Οργανισμοί 
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, οι οποίοι θα 
συσταθούν σε περιφέρειες και δήμους με πληθυσμό κάτω 
των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, με βάση τα 
στοιχεία της τελευταίας απογραφής, θα έχουν τις εξής 
αρμοδιότητες:  
 
● Την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική 

υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. για θέματα προβολής και 
προώθησης ενός προορισμού στις τουριστικές αγορές 

● Την προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του 
οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος 
για τον εκάστοτε προορισμό 

● Τη δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της 
αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού 

● Τη μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του 
εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας 

● Την εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου 
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του 
προορισμού 

● Τη σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα 
με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού 

● Την εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για 
την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού 

● Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής 
μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής, 

● Τη δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων 
ποιότητας 

● Την ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα 
του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η 
ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών 
κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου 
ανάπτυξης. 

Ο διευρυμένος ρόλος των DMMOs στο μέλλον επιτάσει 
την ανάλυση δεδομένων και την κατάρτιση δεικτών πέρα 
από τις αμιγώς επιδόσεις του τουριστικού τομέα (π.χ. 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, αντιλήψεις των 
κατοίκων για τον τουρισμό) 

Ανάλυση σεναρίων για τη 
δημιουργία Οργανισμού 
Διαχείρισης και Προώθησης 
Προορισμού στη Σύρο με 
βάση εκτιμήσεις για την 
οργανωτική δομή, τις 
στρατηγικές συνεργασίες και τις 
πηγές χρηματοδότησης. 
 
Πλήρης διερεύνηση των 
ευκαιριών που θα δημιουργήσει 
προσεχώς το νομοθετικό 
πλαίσιο για τη σύσταση και 
λειτουργία Μονομετοχικών 
Οργανισμών Διαχείρισης και 
Προώθησης Προορισμού 
 
Παρακολούθηση της 
υλοποίησης του σχεδίου 
διαχείρισης προορισμού 
μέσω online πλατφόρμας 
διαχείρισης έργου, με βάση 
διακριτούς άξονες, δράσεις και 
τις λειτουργίες του αρμόδιου 
οργανισμού όταν αυτός 
συσταθεί.  
 
Ανάπτυξη πλατφόρμας 
συλλογής και  
ανάλυσης δεδομένων του 
προορισμού με γνώμονα την 
εξαγωγή συμπερασμάτων σε 
σχέση με τις επιπτώσεις του 
τουρισμού, τον προσδιορισμό 
των απαιτούμενων 
παρεμβάσεων και τον 
διαμοιρασμό χρηστικών 
πληροφοριών και 
τεχνογνωσίας σε διαφορετικά 
κοινά ενδιαφέροντος 

 

 
61 MMGY Next Factor & Destinations International, 2021, Destination Next: A Strategic Road Map for 

the NEXT Generation of Destination Organizations. 
62 United Nations, 2020, Report of the UN Economist Network for the UN 75th Anniversary: Shaping the Trends of 

Our Time | World Bank, 2020, A functional city’s response to the COVID-19 pandemic. 
63 Δήμος Σύρου-Ερμούπολης & Diadikasia, 2019, Αξιολόγηση προοπτικών της Σύρου ως προτιμητέου επενδυτικού 

προορισμού για καινοτόμες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της τοπικής οικονομίας. 

https://destinationsinternational.org/sites/default/files/DestinationNEXT_2021FuturesStudy_FINAL.pdf
https://destinationsinternational.org/sites/default/files/DestinationNEXT_2021FuturesStudy_FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/publications/report-of-the-un-economist-network-for-the-un-75th-anniversary-shaping-the-trends-of-our-time.html
https://www.un.org/development/desa/publications/report-of-the-un-economist-network-for-the-un-75th-anniversary-shaping-the-trends-of-our-time.html
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/functional-citys-response-covid-19-pandemic
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12. Με τα συμμετοχικά μοντέλα χρηματοδότησης να εξειδικεύουν τους στόχους και τη 

διακυβέρνηση τους 

Η σταθερή πρόσβαση σε μηχανισμούς χρηματοδότησης απαιτεί στρατηγικό προσανατολισμό. Αν και η χρηματοδότηση 
από τις κυβερνήσεις πρωτοστάτησε στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η βιώσιμη λειτουργία των 
DMMOs σε βάθος χρόνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άντληση πόρων από τις επιχειρήσεις-μέλη ή/και τις 
συνεργασίες με στρατηγικούς εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνεργατικά σχήματα χρηματοδότησης θα αποτελέσουν 
στρατηγική προτεραιότητα για τους DMMOs τα επόμενα χρόνια. 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Πανευρωπαϊκή έρευνα σε 120 DMMOs64: Κατά μέσο όρο 
το 58% της χρηματοδότησης τους το 2020 προερχόταν 
από την δημοτική αρχή σε κάθε προορισμό, ενώ μόλις 1 
στους 5  DMMOs βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσιους 
πόρους για τη χρηματοδότηση του.  

Έρευνα 18.000 καταναλωτών στις ΗΠΑ σε σχέση με τις 
προτιμήσεις τους για συγκεκριμένους προορισμούς, και 
πως αυτές διαμορφώθηκαν αφότου παρακολούθησαν 
σχετικές διαφημιστικές καμπάνιες65: Σε όλες τις 
περιπτώσεις, η έρευνα κατέδειξε ότι η τουριστική 
διαφήμιση βελτίωσε συνολικά την εικόνα κάθε 
προορισμού, όχι μόνο ως μέρος για επίσκεψη 
αναψυχής, αλλά και τομείς οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης (π.χ. Τόπος μετεγκατάστασης για εργασία, 
σπουδές, συνταξιοδότηση, τόπος φιλικός για αγορά 
κατοικίας ή/και υλοποίηση άλλων επενδύσεων). 

H πρακτική των Tourism Improvement Districts (TIDs) 
(σε συνδυασμό με υβριδικά μοντέλα), εξαπλώνεται σε 
σταθερή βάση από τις αρχές της δεκαετίας του 90’, με 
πάνω από 180 εφαρμογές σε ΗΠΑ και Ευρώπη.  

● Τα TIDs τροφοδοτούν τη χρηματοδότηση δράσεων 
διαχείρισης και προώθησης προορισμού, με βάση 
συμφωνημένες προτεραιότητες και κοινές εισφορές 
από φορείς και επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη οικονομία των 
επισκεπτών66. 

● Τα TIDs προκύπτουν τόσο ως απόρροια 
νομοθετικών παρεμβάσεων (10 πολιτείες στις ΗΠΑ 
ετοιμάζουν το 2021 σχετική νομοθεσία) όσο και ως 
το αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης και θέλησης των 
φορέων να εργαστούν μαζί, υπό την ομπρέλα μιας 
κοινής ατζέντας.67 

Ο ιδιωτικός τομέας 
προσεγγίζει θετικά την 
προοπτική συμμετοχής σε 
ένα συνεργατικό σχήμα 
χρηματοδότησης και 
διακυβέρνησης του 
προορισμού, όταν υπάρχει 
σαφές σχέδιο για την 
ανακατανομή του εισοδήματος 
που δημιουργείται από την 
οικονομία των επισκεπτών πίσω 
στον προορισμό. 

Η προοπτική συμμετοχής σε 
συνεργατικά σχήματα αφορά 
μια ευρεία γκάμα φορέων 
(π.χ. εταιρείες real estate, 
επενδυτές, πανεπιστήμια, 
αεροδρόμια), όταν οι δράσεις 
διαχείρισης και προώθησης 
προορισμού δημιουργούν 
προστιθέμενη αξία σε ποικίλους 
τομείς της οικονομίας των 
επισκεπτών.  

Οι εκτιμήσεις για τη 
συνεισφορά διαφορετικών 
φορέων στη χρηματοδότηση 
δράσεων, καθώς και για την 
άντληση πρόσθετων πόρων, 
πρέπει να έχει χρονικό 
ορίζοντα 1-5 έτη, με 
τεκμηριωμένες αποδοχές όσον 
αφορά το μίγμα βασικών και 
εναλλακτικών πόρων 
χρηματοδότησης. 

Ανάλυση σεναρίων 
για τη δημιουργία 
Οργανισμού 
Διαχείρισης και 
Προώθησης 
Προορισμού στη 
Σύρο με βάση 
εκτιμήσεις για την 
οργανωτική δομή, τις 
στρατηγικές 
συνεργασίες και τις 
πηγές 
χρηματοδότησης. 

Πλήρης διερεύνηση 
των ευκαιριών που θα 
δημιουργήσει 
προσεχώς το 
νομοθετικό πλαίσιο για 
τη σύσταση και 
λειτουργία  
Μονομετοχικών 
Οργανισμών 
Διαχείρισης και 
Προώθησης 
Προορισμού 

 

 
64 European Cities Marketing, 2020, ECM DMO Funding Survey. 
65 Longwoods & Destinations International, 2020, A Perfect Combination: Destination Marketing and Economic 

Development - Creating a Singular Place Brand: Destination Marketing and Economic Development.  
66 MMGY Next Factor & Destinations International, 2021, Destination Next: A Strategic Road Map for 

the NEXT Generation of Destination Organizations. 
67 Miles & Partnership, Civitas & Tourism Economics, 2020, Funding Futures: Options & Opportunities for New or 

Enhanced Funding of Tourism & DMOs in the Recovery from COVID-19. 

https://www.europeancitiesmarketing.com/ecm-dmo-funding-survey/
https://longwoods-intl.com/destination-marketing-and-economic-development-creating-a-singular-place-brand
https://longwoods-intl.com/destination-marketing-and-economic-development-creating-a-singular-place-brand
https://destinationsinternational.org/sites/default/files/DestinationNEXT_2021FuturesStudy_FINAL.pdf
https://destinationsinternational.org/sites/default/files/DestinationNEXT_2021FuturesStudy_FINAL.pdf
https://civitasadvisors.com/resources/research/tourism-improvement-district/
https://civitasadvisors.com/resources/research/tourism-improvement-district/
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13. Με τη δημιουργία και διανομή περιεχόμενου από τους χρήστες να επηρεάζει το brand και 
την εμπειρία του προορισμού 

Με την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού να είναι χρήστες κοινωνικών δικτύων, το περιεχόμενο που 
δημιουργούν (User Generated Content) έχει ιδιαίτερη αξία για τους προορισμούς, δημιουργώντας ευκαιρίες για 
αποτελεσματικότερες καμπάνιες μέσα από την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και αυθεντικότητας. 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

93% των marketers συμφωνούν ότι οι καταναλωτές 
εμπιστεύονται περισσότερο το περιεχόμενο που 
δημιουργείται από άλλους ανθρώπους, παρά από τα ίδια 
τα brands68. 

Ευρήματα έρευνας 1.590 καταναλωτών από ΗΠΑ, 
Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία69:  

● 4 στους 5 δηλώνουν ότι επηρεάζονται στις 
αποφάσεις τους για αγορές από περιεχόμενο που 
αναρτούν άλλοι καταναλωτές. 

● 9 στους 10 θα έκαναν ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για έναν προορισμό στον οποίο είχαν μια 
θετική εμπειρία 

Εύρημα έρευνας 760 υψηλόβαθμων στελεχών από 
DMMOs σε 52 χώρες70: Η δημιουργία και η διακίνηση 
περιεχομένου από το κοινό (π.χ. επισκέπτες, κάτοικοι, 
εργαζόμενοι) ως παράγοντας διαμόρφωσης της 
ταυτότητας ενός προορισμού και των αντιλήψεων για τις 
εμπειρίες που ο προορισμός προσφέρει, ψηφίστηκε ως η 
3η σημαντικότερη τάση (ανάμεσα σε 100) που θα πρέπει 
να λάβουν υπόψη οι DMMOs μετά την πανδημία.  

To 2021, σε ολόκληρο τον κόσμο, πάνω από 4.2 δις. 
χρήστες είναι εγγεγραμμένοι  σε πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης, με τους κύριους όγκους των χρηστών να 
συγκεντρώνονται σε Facebook (2,74 δις), YouTube (2,3 
δις), WhatsApp (2 δις), FB Messenger (1,3 δις) και 
Instagram (1,22 δις)71.  

Στην Ελλάδα, το Facebook έχει 7,56 εκ. χρήστες (43,7% 
των οποίων είναι ηλικίας 18-34 ετών) και το Instagram 
4,41 εκ. χρήστες (55,5% των οποίων είναι ηλικίας 18-34 
ετών)72 

Η συστηματική διαχείριση και τακτική επικαιροποίηση σε 
διαδικτυακά κανάλια δεν αποτελεί κεκτημένο για την 
πλειονότητα των ανταγωνιστικών προορισμών. Αν και 10 
στους 11 διαθέτουν επίσημη σελίδα προορισμού, μόλις 4 
στους 11 διαθέτουν παράλληλη παρουσία σε Facebook 
και Instagram (βλ. Ενότητα 4). 

Μια σημαντική 
παράμετρος του UGC 
είναι το social listening 
(είδος ανάλυσης 
δεδομένων), το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα 
στον προορισμό να 
καταλάβει καλύτερα 
τους επισκέπτες του  
και να αλληλεπιδράσει 
πιο αποτελεσματικά 
καταφέρνοντας 
καλύτερη ROI και 
στόχευση  

Συλλογή και 
ανάλυση δεδομένων 
σε σχέση 
διαφορετικές πτυχές 
του customer 
journey των 
επισκεπτών της Σύρου 
(π.χ. πότε και από 
πού μιλάνε για τον 
προορισμό, τι αρέσει 
και τι όχι) 

Εξειδίκευση της 
στόχευσης σε 
διαφορετικά κοινά 
ενδιαφέροντος (π.χ. 
τύποι μηνυμάτων, 
χρονική περίοδο 
στόχευσης) 

 

Υλοποίηση συστήματος 
για κατανόηση του κοινού 
της Σύρου μέσα από 
social listening (π.χ. Πότε 
και από που μιλάνε για τον 
προορισμό, τι αρέσει και τι 
όχι)  

Λανσάρισμα διαγωνισμού 
με έμφαση τη δημιουργία 
περιεχομένου από τους 
ντόπιους και τους 
επισκέπτες 

Αξιολόγηση επιτυχίας 
προηγούμενων hashtags 
και δημιουργίας νέων 
βάσει της νέας ταυτότητας 
και των αντίστοιχων 
πορισμάτων από τις 
προηγούμενες καμπάνιες 

Συλλογή και δημιουργία 
νέου υλικού και 
περιεχομένου βάση των 
κατευθύνσεων της νέας 
ταυτότητας και ενδεικτικά: 

● Δημιουργία Photo Bank 
● Παραγωγή Video Spot ( 

timelapse / drone 
footage) 

● Παραγωγή ποιοτικών 
κειμένων και features 
για τροφοδότηση των 
καναλιών  

 

 
 

 
68 Tintup, 2021, State of UGC 2021 Report: The Results Are In 
69 Stackla, 2019, Bridging the Gap: Consumer & Marketing Perspectives on Content in the Digital Age.  
70 MMGY Next Factor & Destinations International, 2021, Destination Next: A Strategic Road Map for 

the NEXT Generation of Destination Organizations. 
71 Hootsuite, 2021, Digital Trends 2021.  
72 Minimal.gr, 2021, Στατιστικά στοιχεία χρηστών Social Media στην Ελλάδα το Μάρτιο 2021.  

https://www.linkfluence.com/blog/social-listening-guide-travel
https://www.tintup.com/blog/state-of-ugc-2021/
https://stackla.com/resources/reports/bridging-the-gap-consumer-marketing-perspectives-on-content-in-the-digital-age/
https://destinationsinternational.org/sites/default/files/DestinationNEXT_2021FuturesStudy_FINAL.pdf
https://destinationsinternational.org/sites/default/files/DestinationNEXT_2021FuturesStudy_FINAL.pdf
https://www.hootsuite.com/pages/digital-trends-2021
https://minimal.gr/statistika-stoicheia-christon-social-media-stin-ellada-to-martio-2021/
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14. Με τα social media να αποτελούν σημαντική δύναμη επιρροής στην ταξιδιωτική απόφαση, 
αλλά το τοπίο να αλλάζει με νέες πλατφόρμες και χρήσεις 

Με τη διείσδυση των κινητών και τη χρήση των social media να αυξάνεται, ο ρόλος τους ως πηγή έμπνευσης και 
εργαλείο προβολής είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Λέξεις όπως influencers & instagrammability είναι από καιρό στη 
jargon του τουρισμού. Παράλληλα όμως παρουσιάζουν νέες τεχνολογικές δυνατότητες σχετικά με τη διάδραση 
προορισμού-επισκέπτη και νέες πλατφόρμες, με κυρίαρχη την TikTok, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες και 
προκλήσεις. 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

To 2021, πάνω από 4.48 δις άτομα 

χρησιμοποιούν social media, αριθμός που 

αυξάνεται κάθε χρόνο σημαντικά (13.1% yoy)73 

36.5% χρησιμοποιούν social media για να 

πάρουν ιδέες για ταξίδια74 

Οι χρήστες του TikTok (μέσο που ενώνει την 

κοινωνική δικτύωση με τη μουσική και το βίντεο) 

ανήλθαν σε 732 εκ όταν στο Pinterest & Twitter 

είναι 478 εκ και 397 εκ αντίστοιχα, ενώ αποτελεί 

την 5η πιο αγαπημένη πλατφόρμα μετά το FB, 

IG, WHATSAPP & Twitter και τρίτη στους 

χρήστες 16-2475 

Το TikTok  διεύρυνε σταθερά στις ΗΠΑ το εύρος 

των αναρτήσεων σε σχέση με τον τουρισμό και 

τα ταξίδια, ενώ στην Ελλάδα διαθέτει πλέον 

περισσότερους από 2,5 εκ. εγγεγραμμένους 

χρήστες76.  

1 στους 2 Millennials και μέλη της Γενιάς Ζ στις 

ΗΠΑ, ακολουθεί στα social media τουλάχιστον 

έναν opinion influencer με ταξιδιωτικό 

περιεχόμενο, ενώ η επαφή μαζί τους έχει αυξηθεί 

στη διάρκεια πανδημίας77. 

Η βιομηχανία όπως αεροπορικές και αλυσίδες 

ξενοδοχείων χρησιμοποιούν αρκετά χρόνια το 

Twitter ως μέσο εξυπηρέτησης πελατών κάτι 

που μπορούν να κάνουν και οι προορισμοί και 

σε άλλα κοινωνικά δίκτυα με δυνατότητες 

άμεσων μηνυμάτων όπως το δημοφιλές 

WhatsApp. Αντίστοιχης λογικής είναι και η 

διαχείριση online φήμης μέσα από την 

αλληλεπίδραση με σχόλια. 

Διαχείριση online φήμης μέσα 

από την αλληλεπίδραση με 

σχόλια 

Ανάπτυξη στρατηγικών 

συνεργασιών με opinion 

influencers και content 

creators για τη δημιουργία 

περιεχομένου που απευθύνεται 

σε εξειδικευμένα κοινά 

ενδιαφέροντος 

Κατάρτιση Content Calendar 

και διαχείριση των 

λογαριασμών σε υφιστάμενα 

και νέα κανάλια, με τακτική 

ανανέωση του περιεχομένου, 

status updates, προσθήκη 

οπτικοακουστικού περιεχομένου, 

notes, playlists και γενικότερου 

προωθητικού υλικού με βάση 

κάθε φορά συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες προβολής 

(π.χ. τοπικότητα και κοινωνικό 

έργο, αξιοθέατα και σημεία 

ενδιαφέροντος, θεματικές 

εμπειρίες και εκδηλώσεις, 

επιχειρήσεις, μονοπάτια, 

εκπαιδευτικά προγράμματα, 

υπηρεσίες και υποδομές, τοπική 

γαστρονομία, λαογραφία) 

Εξέταση περιεχομένου 

από πετυχημένους 

content creators που 

αγγίζουν τα κοινά στόχος 

της Σύρου  

Δημιουργία υλικού μέσα 

από την ανάλυση 

στοιχείων όπως το 

multimedia υλικό ή  η 

παλέτα χρωμάτων  

Συνεργασία με content 

creators 

Ανάλυση δεδομένων για 

τη συμπεριφορά και 

απόψεις των επισκεπτών 

για τον προορισμό  

 

 

 

 

 
73 Datareportal, 2021, Digital 2021 July Global Statshot Report  
74 Statista, 2021, How do you typically use your mobile phone to find inspiration or ideas on where to travel? 
75 Datareportal (ibid) 
76 Morning Consult, 2021, Influencers Are the New Travel Agents for Millennials, Generation Z. 
77 Morning Consult (ibid) 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-july-global-statshot
https://www.statista.com/statistics/185454/technology-used-to-plan-leisure-travel-in-the-us-2011/
https://morningconsult.com/2021/05/24/social-media-travel-influencers/
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15.  Με niche αγορές και τη νέα γενιά να αυξάνουν τις προοπτικές τους 

Οι νεότερες γενιές (Millennials, Generation Z) αποτελούν τα πιο υποσχόμενα και δυναμικά τμήματα της αγοράς, ενώ είναι αυτά 
που έχουν μεγαλύτερη επιθυμία να ταξιδέψουν μετά την πανδημία. Παράλληλα, υπάρχουν σημαντικά niche ή στοιχεία όπως οι 
οικογένειες, ταξιδιώτες με κατοικίδια και ΑμΕΑ τα οποία χρήζουν ειδικής προσοχής τόσο σε όρους αγοράς, όσο και σε όρους 
υπεύθυνου τουρισμού. 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Το 55% των ιδιοκτητών κατοικίδιων θεωρεί ότι το κατοικίδιο 
τους είναι εξίσου σημαντικό με παιδί, ενώ το 42% συμφωνεί 
ότι η επιλογή προορισμού θα επηρεαστεί από το εάν 
μπορούν να έχουν τα κατοικίδια μαζί τους και το 49% να 
πληρώσει παραπάνω για ένα κατάλυμα φιλικό προς 
κατοικίδιων 

H επένδυση ποιοτικού χρόνου είναι πρώτη προτεραιότητα 
για τις ηλικίες από 25-54. Το 26% των Βρετανών σκοπεύει 
να ταξιδέψει περισσότερο με φίλους και οικογένεια, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για Αμερικάνους ανέρχεται σε 29%.78 

Το 15% του πληθυσμού ζει με κάποια μορφής αναπηρία, 
ενώ τα άτομα με ειδικές ανάγκες συνήθως συνοδεύονται 
στις διακοπές τους από 2-3 άλλα άτομα, διαμορφώνοντας 
μια εν δυνάμει αγορά στην Ευρώπη 130 εκ ατόμων.79 

Το 63% από 18 μέχρι και 24 ετών και το 51% από 25 μέχρι 
34 ετών σχεδιάζουν ταξίδια για το επόμενο 18μηνο σε 
σύγκριση με  31% όσων είναι  45-54 και 55-64. (Ν: 2001 
Αμερικανοί ταξιδιώτες)80 Αντίστοιχα έρευνα σε 11,000 σε 11 
χώρες δείχνει επίσης ότι οι νεότερες γενιές θα ηγηθούν των 
ταξιδιών81 

Η Gen Z θα ξεπεράσει του Millennials ως η πιο 
πολυπληθής ηλικιακή ομάδα στον πλανήτη, ενώ παρόλο 
που ακόμα έχουν μικρότερα ταξιδιωτικά budgets από τις 
άλλες ομάδες, ως νεαροί ταξιδιώτες συνοδεύονται από 
πλεονεκτήματα όπως επιστροφή σε έναν προορισμό, 
ανακαλύπτουν νέους προορισμούς, είναι έτοιμοι να 
πειραματιστούν με νέα προϊόντα και να πυροδοτήσουν 
καινοτομία σε έναν προορισμό, μεταξύ άλλων82. 

Το πρώτο βραβείο (Platinum) στην κατηγορία Sustainability 
με την υποψηφιότητα «Η Σύρος φιλικός προορισμός σε 
ΑμεΑ», απέσπασε ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης τον Ιούνιο 
του 2021. 

Η συνεργασία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με τη 
Marketing Greece την περίοδο 2020-2021 έχει συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη ταξιδιωτικού περιεχομένου υψηλής 
ποιότητας, στην προβολή του προορισμού στη σελίδα 
Discovergreece.com και στην υλοποίηση καμπάνιας στα 
social media με εξειδικευμένη στόχευση αγορών. 

Σχεδιασμός 
εξειδικευμένων 
εμπειριών και 
υπηρεσιών σύμφωνα με 
τις ανάγκες διαφορετικών 
αγορών-στόχων. 

Ανάπτυξη στρατηγικών 
συνεργασιών με 
ηγετικούς φορείς της 
τουριστικής βιομηχανίας 
(π.χ. Marketing Greece, 
Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού, Family Travel 
Association) με γνώμονα 
την προσέγγιση 
εξειδικευμένων αγορών 
στόχων. 

Ανάπτυξη travel trade 
προγράμματος με fam 
trips & press trips και 
συνεργασία με specialist 
tour operators. 

Διαμόρφωση 
πολυθεματικών 
εμπειριών σε 
συνεργασία με 
οργανωτές περιηγήσεων 
και προώθηση αυτών σε 
online πλατφόρμες (π.χ. 
Airbnb, Viator, Get your 
Guide). 

Εξειδίκευση 
προωθητικού 
περιεχομένου και 
ενεργειών προβολής 
σύμφωνα με τις ανάγκες 
διαφορετικών αγορών-
στόχων. 

Ακολούθως της  αξιολόγησης των 
τουριστικών και μη πόρων, 
στοχευμένες συνέργειες με 
εταιρίες που ειδικεύονται στα 
αντίστοιχα niche όπως το 
WoofTogether για κατοικίδια και το 
Mamakita για οικογενειακές 
διακοπές για δημιουργία ή/και 
προώθηση σχετικών προϊόντων. 

Ολοκλήρωση και επέκταση του 
προγράμματος  για να καταστεί 
η Σύρος προορισμός 
προσβάσιμος από άτομα με 
ειδικές ανάγκες και προβολή των 
υποδομών 

Εμβάθυνση στις αγορές 
στόχους νεότερων γενεών 
όπως ορίζονται από το πλάνο 
τουριστικής δράσης (Generation 
Z και Millennials για Ελλάδα και 
Millennials για χώρες του 
εξωτερικού) για οργάνωση του 
σχετικού offering & content 

Επικοινωνία με τις διάφορες 
κατηγορίες χρηστών στα social 
media (fans, opinion leaders, 
followers) των σελίδων τόσο σε 
reactive (περιπτώσεις όπου ο 
χρήστης επικοινωνεί με τη σελίδα 
ζητώντας πληροφορίες, κάνοντας 
σχόλια, κ.λπ.), όσο και σε 
proactive επίπεδο (αποστολή 
ενημερωτικών μηνυμάτων) 

Παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων της 
επικοινωνίας με εξειδικευμένους 
δείκτες KPIs 

 

 
78 Agoda 2021, Agoda ‘What Matters 2021’ survey: People are most looking forward to spending more quality time 

with loved ones, and making a difference in 2021. 
79 UNWTO, 2021, UNWTO Inclusive Recovery Guide. Sociocultural Impacts of COVID-19 - Issue 1: Persons with Disabilities  
80 GlobalTrender, 2021, Majority Of Gen Z Americans Plan To Travel Internationally In 2021/22 (12 Αυγούστου) 
81 Expedia Group, 2021, 2021 Travel Trends Report 
82 European Travel Commission, 2020, Study on Generation Z Travellers 

https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/2021/05/11/enishysi-toy-prosvasimoy-toyrismoy-sti-syro.html
https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/2021/05/11/enishysi-toy-prosvasimoy-toyrismoy-sti-syro.html
https://www.agoda.com/press/what-matters-2021?cid=1844104
https://www.agoda.com/press/what-matters-2021?cid=1844104
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422296
https://globetrender.com/2021/08/12/majority-gen-z-americans-plan-travel-internationally/
https://s27.q4cdn.com/708721433/files/doc_downloads/2021/Expedia-Groups-2021-Travel-Trends-Report-US_Final.pdf
https://etc-corporate.org/uploads/2020/07/2020_ETC-Study-Generation-Z-Travellers.pdf
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16. Με την ταχύτερη ανάκαμψη του εγχώριου τουρισμού να αποτελεί ευνοϊκή συγκυρία για τη Σύρο  

Με το 61% των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα επισκεπτών στη Σύρο να τροφοδοτείται από Έλληνες, ο προορισμός 
διαθέτει ισχυρές βάσεις για όσο καιρό η εξέλιξη της πανδημίας θα θέτει προκλήσεις για τη δυναμική ανάκαμψη του εισερχόμενου 
τουρισμού. Η συζήτηση αυτή σχετίζεται και το αυξανόμενο μερίδιο που έχουν εδραιώσει οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στον εγχώριο 
τουρισμό 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Αποτελέσματα έρευνας (Μάιος 2021) εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών83: 

● 40%  εκτιμούν ότι η επιστροφή του εισερχόμενου τουρισμού στην Ευρώπη στα 
επίπεδα του 2019 θα επιτευχθεί το 2023.  

● 46% εκτιμούν αυτό να συμβεί το 2024 ή αργότερα. 

Τον Ιούνιο του 2021, το 20% των χωρών είχε αναπληρώσει τουλάχιστον το 90% της 
διαθεσιμότητας εσωτερικών πτήσεων σε σχέση με πριν την πανδημία84. 

Την περίοδο 2017 -2019 αυξήθηκε το μερίδιο των ενοικιαζόμενων δωματίων και 
κατοικιών, τόσο στον αριθμό ταξιδιών (από 10% σε 17%), όσο και στον αριθμό των 
διανυκτερεύσεων (από 6% σε 10%)85. 

Το καλοκαίρι του 2020 οι αναφορές για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που 
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν οικογένειες, είχαν τριπλασιαστεί στις λίστες επιθυμίας 
των χρηστών της Airbnb σε σχέση με το καλοκαίρι του 201986. 

Αποτελέσματα Έρευνας σε Έλληνες Ταξιδιώτες σε σχέση με την Πρόθεση 
Επίσκεψης στη Σύρο το 2022 (βλ. Παράρτημα Α) 

● Σχεδόν 4 στους 5 σχεδιάζουν να κάνουν 2 ή περισσότερα ταξίδια αναψυχής σε 
προορισμούς εντός της χώρας το 2022 - ανάμεσα σε όσους σχεδιάζουν να 
κάνουν τουλάχιστον ένα ταξίδι. 

● Οι Κυκλάδες και οι προορισμοί σε κοντινή απόσταση από Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
έχουν προβάδισμα στις επιλογές για ταξίδια αναψυχής στην Ελλάδα το 2022. 

● Πιστοί επισκέπτες 35%: Όσοι επισκέπτονται τη Σύρο σε τακτική βάση και 
σκοπεύουν να την επισκεφτούν ξανά το 2022, καθώς και όσοι έχουν επισκεφθεί 
κάποιες φορές τη Σύρο και σκοπεύουν να την επισκεφτούν ξανά μέσα στα 
επόμενα 2 χρόνια. 

● Δυνητικοί επισκέπτες 51%: Όσοι έχουν επισκεφθεί 1 φορά τη Σύρο και 
ενδέχεται να την επισκεφθούν ξανά, και όσοι δεν έχουν επισκεφθεί τη Σύρο αλλά 
θα ήθελαν να την επισκεφθούν στο μέλλον. 

● Μη δυνητικοί επισκέπτες 14%: Όσοι έχουν επισκεφθεί 1 φορά τη Σύρο και δεν 
είναι πιθανό να την επισκεφθούν ξανά, και όσοι δεν έχουν επισκεφθεί τη Σύρο 
και δεν είναι πιθανό να την επισκεφτούν στο μέλλον. 

Στους πιστούς επισκέπτες, οι 3 βασικές πηγές πληροφόρησης για την επιλογή 
προορισμού  είναι οι φίλοι/συγγενείς, οι ιστοσελίδες με κριτικές για καταλύματα και 
άλλες τουριστικές υπηρεσίες (π.χ. Tripadvisor, Booking) και οι μηχανές αναζήτησης. 
Στους δυνητικούς επισκέπτες: ωστόσο, η τρίτη επιλογή είναι οι επίσημες ιστοσελίδες 
προορισμών, έχοντας αυξημένο ποσοστό μαζί με τις μηχανές αναζήτησης. 

Στους πιστούς επισκέπτες, περίπου 3 στους 4 δίνουν υψηλή πιθανότητα να 
επισκεφτούν τη Σύρο μέσα στο 2022. Στους δυνητικούς επισκέπτες, αντίστοιχα, η 
αναλογία της υψηλής πιθανότητας επίσκεψης μειώνεται στο 1 προς 2. Το στοίχημα 
έγκειται στη στόχευση του 1 στους 3 ταξιδιώτες, οι οποίοι δίνουν μέση πιθανότητα να 
επισκεφτούν τη Σύρο μέσα στο 2022.  

Πέρα από τις επιδόσεις 
προ πανδημίας, η αγορά 
των καταλυμάτων 
βραχυχρόνιας μίσθωσης 
έχει ωφεληθεί τον 
τελευταίο ενάμιση χρόνο 
και από την ενίσχυση του 
εγχώριου τουρισμού, 
ιδιαίτερα όσον αφορά 
κρατήσεις για μεγάλο 
αριθμό ημερών από 
οικογένειες, υπαλλήλους σε 
καθεστώς εξ’ αποστάσεως 
εργασίας κ.λπ.  

Σχεδιασμός 
εξειδικευμένων 
εμπειριών και υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις ανάγκες 
διαφορετικών αγορών-
στόχων. 

Εξειδίκευση 
προωθητικού 
περιεχομένου και 
ενεργειών προβολής 
σύμφωνα με τις ανάγκες 
διαφορετικών αγορών-
στόχων. 

Σχεδιασμός προσιτών 
πακέτων υπηρεσιών και 
ανάπτυξη στρατηγικών 
συνεργασιών με 
ηγετικούς φορείς της 
τουριστικής βιομηχανίας 
(π.χ. Marketing Greece, 
Mastercard) με γνώμονα 
την ενίσχυση της 
τουριστικής κίνησης εκτός 
περιόδους αιχμής, την 
υποστήριξη των 
επιχειρήσεων 
καταλυμάτων, τη 
διασύνδεση τους με την 
τοπική κοινωνία και την 
προσέγγιση εξειδικευμένων 
αγορών στόχων 

Σχεδιασμός ολοκληρωμένης 
καμπάνιας, σε συγκεκριμένη 
περίοδο του έτους, με 
προσφορά πακέτων 
υπηρεσιών σε ελκυστικές τιμές 
από επιχειρήσεις καταλυμάτων 
και πρόσθετων υπηρεσιών 
όπως δραστηριότητες με τη 
γαστρονομία στο επίκεντρο, 
περιηγήσεις και άλλου τύπου 
θεματικές εμπειρίες από 
επιχειρήσεις της ευρύτερης 
οικονομίας των επισκεπτών.  

Διαμόρφωση 
πολυθεματικών εμπειριών 
σε συνεργασία με οργανωτές 
περιηγήσεων και προώθηση 
αυτών σε online πλατφόρμες 
(π.χ. Viator, Get your Guide) 

Διαμόρφωση ειδικών 
πακέτων για Digital Nomads 
που θα περιλαμβάνουν co-
working spaces και μείγμα 
υπηρεσιών εστίασης, 
αναψυχής και καταλύματος 

Διαμόρφωση ελκυστικών 
εμπειριών με επίκεντρο τις 
διαγενεακές σχέσεις (παιδιά, 
γονείς και παππούς/γιαγιά) 

Βολιδοσκόπηση των 
πλατφορμών βραχυχρόνιας 
μίσθωσης που 
δραστηριοποιούνται στη 
Σύρο με στόχο την προβολή 
του νησιού που συνδυάζει 
ελκυστικές εμπειρίες και 
κατάλληλες επιλογές 
καταλυμάτων για 
συγκεκριμένες ομάδες 
ενδιαφέροντος  

Ανάπτυξη travel trade 
προγράμματος με fam trips & 
press trips και συνεργασία με 
specialist tour operators. 

 
 

 
83 UNWTO, Tourist Numbers Down 83% But Confidence Slowly Rising (2 Ιουνίου 2021) 
84 Mastercard, 2021, Mastercard Economics Institute: One in Five Countries Approach Pre-Pandemic Domestic Flight 

Levels; International Travel Lags Behind. 
85 ΙΝΣΕΤΕ, 2021, Χαρακτηριστικά Ταξιδιωτών Εσωτερικού Ημεδαπών Τουριστών 2019. 
86 Airbnb, 2020, How Airbnb and Travelers are Redefining Travel in 2021 (15 Οκτωβρίου) 

https://www.unwto.org/news/tourist-numbers-down-83-but-confidence-slowly-rising
https://www.mastercard.com/news/europe/en/newsroom/press-releases/en/2021/june/mastercard-economics-institute-one-in-five-countries-approach-pre-pandemic-domestic-flight-levels-international-travel-lags-behind/
https://www.mastercard.com/news/europe/en/newsroom/press-releases/en/2021/june/mastercard-economics-institute-one-in-five-countries-approach-pre-pandemic-domestic-flight-levels-international-travel-lags-behind/
https://insete.gr/wp-content/uploads/2021/02/21-01_Xarakt_taksidiwn_eswt_2019.pdf
https://news.airbnb.com/2021-travel-trends/
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17. Με τις ευέλικτες μορφές εργασίας να δημιουργούν νέα κοινά και νέες ευκαιρίες (Digital Nomads) 

Άλλη μια τάση που ενίσχυσε η πανδημία είναι αυτή των ψηφιακών νομάδων. Επαγγελματίες όπως προγραμματιστές που δεν 
χρειάζεται απαραίτητα να έχουν φυσική παρουσία στη δουλειά τους, μπορούν να δουλεύουν από οποιοδήποτε μέρος αρκεί να έχουν 
σταθερή σύνδεση, παρέχοντας δυνατότητες για οφέλη στην τοπική οικονομία.  

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Στις ΗΠΑ, στη διάρκεια της πανδημίας το 2020, αυξήθηκε κατά 96% (από 3,2 σε 6,3 
εκατομμύρια) ο αριθμός των παραδοσιακών υπαλλήλων γραφείου που βρέθηκαν σε 
καθεστώς εξ’ αποστάσεως εργασίας και μετακόμισαν σε διαφορετικό μέρος από την 
έδρα της εργασίας τους87. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 50η θέση σε διεθνή κατάταξη 85 χωρών για το πλαίσιο 
εργασίας που προσφέρει στους Digital Nomads88. 

Εύρημα έρευνας 5.000 κατοίκων από 11 μεγαλουπόλεις σε ΗΠΑ, Μεξικό, Ευρώπη 
και Ασία: 1 στους 2 Millennials έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να μετακομίσει σε άλλη 
πόλη, με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει η εξ’ αποστάσεως εργασία89.  

Εύρημα έρευνας 3.457 κατοίκων άνω των 18 ετών στις ΗΠΑ90: Η μέση ηλικία των 
Digital Nomads είναι τα 32 έτη και οι δύο ηλικιακές ομάδες με τα μεγαλύτερα μερίδια 
είναι οι Millennials (42%, ηλικίας 25-40 ετών σήμερα) η Γενιά Χ (22%, ηλικίας 41-54 
ετών σήμερα). 

Το 36% των Digital Nomads είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε διαφορετικές εταιρείες και το 46% δουλεύουν κατά μέσο όρο 46 
ώρες την εβδομάδα91.  

H Airbnb έχει συνάψει συμφωνίες με τις αρμόδιες αρχές στο Τρεντίνο (Ιταλία), 
Μπουένος Άιρες (Αργεντινή) και Μαγιόρκα (Ισπανία) με γνώμονα την προβολή τους 
ως ιδανικούς προορισμούς για Digital Nomads και φοιτητές92. 

7 βασικά κριτήρια καθορίζουν αν ένας προορισμός είναι αρκετά ελκυστικός  
για να προσελκύσει Digital Nomads 

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2021 έγινε νόμος του κράτους, η τροποποίηση του άρθρου 18 
του ν. 4251/2014 σε σχέση με την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων93. 

Η Marketing Greece θέτει τη διεθνή τάση των ψηφιακών νομάδων (Digital Nomads) 
στο επίκεντρο των δράσεών της και μέσα από την πρωτοβουλία Work From Greece, 
που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Μεγάλο Χορηγό Cosmote και τους Χορηγούς 
Aegean και Eurobank και τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσκαλεί το κοινό να μετατρέψει τη ζωή στο γραφείο σε 
εμπειρία ζωής94. 

Υπάρχει προβληματισμός σε ότι αφορά την ποιότητα του δικτύου τηλεπικοινωνιών 
σε περιοχές εκτός Ερμούπολης. Αντίθετα, υπάρχει σχεδόν πλήρης σύγκλιση 
απόψεων για το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών υγείας. 

Χρειάζεται 
αξιολόγηση του 
προορισμού σε 
σχέση με το 
συγκεκριμένο κοινό 
και ευκαιρίες 
διασύνδεσης με 
πρωτοβουλίες σε 
εξέλιξη (π.χ. Ίδρυση 
του Κέντρου 
Θαλάσσιας Τεχνολογία 
και Καινοτομίας στη 
Σύρο) 

Επισήμανση 
προτεραιοτήτων για 
έργα υποδομών που 
θα καταστήσουν τον 
προορισμό ελκυστικό 
κατάλληλο για 
ψηφιακούς νομάδες. 

Διαμόρφωση 
κατάλληλης 
επικοινωνιακής 
πολιτικής ή/και 
πολιτικής κινήτρων 
που θα προσελκύσει 
τους ψηφιακούς 
νομάδες. 

Αναζήτηση 
συνεργασιών με 
brands φιλοξενίας 
(π.χ. βραχυχρόνιων 
μισθώσεων) για κοινή 
ανάπτυξη προϊόντος 
και καμπάνιας. 

Συνεργασία με 
brands φιλοξενίας 
(π.χ. βραχυχρόνιων 
μισθώσεων) για 
κοινή ανάπτυξη 
προϊόντος και 
καμπάνιας. 

Διαμόρφωση 
πακέτων για 
Ψηφιακούς 
Νομάδες εντός της 
Σύρου ή με 
εβδομαδιαίες 
εναλλαγές νησιών 

Πιθανή εστίαση σε 
συγκεκριμένο 
οικισμό π.χ. work 
village στην Άνω 
Σύρου με 
δυνατότητες 
αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ νομάδων και 
ντόπιων 

Σχεδιασμός 
προσιτών 
πακέτων 
υπηρεσιών και 
ανάπτυξη 
στρατηγικών 
συνεργασιών με 
ηγετικούς φορείς 
της τουριστικής 
βιομηχανίας (π.χ. 
Marketing Greece, 
Mastercard) 

 
87 MBO Partners, 2020, COVID-19 and the Rise of the Digital Nomad. 
88 Circle Loop, 2021, Digital Nomad Index. 
89 Gensler Research Institute, 2021. City Pulse Survey 2021.  
90 MBO Partners (ibid) 
91 Adventure Travel Trade Association, 2021, What Today’s Digital Nomads Signal for the Future of Travel 
92 Airbnb, 2021, Airbnb Report On Travel & Living.  
93 Νόμος 4825/2021, Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση 

επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
επείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 157/Α/4-9-2021). 
94 Hotel & Restaurant, 2021.Η Ελλάδα στοχεύει στους Digital Nomads Work From Greece: Η νέα πρωτοβουλία της 

Marketing Greece (19 Νοεμβρίου) 

https://s29814.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/10/MBO-Digital-Nomad-Report-2020-Revised.pdf
https://www.circleloop.com/nomadindex
https://www.gensler.com/gri/city-pulse-survey-2021
https://www.adventuretravelnews.com/work-and-wander-what-todays-digital-nomads-signal-for-the-future-of-travel
https://news.airbnb.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/Airbnb-Report-on-Travel-Living.pdf
https://www.karagilanis.gr/files/nomos_4825_2021_fek_157A_040921.pdf
https://www.karagilanis.gr/files/nomos_4825_2021_fek_157A_040921.pdf
https://www.karagilanis.gr/files/nomos_4825_2021_fek_157A_040921.pdf
https://www.karagilanis.gr/files/nomos_4825_2021_fek_157A_040921.pdf
https://hotel-and-restaurant.s3.eu-west-2.amazonaws.com/hotel_19_11_21.pdf
https://hotel-and-restaurant.s3.eu-west-2.amazonaws.com/hotel_19_11_21.pdf
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18. Με τις τοπικές εμπειρίες και φαγητό να γίνονται όλο και πιο σημαντικές στην επιλογή ενός 
προορισμού 

Καθώς έχουμε εισέλθει στην οικονομία της εμπειρίας, οι επιθυμία για τοπικές εμπειρίες, μαγαζάκια, πρώτες ύλες και άλλα 

αυξάνεται διαρκώς τόσο στην καθημερινότητα, όσο και στα ταξίδια, δεδομένου ότι γίνονται αντιληπτές ως πιο αυθεντικές και 

ωφέλιμες για τις εκάστοτε κοινωνίες. Η τάση υποστηρίζεται πλέον από κολοσσούς με συνθήματα όπως “shop small”, ενώ η 

πρόσφατη πανδημία έχει ενισχύσει την τάση, επιφέροντας ταυτόχρονα και αλλαγές. 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Εύρημα έρευνας 2.330 ταξιδιωτών 
από έξι χώρες95: 1 στους 2 προτίθεται 
να επισκεφτεί εστιατόρια 
περισσότερες φορές το 2021 απ’ ότι 
το 2020. 

Εύρημα έρευνας 22.000 ταξιδιωτών 
από 29 χώρες: 7 στους 10 θεωρούν 
ότι είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια 
των διακοπών τους να έχουν 
πρόσβαση σε γαστρονομικές 
εμπειρίες, οι οποίες αξιοποιούν 
τοπικές πρώτες και προϊόντα96 

Εύρημα έρευνας 29,349 ταξιδιωτών 
από 30 χώρες: 7 στους 10 επιζητούν 
αυθεντικές εμπειρίες ενδεικτικές της 
τοπικής κουλτούρας κατά τη διάρκεια 
των διακοπών τους97. 

Εύρημα έρευνας 1.200 ταξιδιωτών: Το 
65% επιλέγει δραστηριότητες με 
υπόβαθρο τη γαστρονομία (π.χ. 
οινογνωσίες κρασιού, μαθήματα 
μαγειρικής) ως εμπειρίες που θα 
καταστήσουν μοναδικό το επόμενο 
ταξίδι αναψυχής98. 

Η Σύρος διατηρεί μικρό προβάδισμα 
στην αξιολόγηση των επισκεπτών, 
όσον αφορά σε εστιατόρια που 
προσφέρουν επιλογές τοπικής 
κουζίνας, από προορισμούς με 
διείσδυση κυρίως στον εγχώριο 
τουρισμό όπως η Τήνος, η Ύδρα, η 
Άνδρος αλλά και το Ναύπλιο (βλ. 
Ενότητα 4) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας «Η Σύρος σαν τουριστικός 
προορισμός», το 86% των 
επισκεπτών βρήκε την ποιότητα του 
φαγητού καλή/άριστη99. 

Η επιλογή των εμπειριών συνδέεται άμεσα 
με την αντιλαμβανόμενη βιωσιμότητα τους, 
δηλαδή ο επισκέπτης θέλει να επιλέξει ένα 
μέρος με εμπειρίες, αλλά αυτές θα πρέπει να 
συνδέονται με τη γενικότερη ευμάρεια της 
τοπικής κοινωνίας και περιβάλλοντος. 

H ασφάλεια και υγιεινή είναι κύριο 
ζητούμενο και ως εκ τούτου, επηρεάζει τη 
μορφή των εμπειριών (π.χ. Αύξηση στην 
προτίμηση υπαίθριων εμπειριών), αλλά και την 
οργάνωση και αίσθηση που πρέπει να δίνουν 
ως προς την υγιεινή. 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνάρτηση με την 
προβολή η virtual διάσταση των εμπειριών. 

Η ύπαρξη σημείων εύρεσης τοπικών 
εμπειριών είτε είναι πλατφόρμες, είτε 
ιστοσελίδες φιλικές προς κινητά είναι 
καθοριστικά για την ανάδειξη τους. 

Καταγραφή και αξιολόγηση των 
υφιστάμενων εμπειριών με γαστρονομικό 
περιεχόμενο στη Σύρο 

Ενθάρρυνση συνεργασιών ανάμεσα σε 
συμμετέχοντες όλης της γαστρονομικής 
αλυσίδας αξίας 

Επισήμανση αδυναμιών και ελλείψεων σε 
επίπεδο διαθέσιμων επιλογών ή/και 
ανάδειξης και προβολής των υφιστάμενων 
εμπειριών 

Ανάπτυξη εμπειριών με την τοπική κουζίνα 
και τα τοπικά προϊόντα στο επίκεντρο (π.χ. 
μέσω της διασύνδεσης υφιστάμενων εμπειριών 
ή της παροχής κινήτρων για τη δημιουργία 
νέων) 

Εμπλουτισμός της παρουσίας της Σύρου σε 
πλατφόρμες που προσφέρουν αντίστοιχες 
εμπειρίες (π.χ. Airbnb, Viator) 

Θέσπιση κριτηρίων βιωσιμότητας 
και εντοπιότητας των εμπειριών 
και παροχής κινήτρων για ανάπτυξη 
σχετικών εμπειριών  

Υποστήριξη μέσα από προβολή 
όσων πληρούν  ποσοστό κριτηρίων 
ως άλλους “τοπικούς πρωταθλητές”  

Οργάνωση πακέτων city break με 
διαμονή, φαγητό και μια τοπική 
δραστηριότητα ανά ημέρα 

Δημιουργία self-guided tasting 
tour (θεματική κάρτα) για να 
γνωρίσει ο επισκέπτης τις τοπικές 
γεύσεις και μαγαζιά και να λαβει 
κίνητρο να καταναλώσει 

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες θα 
πρέπει να είναι προιόν έρευνας και 
να αποτελέσει πηγή επιπλέον 
δεδομένων για μελλοντικές 
πρωτοβουλίες 

Συνεργασία με σχετικές 
πλατφόρμες όπως η Airbnb για 
την προώθηση τοπικών εμπειριών 

Δημιουργία μιας γαστρονομικής 
κοινότητας που ενώνει παρόχους 
φαγητού/ποτού/εμπειριών και 
παραγωγούς ως αποτέλεσμα μιας 
καμπάνιας που “πακέταρε” και 
προωθούσε τη γαστρονομική 
σκηνή.  

Συγκέντρωση περιεχομένου 
βάσει των κατηγοριών 
επιχειρήσεων και εμπειριών και 
δημιουργία microsite και social 
media account και προώθηση 

 

 
95 Tripadvisor, 2021,  5 Travel Trends to Watch in 2021, According to Tripadvisor 
96 Booking.com, 2019, Booking.com Predicts the Top Travel Trends for 2020. 
97 Booking.com, 2021, Sustainable Travel Report Affirms Potential Watershed Moment for Industry and Consumers.  
98 Contiki, 2021, Voice of a Generation: Our survey reveals your thoughts on the future of travel.  
99 Syros by Night, 2021, Στατιστική έρευνα: «Η Σύρος σαν τουριστικός προορισμός» 

https://www.tripadvisor.com/InfoCenter-a_ctr.2021TravelTrends
https://globalnews.booking.com/bookingcom-predicts-the-top-travel-trends-for-2020/
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-2021-sustainable-travel-report-affirms-potential-watershed-moment-for-industry-and-consumers/
https://www.contiki.com/six-two/voice-of-a-generation-our-survey-reveals-your-thoughts-on-the-future-of-travel/
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19. Με τη σημασία του βιωματικού marketing να παραμένει ψηλά, αλλά τα events να αλλάζουν 

χαρακτηριστικά μετά COVID-19 

To βιωματικό marketing αγγίζει την επιθυμία των σύγχρονων καταναλωτών τα προϊόντα/υπηρεσίες και η 
επικοινωνίας τους να εξιτάρουν το νου και τις αισθήσεις, κοντά στο τρόπο ζωής τους. Με άλλα λόγια να 
μεταφέρουν μια εμπειρία. Σχετίζεται τόσο με την προβολή σε άλλους προορισμούς την οποία καθιστά πιο 
αξιομνημόνευτη και αποδοτική, όσο και με πρωτοβουλίες εντός προορισμού όπως τα φεστιβάλ, στα οποία η 
πανδημία είχε ουσιαστικό αντίκτυπο που δε θα υποχωρήσει άμεσα 

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Το βιωματικό marketing οδηγεί σε δημιουργία 
περιεχομένου (98%), καλλιεργεί θετική ανταπόκριση για 
brands (91%),  αυξάνει τις πιθανότητες πώλησης (74%) 
και επαναλαμβανόμενων πελατών (70%)  και την 
κατανόηση του προϊόντος (65%)100. 

To 91% των συμμετεχόντων σε βιωματικές marketing 
εμπειρίες αναπτύσσει θετικότερη στάση απέναντι στο 
brand που το διοργάνωσε μετά τη συμμετοχή. Κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας οι δράσεις βιωματικού 
marketing μετακινήθηκαν στον ψηφιακό κόσμο101. 

Λόγω της πανδημίας, έρευνα σε επαγγελματίες 
διοργάνωσης μουσικών events έδειξε από εδώ και στο 
εξής προσδοκίες για  

● υψηλότερη υγιεινή (91.47%) 

● υιοθέτηση ανέπαφων συναλλαγών (84.2%) 

● αυξημένους ελέγχους (80.12%) μικρότερο 
αριθμό συμμετεχοντων/μικρότερα events 
(71.88%).102 

65% των επισκεπτών και 58% των εκθετών περιμένουν 
η τεχνολογία για ψηφιακά events να χρησιμοποιείται 
ακόμα και μετά το τέλος της πανδημίας (Ν: 9.000 
επισκέπτες/3.000 εκθέτες σε 201 εκθέσεις)103. 

Τα διαδικτυακά events μπορούν να μειώσουν τις 
εκπομπές CO2 60-98%104. 

Τα δύο κυριότερα ψηφιακά εργαλεία που ενδιαφέρουν 
επισκέπτες εκθέσεων/events (9.000 ερωτηθέντες από 
201 εκθέσεις) είναι webinars (51%) και live meeting 
software (43%), ποσοστό το οποίο αυξάνεται ως προς 
τη δεκτικότητα όταν αφορά συμμετέχοντες σε συνέδρια 
και events που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν online 
tools όπως η World Travel Market & International Luxury 
Travel Market105. 

 

Σχεδιασμός 
ψηφιακών ή 
υβριδικών events 
όπως webinars  
για αύξηση της 
εμβέλειας σε όρους 
αριθμού και κόστους  
για συμμετέχοντες 
διοργανώσεων όπως 
fam trips (π.χ. 
δημοσιογράφοι) και 
μικρότερης κλίμακας 
εκδηλώσεων όσον 
αφορά φυσικά events 
με δυνατότητες live 
streaming. 

Προσαρμογή στις 
εκάστοτε απαιτήσεις 
υγιεινής για τα 
φυσικά events, μέσα 
από έλεγχο των 
εξελίξεων και 
πρόβλεψη με 
υιοθέτηση επιπλέον 
προληπτικών μέτρων 
διοργάνωσης events. 

Ανάπτυξη 
επικοινωνιακής 
πολιτικής για την 
καλλιέργεια 
αισθήματος 
ασφάλειας γύρω από 
τις συνθήκες της 
πανδημίας  
και τήρηση των μέτρων 
όσων αφορά τις 
εκδηλώσεις. 

Διοργάνωση stunt 
βιωματικού marketing σε 
χώρα του εξωτερικού ή/και 
κατά τη διάρκεια press trip 
για την ανάδειξη της νέας 
ταυτότητας 

Δημιουργία events με 
ειδική μέριμνα στην 
ασφάλεια και επικοινωνία 
της ασφάλειας που 
παρέχουν 

Οργάνωση online events 
για υποκινητές γνώμης με 
παράλληλη παροχή media 
και content toolkit 

 

 
100 Finances Online, 2020, 89 Experiential Marketing Statistics You Must Learn: 2020/2021 Consumer Preferences & 

Industry Data. 
101 Event Marketer, 2018, The Event & Experiential Marketing Industry Forecast & Best Practices Study 
102 Statista, 2020, Changes to future live music events due to the coronavirus pandemic worldwide in 2020.  
103 Reed Exhibitions, 2021, Covid-19 and how it’s changing the events industry 
104 EventCellany, 2020, The Emissions Impact of Online, Hybrid and In-Person Meetings.  
105 Reed Exhibitions (ibid) 

https://financesonline.com/experiential-marketing-statistics
https://financesonline.com/experiential-marketing-statistics
https://www.eventmarketer.com/wp-content/uploads/2018/06/eventtrack2018execsumm.pdf
https://www.statista.com/statistics/1202394/changes-to-live-music-events-post-pandemic-worldwide/
https://rxglobal.com/covid-19-and-how-its-changing-event-industry
https://eventcellany.com/2020/08/03/the-emissions-impact-of-online-hybrid-and-in-person-meetings/


 Παραδοτέο Α: Καταγραφή και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 

 

27 

20. Με τους DMMOs να δίνουν το καλό παράδειγμα στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η συμβολή των DMMOs στην εξάπλωση των πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) είναι βαρύνουσας σημασίας. Διαθέτουν 
τεχνογνωσία για να υιοθετήσουν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού και μπορούν να εμπνεύσουν, 
επηρεάσουν και καθοδηγήσουν το πολυσχιδές οικοσύστημα των επιχειρήσεων που αλληλεπιδρούν στην οικονομία των επισκεπτών.  

Δεδομένα Προεκτάσεις Δυνητικές Δράσεις 

Μόλις το 59% των εταιρειών στην Ελλάδα δημοσιεύει εκθέσεις για τις πρακτικές 
βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετεί, έναντι 77% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Διεθνώς, 
η πλειονότητα των εταιρειών ενσωματώνει τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ στις αντίστοιχες αναφορές και εκθέσεις, αν και παρατηρείται έλλειψη ισορροπίας 
στη διασύνδεση των στόχων με τις εταιρικές επιδόσεις106. 

Έρευνα σε 74 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας 
(βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες): 2 στις 3 επιχειρήσεις (63%) θεωρεί ότι ο βαθμός 
εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων 
εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα107. 

Έρευνα σε 5.000 καταναλωτές και 1257 εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων από 5 
χώρες: 6 στους 10 εκπροσώπους θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις τους επενδύουν 
επαρκώς σε χρόνο και πόρους για να διασφαλίσουν αρχές διαφάνειας στις εκθέσεις 
για τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, μόλις 3 στους καταναλωτές 
συμμερίζονται την άποψη ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα108.  

Έρευνα σε 18.327 καταναλωτές από 14 χώρες: Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 
καταναλωτές θεωρούν τις κυβερνήσεις (26%) πιο υπεύθυνες για να ενθαρρύνουν 
θετικές περιβαλλοντικές αλλαγές γύρω από τα ταξίδια, ακολουθούμενες από τους 
αρμόδιους οργανισμούς για τον τουρισμό109. 

Έρευνα σε ιστοσελίδες 350 οργανισμών και επιχειρήσεων της τουριστικής 
βιομηχανίας110: Μόλις το 17% δημοσιεύει εκθέσεις για πρακτικές ΕΚΕ και βιώσιμης 
ανάπτυξης σε συστηματική βάση.  

Έρευνα σε 29.349 καταναλωτές από 30 χώρες111: 3 στους 4 δηλώνουν ότι επηρεάζει 
θετικά την επιλογή τους για επιχειρήσεις καταλυμάτων, εάν γνωρίζουν ότι σε αυτες 
εφαρμόζονται πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.  

Έρευνα καταναλωτών σε 12 αγορές112: 4 στους 10 σταμάτησαν στη διάρκεια της 
πανδημίας να αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες λόγω των αρνητικών 
τους επιπτώσεων στο περιβάλλον ή/και την κοινωνία. 7 στους 10 δηλώνουν ότι δεν 
έχουν επαρκή πληροφόρηση από τα brands της επιλογής τους για τις πρακτικές που 
υλοποιούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το σήμα Travel Sustainable είναι διαθέσιμο σε κάθε είδους ιδιοκτησία που έχει 
εφαρμόσει έναν συνδυασμό βιώσιμων πρακτικών που πληρούν το απαιτούμενο όριο 
επιπτώσεων για τον προορισμό τους. Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η αξιόπιστη 
αναγνώριση των προσπαθειών βιωσιμότητας περισσότερων καταλυμάτων και να 
παρέχει στους ταξιδιώτες έναν διαφανή, συνεπή και κατανοητό τρόπο με τον οποίο θα  
εντοπίζουν μια γκάμα επιλογών βιώσιμης διαμονής σε κάθε προορισμό113. 

Εδραίωση της εικόνας 
ενός σύγχρονου και 
υπεύθυνου οργανισμού 
σε περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό επίπεδο 

Ενίσχυση των 
αντίστοιχων 
αντιλήψεων που 
διέπουν την ταυτότητα 
του προορισμού 

Σταδιακή ενσωμάτωση 
συγκεκριμένων αρχών 
και εφαρμογή 
συγκεκριμένων 
κριτηρίων σε τομείς 
όπως η προϊοντική 
ανάπτυξη, η υποστήριξη 
επενδυτικών σχεδίων 
και η υλοποίηση 
συνεργατικών δράσεων 
προώθησης και 
προβολής του 
προορισμού  

Το οργανωτικό 
μοντέλο που διέπει 
την λειτουργία ενός 
DMMO και τη 
διακυβέρνηση ενός 
προορισμού 
προσδιορίζει το 
πλαίσιο σχέσεων με 
φορείς οι οποίοι έχουν 
διαπιστευτήρια σε 
πρακτικές ΕΚΕ (π.χ. 
κριτήρια για την ένταξη 
σε πρόγραμμα μελών).  

Διατύπωση ενός 
κειμένου αρχών 
που θα συνδέει το 
σχέδιο διαχείρισης 
και προώθησης 
προορισμού με  
τους 17 στόχους 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ, 
διασαφηνίζοντας την 
αποστολή, τους 
στόχους, και τις 
αξίες που θα 
υπηρετήσουν οι 
αρμόδιοι φορείς για 
την εφαρμογή του 
σχεδίου. 

Εκπόνηση ετήσιας 
αναφοράς με 
θεματικές ενότητες 
στις οποίες θα 
εξηγείται η πορεία 
προόδου όσον 
αφορά τους 
στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (π.χ. 
επιτεύγματα, 
αδυναμίες, 
προκλήσεις, 
επόμενα βήματα) 

 

 
106 KPMG, 2020, The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020. 
107 ICAP, 2021, Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις. 
108 PWC, 2021, Beyond compliance: Consumers and employees want business to do more on ESG. 
109 Agoda, 2021, Agoda Sustainable Travel Trends Survey reveals people’s top concerns about tourism’s impact, 

and measures to make travel more sustainable. 
110 Belvera Partners, 2021, The Belvera B2B travel Sustainability Report 2021.  
111 Booking.com, 2021, Sustainable Travel Report. 
112 Kantar, 2021, Sustainability: The European Story. 
113 Booking.com, 2021, Booking.com Launches First-of-its-Kind Travel Sustainable Badge to Lead Industry in 

Showcasing a Wider Variety of Sustainable Stays 

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/assets/esg-cis-graphic-02_v3.svg
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/assets/esg-cis-graphic-02_v3.svg
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf
https://www.icap.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%84/
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/consumer-and-employee-esg-expectations.html
https://www.agoda.com/press/agoda-sustainable-travel-trends-survey?cid=1844104
https://www.agoda.com/press/agoda-sustainable-travel-trends-survey?cid=1844104
https://belverapartners.com/wp-content/uploads/2021/08/Belvera_Sustainability_Report_2021.pdf
https://globalnews.booking.com/bookingcoms-2021-sustainable-travel-report-affirms-potential-watershed-moment-for-industry-and-consumers/
https://www.kantar.com/campaigns/sustainability-the-european-story
https://globalnews.booking.com/bookingcom-launches-first-of-its-kind-travel-sustainable-badge/
https://globalnews.booking.com/bookingcom-launches-first-of-its-kind-travel-sustainable-badge/
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ 

3.1 Μεθοδολογικό Σημείωμα 

Η ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης αξιοποιεί διαφορετικούς τύπους δεδομένων σε σχέση με τη Σύρο 
πριν και μετά την πανδημία Covid-19. Εκτός του ότι θα τροφοδοτήσουν το σχέδιο διαχείρισης και 
προώθησης προορισμού, τα πορίσματα της ανάλυσης αποτελούν βάση για την καταγραφή, διερεύνηση και 
συγκριτική επισκόπηση δεδομένων σε βάθος χρόνου. 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και μελετών από 
θεσμικούς φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), η Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ), η Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) όσον αφορά τον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου "Δημήτριος Βικέλας", το 
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), και online πλατφόρμες (Airdna, Trip Advisor, Booking.com). Σε σχέση με τις online 
πλατφόρμες, η ανάλυση των καταχωρήσεων σε καταλύματα, εστιατόρια και αξιοθέατα έλαβε χώρα με βάση 
τεχνικές της Εξαγωγής Δεδομένων Ιστού (web scraping), και αποκλειστικά στο επίπεδο συγκεντρωτικών 
δεδομένων για την Σύρο.  

Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση δεδομένων τα οποία συγκεντρώνονται συστηματικά από τον Δήμο 
Σύρου-Ερμούπολης και τα οποία αφορούν διαφορετικές πτυχές του προορισμού (π.χ. έρευνα 
ικανοποίησης επισκεπτών μετά τον Covid-19, διασπορά των τουριστικών επιχειρήσεων σε διαφορετικές 
περιοχές της Σύρου, στοιχεία για την κατανάλωση νερού από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Σύρου, στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο λιμάνι της Σύρου από το Λιμεναρχείο, στοιχεία 
πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου).  

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και από online πλατφόρμες 
συμβάλει στον εμπλουτισμό της ευρύτερης ανάλυσης, έχοντας υπόψη δεδομένους περιορισμούς όσον 
αφορά τα δεδομένα που παράγονται από θεσμικούς φορείς (π.χ.): 

● Η ανάλυση των δεδομένων της ξενοδοχειακής προσφοράς βασίζεται στα επίσημα στοιχεία του ΞΕΕ, 
αλλά δεν υφίσταται αντίστοιχη καταγραφή από αρμόδιο φορέα σε σχέση με την προσφορά των 
καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά περιοχή της χώρας. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να αλλάξει 
στο μέλλον, δεδομένου του μνημονίου συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη τον Μάιο του 2020, ανάμεσα 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO. 

● Δεν υφίσταται επίσημη καταγραφή των αφίξεων στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ανά περιοχή. 

● Δεν είναι εφικτή η σε βάθος χρόνου ανάλυση των αφίξεων, διανυκτερεύσεων και της μέσης διάρκειας 
παραμονής στα ξενοδοχειακά καταλύματα στη Σύρο πριν την πανδημία. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μέχρι 
το 2018 αναφέρονται μόλις στο 47,8% των συνολικών διαθέσιμων κλινών στο νησί. Ωστόσο,  το 2019 
και το 2020, τα στοιχεία αναφέρονται στο 100% των συνολικών διαθέσιμων κλινών,  θέτοντας τις βάσεις 
για την παρακολούθηση της εξέλιξης αντίστοιχων δεδομένων. 

Η ανάλυση εδώ επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα σε δεδομένα που αφορούν τη Σύρο. Συγκεκριμένα 
δεδομένα και πορίσματα αξιοποιούνται περαιτέρω στη συνέχεια, στο πλαίσιο μιας συγκριτικής ανάλυσης 
ανάμεσα στη Σύρο και επιλεγμένους προορισμούς από τον ανταγωνισμό στις Κυκλάδες και ευρύτερα. 

3.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Τουρισμού και των Κυκλάδων 

Θετικό μομέντουμ για τον εισερχόμενο τουρισμό  

Οι θέσεις στις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί τον Αύγουστο για την Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά 2% 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, σε αντίθεση με την Ευρώπη συνολικά όπου η κίνηση ήταν 
μειωμένη κατά -31% (-25% στα δρομολόγια για Ισπανία)114. 

 
114 Financial Times, 2021, Short cuts: health resorts target long Covid and the London airport at risk of losing all 

passenger flights (12 Αυγούστου) 

https://www.ft.com/content/5961bf29-d98b-4a2a-8420-388958a049cf
https://www.ft.com/content/5961bf29-d98b-4a2a-8420-388958a049cf
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Επίσης, τον Αύγουστο του 2021, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις (3,1 δισ. 
ευρώ και 1,3 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2020) παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση (με τον ίδιο περίπου 
ρυθμό: 125%). Οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στο 75,8% εκείνων του Αυγούστου του 2019 (€4,1 δισ.). Σε 
σχέση με τις συνολικές επιδόσεις, είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισπράξεις του οκταμήνου (€6,6 δισ.) 
αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των εισπράξεων του 2019, καθώς οι τελευταίες διαμορφώθηκαν σε €13,2  
δισ115. Η Ελλάδα ήταν επίσης η χώρα με τη μικρότερη μείωση στις διανυκτερεύσεις του εισερχόμενου 
τουρισμού ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους εννιά μήνες μέχρι και τον Σεπτέμβριο116. 

Διάγραμμα 3.2: Επίδοση της Ελλάδας σε Επίπεδο Διεθνών Αφίξεων και Διανυκτερεύσεων                
συγκριτικά με Χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2021/2019) 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών 

Το γεγονός αυτό αποτελεί επίτευγμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος του 2021 ο παγκόσμιος τουρισμός 
αναζητεί τα πατήματα του, με εκτιμήσεις για μείωση των διεθνών αφίξεων στα επίπεδα του -63% με -75% 
στο τέλος του 2021 σε σχέση με το 2019 (1,5 δις.)117. Ωστόσο, εξίσου αν όχι περισσότερο σημαντικό, είναι 
ότι σχεδόν το σύνολο των εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, 
εκτιμούν ότι η επιστροφή του εισερχόμενου τουρισμού στην Ευρώπη στα επίπεδα του 2019 δεν θα 
επιτευχθεί πριν το 2023118. Αντίστοιχα, η τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών 
προβλέπει ότι το 2024 είναι η πλέον ρεαλιστική πρόβλεψη για την επιστροφή του τουρισμού στα επίπεδα 
προ πανδημίας119. 

Στην περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑΙ), μέχρι τις 17 Οκτωβρίου Αυγούστου, 3,18 εκ. 
επιβάτες είχαν αφιχθεί στα νησιά του Ν. Αιγαίου μέσω των πέντε διεθνών αεροδρομίων του, ενώ όλη την 
τουριστική περίοδο του 2020 οι αφίξεις άγγιξαν το 1,18 εκ. σύμφωνα με στοιχεία της Fraport και της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας120. Από τις 13 Μαΐου, όταν τα πέντε διεθνή αεροδρόμια του Νοτίου 
Αιγαίου άνοιξαν τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους πρώτους ταξιδιώτες στη χώρα από το εξωτερικό, 
μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, όταν στον Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου προσγειώνονταν οι δύο τελευταίες απευθείας 
διεθνείς πτήσεις, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα καλωσόρισαν περίπου 3 εκ. τουρίστες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφίξεις μέσα στο Νοέμβριο, παρατείνοντας για 15 ημέρες ακόμα και την τουριστική 
περίοδο του 2019, είχαν όλα τα παραπάνω αεροδρόμια. Κοινές είναι οι πρώτες δύο θέσεις και για τα διεθνή 
αεροδρόμια των Κυκλάδων.  Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία είναι οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης των 

 
115 Τράπεζα της Ελλάδος, 2021, Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Αύγουστος 2021 (22 Οκτωβρίου) 
116 European Travel Commission, 2021, European Tourism 2021 - Trends & Prospects (Q3/2021) 
117 United Nations World Tourism Organisation, 2021, Vaccines and Reopen Borders Driving Tourism’s Recovery (4 

Οκτωβριου) 
118 United Nations World Tourism Organisation (ibid) 
119 European Travel Commission (ibid) 
120 Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό, 2021, Ο πιο πολύτιμος παίκτης στον αγώνα ανάκαμψης του 

Ευρωπαϊκού Τουρισμού - Ο Οκτώβριος σε επίπεδα άνω του 2019 (Δελτίο Τύπου, 22 Οκτωβρίου).  

https://www.bankofgreece.gr/enimerosi/grafeio-typoy/anazhthsh-enhmerwsewn/enhmerwseis?announcement=e930ad3c-d903-4cdd-a3a0-63980db30f71
https://etc-corporate.org/reports/european-tourism-2021-trends-prospects-q3-2021/
https://www.unwto.org/taxonomy/term/347
https://www.tornosnews.gr/foreis/periferies/53454-notio-aigaio-o-pio-polytimos-paikths-ston-agona-anakampshs-toy-eyropa%CF%8Akoy-toyrismoy-o-oktovrios-se-epipeda-ano-toy-2019.html
https://www.tornosnews.gr/foreis/periferies/53454-notio-aigaio-o-pio-polytimos-paikths-ston-agona-anakampshs-toy-eyropa%CF%8Akoy-toyrismoy-o-oktovrios-se-epipeda-ano-toy-2019.html
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επισκεπτών του Οκτωβρίου για τη Μύκονο και την Σαντορίνη, ενώ ακολουθούν για την Μύκονο η Γερμανία 
και για τη Σαντορίνη η Ιταλία121. 

Σημειώνεται ότι το 2019, στο έτος με τις υψηλότερες επιδόσεις για τον εισερχόμενο τουρισμό σε διεθνές 
επίπεδο, η Ελλάδα βρέθηκε στη 13η θέση της κατάταξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού με βάση 
τον αριθμό των 31,3 εκ. ξένων τουριστών που υποδέχτηκε και στην 20η θέση με βάση τον αριθμό των 
$20,3 εκ. όσον αφορά τις τουριστικές εισπράξεις122. Αντίστοιχα, τα διεθνή αεροδρόμια της ΠΝΑΙ 
υποδέχθηκαν 4,6 εκ. αφίξεις το 2019, 1 εκατομμύριο περισσότερες σε σχέση με το 2014 (+29%), 
απορροφώντας το 21,3% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στην Ελλάδα ανά περιφέρεια123.  

Ισχυρή φήμη της χώρας σε διεθνές επίπεδο 

Ο τουρισμός αποτελεί ένα στρατηγικής σημασίας και παγκόσμιας εμβέλειας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της χώρας, με βάση τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη τον τον Σεπτέμβριο 2020 σε 29 χώρες και 33 
αγορές εντός και εκτός της Ευρώπης, με συνολικό δείγμα 17.300 ατόμων εστιασμένο σε ταξιδιώτες και 
δυνητικούς ταξιδιώτες προς Ευρώπη124.  

● Η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 7η θέση επισκεψιμότητας παγκοσμίως, μετά από πολύ μεγάλες χώρες-
προορισμούς και οικονομικές δυνάμεις (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ).  

○ Στις Ευρωπαϊκές αγορές, περίπου 1 στους 4 κατοίκους που συμμετείχαν στην έρευνας από την 
Πολωνία, τη Σουηδία, την Ιταλία και το Ην. Βασίλειο, δήλωσε ότι είχε επισκεφθεί την Ελλάδα 
τουλάχιστον μια φορά 

○ Στις μη Ευρωπαϊκές αγορές, από τους συμμετέχοντες στην έρευνα κατοίκους του Ισραήλ, 1 στους 
3 είχε επισκεφθεί την Ελλάδα, ενώ η αντίστοιχη αναλογία από τους Ρώσους ήταν 1 στους 5. 

● Αναφορικά με το ποια χώρα θα επιθυμούσαν να επισκεφθούν στο αμέσως επόμενο ταξίδι τους, η 
Ελλάδα βρέθηκε στην 3η θέση στο σύνολο των αγορών (μετά από την Ισπανία και την Ιταλία) και 
στην 1η θέση στις Ευρωπαϊκές αγορές (με μικρή διαφορά από την Ιταλία) 

Διάγραμμα 3.3: Τοποθέτηση της Ελλάδας Ανάμεσα σε Ανταγωνιστικές Αγορές

 

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ, 2021 

 
121 Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό, 2021, Περισσότεροι από 3 εκατ. τουρίστες σε Κυκλάδες και 

Δωδεκάνησα το 2021 (18 Νοεμβρίου) 
122 United Nations World Tourism Organisation, 2020, International Tourism Highlights. 
123 ΙΝΣΕΤΕ, 2020, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής 

στον Τομέα του Τουρισμού για το Έτος 2019.  
124 ΙΝΣΕΤΕ, 2021, Η Φήμη και η Επισκεψιμότητα της Ελλάδας - Οι Προτιμήσεις των Τουριστών.  

https://www.tornosnews.gr/foreis/periferies/53906-perissoteroi-apo-3-ekat-toyristes-se-kyklades-kai-dodekanhsa-to-2021.html
https://www.tornosnews.gr/foreis/periferies/53906-perissoteroi-apo-3-ekat-toyristes-se-kyklades-kai-dodekanhsa-to-2021.html
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284422456
https://insete.gr/wp-content/uploads/2020/05/20-12_South_Aegean-1.pdf
https://insete.gr/wp-content/uploads/2020/05/20-12_South_Aegean-1.pdf
https://insete.gr/wp-content/uploads/2021/03/21-03_Reputation.pdf
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Ο εγχώριος τουρισμός, αρωγός των μικρότερων προορισμών 

Ακόμα και πριν την πανδημία Covid-19, εγχώριος τουρισμός είχε ενισχυμένη διασπορά σε διαφορετικές 
περιοχές της χώρας.  

Το 2019, το 89% των διανυκτερεύσεων από αλλοδαπούς επισκέπτες σε ξενοδοχειακά καταλύματα, 
συγκεντρώθηκε σε 5 περιφέρειες (Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Κεντρική Μακεδονία). 
Αντίθετα, 10 περιφέρειες είχαν μερίδιο +5% επί των διανυκτερεύσεων Ελλήνων επισκεπτών σε 
ξενοδοχειακά καταλύματα το 2019.  

Αντίστοιχα, εντός της ΠΝΑΙ, το 93% των διανυκτερεύσεων από αλλοδαπούς επισκέπτες σε ξενοδοχειακά 
καταλύματα το 2019 συγκεντρώθηκε σε 4 περιφερειακές ενότητες (Ρόδου, Κω, Μυκόνου και Θήρας). Σε ότι 
αφορά στις διανυκτερεύσεις Ελλήνων επισκεπτών σε ξενοδοχειακά καταλύματα το 2019, 7 περιφερειακές 
ενότητες - ανάμεσα τους της Σύρου - είχαν μερίδιο +5% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). 

Ο εγχώριος τουρισμός, δυνητικός παράγοντας εξομάλυνσης της εποχικότητας 

Το 2019, στο σύνολο της χώρας, το 72% των διανυκτερεύσεων από αλλοδαπούς επισκέπτες σε 
ξενοδοχειακά καταλύματα, καταγράφηκε την περίοδο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, το 
μερίδιο στις διανυκτερεύσεις από Έλληνες ήταν 48% στο τετράμηνο. Συνολικά, εκτός από τον Ιανουάριο, 
τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο, οι άλλοι εννέα μήνες είχαν μερίδιο +6% επί των διανυκτερεύσεων 
Ελλήνων επισκεπτών σε ξενοδοχειακά καταλύματα το 2019 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). 

Αντίστοιχα, εντός της ΠΝΑΙ, το 74% των διανυκτερεύσεων από αλλοδαπούς επισκέπτες σε ξενοδοχειακά 
καταλύματα, καταγράφηκε την περίοδο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση της ΠΝΑΙ, 
ωστόσο, και το μερίδιο των διανυκτερεύσεων από Έλληνες στο τετράμηνο ήταν χαρακτηριστικά υψηλό 
(62,5%). 

Οι μικρότεροι προορισμοί υπολείπονται σε υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακό δυναμικό 

Το 2020, 1 στις 2 κλίνες σε όλη τη χώρα αντιστοιχούσε σε ξενοδοχεία 4* και 5*. Σε σύνολο 438,7 χιλιάδων 
κλινών σε ξενοδοχεία 4* και 5*, το μερίδιο που αντιστοιχούσε στις 5 κυρίαρχες περιφέρειες του 
εισερχόμενου τουρισμού (Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Κεντρική Μακεδονία)ήταν 72,5%. 

Εντούτοις, αποκλίσεις υπάρχουν και εντός της κάθε περιφέρειας. Το 2020, περισσότερες από 6 στις 10 
κλίνες στην ΠΝΑΙ αντιστοιχούσαν σε ξενοδοχεία 4* και 5*.  Σε σύνολο 141,2 χιλιάδων κλινών σε ξενοδοχεία 
4* και 5*, το μερίδιο που αντιστοιχούσε στις 4 κυρίαρχες περιφερειακές ενότητες του εισερχόμενου 
τουρισμού (Ρόδου, Κω, Μυκόνου και Θήρας) ήταν 93,5% (στοιχεία ΞΕΕ). 

Αμβλυμένη ήταν πάντως η εικόνα για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στην ΠΝΑΙ το 2019. Περισσότερες από 4 
στις 10 κλίνες σε ενοικιαζόμενα ανήκαν σε κατηγορίες με 3 και 4 κλειδιά. Σε σύνολο 47,9 χιλιάδων κλινών, 
το μερίδιο των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων ήταν 56% (στοιχεία Μητρώου Τουριστικών 
επιχειρήσεων Υπουργείου Τουρισμού - επεξεργασία ΙΝΣΕΤΕ). 

ΗΠΑ: Η ανερχόμενη δύναμη του εισερχόμενου τουρισμού στην ΠΝΑΙ 

Οι 10 διεθνείς αγορές με τον μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα στους 
προορισμούς της ΠΝΑΙ το 2019 ήταν κατά σειρά κατάταξης οι: Γερμανία (6,6 εκ.), Ηνωμένο Βασίλειο (5,1 
εκ.), Ιταλία (1,55 εκ.), Ολλανδία (1,5 εκ.), Γαλλία (1,49 εκ.), Σουηδία (1,4 εκ.), Ρωσία (1,2 εκ.), Πολωνία 
(1,15 εκ.), ΗΠΑ (1,03 εκ.) και Νορβηγία (722 χιλ).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ είχαν διευρύνει την παρουσία τους στους προορισμούς 
της ΠΝΑΙ μέχρι και την έναρξη της πανδημίας. Το γεγονός αυτό έχει ουσιαστική σημασία για τον προορισμό 
της Σύρου δεδομένης της σύνδεσης με την Αθήνα και της κυριαρχίας, παραδοσιακά, της αγοράς των ΗΠΑ 
στον εισερχόμενο τουρισμό της Αθήνας (π.χ. πρώτη αγορά με 670 χιλιάδες αφίξεις στον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών το 2019, 150 χιλιάδες αφίξεις περισσότερες από την αγορά της Γαλλίας στη δεύτερη θέση της 
κατάταξης125).  

 
125 Athens International Airport, 2020, Aerostat Handbook 2019.  

https://gha.liveon.tech/uploads/Aerostat_2019_H.pdf
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Πιο συγκεκριμένα, με βάση την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ και την επεξεργασία των στοιχείων από το 
ΙΝΣΕΤΕ, τα σημαντικότερα στοιχεία για τις επιδόσεις των επισκεπτών από τις ΗΠΑ στην ΠΝΑΙ αφορούν:  

● Αύξηση των επισκέψεων (+75,5%) το 2019 (627,5 χιλιάδες) σε σχέση με το 2016 (357,5 χιλιάδες) 

○ Τρίτη θέση στην κατάταξη των αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην ΠΝΑΙ το 2019 

● Αύξηση των διανυκτερεύσεων (+68%) το 2019 (3,95 εκ.) σε σχέση με το 2016 (2,36 εκ.) 

○ Τρίτη θέση στην κατάταξη των αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην ΠΝΑΙ το 2019 

● Σχεδόν διπλασιασμός των εισπράξεων (+87,,5%) το 2019 (€501 εκ.) σε σχέση με το 2016 (€267,2 
εκ.) 

○ Τέταρτη θέση στην κατάταξη των αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην ΠΝΑΙ το 2019 

● Αύξηση της δαπάνης ανά επίσκεψη (7%) το 2019 (€799,5) σε σχέση με το 2016 (€747,6) 

○ Δεύτερη θέση στην κατάταξη των αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην ΠΝΑΙ το 2019 

● Αύξηση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση (12%) το 2019 (€126,8) σε σχέση με το 2016 (€113,3) 

○ Πρώτη θέση στην κατάταξη των αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην ΠΝΑΙ το 2019 

Διάγραμμα 3.4: Κατάταξη των Αγορών Εισερχόμενου Τουρισμού                                                                
στην ΠΝΑΙ το 2019 με βάση τη Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση  

  

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, επεξεργασία ΙΝΣΕΤΕ & TOPOSOPHY 

Γαλλία: Η πλέον ανθεκτική αγορά για τον εισερχόμενο τουρισμό στην ΠΝΑΙ το 2020 

Όλες οι αγορές του εισερχόμενου τουρισμού στην ΠΝΑΙ κατέγραψαν κατακόρυφη μείωση το 2020 σε 
σχέση με το 2019. Ανάμεσα τους, ωστόσο, η αγορά της Γαλλίας κατέγραψε τη χαμηλότερη μείωση, τόσο 
σε επίπεδο εισπράξεων (-59,5%) όσο και σε επίπεδο διανυκτερεύσεων (-59,5%) 
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Διάγραμμα 3.5: Κατάταξη των Αγορών Εισερχόμενου Τουρισμού                                                                    
στην ΠΝΑΙ το 2019 με βάση την Εξέλιξη των Ταξιδιωτικών Εισπράξεων (2019-2020) 

  

Πηγή: Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, επεξεργασία ΙΝΣΕΤΕ & TOPOSOPHY 

 

3.3 Ανάλυση Προσφοράς 

Ανταγωνιστική τοποθέτηση στην προσφορά καταλυμάτων, με προοπτικές αναβάθμισης 

Η προσφορά ξενοδοχειακών καταλυμάτων στη Σύρο δεν διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά στα χρόνια πριν την 
πανδημία. Μεταξύ 2016-2020, οι ξενοδοχειακές μονάδες αυξήθηκαν από 49 σε 52 και οι κλίνες από 2.378 
σε 2.546. Η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή αφορά την προσθήκη 119 κλινών 4* και 173 κλινών 3* έναντι της 
μείωσης σε 114 κλίνες 2*. Περισσότερες από 3 στις 5 κλίνες στη Σύρο, ενσωματώνονται σε ξενοδοχεία 3* 
και άνω. 

Η Σύρος διαθέτει αθροιστικά τον μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχειακών κλινών με 4 και 5 αστέρια στις βόρειες 
και δυτικές Κυκλάδες μετά τη Μύκονο. Ωστόσο, η προσφορά σε κλίνες με 5 αστέρια παραμένει σε χαμηλά 
επίπεδα, με τη Σύρο να διαθέτει το 1/5 και το 1/10 των αντίστοιχων κλινών σε Νάξο και Πάρο.  

Κατανομή Ξενοδοχειακών Μονάδων στη Σύρο και Γειτονικούς Προορισμούς (2020) 

Νησιά 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο 

Άνδρος 1 2 12 7 4 26 

Κέα 1 1 2 1 1 6 

Κύθνος 0 0 1 4 0 5 

Σέριφος 0 0 3 4 2 9 

Τήνος 0 6 15 16 5 42 

Σύρος 4 11 15 20 2 52 

Μύκονος 50 56 39 23 29 197 

Πάρος 6 19 42 61 21 149 

Νάξος 4 16 31 80 22 153 

Σαντορίνη 53 93 83 53 31 313 
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Κατανομή Ξενοδοχειακών Κλινών στη Σύρο και Γειτονικούς Προορισμούς (2020) 

Νησιά 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο 

Άνδρος 39 33 661 340 122 1.194 

Κέα 74 38 34 115 32 293 

Κύθνος 0 0 30 188 0 218 

Σέριφος 0 0 60 168 49 277 

Τήνος 0 626 717 869 113 2.325 

Σύρος 66 900 704 837 39 2.546 

Μύκονος 5.833 4.108 2.653 .1.021 752 14.367 

Πάρος 704 1.590 2.392 2.254 599 7.539 

Νάξος 341 1.138 2.193 2.845 601 7.118 

Σαντορίνη 3.802 4.853 3.692 2.481 924 15.752 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, επεξεργασία TOPOSOPHY 

 

Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται στην προσφορά των ενοικιαζόμενων δωματίων. Η Σύρος διαθέτει 
περισσότερες μονάδες και κλίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια από γειτονικούς προορισμούς, αλλά υστερεί 
σε δωμάτια κατηγορίας 3 και 4 κλειδιών, σε συνέχεια των επενδύσεων που έλαβαν χώρα την περίοδο 2017-
2019, κυρίως στην Άνδρο και την Τήνο. Σε σχέση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς στις Κυκλάδες, η 
Σύρος διαθέτει τα 2/5 των αντίστοιχων κλινών στην Πάρο και την Νάξο.  

Κατανομή Μονάδων Ενοικιαζόμενων Δωματίων στη Σύρο και Γειτονικές Περ. Ενότητες (2019) 

Π.Ε. 4Κ 3Κ 2Κ 1Κ Σύνολο 

Άνδρου 11 79 136 22 248 

Κέας - Κύθνου 6 54 86 28 174 

Τήνου 29 110 132 35 306 

Σύρου 7 93 208 55 363 

Μυκόνου 73 177 220 65 535 

Πάρος 84 191 517 118 910 

Νάξος 48 279 459 114 900 

Σαντορίνη 210 508 589 138 1.445 
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Κατανομή Κλινών Ενοικιαζόμενων Δωματίων στη Σύρο και Γειτονικές Περ. Ενότητες (2019) 

Π.Ε. 4Κ 3Κ 2Κ 1Κ Σύνολο 

Άνδρου 195 1.315 1.935 246 3.691 

Κέας - Κύθνου 86 812 1.262 346 2.506 

Τήνου 326 1.567 1.551 296 3.740 

Σύρου 155 1.411 2.643 545 4.754 

Μυκόνου 1.581 3.756 3.267 878 9.482 

Πάρος 1.549 3.833 7.920 1.545 14.847 

Νάξος 718 4.289 7.424 1.711 14.142 

Σαντορίνη 4.507 9,497 10.318 2.087 26.409 

Πηγή: Μητρώο Τουριστικών επιχειρήσεων Υπουργείου Τουρισμού - επεξεργασία ΙΝΣΕΤΕ & TOPOSOPHY 

Σε ότι αφορά τη διασπορά των επιχειρήσεων καταλυμάτων στην επικράτεια του νησιού, σημειώνονται τα 
εξής: 

● 30 από τα 52 ξενοδοχεία στη Σύρο είναι 3* και άνω και τα μισά εξ αυτών βρίσκονται στην Ερμούπολη. 
Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία 3* και άνω είναι ισόρροπα κατανεμημένα σε διαφορετικές περιοχές του 
νησιού. 

Διάγραμμα 3.6: Κατανομή των Ξενοδοχειακών Μονάδων 3* και Άνω ανά Περιοχή στη Σύρο (2020) 

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, επεξεργασία TOPOSOPHY 

● Μόλις 4 από τα 15 ξενοδοχεία 3* και άνω στην Ερμούπολη έχουν περισσότερες από 50 κλίνες, και 
μόνο ένα από αυτά έχει περισσότερες από 100 κλίνες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την παρουσία 
3 μεγάλων ξενοδοχείων στον Γαλησσά, στην Ποσειδωνία και στην Αζόλιμνο, εξισορροπούν την 
προσφορά κλινών 3* και άνω στη Σύτο, με την Ερμούπολη ωστόσο να διατηρεί και εδώ την 
πρωτοπορία με 578 κλίνες 



 Παραδοτέο Α: Καταγραφή και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 

 

36 

Διάγραμμα 3.7: Κατανομή των Ξενοδοχειακών Κλινών 3* και Άνω ανά Περιοχή στη Σύρο (2020) 

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, επεξεργασία TOPOSOPHY 

● Σε ότι αφορά τα 22 ξενοδοχεία χαμηλής κατηγορίας, αυτά εντοπίζονται κυρίως στη Βάρη (9 μονάδες 
και 350+ κλίνες) και στον Γαλησσά (6 μονάδες και 150+ κλίνες), ενώ η Ερμούπολη έχει μόνο 2 
ξενοδοχεία 2*, με 73 κλίνες σύνολο.  

● Επιπλέον, με βάση στοιχεία που τηρεί ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, οι μεγαλύτεροι αριθμοί 
ενοικιαζόμενων δωματίων εμφανίζονται με σειρά κατάταξης στην Ερμούπολη, στον Γαλησσά, στο Κίνι, 
στον Φοίνικα και στον Μέγα Γυαλό. 

● Τα στοιχεία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία για τη διασπορά των 
καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν και εκεί εμφανίζεται μια πιο έντονη συγκέντρωση 
καταλυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ποσειδωνίας (Νοτιοδυτικά) σε σχέση με τον Γαλησσά 
(Δυτικά) 

Διάγραμμα 3.8: Διασπορά των Καταλυμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης στη Σύρο (2021) 

 

Πηγή: Airdna, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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Σταδιακή ανάκαμψη της προσφοράς στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης μετά την πανδημία 

Αν και στο πρώτο τρίμηνο του 2021 η προσφορά καταλυμάτων κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή (551 
μονάδες) την τελευταία τετραετία, ο αριθμός των καταλυμάτων στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 παρουσίασε 
μικρή αύξηση (+4%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Είχε προηγηθεί η μείωση του αριθμού 
των καταλυμάτων κατά 180 μονάδες στο τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2019 (-18%).  

Διάγραμμα 3.9: Εξέλιξη Προσφοράς για Καταλύματα Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (2018-2021) 

 

Πηγή: Airdna (Σεπτέμβριος 2021), επεξεργασία TOPOSOPHY  

Συγκεντρωτικά Στοιχεία για Καταλύματα Βραχυχρόνιας Μίσθωσης στη Σύρο (Σεπτέμβριος 2021) 

● 728 ενεργές καταχωρήσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 

● Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, το 89% των καταχωρήσεων αφορούσε ολόκληρες κατοικίες και το 
11% ενοικιαζόμενα δωμάτια 

● Μέση ετήσια πληρότητα: 48% 

● Πληρότητα Αύγουστος 2021: (83%)  

● Μέση βαθμολογία 4,75: 

● Ποσοστό καταλυμάτων με τουλάχιστον 4,5 βαθμολογία: 91%   

● 1 στα 4 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Σύρο έχει περισσότερα από 2 δωμάτια 

 

● 9 στα 10 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Σύρο είναι καταχωρημένα στην Airbnb 
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H ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς χρήζει εμπλουτισμού και διασύνδεσης 

Η δημιουργική στρατηγική προσέγγιση της καμπάνιας που υλοποίησε ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης σε 
συνεργασία με την Marketing Greece το 2020126 (Syros | The classy capital of the Cyclades), βασίστηκε 
στην ιδέα ότι “η Σύρος αποτελεί ένα προορισμό που μέσα από την ιστορία του, τα μοναδικά αξιοθέατα της 
Ερμούπολης, τα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης, τις όμορφες παραλίες, τα παραδοσιακά χωριά και τα 
εκλεκτά τοπικά του προϊόντα αποπνέουν τον «αριστοκρατικό» χαρακτήρα και την αύρα ενός νησιού, που το 
κάνουν να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα Κυκλαδίτικα νησιά”. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργική 
προσέγγιση της καμπάνιας βασίστηκε στη σύνθεση 5 ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Σύρου: 

1. Τα Highlights της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου 

2. Τον πολιτισμό με τα πολυάριθμα πολιτιστικά μνημεία και ναούς του νησιού 

3. Τα παραδοσιακά χωριά 

4. Τη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα 

5. Στοιχεία σε σχέση με τον παραθεριστικό τουρισμό (ήλιος και θάλασσα) 

Η συγκεκριμένη σύνθεση συνάδει με την ποικιλία της προσφοράς του νησιού, όπως αυτή έχει καταγραφεί 
σε πρόσφατες μελέτες και έγγραφα που έχει στη διάθεση του ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης127. 

 

 

 
126 Δήμος Σύρου-Ερμούπολης & Marketing Greece, 2020, Παραδοτέο Έργου | 30 Σεπτεμβρίου 2020, Συνολικός 

Απολογισμός Ενεργειών Προγράμματος τουριστικής προβολής Σύρου με την αξιοποίηση της πλατφόρμας 
Discovergreece.com 
127 MTC Group, 2018, Καταγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης σε Διεθνές, σε Εθνικό και σε Τοπικο Επιπεδο 

Κωδικοποιηση Του Τουριστικου Προϊοντος της Συρου | ΙΝΣΕΤΕ, 2020, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ετήσια Έκθεση 
Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού για το Έτος 2019.  

https://insete.gr/wp-content/uploads/2020/05/20-12_South_Aegean-1.pdf
https://insete.gr/wp-content/uploads/2020/05/20-12_South_Aegean-1.pdf
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Ομαδοποίηση Αξιοθέατων & Σημείων Ενδιαφέροντος στη Σύρο 

Ερμούπολη  

● Πλατεία Μιαούλη, με τον ανδριάντα του Ανδρέα Μιαούλη και την μαρμάρινη εξέδρα της μουσικής  
● Δημαρχείο της Ερμούπολης 
● Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου 
● Εκκλησιαστικό Μουσείο Ερμούπολης 
● Το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης 
● Το Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων 
● Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολης και το Μουσείο Αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης 
● Η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
● Το Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων (Αρχοντικό Βελισσαρόπουλου)  
● Το πρώτο Γυμνάσιο στην νεότερη Ελλάδα  
● Ο ορθόδοξος Μητροπολιτικός ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.  
● Η ορθόδοξη εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, που φιλοξενεί την περίφημη εικόνα της Κοίμησης της 

Θεοτόκου, έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Εl Greco) 
● Το κτίριο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, όπου στεγάστηκε το πρώτο Τηλεγραφείο στην Ελλάδα, το 

1858. 
● Το Τελωνείο όπου στεγάζεται η Πινακοθήκη των Κυκλάδων 
● Η καθολική εκκλησία της Ευαγγελίστριας - ο ενοριακός ναός των καθολικών της Ερμούπολης. 
● Το Δημοτικό θέατρο «Απόλλων». 
● Η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
● Η Συνοικία «Βαπόρια» θεωρείται η αριστοκρατική συνοικία της πόλης 
● Το ορθόδοξο Νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου και τα δύο γειτονικά νεκροταφεία, το Καθολικό και αυτό 

της Κοινοπολιτείας 
● Ο ναός της Ανάστασης του Σωτήρος  
● Το Καρνάγιο ή Ταρσανάς, στην ίδια περιοχή με το μεγάλο ναυπηγείο του νησιού, το «Νεώριο». 
● Το Λοιμοκαθαρτήριο 
● και οι μαρμαροστρωμένοι δρόμοι σε συνδυασμό με τα επιβλητικά αρχοντικά. 

Άνω Σύρος 

● Η καθολική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στην κορυφή του λόφου της Άνω Σύρου και είναι 
μητρόπολη των καθολικών του νησιού. 

● Ιστορικό Αρχείο της Καθολικής Επισκοπής 
● Το Αρχείο του Δήμου Άνω Σύρου, που διατηρείται άριστα επί αιώνες και δείχνει την 
● Η καθολική Μονή των Καπουτσίνων με την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
● Η καθολική Μονή των Ιησουιτών με την εκκλησία της Παναγίας του Καρμήλου. 
● Η καθολική εκκλησία του Σα Μπαστιά (Αγίου Σεβαστιανού)  
● Το Κοιμητήρι των Αγγέλων  
● Η προτομή του φιλοσόφου Φερεκύδη στην Άνω Σύρο  
● Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Νικολάου του Φτωχού (μοναδικές ορθόδοξες εκκλησίες στην 

Άνω Σύρο). 
● Το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη και η προτομή του συριανού λαϊκού συνθέτη στην ομώνυμη πλατεία. 
● Το παλιό Γαλλικό Νοσοκομείο στους πρόποδες της Άνω Σύρου. 
● Η Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων 
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Συριανή 
Ύπαιθρος 

● Ο αρχαιολογικός χώρος της Χαλανδριανής – Καστριού 
● Η σπηλιά της χειμερινής διαμονής του φιλόσοφου Φερεκύδη στη περιοχή Κυπερούσσα (Άνω Μεριά). 
● Ο κάβος του Αι Γιώργη στον απάνεμο όρμο Αχλάδι. με τις σκαλισμένες φιγούρες από χέρια 

θαλασσοδαρμένων ναυτικών. 
● Η εκκλησία της Αγίας Θέκλας στον Μέγα Γιαλό. 
● Οι νεοκλασικές επαύλεις στη Ντελαγκράτσια (Ποσειδωνία), Παρακοπή, Χρούσσα, Επισκοπείο 
● Το Δημαρχιακό Μέγαρο Ποσειδωνίας (Πύργος Γεωργιάδη) 
● Ο καθολικός ναός του Αγίου Πέτρου στην Ποσειδωνία. 
● Ο ορθόδοξος ναός του Αγίου Ιωάννη Πετροκόκκινου στην Ποσειδωνία. 
● Το καθολικό ξωκλήσι της Αγίας Πακούς στο Γαλησσά. 
● Το καθολικό ξωκλήσι του Αγίου Στέφανου (πρόσβαση με καΐκι ή με οργανωμένη πεζοπορία) 
● Το Ενυδρείο στο Κίνι 
● Το γλυπτό "Γοργόνα Παναγιά" στο Κίνι 
● Ο ορθόδοξος ναός του Προφήτη Ηλία στο Επισκοπειό 
● Η γυναικεία ορθόδοξη Μονή της Αγίας Βαρβάρας στο Κίνι με τους αργαλειούς και την έκθεση υφαντών. 
● Παραδοσιακοί οικισμοί 

○ Επισκόπειο 
○ Παρακοπη 
○ Ποσειδώνια 
○ Χρούσα 

● 15+ Καθολικοί Ναοί (π.χ.) 
○ Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 
○ Ιερός Ναός Αγ. Σεβαστιανού 
○ Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
○ Ιερός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου 
○ Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου Αποστόλου 
○ Ιερός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου 
○ Ιερός Ναός Παναγίας της Φανερωμένης 
○ Ιερός Ναός Ιεράς Καρδίας του Ιησού (Γαλησσάς) 
○ Ιερός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου (Μάννα) 

● Πεζοπορικές διαδρομές (π.χ.) 
○ Γαλησσάς-Άγιος στέφανος, 
○ Κάμπος-Γριά Σπηλιά-Γράμματα, 
○ Κίνι-Βαρβαρούσα, 
○ Ποσειδωνία-Φάρος Βιγλοστάσι, 
○ Σένερο-Δελφίνι-Κίνι 

Με βάση τα παραπάνω, η Σύρος διαθέτει περίπου 10 μουσεία/γκαλερί/αρχαιολογικούς χώρους και πάνω 
από 30 ιερούς ναούς με ιστορικό ενδιαφέρον σε σχέση με τη συνύπαρξη της ορθόδοξης και της καθολικής 
κοινότητας. Σε αυτή την καταμέτρηση δεν περιλαμβάνονται επιβλητικά κτίρια όπως το Δημαρχείο στην 
Ερμούπολη και διάφορα μνημεία και αγάλματα στην Ερμούπολη και άλλες περιοχές. 

Ωστόσο, στις καταχωρήσεις του Tripadvisor για τα αξιοθέατα και τις δραστηριότητες στη Σύρο, 
καταγράφεται μόνο ένα μέρος από το σύνολο των σημείων ενδιαφέροντος που διαθέτει το νησί. Το 
άθροισμα των καταχωρήσεων για μουσεία-γκαλερί και χώρους ιστορικού/θρησκευτικού ενδιαφέροντος (24) 
είναι μικρότερο ακόμα και των ιερών ναών που αριθμεί το νησί. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικοί χώροι που 
δεν είναι καταχωρημένοι (π.χ. Εκκλησιαστικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων και αρχαιολογικός 
χώρος της Χαλανδριανής – Καστριού). 

Εξίσου χαρακτηριστική είναι η έλλειψη περιηγήσεων με θεματικές διαδρομές για την πολιτιστική 
και τη φυσική κληρονομιά του νησιού. Η συγκεκριμένη έλλειψη εντοπίζεται σε διαφορετικές πλατφόρμες. 
Στις πλατφόρμες Get Your Guide και Viator, εντάσσεται σε μεμονωμένες εμπειρίες και δραστηριότητες που 
αφορούν πολυήμερες εκδρομές σε προορισμούς των Κυκλάδων και δεν αφορούν αποκλειστικά τη Σύρο. 
Αντίστοιχες καταχωρήσεις συναντώνται και στο Tripadvisor΄, και εκεί διανθίζονται με έναν μικρό αριθμό 
εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος, εμπειριών στην ύπαιθρο και δραστηριοτήτων θαλάσσιου 
τουρισμού στη Σύρο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις για εμπειρίες και περιηγήσεις με 
επίκεντρο τον πολιτιστικό τουρισμό (π.χ. Ερμούπολη: Βιομηχανικό Κέντρο και Αστικός Πολιτισμός: Μια 
Πορεία στον Χρόνο, Αιώνες Συνύπαρξης Ορθοδόξων και Καθολικών) ή τα φυσικά αξιοθέατα του νησιού 
(π.χ. Άνω Μεριά). 
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Διάγραμμα 3.10: Καταχωρήσεις στο Tripadvisor για Αξιοθέατα, Εμπειρίες και Δραστηριότητες στη Σύρο  

 

Πηγή: Tripadvisor, επεξεργασία TOPOSOPHY 

Πρόσθετα ευρήματα:  

● Η ανάδειξη των στοιχείων του παραθεριστικού τουρισμού επίσης χρήζει εμπλουτισμού. Η 
Σύρος διαθέτει 30+ παραλίες128 αλλά μόνο οι μισές από αυτές διαθέτουν καταχωρήσεις στο Tripadvisor. 

● 6 Περιοχές διαθέτουν τριψήφιο ή διψήφιο αριθμό καταστημάτων εστίασης (Ερμούπολη 100+ | 
Άνω Σύρος 10 | Βάρη 10 | Γαλησσάς 13 | Κίνι-Δελφίνι 16 | Φοίνικας 11)  

● Η Σύρος στερείται επιλογών για τους λάτρεις της υψηλής γαστρονομίας αλλά διαθέτει πλούτο 
από τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές. Υπάρχουν 126 καταχωρήσεις εστιατορίων στο 
TripAdvisor, αλλά μόνο οι 99 είναι ομαδοποιημένες με βάση το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Ανάμεσά τους υπάρχει μόνο μια καταχώρηση Fine Dining και τα βασικά μερίδια αφορούν προτάσεις 
μεσαίου κόστους (61%) και Μεσογειακής-Ελληνικής κουζίνας (84%). 

○ Παραδείγματα τοπικών προϊόντων: Οίνος ΠΓΕ Σύρου, τυριά [Σαν Μιχάλη (Π.Ο.Π), γλυκιά 
γραβιέρα, πικάντικη κοπανιστή, κρεμώδες ανθότυρο), αλλαντικά, λιαστές ντομάτες, άγρια κάπαρη, 
τσακιστές ελιές, θυμαρίσιο μέλι, λουκούμια κ.α. 

○ Παραδείγματα παραδοσιακών συνταγών: Μελιτζανοπίλαφο, χταπόδι μαρινάτο με λιαστές ντομάτες 
και κάπαρη, καπαροσαλάτα, μαϊντανοσαλάτα, μαραθόπιτα αετόπιτα, αθερινόπιτα κ.α. 

● Η Σύρος διαθέτει επάρκεια χώρων για τη φιλοξενία εκδηλώσεων: Τόσο στην Ερμούπολη όσο και 
σε άλλα σημεία (π.χ. Έπαυλη Τσιροπινά, Ποσειδωνία) υπάρχουν 10+ χώροι με αίθουσες συνολικής 
δυναμικότητας 1000+ ατόμων. 

Οι χερσαίες συγκοινωνίες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης καλύπτουν τις ανάγκες για μεταφορές σε 
ολες τις περιοχές του νησιού. Υπάρχει αφενός η αστική συγκοινωνία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης η 
οποία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δρομολογίων με γραμμές MiniBus μέσα στον αστικό ιστό της 
πόλης, και αφετέρου τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ τα οποία εξυπηρετούν το κοινό εκτελώντας διαδρομές με 
αφετηρία την Ερμούπολη και προορισμό τα χωριά του νησιού (Γαλησσά, Φοίνικα, Ποσειδωνία, Μέγα Γιαλό, 
Βάρη, Αζόλιμνο, Κίνι, Άνω Μάννα, Παρακοπή, Βήσσα).  

 

 

 

 
128 MTC Group, 2018, Καταγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης σε Διεθνές, σε Εθνικό και σε Τοπικο Επιπεδο 

Κωδικοποιηση Του Τουριστικου Προϊοντος της Συρου (σελ 32-45) 
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3.4 Ανάλυση Ζήτησης 

Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες των επισκεπτών, με τους Έλληνες να 
έχουν τα πρωτεία  

Στη χρονιά με τις καλύτερες επιδόσεις την περίοδο 2016-2020, ο Κρατικός Αερολιμένας Σύρου “Δημήτριος 
Βικέλας” κατέγραψε 8.886 αφίξεις εσωτερικού το 2017. Ακολούθησε μια πτωτική πορεία των αφίξεων, η 
οποία κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή αφίξεων στη χρονιά της πανδημίας.  

Διάγραμμα 3.11: Αεροπορικές Αφίξεις Εσωτερικού                                                                                      
στον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου “Δημήτριος Βικέλας” (2016-2020) 

  

Πηγή: ΥΠΑ, επεξεργασία ΙΝΣΕΤΕ & TOPOSOPHY 

Το λιμάνι της Σύρου εξυπηρετεί δυσανάλογο όγκο επισκεπτών σε σχέση με το αεροδρόμιο. Την περίοδο 
2016-2020, ο αριθμός των αποβιβασθέντων επιβατών έτεινε αυξανόμενος και σταθερά κοντά ή πάνω από 
τις 350 χιλιάδες, σε μια πορεία που διακόπηκε από τον Μάρτιο του 2020.  

Διάγραμμα 3.12: Αποβιβασθέντες Επιβάτες στο Λιμάνι της Σύρου (2016-2020) 

 

Πηγή: Λιμεναρχείο Σύρου, επεξεργασία TOPOSOPHY 

Σε κάθε περίπτωση, η Σύρος κατέγραψε το 2019 μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε 
ξενοδοχειακά καταλύματα σε σχέση με μια σειρά γειτονικών προορισμών στην περιοχή του 
Αργοσαρωνικού και στις βόρειες και δυτικές Κυκλάδες.  
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Διάγραμμα 3.13: Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις σε                                                                                
Ξενοδοχειακά Καταλύματα της Σύρου και Γειτονικών Προορισμών (2019) 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, επεξεργασία TOPOSOPHY 

Οι Έλληνες επισκέπτες έχουν την μερίδα του λέοντος στη Σύρο. Το 2019, ο αριθμός των αφίξεων τους σε 
ξενοδοχειακά καταλύματα (46 χιλιάδες) ήταν υπερδιπλάσιος των αλλοδαπών επισκεπτών (22,3 χιλιάδες), 
αν και η μέση διάρκεια παραμονής των τελευταίων ήταν μεγαλύτερης διάρκειας (4 ημέρες έναντι 3 των 
Ελλήνων επισκεπτών). Η Σύρος είχε το 2019 περισσότερες αφίξεις Ελλήνων αλλά μόλις το ⅕ των αφίξεων 
αλλοδαπών σε σχέση με προορισμούς όπως η Πάρος και η Νάξος.  

Αφίξεις σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα στη Σύρο και Γειτονικούς Προορισμούς (2019-2020) 

 

Νησιά 

Αφίξεις Ημεδαπών Αφίξεις Αλλοδαπών 

2019 2020 Ρυθμός Μεταβολής 2019 2020 Ρυθμός Μεταβολής 

Άνδρος 19.924 7.610 -62% 9.556 2.003 -79% 

Κέα-Κύθνος 7.039 3.061 -56,5% 3.946 1.190 -70% 

Σέριφος 2.107 1.397 -34% 3.639 1.157 -68% 

Τήνος 55.715 25.675 -54% 8.077 4.690 -42% 

Σύρος 46.612 24.139 -48% 22.289 5.373 -76% 

Μύκονος 43.141 20.260 -53% 573.126 89.767 -84% 

Πάρος 35.514 16.543 -53% 119.414 23.229 -81% 

Νάξος 36.713 20.676 -43% 105.229 22.225 -79% 

Σαντορίνη 63.781 21.903 -66% 571.974 96.252 -83% 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, επεξεργασία TOPOSOPHY 

Το στοίχημα της άμβλυνσης της εποχικότητας για τη Σύρο, εντοπίζεται σε 3 μήνες 

Το στοίχημα της άμβλυνσης της εποχικότητας για τη Σύρο εντοπίζεται αρχικά στους 3 μήνες που 
κατέγραψαν 30-40 χιλιάδες αποβιβασθέντες επιβάτες το 2019 (Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Απρίλιος) και 
δευτερευόντως στους 3 μήνες που κατέγραψαν 20-30 χιλιάδες επιβάτες (Μάρτιος, Μάιος και Οκτώβριος), 
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και οι οποίοι συνδέονται με την προοπτική ενίσχυσης των ροών επισκεπτών πριν την Μεγάλη Εβδομάδα 
(Απόκριες και Σαρακοστή), στο μεσοδιάστημα μετά το Πάσχα και μέχρι την έναρξη της καλοκαιρινής 
περιόδου, καθώς και στην περίοδο μετά το καλοκαίρι.   

Διάγραμμα 3.14: Κατάταξη Αποβιβασθέντων Επιβατών στο Λιμάνι της Σύρου ανά Μήνα με βάση Φθίνουσες Τιμές 

 
Πηγή: Λιμεναρχείο Σύρου, επεξεργασία διαγράμματος Pareto από TOPOSOPHY 

Οι διανυκτερεύσεις Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών, διευρύνουν τη διάρκεια παραμονής και 
τονώνουν τις πληρότητες 

Η Σύρος είχε μεγαλύτερους αριθμούς διανυκτερεύσεων από Έλληνες και ξένους επισκέπτες, συγκριτικά με 
άλλους γειτονικούς προορισμούς, το 2019 και το 2020. Το γεγονός αυτό είχε καταλυτική επίδραση στο 
προβάδισμα της Σύρου στους αντίστοιχους δείκτες της διάρκειας παραμονής, με τη μόνη αρνητική 
μεταβολή να καταγράφεται στους αλλοδαπούς επισκέπτες το 2020, ενώ παράλληλα κατέστησε τη μέση 
πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ως τη δεύτερη υψηλότερη μετά εκείνης στη Μύκονο. Ωστόσο, 
η Σύρος υπολείπεται προορισμών με ισχυρή απήχηση σε αλλοδαπούς επισκέπτες (π.χ. Πάρο) 

Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα στη Σύρο και Γειτονικούς Προορισμούς 2019-2020 

 

Νησιά 

Διανυκτερεύσεις Ημεδαπών Διανυκτερεύσεις Αλλοδαπών 

2019 2020 
Ρυθμός 

Μεταβολής 
2019 2020 

Ρυθμός 

Μεταβολής 

Άνδρος 59.581 23.256 -61% 38.382 8,692 -77% 

Κέα-Κύθνος 14.225 7.719 -46% 15.540 5.607 -64% 

Σέριφος 6.084 4.045 -33,5% 10.637 3.783 -64% 

Τήνος 114.766 64.183 -44% 24.041 18.912 -21% 

Σύρος 138.808 81.469 -41% 89.055 18.962 -79% 

Μύκονος 108.405 61.403 -43% 1.963.107 354.393 -82% 

Πάρος 124.672 58.108 -53% 467.257 95.651 -79,5% 

Νάξος 109.367 71.271 -35% 437.734 82.460 -81% 

Σαντορίνη 151.994 61.572 -59% 1.701.457 355.352 -79% 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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Διάγραμμα 3.15: Μέση Διάρκεια Παραμονής Ελλήνων Επισκεπτών                                                                             
σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα 2019-2020  

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, επεξεργασία TOPOSOPHY 

 

Διάγραμμα 3.16: Μέση Διάρκεια Παραμονής Αλλοδαπών Επισκεπτών                                                                      
σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα 2019-2020 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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Διάγραμμα 3.17: Πληρότητα σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα 2019-2020 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, επεξεργασία TOPOSOPHY 

 

Οι επισκέπτες στη Σύρο διαμοιράζονται σε διαφορετικές κατηγορίες καταλυμάτων 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας «Η Σύρος σαν τουριστικός προορισμός», η οποία 
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Syros by night το χρονικό διάστημα από 17 έως 31 Αυγούστου 
2021, σε δείγμα 434 επισκεπτών, ηλικίας από 18 ετών και άνω, η τουριστική κίνηση στον πρώτο χρόνο 
μετά την πανδημία αξιοποίησε τις ποικίλες επιλογές σε καταλύματα που προσφέρει το νησί. Τα ξενοδοχεία 
ήταν η πρώτη επιλογή των επισκεπτών σε ποσοστό σχεδόν 30% με την κατάταξη να συμπληρώνουν τα 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα σπίτια διακοπών και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb). 

Διάγραμμα 3.18 Αποτελέσματα Ερώτησης Έρευνας Επισκεπτών για Διαμονή στη Σύρο (Αύγουστος 2021) 

 

Πηγή: Syros by night 

Οι επισκέπτες της Σύρου αξιολογούν θετικά τις υπηρεσίες των καταλυμάτων τόσο στην επικράτεια 
του νησιού όσο και σε σχέση με γειτονικούς προορισμούς 
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Με βάση συγκεντρωτικά δεδομένα από την πλατφόρμα Booking.com, τα καταχωρημένα ως ξενοδοχεία 
καταλύματα στην Ερμούπολη είναι σχεδόν τα μισά του συνόλου στην επικράτειά του νησιού (25 έναντι 54) 
- το μέγεθος του κύκλου στο διάγραμμα υποδηλώνει το πλήθος των ξενοδοχείων ανά περιοχή - και 
προσελκύουν την πλειονότητα των κριτικών. Λαμβάνοντας επιπλέον  υπόψη και τις βαθμολογίες που 
καταχωρούν οι επισκέπτες στην πλατφόρμα: 

● Η μέση βαθμολογία ανά περιοχή κυμαίνεται από 8,9 (Μέγας Γυαλός) έως 9,3 (Βάρη και Ποσειδωνία). 

Διάγραμμα 3.19: Συγκριτική Ανάλυση Κριτικών και Μέσης Βαθμολογίας                                                                          
στην Booking.com για τα Ξενοδοχεία της Σύρου ανά Περιοχή (Σεπτέμβριος 2021) 

 

Πηγή: Booking.com, επεξεργασία TOPOSOPHY 

Οι επισκέπτες στη Σύρο αξιολογούν θετικά την ποιότητα του φαγητού 

Σύμφωνα και πάλι με τα αποτελέσματα της έρευνας «Η Σύρος σαν τουριστικός προορισμός», σε ερώτηση 
όσον αφορά στην ποιότητα του φαγητού το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (46,78%) απάντησε ότι 
τη βρήκε καλή και σε ποσοστό 39,63 % ότι τη βρήκε άριστη. 

Διάγραμμα 3.20: Αποτελέσματα Ερώτησης Έρευνας Επισκεπτών                                                                                             
για Ποιότητα του Φαγητού στη Σύρο (Αύγουστος 2021) 

 

Πηγή: Syros by night 

Περισσότεροι από 50 χιλιάδες επισκέψεις καταγράφηκαν το 2019 σε χώρους πολιτισμού και άλλα 
αξιοθέατα που διαχειρίζεται ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης. 

Ο αριθμός αυτός ήταν αυξημένος κατά 13 χιλιάδες επισκέπτες σε σχέση με το 2016. Επιπλέον, χώροι 
όπως το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολη,  η Έκθεση Μάρκου Βαμβακάρη και το Ενυδρείο στο Κίνι 
κατέγραψαν από τις 14 Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου 2021 περισσότερες επισκέψεις από όσες κατέγραψαν 
τους μήνες που ήταν ανοιχτοί το 2020 
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Διάγραμμα 3.21: Εισιτήρια/Επισκέπτες σε Χώρους Πολιτισμού & Αξιοθέατα στη Σύρο (2016-2019) 

 

Πηγή: Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, επεξεργασία TOPOSOPHY 

Η συνεργασία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με το Επιμελητήριο Κυκλάδων συνεισφέρει στην 
εξέλιξη του κλάδου της κρουαζιέρας στη Σύρο.  

Το 2019 η Σύρος υποδέχτηκε τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών κρουαζιέρας με βάση έναν μικρότερο αριθμό 
κρουαζιερόπλοιων σε σχέση με το 2016. Ο αριθμός των 26.748 επιβατών είναι χαρακτηριστικά υψηλότερος 
από τις αντίστοιχες αφίξεις σε Πάρο (4.871) και Νάξο (1.293), αλλά και σαφώς χαμηλότερος σε σχέση με 
προορισμούς όπως η Μύκονος (787.490) και η Σαντορίνη (980.771) 

Με βάση στοιχεία από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το 2018 και το 2019 οι εταιρείες που κυριάρχησαν στα 
δρομολόγια κρουαζιέρας στην αγορά της Σύρου ήταν οι Variety Cruises, Classic International Cruises, 
Voyages to Antiquity, Celestyal Cruises και Windstar Cruises, κατά κύριο λόγο με διψήφιο αριθμό επιβατών 
ανά κρουαζιερόπλοιο. Παράλληλα, υπήρχαν εταιρείες, όπως οι Olsen Cruise Lines. Ponant και Mano 
Maritime, οι οποίες έστειλαν στη Σύρο τριψήφιους αριθμούς επιβατών ανά κρουαζιερόπλοιο. Την περίοδο 
Ιουλίου-Οκτωβρίου 2020 καταγράφηκαν 9 αφίξεις πλοίων με 400+ επιβάτες 2 εταιρείες (Variety & Ponant), 
ενώ την την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2021 καταγράφηκαν 21 αφίξεις πλοίων με 2.500+ επιβάτες 4 
εταιρείες (Ponant Cruises, Windstar Cruises, Silversea Cruises και Sea Cloud Cruise), γεγονός που 
αντανακλά και μια στροφή ως προς τη στόχευση εταιρειών με επιβάτες που επιλέγουν πολυτελείς 
κρουαζιέρες.  

Διάγραμμα 3.22: Αφίξεις Πλοίων και Επιβατών Κρουαζιέρας στη Σύρο (2016-2019) 

 

Πηγή: Ένωση Λιμένων Ελλάδος, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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3.5 Διεθνείς Αγορές και Συμπεριφορές Κοινού Μετά την Πανδημία 

Γαλλία 

Ο Μάιος αποδείχτηκε καθοριστικός για τον σχεδιασμό ταξιδιών αναψυχής από την Γαλλία στο εξωτερικό, με 
την Ελλάδα να παρουσιάζει τη σημαντικότερη αύξηση στις προτιμήσεις των Γάλλων, όντας μπροστά από 
την Ισπανία, την Τυνησία και την Ιταλία129. Από πλευράς προϋπολογισμού, οι Γάλλοι σχεδίαζαν να ξοδέψουν 
κατά μέσο όρο €1.215 για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Όσοι Γάλλοι σχεδίαζαν να κάνουν διακοπές σε 
ξενοδοχείο ή κάμπινγκ, επιθυμούσαν κατά προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών εστίασης (84%) και να 
έχουν πρόσβαση σε πισίνα (70%) εντός του καταλύματος. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να υπάρχει περιορισμός 
του ωραρίου λειτουργίας επιλογών εστίασης (51%) θα μπορούσε να τους αποτρέψει από την επιλογή ενός 
τύπου καταλύματος130.  

Γερμανία 

To 2020 η Ελλάδα βρέθηκε σε χαμηλότερη θέση στην κατάταξη των προορισμών που επέλεξαν οι Γερμανοί 
για ταξίδια αναψυχής 5 ή περισσότερων ημερών σε σχέση με το 2019, πίσω από χώρες όπως η Ισπανία, 
η Ιταλία και η Τουρκία αλλά και η Αυστρία, η Ολλανδία, η Κροατία και η Πολωνία131. Το γεγονός αυτό 
σχετίζεται αφενός με το αυξημένο ενδιαφέρον για κοντινούς προορισμούς στη σκιά της πανδημίας και 
αφετέρου με το προβάδισμα που έχουν άλλες χώρες έναντι της Ελλάδος στο ποσοστό των κρατήσεων που 
πραγματοποιούνται μέσα από κανάλια του διαδικτύου. Με βάση τα δεδομένα ετήσιας επαναλαμβανόμενης 
έρευνας, το ποσοστό αυτών των κρατήσεων για την Ελλάδα αυξήθηκε σε 53% το 2020 σε σχέση με 41% 
το 2019. Ωστόσο η Ελλάδα κατέγραψε μικρότερο ποσοστό από χώρες όπως η Ολλανδία (78%) και η 
Κροατία (71%)132. 

Ηνωμένο Βασίλειο 

To 2021 η Ελλάδα με μερίδιο 14%, βρέθηκε στην 5η θέση στην κατάταξη των προορισμών που επέλεξαν 
οι Βρετανοί για ταξίδια αναψυχής, πίσω από την Ισπανία (33%), την Γαλλία (19%), τις ΗΠΑ (17%) και την 
Ιταλία (16%133. Με βάση τα αποτελέσματα από έρευνες καταναλωτών το 2020, το ποσοστό των Βρετανών 
ταξιδιωτών που εκφράζουν ανησυχίες για τις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού σε κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο έχει αυξηθεί ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες 18-24 ετών (70% το 2020 σε σχέση 
με 57% το 2012), 25-34 ετών (71% το 2020 σε σχέση με 61% το 2012) και στους 55 ετών και άνω (56% το 
2020 σε σχέση με 44% το 2012)134. 

ΗΠΑ 

Περισσότερα ταξίδια το 2022 σχεδιάζουν οι Αμερικανοί, καθώς πλέον ανησυχούν λιγότερο για τον 
αντίκτυπο της επιδημίας COVID-19. Οι πρόωρες κρατήσεις για αεροπορικά ταξίδια το α' εξάμηνο του 2022, 
σύμφωνα με τα τωρινά στοιχεία, είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με την ίδια εποχή του 2020 (από 24% σε 
51%). Το 48% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ήδη έχει σχεδιάσει ταξίδια το πρώτο εξάμηνο του 2022 ή ότι 
βρίσκεται σε αναζήτηση προορισμού. Αντίθετα, το 27% ανέφερε ότι περιμένει να δει τι θα συμβεί με την 
πανδημία πριν επεξεργαστεί ένα σχέδιο για  διακοπές το α' εξάμηνο του νέου έτους, ποσοστό αυξημένο 
κατά 19% έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι135.  Οι κάτοικοι στις ΗΠΑ που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην 
Ευρώπη είναι πιθανό να επιλέξουν χώρες που έχουν επιδείξει καλή διαχείριση της πανδημίας, καθώς και 
προορισμούς που έχουν λιγότερο κόσμο. Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος θεωρούνται ως οι πιο εφικτές 
μήνες για την υλοποίηση αντίστοιχων ταξιδιών136. 

 
129 L’ Echo Touristique, 2021, Orchestra / L'Echo Barometer: the top 20 destinations in May 2021 (2 Ιουνίου) 
130 Ipsos, 2021, French Holidays 2021 
131 DRV, 2021, The German Travel Market - Facts & Figures 2020 
132 VIR, 2021, Daten & Fakten zum Online-Reisemarkt. 
133 ΑΒΤΑ, 2021, Six Trends for Travel in 2021 
134 Deloitte, 2021, Travel Weekly Insight Annual Report 2020-2021 
135 PR Newswire, 2021, Nearly Half Of American Travelers Are Making 2022 Travel Plans, Regardless Of COVID, 

According To Research From OAAA & The Harris Poll (16 Νοεμβρίου) 
136 European Travel Commission, 2021, Long-Haul Travellers Remain Cautious About Planning Trips To Europe (10 

Οκτωβρίου) 

https://www.lechotouristique.com/article/barometre-orchestra-lecho-le-top-20-des-destinations-en-mai-2021
https://www.ipsos.com/fr-fr/les-vacances-2021-des-francais
https://www.drv.de/public/Downloads_2021/21-03-10_DRV_ZahlenFakten_Digital_2020_ENGLISCH.pdf
https://v-i-r.de/df/2021/final_vir-df-2021.pdf
https://www.abta.com/sites/default/files/media/document/uploads/ABTA%27s%20Six%20Trends%20for%20Travel%20in%202021%20low%20res%20FINAL.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-travel-weekly-insight-report-2020-21.pdf
https://www.prnewswire.com/news-releases/nearly-half-of-american-travelers-are-making-2022-travel-plans-regardless-of-covid-according-to-research-from-oaaa--the-harris-poll-301425853.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/nearly-half-of-american-travelers-are-making-2022-travel-plans-regardless-of-covid-according-to-research-from-oaaa--the-harris-poll-301425853.html
https://etc-corporate.org/news/long-haul-travellers-remain-cautious-about-planning-trips-to-europe/
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Μεθοδολογικό Σημείωμα 

Η ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης του ανταγωνισμού εξετάζει μια σειρά παραμέτρων όσον αφορά 
τον τουριστικό τομέα στη Σύρο (π.χ. χαρακτηριστικά της ζήτησης και της προσφοράς, εύρος και ποιότητα 
των υποδομών και του τουριστικού προϊόντος, πρακτικές της διαχείρισης και προώθησης προορισμού) σε 
σχέση με τις αντίστοιχες παραμέτρους σε μια σειρά άλλων προορισμών.  

O ιδιαίτερος χαρακτήρας της Σύρου ως τουριστικός προορισμός την διαφοροποιεί τόσο από τα υπόλοιπα 
νησιά των Κυκλάδων, και ενίοτε την εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προορισμών με βάση 
χαρακτηριστικά όπως η αρχιτεκτονική κληρονομιά, η ποικιλία αξιοθέατων/εκδηλώσεων, η εύκολη 
πρόσβαση από την Αθήνα μέσω ακτοπλοϊκών συνδέσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις η τοποθέτηση 
γειτονικών προορισμών κατά προτεραιότητα στην αγορά του εσωτερικού του.  

Βάσει αυτών των χαρακτηριστικών, επιλέχθηκαν 12 προορισμοί λαμβάνοντας υπόψη αναφορές κατά τη 
διάρκεια των σε βάθος συνεντεύξεων με εκπροσώπους τοπικών φορέων στη Σύρο σε συνδυασμό με τις 
απαντήσεις που δόθηκαν για εναλλακτικούς προορισμούς σε σχέση με τη Σύρο από τους συμμετέχοντες 
στην online έρευνα καταναλωτών μέσω της online πλατφόρμας Pollfish. Οι προορισμοί αυτοί είναι: 

● Η Άνδρος 
● Η Τήνος 
● Η Πάρος 
● Η Νάξος 
● Η Κέρκυρα 
● Η Σκιάθος 
● Τα Χανιά  
● Το Ηράκλειο  
● Η Σαντορίνη 
● Το Ναύπλιο 
● Η Ύδρα 

Όπως στην ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης, η παρούσα ενότητα τροφοδοτείται από τη συλλογή 
και επεξεργασία δεδομένων από θεσμικούς φορείς όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ) και η 
Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΕ), από online πλατφόρμες (Trip Advisor, Booking.com) και από τα κατά 
τόπο επίσημα κανάλια των αρμόδιων οργανισμών για τη διαχείριση και προώθηση προορισμού (π.χ. 
ιστοσελίδες και λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης).  

Σε σχέση με τις online πλατφόρμες, η ανάλυση των καταχωρήσεων σε καταλύματα, εστιατόρια και 
αξιοθέατα έλαβε χώρα με βάση τεχνικές της Εξαγωγής Δεδομένων Ιστού (web scraping), και αποκλειστικά 
στο επίπεδο συγκεντρωτικών δεδομένων ανά προορισμό. 

4.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης και της Προσφοράς 

Στη συγκεκριμένη λίστα, η Σύρος μαζί με την Άνδρο και την Τήνο είναι οι μόνοι περιορισμοί στους 
οποίους ο εγχώριος τουρισμός έχει μεγαλύτερο μερίδιο από τον εισερχόμενο τουρισμό.  

Η εξάρτηση από τον εγχώριο τουρισμό είναι ιδιαίτερα έντονη στην Τήνο, όπου το 2019 περισσότερες από 
4 στις 5 αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα αφορούσαν Έλληνες επισκέπτες. Η 
κατάσταση εμφανίζεται πιο ισορροπημένη στη Σύρο και την Άνδρο, όπου 2 στις 5 διανυκτερεύσεις το 2019 
τροφοδοτήθηκαν από αλλοδαπούς επισκέπτες. Και στους τρεις αυτούς προορισμούς, προκύπτει επίσης 
ότι οι αλλοδαποί επισκέπτες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής από τους Έλληνες (βλ. Ανάλυση 
Προσφοράς και Ζήτησης). 
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Διάγραμμα 4.1: Μερίδια Ελλήνων και Αλλοδαπών Επισκεπτών για τις Αφίξεις                                                                              
σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα στη Σύρο και Ανταγωνιστικούς Προορισμούς (2019) 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, επεξεργασία TOPOSOPHY 

Διάγραμμα 4.2: Μερίδια Ελλήνων και Αλλοδαπών Επισκεπτών για τις Διανυκτερεύσεις                                                                              
σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα στη Σύρο και Ανταγωνιστικούς Προορισμούς (2019) 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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Οι επιλογές για κατάλυμα που προσφέρει η Σύρος εκτός περιόδου αιχμής, με βάση τη σχέση 
ποιότητας-τιμής, διαθέτουν μεγαλύτερο εύρος τιμών από γειτονικούς προορισμούς και 
απευθύνονται σε ταξιδιώτες διαφορετικού εισοδηματικής κλίμακας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη σελίδα για καταχωρήσεις καταλυμάτων στο Tripadvisor με βάση την 
κατάταξη για βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, οι επιλογές για διανυκτέρευση που πρόσφερε η Σύρος στα 
τέλη Οκτωβρίου κυμαίνονταν στην πλειονότητα τους μεταξύ €46 και €104: ένα εύρος τιμών με περισσότερες 
επιλογές από προορισμούς όπως η Άνδρος, η Τήνος, η Πάρος και η Νάξος. Χρήζει αναφοράς ότι ο 
προορισμός της Σύρου διέθετε στα τέλη Οκτωβρίου τρία καταλύματα που πρόσφεραν τη διανυκτέρευση σε 
δίκλινο σε τιμή μεγαλύτερη των €180.  

Διάγραμμα 4.3: Ανάλυση Τιμών Καταλυμάτων με βάση τη Βέλτιστη Σχέση                                                                          
Ποιότητας-Τιμής στις Καταχωρήσεις του Tripadvisor (1η σελίδα) 

 

Πηγή: Tripadvisor, επεξεργασία TOPOSOPHY 

Τα 6 ξενοδοχεία 4* αστέρων στη Σύρο - με βάση την κατηγοριοποίηση της Booking.com - διατηρούν 
μια ανταγωνιστική θέση εντός της λίστας των επιλεγμένων προορισμών με: 

● Χαμηλότερη μέση βαθμολογία (8,92 έναντι 9,51) αλλά μεγαλύτερο πλήθος κριτικών (1350 έναντι 781) 
από τα 6 ξενοδοχεία 4* της Άνδρου.   

● Υψηλότερη μέση βαθμολογία (8,92 έναντι 8,52) αλλά και μεγαλύτερο πλήθος κριτικών (1350 έναντι 902) 
από τα 6 ξενοδοχεία 4* της Τήνου.   

Διάγραμμα 4.4: Συγκριτική Ανάλυση Κριτικών και Μέσης Βαθμολογίας στην Booking.com για τα                                        
Ξενοδοχεία 4* στη Σύρο και σε Ανταγωνιστικούς Προορισμούς (Οκτώβριος 2021) 

 

Πηγή: Booking.com, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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Τα 4 ξενοδοχεία 5* αστέρων στη Σύρο - με βάση την κατηγοριοποίηση της Booking.com - επίσης 
διατηρούν μια ανταγωνιστική θέση εντός της λίστας των επιλεγμένων προορισμών με: 

● Χαμηλότερη μέση βαθμολογία (9,33 έναντι 9,51) αλλά μεγαλύτερο πλήθος κριτικών (223 έναντι 180) 
από τα 2 ξενοδοχεία 5* της Άνδρου.   

● Υψηλότερη μέση βαθμολογία (9,33 έναντι 9,12) αλλά μικρότερο πλήθος κριτικών (223 έναντι 333) από 
τα 2 ξενοδοχεία 5* της Ύδρας.   

● Υψηλότερη μέση βαθμολογία (9,33 έναντι 9,09 και 9,17) αλλά σαφώς μικρότερο πλήθος κριτικών (223 
έναντι 13.268 και 2638) από τα 66 ξενοδοχεία 5* της Σαντορίνης και τα 19 στα Χανιά.   

Διάγραμμα 4.5: Συγκριτική Ανάλυση Κριτικών και Μέσης Βαθμολογίας στην Booking.com για τα                                        
Ξενοδοχεία 4* στη Σύρο και σε Ανταγωνιστικούς Προορισμούς (Οκτώβριος 2021) 

 

 

Πηγή: Booking.com, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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Οι καταχωρήσεις καταλυμάτων που ξεχωρίζουν για τη θετική σχέση ποιότητας-τιμής στη Σύρο - με 
βάση την κατηγοριοποίηση της Tripadvisor και τις καταχωρήσεις στην πρώτη σελίδα της σχετικής 
λίστας ανά προορισμό- επίσης διατηρούν μια ανταγωνιστική θέση εντός της λίστας των 
επιλεγμένων προορισμών με: 

● Χαμηλότερη μέση βαθμολογία από τα αντίστοιχα καταλύματα σε Ύδρα, Χανιά, Νάξο και Σαντορίνη 

● Υψηλότερη μέση βαθμολογία από τα αντίστοιχα καταλύματα σε Ναύπλιο, Τήνο, Πάρο, Ηράκλειο Κρήτης, 
Άνδρο, Κέρκυρα και Σκιάθο 

Διάγραμμα 4.6: Συγκριτική Ανάλυση Κριτικών και Μέσης Βαθμολογίας στην Tripadvisor για Καταλύματα με                 
Θετική Σχέση Ποιότητας-Τιμής στη Σύρο και σε Ανταγωνιστικούς Προορισμούς (Οκτώβριος 2021) 

 

 

Πηγή: Tripadvisor, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πλατφόρμες Airbnb 
και VRBO, με τη Σύρο να διαθέτει τον  τρίτο μεγαλύτερο αριθμό καταχωρήσεων (728) και το δεύτερο 
μεγαλύτερο μερίδιο καταλυμάτων (91%) με βαθμολογίες 4,5+, ανάμεσα σε γειτονικούς προορισμούς.  

Διάγραμμα 4.7: Συγκριτική Ανάλυση Πλήθους Καταχωρήσεων για Καταλύματα Βραχυχρόνιας Μίσθωσης 
και Μεριδίου Καταλυμάτων με Βαθμολογίες 4,5+ σε Σύρο και Γειτονικούς Προορισμούς (Οκτώβριος 2021) 

 

Πηγή: Airdna, επεξεργασία TOPOSOPHY 

Η Σύρος διατηρεί μικρό προβάδισμα στην αξιολόγηση των επισκεπτών όσον αφορά σε εστιατόρια 
που προσφέρουν επιλογές τοπικής κουζίνας. Οι εν λόγω καταχωρήσεις - με βάση την κατηγοριοποίηση 
της Tripadvisor και τις καταχωρήσεις στην πρώτη σελίδα της σχετικής λίστας ανά προορισμό - 
καταδεικνύουν ότι εντός της λίστας των επιλεγμένων προορισμών η Σύρος διαθέτει: 

● Χαμηλότερη μέση βαθμολογία από εδραιωμένους στον εισερχόμενο τουρισμό προορισμούς όπως η 
Νάξος, η Πάρος, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Σαντορίνη, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα 

● Υψηλότερη μέση βαθμολογία από γειτονικούς προορισμούς με διείσδυση κυρίως στον εγχώριο 
τουρισμό όπως το η Τήνος, η Ύδρα, η Άνδρος αλλά και το Ναύπλιο 

Διάγραμμα 4.8: Συγκριτική Ανάλυση Κριτικών και Μέσης Βαθμολογίας στην Tripadvisor για Εστιατόρια με 
Ένδειξη Επιλογών Τοπικής Κουζίνας στη Σύρο και σε Ανταγωνιστικούς Προορισμούς (Οκτώβριος 2021) 

 

Πηγή: Tripadvisor, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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4.3 Εύρος και Ποιότητα των Υποδομών και του Τουριστικού Προϊόντος 

Ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση των αξιοθέατων και των χώρων αναψυχής στη Σύρο αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού. 

● Οι 11 χώροι θρησκευτικού ενδιαφέροντος και οι 10 χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος/άλλων αξιοθέατων 
που είναι καταχωρημένοι στη Σύρο - με βάση την κατηγοριοποίηση της Tripadvisor - έχουν υψηλότερη 
μέση βαθμολογία (4,56 και 4,48) σε σχέση με τις 15 καταχωρήσεις για παραλίες (4,31) και τις 5 
καταχωρήσεις για μουσεία και γκαλερί (4,26) 

Διάγραμμα 4.9: Συγκριτική Ανάλυση Κριτικών και Μέσης Βαθμολογίας στην Tripadvisor για                                                        
Αξιοθέατα και Χώρους Ενδιαφέροντος για Επισκέπτες στη Σύρο (Οκτώβριος 2021) 

 

Πηγή: Tripadvisor, επεξεργασία TOPOSOPHY 

● Οι 15 παραλίες που είναι καταχωρημένες στη Σύρο - με βάση την κατηγοριοποίηση της Tripadvisor - 
έχουν χαμηλότερη μέση βαθμολογία (4,31) σε σχέση με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στην Τήνο (17; 
4,34) και την Άνδρο (24; 4,46), με βάση ένα μεγαλύτερο πλήθος κριτικών (1796 έναντι 1213 και 1567). 
Η μέση βαθμολογία για τη Σύρο εδώ δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά και από προορισμούς όπως η 
Σαντορίνη και η Κέρκυρα που καταγράφουν πολλαπλάσιους αριθμούς κριτικών για τις παραλίες τους. 

Διάγραμμα 4.10: Συγκριτική Ανάλυση Κριτικών και Μέσης Βαθμολογίας στην Tripadvisor για                                                  
Παραλίες στη Σύρο και σε Ανταγωνιστικούς Προορισμούς (Οκτώβριος 2021) 

 

Πηγή: Tripadvisor, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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● Με βάση τον κατάλογο των βραβεύσεων για το 2021, η Σύρος διαθέτει 6 Γαλάζιες σημαίες (Αγκαθωπές, 
Αζόλιμνος, Βάρη, Γαλησσάς, Κίνι και Φοίνικας), ισοβαθμώντας με τη Σαντορίνη και διατηρώντας 
προβάδισμα ακόμα και από προορισμούς με μεγαλύτερη έκταση (βλ. Πάρο και Νάξο) 

Διάγραμμα 4.11: Αριθμός Βραβευμένων Ακτών στη Σύρο και σε Ανταγωνιστικούς Προορισμούς το 2021 

 

Πηγή: Γαλάζια Σημαία, επεξεργασία TOPOSOPHY 

● Οι 11 χώροι θρησκευτικού ενδιαφέροντος που είναι καταχωρημένοι στη Σύρο - με βάση την 
κατηγοριοποίηση της Tripadvisor - έχουν χαμηλότερη μέση βαθμολογία (4,56) μόνο σε σχέση με τις 5 
αντίστοιχες καταχωρήσεις στην Άνδρο (4,93) και τις 10 αντίστοιχες καταχωρήσεις στο Ναύπλιο με βάση 
ένα αρκετά μεγαλύτερο πλήθος κριτικών (622 έναντι 128 και 362). Το προβάδισμα της Σύρου έναντι της 
Τήνου είναι μικρότερο της μιας δεκαδικής μονάδας (4,56 έναντι 4,50) με βάση ένα μικρότερο πλήθος 
κριτικών (622 έναντι 824).  

Διάγραμμα 4.12: Συγκριτική Ανάλυση Κριτικών και Μέσης Βαθμολογίας στην Tripadvisor για Χώρους                               
Θρησκευτικού Ενδιαφέροντος στη Σύρο και σε Ανταγωνιστικούς Προορισμούς (Οκτώβριος 2021)) 

 

Πηγή: Tripadvisor, επεξεργασία TOPOSOPHY 
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● Οι 10 χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος/άλλων αξιοθέατων που είναι καταχωρημένοι στη Σύρο - με βάση 
την κατηγοριοποίηση της Tripadvisor - έχουν οριακά υψηλότερη μέση βαθμολογία (4,48) από το σύνολο 
των προορισμών της λίστας του ανταγωνισμού εκτός της Άνδρου (4,5), με βάση ένα μεγαλύτερο πλήθος 
κριτικών από γειτονικούς προορισμούς (βλ. Άνδρο, Τήνο και Ύδρα) αλλά και ένα μικρότερο πλήθος 
κριτικών από δημοφιλείς προορισμούς (βλ. Πάρο, Νάξο, Κρήτη, Κέρκυρα και Σαντορίνη).  

Διάγραμμα 4.13: Συγκριτική Ανάλυση Κριτικών και Μέσης Βαθμολογίας στην Tripadvisor για Χώρους 
Ιστορικού Ενδιαφέροντος και άλλα Αξιοθέατα στη Σύρο και σε Ανταγωνιστικούς Προορισμούς (Οκτώβριος 

2021) 

 

Πηγή: Tripadvisor, επεξεργασία TOPOSOPHY 

● Η προηγούμενη εικόνα διαφοροποιείται όταν η ανάλυση επικεντρώνεται στα 5 μουσεία-γκαλερι που είναι 
καταχωρημένα στη Σύρο - με βάση την κατηγοριοποίηση της Tripadvisor. Οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν 
χαμηλότερη μέση βαθμολογία από την πλειονότητα των προορισμών της λίστας του ανταγωνισμού 

Διάγραμμα 4.14: Συγκριτική Ανάλυση Κριτικών και Μέσης Βαθμολογίας στην Tripadvisor για                                                         
Μουσεία και Γκαλερί στη Σύρο και σε Ανταγωνιστικούς Προορισμούς (Οκτώβριος 2021) 

 

Πηγή: Tripadvisor, επεξεργασία TOPOSOPHY
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4.4 Πρακτικές Διαχείρισης & Προώθησης Προορισμού 

H Σύρος έχει μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσει την τοποθέτηση της ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα 
ανταγωνιστικών προορισμών, τόσο μέσω της εκπόνησης του στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης και 
προώθησης προορισμού όσο και μέσω της αναβάθμισης του περιεχομένου προώθησης με βάση 
τις αρχές της νέας ταυτότητας προορισμού.  

Η εκπόνηση εξειδικευμένης στρατηγικής για τη διαχείριση και προώθηση προορισμού εξακολουθεί να 
αποτελεί πρόκληση σε περιπτώσεις τόσο εδραιωμένων όσο και αναδυόμενων προορισμών. Η πλειονότητα 
των περιπτώσεων στη λίστα των ανταγωνιστικών προορισμών περιλαμβάνει την εκπόνηση και του ετήσιου 
πλάνου τουριστικής προβολής, όπως αυτό τυγχάνει έγκρισης από την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή και 
υλοποιείται από την αντίστοιχη διεύθυνση ή τμήμα του κάθε δήμου.  

Επίσης, η συστηματική διαχείριση και τακτική επικαιροποίηση σε διαδικτυακά κανάλια δεν αποτελεί 
κεκτημένο για την πλειονότητα των ανταγωνιστικών προορισμών. Αν και 10 στους 11 διαθέτουν επίσημη 
σελίδα προορισμού, μόλις 4 στους 11 διαθέτουν αντίστοιχα παρουσία σε Facebook και Instagram, ενώ οι 
αντίστοιχοι λογαριασμοί του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έχουν μια ανταγωνιστική παρουσία στο 2021 μέ 
βαση τόσο τον αριθμό των ακολούθων όσο και το εύρος/συχνότητα των αναρτήσεων 
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Αρμόδιο 
Όργανο 

Ιστοσελίδα 
Προορισμού 

Σελίδα στο 
Facebook 

Ακόλουθοι 
στο 

Facebook 

Facebook posts 
(ΙΟΥΝ-ΟΚΤ 

2021) 

Σελίδα στο 
Instagram 

Ακόλουθοι 
στο 

Instagram 

Instagram posts 
(ΙΟΥΝ-ΟΚΤ 

2021) 

Σύρος 
Δήμος Σύρου 
Ερμούπολης 

Υπό 
εκπόνηση 

Τουριστική 
Επιτροπή 

✔️ 

(ΑΓΓ| ΓΑΛ) 
✔️ 20.498 65 ✔️ 7.346 60 

Άνδρος 
Δήμος 
Άνδρου 

Χ 
Τουριστική 
Επιτροπή 

✔️ ( ΑΓΓ| 

ΓΑΛ | ΓΕΡ) 

Η επίσημη ιστοσελίδα δεν διαθέτει λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η προβολή 
του προορισμού σε αυτά τα κανάλια γίνεται από πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα (βλ.Andros 

CTN) 

Τήνος Δήμος Τήνου 
Υπό 

εκπόνηση  
Τουριστική 
Επιτροπή 

X X X X X X X 

Ύδρα Δήμος Ύδρας Χ 
Τουριστική 
Επιτροπή 

✔️ 

( ΑΓΓ| ΓΑΛ) 

Ο λογαριασμός αφορά συνολικά τον Δήμο και 
δεν έχει περιεχόμενο αμιγώς τουριστικής 

προβολής 
Χ Χ Χ 

Πάρος Δήμος Πάρου Χ 
Τουριστική 
Επιτροπή 

✔️ (ΑΓΓ| 

ΓΑΛ | ΓΕΡ | 
ΙΤΑ | ΚΙΝ) 

Ο λογαριασμός αφορά συνολικά τον Δήμο και 
δεν έχει περιεχόμενο αμιγώς τουριστικής 

προβολής 
Χ Χ Χ 

Νάξος 
Δήμος Νάξου 

& Μικρών 
Κυκλάδων, 

Χ 
Τουριστική 
Επιτροπή 

✔️ 

(ΑΓΓ) 
✔️ 32.275 56 ✔️ .8.785 58 

Σαντορίνη Δήμος Θήρας 
Εκπονηθείσα 
στρατηγική το 

2019 

Τουριστική 
Επιτροπή 

✔️ 

( ΑΓΓ) 

Η επίσημη ιστοσελίδα είναι σε δοκιμαστικό στάδιο κα                                                                                     
απέκτησε πρόσφατα λογαριασμούς σε Facebook & Instagram. 

Ηράκλειο 
Δήμος 

Ηρακλείου 

Εκπονηθείσα 
στρατηγική το 

2018 

Επιτροπή 
Τουρισμού & 

Επιχειρηματικότ
ητας 

✔️ 

(ΑΓΓ) 

Ο λογαριασμός αφορά συνολικά τον Δήμο και 
δεν έχει περιεχόμενο αμιγώς τουριστικής 

προβολής 
Χ Χ Χ 

Χανιά Δήμος Χανίων Χ 
Chania Tourism 

Bureau 
✔️ ✔️ 1.816 91 ✔️ 2.545 88 

Κέρκυρα 
Δήμος 

Κεντρικής 
Κέρκυρας 

Χ 
Τμήμα 

Τουρισμού & 
Απασχόλησης 

✔️ 

( ΑΓΓ) 

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν αρκετοί λογαριασμοί με διακριτικό τίτλο Visit Corfu, 
κανένας όμως δεν εμφανίζεται να σχετίζεται άμεσα με την επίσημη ιστοσελίδα του προορισμού. 

Σκιάθος 
Δήμος 

Σκιάθου 
Χ 

Τουριστική 
Επιτροπή 

✔️ 

( ΑΓΓ) 
X X X X X X 

Ναύπλιο 
Δήμος 

Ναυπλιέων 
Υπό 

εκπόνηση 
Τουριστική 
Επιτροπή 

✔️ 

( ΑΓΓ) 
✔️ 3.327 5 Χ Χ Χ 

https://www.syrosisland.gr/en/
https://www.facebook.com/syrosislandgr/
https://www.instagram.com/syrosislandgr/
https://andros.gr/en/
https://andros.travel/
https://andros.travel/
https://www.capital.gr/epikairotita/3572540/tinos-mia-protasi-gia-touristiki-anaptuxi-me-orama-stratigiko-sxedio-kai-stoxous-efiktous
https://www.capital.gr/epikairotita/3572540/tinos-mia-protasi-gia-touristiki-anaptuxi-me-orama-stratigiko-sxedio-kai-stoxous-efiktous
https://www.facebook.com/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85-Tinos-Tourism-committee-113262315458870/
https://www.facebook.com/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85-Tinos-Tourism-committee-113262315458870/
http://www.hydra.gr/front/?cat=1
https://www.facebook.com/www.ydra.gov.gr/?ref=hl
https://www.facebook.com/parostourism/
https://www.facebook.com/parostourism/
https://www.paros.gr/en/
https://www.facebook.com/MunicipalityofParos
http://www.hydra.gr/front/?cat=1
https://www.facebook.com/naxosislandgreece/
https://www.instagram.com/naxosandsmallcyclades/
https://www.destinationmanagementplan.gr/wp-content/uploads/2020/04/DMP-Santorini.pdf
https://www.santorini.gr/
https://www.facebook.com/santorinitravelguide/
https://www.instagram.com/santorinigr.official/
https://www.heraklion.gr/files/meletes_tourismou/heraklion_marketing_plan.pdf
https://www.heraklion.gr/municipality/epitroph-tourismou/epitroph-tourismou.html
https://www.heraklion.gr/municipality/epitroph-tourismou/epitroph-tourismou.html
https://www.heraklion.gr/municipality/epitroph-tourismou/epitroph-tourismou.html
https://www.heraklion.gr/municipality/epitroph-tourismou/epitroph-tourismou.html
https://www.heraklion.gr/en/visitor
https://www.facebook.com/heraklion.gr
https://www.chaniatourism.gr/
https://www.facebook.com/Chania.tourism
https://www.instagram.com/chaniatourism/
https://visit.corfu.gr/
http://skiathos.gr/en/
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1660796/dimos-nauplieon-anatethike-i-ekponisi-meletis-stratigikou-sxediasmou-touristikis-anaptuksis
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1660796/dimos-nauplieon-anatethike-i-ekponisi-meletis-stratigikou-sxediasmou-touristikis-anaptuksis
https://www.heraklion.gr/en/visitor
https://www.facebook.com/cityofnafplio.net
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5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

5.1 Μεθοδολογικό Σημείωμα 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται 30 καλές πρακτικές με συγκεκριμένη κλίμακα και προδιαγραφές, 
οι οποίες μπορούν να τύχουν προσαρμογής και εξειδίκευσης στην περίπτωση της Σύρου. Οι πρακτικές 
κατανέμονται ανά στρατηγικό πυλώνα σε σχέση με την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την προώθηση του 
προορισμού, σχετίζονται με συγκεκριμένες τάσεις όπως αυτές καταγράφονται στην Ενότητα 2 και 
αποτελούν το απόσταγμα μιας ευρύτερης καταγραφής με πάνω από 100 καλές πρακτικές από διεθνείς 
προορισμούς 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι ο εντοπισμός των δυνατοτήτων και των 
αδυναμιών συναφών ή/και ανταγωνιστικών προορισμών, η αξιολόγηση της προόδου που έχει καταγράψει 
η Συρος σε αντίστοιχους τομείς η επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού ωφέλιμων πρακτικών μέσω 
επισημάνσεων για ενδεδειγμένες ενέργειες και υφιστάμενες προκλήσεις, η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης 
συγκεκριμένων δράσεων έξω από το υφιστάμενο πλαίσιο τεχνογνωσίας στον προορισμό και η η βελτίωση 
της ποιότητας του (ενδο)επιχειρησιακού περιβάλλοντος.  

5.2 Μελέτες Περιπτώσεων Καλών Πρακτικών, 

Πυλώνας: Ανάπτυξη Προορισμού 

Περιγραφή Τάση Υπεύθυνος 
Φορέας 

Συνεργαζόμεν
οι Φορείς 

Γιατί Πως Τι Παράγοντες 
Επιτυχίας 

Προκλήσεις 

1. Finhava 
Τεχνολογική 
πλατφόρμα 
που επιτρέπει 
την ανίχνευση 
της διαδρομής 
των τροφίμων 
που 
καταναλώνοντ
αι στα 
ξενοδοχεία 
στη Μαγιόρκα 
της Ισπανίας  
 
 

Με τη 

βιώσιμη 

τουριστική 

ανάπτυξη να 

συνδέεται 

πλέον με 

απτές 

πρακτικές 

και τις 

υπεύθυνες 

πρακτικές να 

αποτελούν 

εχέγγυο για 

επιχειρηματι

κή αριστεία 

Δημοτική 
Αρχή 

Κλαδικοί 
φορείς, 
ξενοδοχεία, 
αγρότες, και 
εταιρείες 
διαχείρισης 
απορριμμάτων 
και 
τεχνολογίας  

Παράδειγμα 
συνεργασίας 
δημόσιου και 
ιδιωτικού 
τομέας για την 
προώθηση της 
κυκλικής 
οικονομίας στη 
Μαγιόρκα. 

Χρήση τεχνολογικών 
εφαρμογών για τον 
υπολογισμό του 
αποτυπώματος 
άνθρακα και τη 
μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου, την 
αξιολόγηση του 
όγκου των 
απορριμμάτων 
τροφίμων που 
παράγονται και τη 
μετατροπή τους σε 
οικολογικά κομπόστ 

Μείωση 
της 
σπατάλης 
στα 
τρόφιμα 

Διασφάλιση 
της 
μακροχρόνιας 
δέσμευσης στο 
έργο από έναν 
ελάχιστο 
αριθμό 
φορέων και 
επιχειρήσεων 

Ύπαρξη 
κατάλληλων 
τεχνολογικώ
ν υποδομών 
και 
εξειδικευμέν
ων στελεχών 

2.Διασύνδεση

ς εκπαίδευσης 

και τουρισμού: 

Δημιουργία 

εργαλείων για 

κατηγορίες 

τουριστικής 

δραστηριότητ

ας σε 3  

κατηγορίες 

δεξιοτήτων: 

ψηφιακές, 

πράσινες και 

κοινωνικές 

Με τη 
βιώσιμη 
τουριστική 
ανάπτυξη να 
συνδέεται 
πλέον με 
απτές 
πρακτικές 
και τις 
υπεύθυνες 
πρακτικές να 
αποτελούν 
εχέγγυο για 
επιχειρηματι
κή αριστεία 

Next 
Tourism 
Generation 
Alliance 

 Ευέλικτος 

τρόπος 

αναβάθμισης 

των δεξιοτήτων 

των 

εμπλεκόμενων 

με τουρισμό, 

οδηγώντας σε 

αύξηση της 

ανταγωνιστικότ

ητας και 

βιωσιμότητας 

Ανάπτυξη εργαλείων 
βάσει ανάλυσης και 
ιεράρχησης των 
κενών στις δεξιότητες 
και στόχους 
τουριστικής 
ανάπτυξης 

Καμπάνια 
και 
εκπαιδευτι
κό 
σύστημα 
για 
προώθηση 
βιωσιμότητ
ας 

Αναγνώριση 
από την τοπική 
κοινωνία της 
ανάγκης για 
αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKgXYybThxg
https://nexttourismgeneration.eu/research-and-insights/
https://nexttourismgeneration.eu/research-and-insights/
https://nexttourismgeneration.eu/research-and-insights/
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3. Πρόγραμμα 
βιώσιμου 
τουρισμού το 
οποίο 
περιλαμβάνει 
εκπαίδευση, , 
σήμα 
ποιότητας και 
ότι άλλο 
χρειάζεται για 
να 
καθοδηγήσει 
τοπικούς 
προορισμούς 
και 
επιχειρήσεις 
να γίνουν 
βιώσιμες. 

Με τη 
βιώσιμη 
τουριστική 
ανάπτυξη να 
συνδέεται 
πλέον με 
απτές 
πρακτικές 
και τις 
υπεύθυνες 
πρακτικές να 
αποτελούν 
εχέγγυο για 
επιχειρηματι
κή αριστεία 

Visit Finland  Μείωση 

αρνητικού 

αντικτύπου του 

τουρισμού 

Προσέλκυση 

ποιοτικού 

κοινού 

Ανάλυση 

ιδιοσυγκρακτικών 

χαρακτηριστικών και  

αναγκών τοπικών 

επιχειρήσεων 

Ανάπτυξη 
παραμετροποιημένου 
υλικού καθοδήγησης 
και κινήτρων 

Καμπάνια 
και 
εκπαιδευτι
κό 
σύστημα 
για 
προώθηση 
βιωσιμότητ
ας 

Επιθυμία προς 
βελτίωση και 
διαφοροποίησ
η 

Αλλαγή 

κουλτούρας 

Πιθανό 

επιπλέον 

βραχυπρόθε

σμο κόστος 

4. Street To - 
€1 Houses in 
Cammarata 
Πρόγραμμα με 
στόχο την 
ανακαίνιση και 
επανακατοίκη
ση παλαιών 
κτιρίων στην 
πόλη 
Καμαράτα της 
Σικελίας  

Με τον 

ιδιαίτερο 

χαρακτήρα 

της 

πολιτιστικής 

ταυτότητας 

της Σύρου 

να χρήζει 

προστασίας/

ανάδειξης 

Δημοτική 
Αρχή 

StreetTo - 
πολιτιστικός 
οργανισμός για 
την προστασία 
του ιστορικού 
κέντρου της 
πόλης 

Ενδεχόμενη 
λύση στο θέμα 
της διάσωσης 
κτιρίων με 
ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον 

Καταγραφή κτιρίων 
που διαθέτουν 
τίτλους ιδιοκτησίας 
και οι ιδιοκτήτες δεν 
έχουν σχέδιο 
αξιοποίησης. 
Δημιουργία 
πλατφόρμας για τη 
διάθεση των κτιρίων 
με συγκεκριμένους 
όρους, κίνητρα και 
ανταποδοτικά οφέλη 

Αναζωογό
νηση 
αστικού 
περιβάλλο
ντος 

Διαμόρφωση  
ενός 
χαρτοφυλακίου 
ιδιοκτησιών σε 
κοντινή 
απόσταση 
μεταξύ τους 
ώστε το έργο 
να αποφέρει 
οφέλη σε 
επίπεδο 
γειτονιάς 

Χορήγηση 
σύμφωνης 
γνώμης από 
το 
Υπουργείο 
Πολιτισμού 

5. Wyoming 
Geological 
Survey Earth 
Science Week 
Toolkits 
Εργαλειοθήκη 
με 
εκπαιδευτικό 
υλικό για 
δασκάλους 

Με τις 

εμπειρίες 

στην 

ύπαιθρο να 

κερδίζουν 

έδαφος στο 

ταξιδιωτικό 

κοινό 

Wyoming 
State 
Geological 
Survey 

 Υποστηρικτικό 
υλικό ώστε το 
εκπαιδευτικό 
προσωπικό 
που 
επισκέπτεται 
τον χώρο με 
σχολικές 
εκδρομές να 
εξοικειώνεται 
με τη 
γεωλογική 
ιστορία της 
Σύρου 

Σχεδιασμός 
περιεχομένου που θα 
περιέχει κάθε 
εργαλειοθήκη 
ανάλογα αν 
απευθύνεται σε 
δασκάλου/καθηγητές, 
φοιτητές και μαθητές 

Ευαισθητο
ποίηση 
κοινού 
διαφορετικ
ών ηλικιών 
και 
προώθηση 
του 
γεωολογικ
ού 
τουρισμού 

Δημιουργία 
συλλεκτικών 
toolkits για 
ειδικές 
περιστάσεις 
και toolkits που 
θα πωλούνται 
ως 
αναμνηστικά 
ενθύμια 

Εμπροσθοβ
αρές κόστος 
για τον 
σχεδιασμό 
διαφορετικώ
ν 
εργαλειοθηκ
ών 

6. Ride Like 
Voila:   
 
Tο πρώτο 
πρόγραμμα 
εκμάθησης 
μετακίνησης 
με  
e-scooters  

Με τις 

πρακτικές 

μικροκινητικ

ότητας να 

εδραιώνοντα

ι στην 

καθημερινότ

ητα των 

πόλεων 

 

Voi: 
Σουηδική 
εταιρεία 
διάθεσης e-
scooters & 
e-bikes 

NTF (The 
National 
Society for 
Road Safety in 
Sweden) και 
διαπιστευμένο 
από τη  Vias 
Institute 
(Belgian 
knowledge 
centre for road 
safety) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδεχόμενη 
λύση στο θέμα 
του 
κυκλοφοριακού 
μέσα από πιο 
άνετα μέσα και 
καλλιέργεια 
σχετικής 
κουλτούρας 

Συνεργασία με 
εταιρεία 
ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων πόλης 
 
Σχεδιασμός 
προγράμματος 
εκμάθησης και 
ενθάρρυνσης χρήσης 
τους 

Βιώσιμη 
κινητικότητ
α 

Ενσωμάτωση 
προτάσεων 
στο υπό 
εκπόνηση 
ΣΒΑΚ 
 
Καμπάνια 
ενημέρωσης 
των κατοίκων  

Το έντονο 
ανάγλυφο 
της πόλης 
και η 
κουλτούρα 
χρήσης 
αυτοκινήτων 

https://www.visitfinland.com/sustainable-finland/
https://www.visitfinland.com/sustainable-finland/
https://www.visitfinland.com/sustainable-finland/
https://www.streetto.it/
https://www.streetto.it/
https://www.streetto.it/
https://content.govdelivery.com/accounts/WYSGS/bulletins/2f2a565
https://content.govdelivery.com/accounts/WYSGS/bulletins/2f2a565
https://content.govdelivery.com/accounts/WYSGS/bulletins/2f2a565
https://content.govdelivery.com/accounts/WYSGS/bulletins/2f2a565
https://content.govdelivery.com/accounts/WYSGS/bulletins/2f2a565
https://ridelikevoila.com/enter
https://ridelikevoila.com/enter
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Πυλώνας: Διαχείριση Προορισμού 

Περιγραφή Τάση Υπεύθυνος 
Φορέας 

Συνεργαζόμεν

οι Φορείς 

Γιατί Πως Τι Παράγοντες 

Επιτυχίας 

Προκλήσεις 

7. Meravando: 
Εφαρμογή 
κινητών για 
κρατήσεις σε 
κρουαζιέρες 
με 100% 
μηδενικό 
αποτύπωμα 
άνθρακα, με 
αντισταθμιστικ
ά οφέλη από 
έργα που οι 
συμβεβλημένε
ς εταιρείες 
χρηματοδοτού
ν 

Με τις 
ψηφιακές 
εφαρμογές 
ως 
αναπόσπασ
το στοιχείο 
της 
τουριστικής 
εμπειρίας 

Mearavando 
startup 

6 εταιρείες 
κρουαζιερόπλο
ιων και ο μη 
κερδοσκοπικος 
οργανισμός My 
Climate 
Deutschland 

Διασύνδεση 
του 
προορισμού με 
εταιρείες που 
υποστηρίζουν 
πρακτικές 
φιλικές προς το 
περιβάλλον 

Ενημέρωση της 

εταιρείας Meravando 

και επιλεγμένων 

εταιρειών για τις 

πρωτοβουλίες που 

σχεδιάζει η Σύρος 

Ανάλυση 
δρομολογίων που 
περιλαμβάνει η 
εφαρμογή και 
αφορούν τις 
Κυκλάδες το 2022 

Ανάπτυξη 
της 
κρουαζιέρ
ας με 
όρους 
βιώσιμης 
ανάπτυξης 

Εντοπισμός 
ευκαιριών για 
έργα που 
μπορούν να 
έχουν 
ανταποδοτικά 
οφέλη για τον 
προορισμό 

Ενσωμάτωσ
η σε 
δρομολόγια 
με πλέον 
δημοφιλείς 
προορισμού
ς 

8. SHCity: 
Σύστημα 
συλλογής 
δεδομένων 
(αισθητήρες) 
σε αστικά 
ιστορικά 
κέντρα για την 
καλύτερη 
διαχείριση 
τους με 
σύστημα 
προτάσεων 
itineraries  
από τις αρχές 
που 
εφαρμόστηκε 
στην Avila 
(Ισπανία) 

Με τις 
ψηφιακές 
εφαρμογές 
ως 
αναπόσπασ
το στοιχείο 
της 
τουριστικής 
εμπειρίας 

Autorité de 
gestion: 
Consejería 
de 
Economía, 
Hacienda y 
Empleo, 
Gobierno de 
Cantabria 

 Παρακολούθησ

η και αντίδραση 

σε κινδύνους 

για τα κτίρια και 

περιβάλλον  

Έξυπνη 
διαχείριση της 
ενεργειακής 
κατανάλωσης 
και ροών των 
επισκεπτών 
 
Προώθηση 
βιώσιμου 
τουρισμού 

Ανάπτυξη και 
διαχείριση 
συστήματος 

Σύστημα 
διαχείριση
ς 
επισκεπτώ
ν σε 
χώρους 
πολιτιστική
ς 
κληρονομι
άς 

Συνέργειες με 
πιλοτικά 
προγράμματα 
και πτυχιακές 
εργασίες του 
Πανεπιστημίου 
Αιγαίου 
 

Ύπαρξη 
κατάλληλων 
τεχνολογικώ
ν υποδομών 
και 
εξειδικευμέν
ων στελεχών 
 

9. Ka Mobil: 
Εφαρμογή για 
κινητά που 
παρέχει 
πληροφορίες 
σε πραγματικό 
χρόνο για την 
κίνηση και για 
διαφορετικές 
επιλογές 
μετακίνησης/σ
τάθμευσης. 

Με τις 
ψηφιακές 
εφαρμογές 
να 
συνεισφέρου
ν στην 
καθημερινότ
ητα  
των 
προορισμών 

Δήμος της 
Καρλσρούης 
(Γερμανία) 
 

 Βελτίωση της 
καθημερινότητα
ς στο κέντρο 
της 
Ερμούπολης 

Σχεδιασμός 

εφαρμογής για κινητά 

τηλέφωνα και 

ενσωμάτωση σε 

αυτήν πληροφοριών 

και δεδομένων για 

τους χώρους 

στάθμευσης, την 

κίνηση οχημάτων σε 

καθημερινή βάση, τα 

δρομολόγια των 

αστικών 

συγκοινωνιών και 

των ΚΤΕΛ και τις 

περιπτώσεις όπου 

παρατηρείται 

αυξημένος όγκος 

διερχόμενων 

Παροχή 
έγκαιρης 
και 
αποτελεσμ
ατικής 
πληροφόρ
ησης σε 
κατοίκους 
και 
επισκέπτες 
 

Συντονισμός 

με ιδιώτες 

φορείς (ΚΤΕΛ 

Σύρου, 

ιδιοκτήτες 

χώρων 

στάθμευσης) 

στον 

σχεδιασμό και 

κατά την 

υλοποίηση  

Εκ των 

προτέρων 

ευαισθητοποίη

ση του κοινού 

με καμπάνια 

ενημέρωσης 

και δημόσια 

διαβούλευση 

Ύπαρξη 
εξειδικευμέν
ων στελεχών 
και η 
κουλτούρα 
χρήσης 
αυτοκινήτων 
 

https://www.meravando.de/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/france/une-solution-innovante-au-service-des-centres-historiques
https://mobil.karlsruhe.de/#die-app
https://mobil.karlsruhe.de/#die-app
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10.Colors of 
Carlsbad: 
Ανάλυση 80 
Instagram 
εικόνων από  
23 travel 
influencers με 
συνολικά 
πάνω από 17 
εκ followers, 
αποσαφήνιση 
της παλέτας 
χρωμάτων 
που είναι πιο 
ελκυστική και 
δημιουργία 
καμπάνιας 
βάσει 
πορισμάτων 

Με τις 
ψηφιακές 
εφαρμογές 
να 
συνεισφέρου
ν στην 
καθημερινότ
ητα  
των 
προορισμών 

Visit 
Carlsbad 

 Pantone Αποτελεσματικ
ή προώθηση  
 
Υψηλότερη 
αλληλεπίδραση 
με επισκέπτες/ 
followers 

Ανίχνευση 
κατάλληλων 
λογαριασμών και 
ανάλυση βάσει 
προορισμού και 
κοινού στόχου 
 
Αξιοποίηση 
δεδομένων σε 
καμπάνια 
προορισμού 

Καμπάνια 
με χρήση 
data 

  

11. Macao 
Ready Go! 
Local Tours: 
Προσφορά με 
προνομιακούς 
όρους 
εμπειριών 
(όπως 
πανοραμική 
πτήση με 
ελικόπτερο) με 
τους 
συμμετέχοντες 
να φτάνουν 
τους 140 χιλ 
άτομα. Φέτος 
το πρόγραμμα 
επαναλαμβάν
εται με 
πρωτοβουλία 
100 
ταξιδιωτικών 
επιχειρήσεων. 

Με τις 
ψηφιακές 
εφαρμογές 
να 
συνεισφέρου
ν στην 
καθημερινότ
ητα  
των 
προορισμών 

Macao 
Government 
Tourism 
Office 
(συντονισμό
ς) 
Macao 
Foundation 
(χορηγία) 

Macau Travel 
Agency 
Association, 
Association of 
Macao Tourist 
Agents 
καιTravel 
Industry 
Council of 
Macau 
(υλοποίηση)  

One-stop shop 
για 
επιμελημένες 
εμπειρίες για 
προσέλκυση 
επισκεπτών 
εντός και εκτός 
Κυκλάδων 
 
Υποστήριξη 
τοπικών 
επιχειρήσεων 
και συλλογή 
δεδομένων για 
τις πιο 
δημοφιλείς 
εμπειρίες 

Σχεδιασμός 
εμπειριών και 
συντονισμός μαζί με 
υπάρχουσες 
 
Επιμέλεια και 
προώθηση σχετικών 
πακέτων  

Πακέτα 
εμπειριών 

Διασύνδεση με 
το 
Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου 

Ύπαρξη 
ικανού 
αριθμού 
ταξιδιωτικών 
εμπειριών 

12. Lyon city 
center: 
Σύστημα 
«έξυπνης» 
σήμανσης 
που 
ενθαρρύνει 
τους 
κατοίκους και 
επισκέπτες να 
μετακινηθούν 
γρήγορα και 
με ήπιο τρόπο 
σε 
διαφορετικά 
σημεία 
ενδιαφέροντος 

Με τις 
ψηφιακές 
εφαρμογές 
να 
συνεισφέρου
ν στην 
καθημερινότ
ητα  
των 
προορισμών 

Μητροπολιτι
κή Αρχή της 
Lyon 

iGiroyette 
(εταιρεία 
ψηφιακών 
εφαρμογών) 

Άμβλυνση των 
πιέσεων στο 
κέντρο της 
Ερμούπολης 
σε περιόδους 
αιχμής, 
διασπορά των 
επισκεπτών και 
ενίσχυση της 
επισκεψιμότητα
ς πρόσθετων 
χώρων 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
και αξιοθέατων 

Εγκατάσταση 

συστήματος 

«έξυπνης» σήμανσης 

και διασύνδεση με 

την εφαρμογή για 

κινητά τηλέφωνα στο 

πλαίσιο υλοποίησης 

μια ολοκληρωμένης 

λύσης για το 

κυκλοφοριακό και την 

πληροφόρηση των 

επισκεπτών 

Παροχή 
εξειδικευμέ
νης 
πληροφόρ
ησης και 
κατευθύνσ
εων σε 
διερχόμεν
ους στην 
Ερμούπολ
η και την 
Άνω Σύρο 
 

Ενσωμάτωση 

διαφορετικών 

τύπων 

αξιοθέατων 

στο σύστημα, 

σε διαφορετικά 

σημεία της 

Ερμούπολης 

και της Άνω 

Σύρου 

Ύπαρξη 
εξειδικευμέν
ων στελεχών 
και η 
κουλτούρα 
χρήσης 
αυτοκινήτων 

13. Macao 
Smart Trip 
Planner: Με 
χρήση ΑΙ και 
open data, 
επιτρέπει στο 

Με τις 
ψηφιακές 
εφαρμογές 
να 
συνεισφέρου
ν στην 

Macao 
Government 
Tourism 
Office 

 Αναβάθμιση 
εμπειρίας 
επισκεπτών και 
στοχευμένες 
δράσεις μέσω 
χρήσης real 

Macao Government 
Tourism Office 

Εφαρμογή 
δημιουργία
ς 
ταξιδιωτικ
ών 
πλάνων 

Συνέργειες με 

πιλοτικά και 

πτυχιακές 

εργασίες του 

Πανεπιστημίου 

Ύπαρξη 
κατάλληλων 
τεχνολογικώ
ν υποδομών 
και 
εξειδικευμέν

https://www.forbes.com/sites/carriecoolidge/2019/06/18/carlsbad-california-celebrates-trending-colors-with-special-events-and-experiences/
https://www.forbes.com/sites/carriecoolidge/2019/06/18/carlsbad-california-celebrates-trending-colors-with-special-events-and-experiences/
https://mtt.macaotourism.gov.mo/2021/02/inspired-by-macao-ready-go-local-tours-tourism-operators-launch-new-products/
https://mtt.macaotourism.gov.mo/2021/02/inspired-by-macao-ready-go-local-tours-tourism-operators-launch-new-products/
https://mtt.macaotourism.gov.mo/2021/02/inspired-by-macao-ready-go-local-tours-tourism-operators-launch-new-products/
https://www.igirouette.com/case-study/lyon-city-center-a-test-site-for-igirouette-and-smart-city-uses-2/
https://www.igirouette.com/case-study/lyon-city-center-a-test-site-for-igirouette-and-smart-city-uses-2/
https://www.gayatravel.com.my/mgto-launched-smart-trip-planner-website-brand-new-one-stop-mobile-app-to-steer-smart-tourism-forward/
https://www.gayatravel.com.my/mgto-launched-smart-trip-planner-website-brand-new-one-stop-mobile-app-to-steer-smart-tourism-forward/
https://www.gayatravel.com.my/mgto-launched-smart-trip-planner-website-brand-new-one-stop-mobile-app-to-steer-smart-tourism-forward/
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χρήστη να 
δημιουργήσει 
το δικό του 
πλάνο. 
Παρέχει 
αρκετές 
δυνατότητες 
όπως live 
πληροφόρηση 
για ΜΜΜ, 
κοντινές 
δραστηριότητε
ς κλπ.. 

καθημερινότ
ητα  
των 
προορισμών 

time 
δεδομένων 
 
Υποστήριξη 
τοπικής 
οικονομίας 

Αιγαίου ων στελεχών 

14. Χρήση Big 
Data για 
ανάπτυξη 
γαστρονομικο
ύ τουρισμού:  

Με τις 
ψηφιακές 
εφαρμογές 
να 
συνεισφέρου
ν στην 
καθημερινότ
ητα  
των 
προορισμών 

 Bermuda 
Tourism 
Authority 

Resonance  Υποστήριξη στο 
σχεδιασμό και 
ανάπτυξη 
προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών βάσει 
δεδομένων  

Αρχική 
εκτίμηση 
της 
κατάσταση
ς 
 
Επιλογή 
δράσεων 
για 
αναστροφ
ή 
αδύναμων 
σημείων 
και νέων 
πρωτοβου
λιών 
 
Έλεγχος 
για 
ανατροφοδ
ότηση 
αποτελεσμ
ατικότητας 

Η χρήση 
μεγάλων 
δεδομένων 
έδειξε ότι τα 
εστιατόρια 
λάμβαναν 
υψηλές 
βαθμολογίες, 
αλλά δεν 
υπήρχαν 
εύκολα 
διαθέσιμα 
στοιχεία για 
τοπική κουζίνα 
και η 
γαστρονομική 
εμπειρία ήταν 
πολύ χαμηλή 
σε σχέση με 
τον 
ανταγωνισμό 
βοηθώντας την 
αρχή να 
προβεί σε μια 
σειρά δράσεων 
όπως 
επιχειρηματικά 
προγράμματα, 
νέες 
εμπλουτισμένε
ς εμπειρίες και 
άλλα. 
 

 

15. Tourism 
Exchange 
Australia: Μία 
εθνική online 
πλατφόρμα 
για κρατήσεις 
με live τιμές, 
διανομή σε 
διάφορες 
άλλες 
πλατφόρμες 
και άλλα 

Με τις 
ψηφιακές 
εφαρμογές 
να 
συνεισφέρου
ν στην 
καθημερινότ
ητα  
των 
προορισμών 

 Australian 
Tourism Data 
Warehouse 

V3 
(τεχνολογικός 
πάροχος) 
Τοπικούς και 
περιφερειακούς 
φορείς 

Υψηλότερο reach και 
κρατήσεις διάχυτες 
σε περισσότερες 
επιχειρήσεις 

Ανάπτυξη 
πλατφόρμ
ας και 
περιεχομέ
νου 
 
Εμπλοκή 
της 
επιχειρημα
τικής 
κοινότητας  

Πλατφόρμα 
κρατήσεων 

 

16. Respect 
the City: 
Εισαγωγή 
μιας σειράς 
καινοτομιών 
για τον έλεγχο 
των 

Με τις 
ψηφιακές 
εφαρμογές 
να 
συνεισφέρου
ν στην 
καθημερινότ

City of 
Dubrovnik 

CLIA 

GSTC 

Και άλλα 

αναλόγως το 

Προστασία 

τοπικού 

περιβάλλοντος, 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

Υποστήριξη και 

καλύτερη διαχείριση 

επισκεπτών τους 

μήνες αιχμής 

Σύστημα 
διαχείριση
ς 
επισκεπτώ
ν και 
ικανοποίη
σης 

Αναγνώριση 

προβλημάτων 

όπως το 

κυκλοφοριακό 

και τα 

σκουπίδια και 

Υιοθέτηση 

κατάλληλων 

τεχνολογιών 

και 

τεχνογνωσία 

ανάληψης 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/656581537536830430/pdf/130052-WP-PUBLIC-Sept-25-2pm-DC-TheVoiceofTravelers.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/656581537536830430/pdf/130052-WP-PUBLIC-Sept-25-2pm-DC-TheVoiceofTravelers.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/656581537536830430/pdf/130052-WP-PUBLIC-Sept-25-2pm-DC-TheVoiceofTravelers.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/656581537536830430/pdf/130052-WP-PUBLIC-Sept-25-2pm-DC-TheVoiceofTravelers.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/656581537536830430/pdf/130052-WP-PUBLIC-Sept-25-2pm-DC-TheVoiceofTravelers.pdf
https://www.txa.com.au/
https://www.txa.com.au/
https://www.txa.com.au/
https://tzdubrovnik.hr/lang/en/get/kultura_i_povijest/75284/respect_the_city.html#:~:text=Respect%20the%20City%20(RTC)%20is,responsible%20tourism%20in%20the%20Mediterranean.
https://tzdubrovnik.hr/lang/en/get/kultura_i_povijest/75284/respect_the_city.html#:~:text=Respect%20the%20City%20(RTC)%20is,responsible%20tourism%20in%20the%20Mediterranean.
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επισκεπτών 
και την 
παροχή 
σχετικών 
πληροφοριών 
και 
λανσάρισμα 
καμπάνιας για 
ευαισθητοποίη
ση 
επισκεπτών 
να δρουν 
υπεύθυνα, 
αλλά και 
ελέγχου 
ικανοποίησης 
κατοίκων 
 
 

ητα  
των 
προορισμών 

πρότζεκτ στα 

πλαίσια της 

πρωτοβουλίας 

και κοινωνίας 

Ενίσχυση της 

εμπειρίας των 

επισκεπτών 

κατοίκων επιθυμία 

επίλυσης 

Ύπαρξη 
κρίσιμης μάζας 
κατοίκων που 
προτιμούν 
ήπιες μορφές  
ποιοτικού 
τουρισμού 

δράσεων 

Πυλώνας: Προώθηση Προορισμού 

Περιγραφή Τάση Υπεύθυνος 

Φορέας 

Συνεργαζόμεν
οι Φορείς 

Γιατί Πως Τι Παράγοντες 
Επιτυχίας 

Προκλήσεις 

17 .Santa 
Fiora 
(Tuscany):  
 
Πρόγραμμα 
επιδότησης 
του μισού 
ενοικίου για 
όσους 
αποφασίσουν 
να 
μετακομίσουν 
και αν 
αποφασίσουν 
να μείνουν 
περεταίρω 
επιδότηση 
γέννησης και 
επιδότηση αν 
ασχοληθούν 
με τουριστικό 
κλάδο (π.χ. 
αναπαλαίωση 
παλιάς οικίας) 

Με τις 

πρακτικές εξ’ 

αποστάσεως 

εργασίας να 

καθιστούν 

εφικτή την 

προσωρινή 

εγκατάσταση 

σε 

οποιοδήποτε 

μέρος του 

κόσμου 

(Digital 

Nomads) 

 

Δημοτική 
Αρχή 

 Προσέλκυση 
ψηφιακών 
νομάδων και 
τόνωση 
τοπικής 
οικονομίας και 
εκτός σεζόν 
(κοινά στα τρία 
παραδείγματα) 

Εξασφάλιση των 
αναγκαίων 
υποδομών (π.χ. 
γρήγορη σύνδεση, 
working stations) 
 
Δημιουργία touch 
points διευκόλυνσης 
όπως ιστοσελίδα με 
πληροφορίες 
 
Καθορισμός budget 
και κριτηρίων 
συμμετεχόντων 

Κίνητρα 
προσέλκυ
σης digital 
nomads 
και 
δυνητικών 
κατοίκων 

Ιδιαίτερος 
χαρακτήρας 
αστικού 
κέντρου σε 
σύμπλεγμα 
νησιών,  
εύκολη 
πρόσβαση, 
υψηλή 
ποιότητα 
παροχών 
υγείας 

Η 
εξασφάλιση 
γρήγορης 
και σταθερής 
σύνδεσης 
 
Η παροχή 
κατάλληλων 
χώρων που 
βελτιστοποιο
ύν 
παραγωγικό
τητα και 
ενθαρρύνου
ν 
κοινωνικοπο
ίηση 

18. Live, work 
and connect in 
Málaga: 
Πρόγραμμα 
στο οποίο 
επιλέγονται 4 
digital nomads 
(από τέσσερα 
διαφορετικά 
προφίλ) να 
ζήσουν για 4 
εβδομάδες 
στη Μάλαγα. 
Μέρος του 
προγράμματο
ς είναι και η 
διασύνδεση με 
τοπικούς 

Με τις 
πρακτικές εξ’ 
αποστάσεως 
εργασίας να 
καθιστούν 
εφικτή την 
προσωρινή 
εγκατάσταση 
σε 
οποιοδήποτε 
μέρος του 
κόσμου 
(Digital 
Nomads) 

Τοπική και 
Περιφερειακ
ή Αρχή  

Costa del Sol 
Tourism Board 
Airbnb 

Προσέλκυση 
ψηφιακών 
νομάδων και 
τόνωση 
τοπικής 
οικονομίας και 
εκτός σεζόν 
(κοινά στα τρία 
παραδείγματα) 

Επιλογή συνεργάτη 
προγράμματος 
 
Σχεδιασμός στόχων 
και προγράμματος 
 
Υλοποίηση και 
λανσάρισμα 
προγράμματος και 
καμπάνιας 
 

Καμπάνια 
προσέλκυ
σης digital 
nomads 

Ιδιαίτερος 

χαρακτήρας 

αστικού 

κέντρου σε 

σύμπλεγμα 

νησιών,  

εύκολη 

πρόσβαση, 

υψηλή 

ποιότητα 

παροχών 

υγείας 

Η 
εξασφάλιση 
γρήγορης 
σταθερής 
σύνδεσης 
και παροχή 
κατάλληλων 
χώρων που 
βελτιστοποιο
ύν 
παραγωγικό
τητα και 
ενθαρρύνου
ν 
κοινωνικοπο
ίηση 

https://edition.cnn.com/travel/article/italy-towns-pay-remote-working-cmd/index.html
https://edition.cnn.com/travel/article/italy-towns-pay-remote-working-cmd/index.html
https://edition.cnn.com/travel/article/italy-towns-pay-remote-working-cmd/index.html
https://www.airbnb.com/d/costadelsolmalaga
https://www.airbnb.com/d/costadelsolmalaga
https://www.airbnb.com/d/costadelsolmalaga
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επιχειρηματίες
. Συνδυάζεται 
με το 
ευρύτερο  
WorkBay 
πρόγραμμα 
για ψηφιακούς 
νομάδες 

19. KoHub 

Coworking 

Space: 

Coworking 

hub/communit

y στο Koh 

Lanta 

(Ταϊλάνδη) το 

οποίο 

προσφέρει 

όλα τις 

σύγχρονες 

παροχές που 

μπορεί να 

χρειαστεί ένας 

ψηφιακός 

νομάς και τα 

προσφέρει σε 

πακέτα μαζί 

με διαμονή 

Με τις 
πρακτικές εξ’ 
αποστάσεως 
εργασίας να 
καθιστούν 
εφικτή την 
προσωρινή 
εγκατάσταση 
σε 
οποιοδήποτε 
μέρος του 
κόσμου 
(Digital 
Nomads) 

James 

Abbott (Co-

founder) 

 Προσέλκυση 
ψηφιακών 
νομάδων και 
τόνωση 
τοπικής 
οικονομίας και 
εκτός σεζόν 
(κοινά στα τρία 
παραδείγματα) 

Εξασφάλιση των 
αναγκαίων παροχών  
 
Δημιουργία πακέτων 
 
Δράσεις για 
καλλιέργεια της 
αίσθησης της 
κοινότητας 

Σύστημά 
οργάνωση
ς digital 
nomad 
community 

Ιδιαίτερος 
χαρακτήρας 
αστικού 
κέντρου σε 
σύμπλεγμα 
νησιών,  
εύκολη 
πρόσβαση, 
υψηλή 
ποιότητα 
παροχών 
υγείας 

Η 
εξασφάλιση 
γρήγορης 
και σταθερής 
σύνδεσης 
 
Η παροχή 
κατάλληλων 
χώρων που 
βελτιστοποιο
ύν 
παραγωγικό
τητα και 
ενθαρρύνου
ν 
κοινωνικοπο
ίηση 

20. 
Δημιουργία 
μονοπατιών/δι
αδρομών 
φιλικών προς 
κατοικίδια και 
εμπλουτισμός 
με υπηρεσίες 
που 
επιτρέπουν 
κατοικίδια 

Με niche 
αγορές και 
τη νέα γενιά 
να αυξάνουν 
τις 
προοπτικές 
τους 

Acadia 
National 
Park 

 Προσέλκυση 
niche, αλλά 
δυναμικά 
αυξανόμενων 
κοινών όπως 
είναι οι 
ιδιοκτήτες 
κατοικιδίων 

Κατανόηση των 
ιδιαιτεροτήτων του 
κάθε κοινού και 
ανάπτυξη σχετικών 
πρωτοβουλιών στα 
πλαίσια κόστους-
οφέλους 

Δημιουργί
α 
προϊόντος 
για niche 
κοινά (pet 
friendly) 

Ύπαρξη 

περιοχών 

κατάλληλων 

για διαδρομές 

Πρότερη 

εμπειρία 

παραμετροποί

ησης 

πρόσβασης 

στον 

προορισμό 

Ανάδειξη και 
οργάνωση 
μονοπατιών 

21. Creative 
Tourism 
Toolkit: 
Δημιουργία 
εγχειριδίου και 
μεθοδολογιών 
για 
υποστήριξη 
σχετικών 
τοπικών 
επιχειρήσεων 
ώστε να 
μεταβούν από 
πολιτιστικό 
τουρισμό σε 
δημιουργικό 
τουρισμό  

Με niche 
αγορές και 
τη νέα γενιά 
να αυξάνουν 
τις 
προοπτικές 
τους 

Designated 
Areas for 
Sustainable 
Tourism 
Administratio
n  
(Ταϊλάνδη) 

Creative 
Tourism 
Network 

Υποστήριξη 
τοπικών 
επιχειρήσεων 
μέσα από 
μεταφορά 
τεχνογνωσίας 
αναβάθμισης 
των υπηρεσιών 
τους και του 
μίγματος 
επισκεπτών 

Καταγραφή του 
αποθέματος εν 
δυνάμει τέτοιων 
παρόχων, κατανόηση 
των αναγκών τους 
και δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού 

Σύστημα 
εκπαίδευσ
ης για 
εναλλακτικ
ές μορφές 
τουρισμού 

Τοπικές 
παραδόσεις 
και τέχνες 

Σε αυτή τη 
φάση 
χαρτογράφη
ση και 
εκπαίδευση 
σχετικών 
επιχειρήσεω
ν 

https://kohub.org/
https://kohub.org/
https://kohub.org/
https://www.visitacadia.com/pets/acadia-with-your-dog/
https://www.visitacadia.com/pets/acadia-with-your-dog/
https://www.visitacadia.com/pets/acadia-with-your-dog/
https://www.visitacadia.com/pets/acadia-with-your-dog/
https://www.visitacadia.com/pets/acadia-with-your-dog/
https://16d82cfb-fae3-434c-a491-8e3871a2e039.filesusr.com/ugd/d0456c_f41a814c150c4d4db4ef910815a2ace7.pdf
https://16d82cfb-fae3-434c-a491-8e3871a2e039.filesusr.com/ugd/d0456c_f41a814c150c4d4db4ef910815a2ace7.pdf
https://16d82cfb-fae3-434c-a491-8e3871a2e039.filesusr.com/ugd/d0456c_f41a814c150c4d4db4ef910815a2ace7.pdf
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22. Lika 
Quality: 
Δημιουργία 
κριτηρίων και 
label 
ποιότητας για 
τοπικά 
προϊόντα, 
εκπαίδευση 
παραγωγών 
και 
διασύνδεση με 
τουριστικές 
επιχειρήσεις 

Με τις 
τοπικές 
εμπειρίες και 
φαγητό να 
γίνονται όλο 
και πιο 
σημαντικές 
στην 
επιλογή ενός 
προορισμού 

Lika 
Destination 
Cluster 

 Δημιουργία 

διαφοροποιητικ

ού παράγοντα 

και υπεραξίας 

για τη Σύρο 

Δημιουργία 
συνεργασιών 
και συνεργειών 

Δημιουργία πλαισίου 
εκπαίδευσης και 
συντονισμού με 
τοπικούς 
παραγωγούς, 
μεταποιητές και 
εμπόρους 

Γαστροπρ
οορισμός 
με έμφαση 
σε τοπικά 
προϊόντα 

Δυναμική 

γαστρονομική 

κοινότητα 

Ιδιαίτερα 

τοπικά 

προϊόντα 

Πρόθεση για 

συνεργασία 

Διαφορετική 

ποιότητα 

ανάλογα το 

προϊόν/παρ

αγωγό 

Ποσότητα/Κ
όστος 

23. GEOfood: 

Δίκτυο για την 

ενίσχυση των 

παραγωγών 

σε γεωπάρκα 

για να 

διατηρήσουν 

τις 

παραδόσεις, 

προωθήσουν 

βιώσιμες 

πρακτικές και 

να 

δημιουργήσου

ν οικονομίες 

κλίμακας 

Με τις 
τοπικές 
εμπειρίες και 
φαγητό να 
γίνονται όλο 
και πιο 
σημαντικές 
στην 
επιλογή ενός 
προορισμού 

MAGMA 
UNESCO 
Geopark 
Norway 

 Δημιουργία 

υπεραξίας για 

το προϊόντα 

της περιοχής 

και 

εναλλακτικού 

πόλου έλξης με 

βιωματική 

σύνδεση 

παρόντος και 

παρελθοντος 

Καταγραφή 

παραγωγών, 

τεχνικών και θέσπιση 

κριτηρίων 

Δημιουργία 

αφηγήματος/brand 

(συσκευασιών κλπ) 

και εμπειριών 

Προώθηση 

Δίκτυο για 
περιβαλλο
ντικά 
φιλικές 
επιχειρήσε
ις σε 
γεωπάρκα 
UNESCO 

Χώροι με 

δυνατό 

γαστρονομικό 

αφήγημα από 

τα αρχαία 

χρόνια και 

ποιοτικά 

προϊόντα 

Ελλιπώς 

οργανωμένε

ς υποδομές 

και μικρή 

παραγωγή 

24. Foodtopia: 

Δημιουργία 

μιας 

γαστρονομική

ς  κοινότητας 

που ενώνει 

παρόχους 

φαγητού/ποτο

ύ, 

παραγωγούς 

και εμπειριών 

ως 

αποτέλεσμα 

μιας 

καμπάνιας 

που ένωσε και 

προωθούσε 

τη 

γαστρονομική 

σκηνή 

Με τις 
τοπικές 
εμπειρίες και 
φαγητό να 
γίνονται όλο 
και πιο 
σημαντικές 
στην 
επιλογή ενός 
προορισμού 

Explore 
Asheville 

 Ενίσχυση του 

brand του 

προορισμού 

Αποτελεσματικ

ή προώθηση 

της τοπικής 

κουζίνας και 

προϊόντων 

Δημιουργία 

συνεργειών 

Συγκέντρωση 

περιεχομένου βάσει 

των κατηγοριών 

επιχειρήσεων και 

εμπειριών 

Δημιουργία microsite 

και social media 

account και 

προώθηση 

Ανάδειξη 
και 
προώθηση 
γαστρονομ
ικού 
προϊόντος 

Καλό επίπεδο 

γαστρονομικώ

ν υπηρεσιών 

και επιθυμία 

συνεργειών 

Πιθανές 

προκλήσεις 

στη 

συνεργασία 

και 

συντονισμό 

25. 
Δημιουργία 
ενός πλαισίου 
εμπλοκής της 
τοπικής 
κοινωνίας στο 
θέμα της 
τουριστικής 
ανάπτυξης με 
βιώσιμες 

Με την 
ταχύτερη 
ανάκαμψη 
του 
εσωτερικού 
τουρισμού 
να αποτελεί 
ευνοϊκή 
συγκυρία για 
τον 

Tourism Bay 
of Plenty 

 Αύξηση των 

επισκεπτών και 

δαπάνης  και 

εκτός σεζόν 

Συνδυασμός της νέας 
ταυτότητας και των 
τοπικών αφηγημάτων 
με τους πόρους και 
εμπειρίες της Σύρου 

Καμπάνια 
και 
εκπαιδευτι
κό 
σύστημα 
για 
προώθηση 
βιωσιμότητ
ας 

Εγγύτητα με 
Αθήνα, 
κρυμμένες 
γωνίες και 
ιστορίες που 
δεν έχουν 
ειπωθεί 

Υφιστάμενη 
κατάσταση 
συγκεκριμέν
ων χώρων 
ενδιαφέροντ
ος 

https://www.lika-destination.hr/regional-quality-system/
https://www.lika-destination.hr/regional-quality-system/
https://www.exploreasheville.com/foodtopia/
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αρχές και 
λανσάρισμα 
καμπάνιας 
εσωτερικού 
τουρισμού ( 
‘Sure to make 
you smile: 
One 
destination. 
Endless 
Stories’) βάσει 
των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικ
ών που 
οδήγησε σε 
σημαντική 
αύξηση 
εισερχόμενων 
τουριστών και 
δαπάνης 

προορισμό 
της Σύρου  

26. Stay in 
Athens: 
Πρόγραμμα 
προσφοράς 
πακέτων 
υπηρεσιών 
διαμονής, 
φαγητού και 
εμπειριών σε 
Σαββατοκύρια
κα εκτός 
περιόδου 
αιχμής, το 
οποίο 
ενέπνευσε 
Αθηναίους και 
άλλους 
επισκέπτες να 
(ξανα)ανακαλ
ύψουν την 
πόλη και να 
δαπανήσουν 
σε αυτή 
 

Με την 
ταχύτερη 
ανάκαμψη 
του 
εσωτερικού 
τουρισμού 
να αποτελεί 
ευνοϊκή 
συγκυρία για 
τον 
προορισμό 
της Σύρου  

Mastercard This is Athens 
Toposophy 

Προσέλκυση 
εσωτερικού 
τουρισμού 
(Κυκλάδες/Αθή
να/Υπόλοιπη 
Ελλάδα) και 
άμβλυνση της 
εποχικότητας 

Επιλογή κατάλληλων 
επιχειρήσεων  
 
Επιμέλεια και 
προώθηση πακέτων 
διαμονής, φαγητού 
και εμπειριών  

Καμπάνα 
Staycation 
και 
δημιουργία 
προϊόντος 

Ικανό απόθεμα 
διαφορετικών 
επιχειρήσεων 
που να 
επιθυμούν να 
λειτουργήσουν 
εκτός περιόδου 
αιχμής  

Υφιστάμενη 
κατάσταση 
συγκεκριμέν
ων χώρων 
ενδιαφέροντ
ος 
 
 

27. Καμπάνια 
με influencers 
για ανάδειξη 
πολιτιστικού 
προϊόντος στα 
πλαίσια των 
25 χρόνων 
της 
αποφυλάκισης 
του Νέλσον 
Μαντέλα που 
οδήγησε μέσα 
σε δύο 
εβδομάδες σε 
30% αύξηση 
των followers 
στο instagram 
και 54% στο 
engagement 
μεταξύ άλλων 

Με τη 
δημιουργία 
και διανομή 
περιεχόμενο
υ από τους 
χρήστες να 
επηρεάζει το 
brand και 
την εμπειρία 
του 
προορισμού 

South Africa 
Tourism 

Τέσσερις 
Αμερικανοι 
Influencers 

Αύξηση 
αναγνωρισιμότ
ητας μέσα από 
περισσότερους 
followers και 
μεγαλύτερη  
διάδραση 

Συνεργασία με 
influencers και 
παραγωγή 
περιεχομένου μέσα 
από στρατηγική 
social media και 
συγκεκριμένου 
hashtag 

Influencers
’ campaign 

Διασύνδεση με 
Influencers 
που διαθέτουν 
εξειδικευμένο 
κοινό στα 
κοινά στόχους 
της Σύρου 

Υφιστάμενη 
κατάσταση 
συγκεκριμέν
ων χώρων 
ενδιαφέροντ
ος 
 

https://www.stay-in-athens.gr/?gclid=Cj0KCQjw1ouKBhC5ARIsAHXNMI_4gHEP224D9TRBuQAapLGiBt-HbZ_bLMK1HnDM-OBgC1AJ-WYJnvsaAiinEALw_wcB
https://www.stay-in-athens.gr/?gclid=Cj0KCQjw1ouKBhC5ARIsAHXNMI_4gHEP224D9TRBuQAapLGiBt-HbZ_bLMK1HnDM-OBgC1AJ-WYJnvsaAiinEALw_wcB
https://sparkloftmedia.com/work/2017/12/13/south-africa-tourism-meet-south-africa
https://sparkloftmedia.com/work/2017/12/13/south-africa-tourism-meet-south-africa
https://sparkloftmedia.com/work/2017/12/13/south-africa-tourism-meet-south-africa
https://sparkloftmedia.com/work/2017/12/13/south-africa-tourism-meet-south-africa
https://sparkloftmedia.com/work/2017/12/13/south-africa-tourism-meet-south-africa
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28. Challenge: 
Λανσάρισμα 
χορευτικού 
TikTok 
πρόκλησης 
βασισμένο σε 
παράδοση της 
χώρας από τα 
80s 

Με niche 
αγορές και 
τη νέα γενιά 
να αυξάνουν 
τις 
προοπτικές 
τους 
 
Με τα social 
media να 
αποτελούν 
συνταμή 
δύναμη 
επιρροής 
στην 
ταξιδιωτική 
απόφαση, 
αλλά το 
τοπίο να 
αλλάζει με 
νέες 
πλατφόρμες 
και χρήσεις 

Visit Estonia European 
Union 
European 
Regional 
Development 
Fund 

Διάδοση 
παράδοσης με 
μοντέρνο 
τρόπο 
 
Στόχευση ενός 
νεότερου αλλά 
δυναμικού 
κοινού 

Εξοικείωση με τη 
χρήση της νέας, πολύ 
δημοφιλούς 
πλατφόρμας TikTok  
 
Σχεδιασμός ενός 
challenge 
βασισμένου σε μια 
ενδιαφέρουσα 
παράδοσης 

Καμπάνια 
σε TikTok  

Συνεργασία με 
πολιτιστικούς 
συλλόγους  

 

29. Poutinerie:  
Δημιουργία 
pop-up 
πουτινερί 
(μέρος που 
που 
προσφέρει το 
γνωστό 
καναδέζικο 
πιάτο poutine 
με τοπικές 
παραλλαγές) 
σε 
συγκεκριμένου
ς 
προορισμούς  
που οδήγησε 
σε αύξηση 
αναγνωρισιμό
τητας της Air-
Canada (10 εκ 
impressions 
through UGC 
κλπ) και του 
πιάτου 

Η σημασία 
του 
βιωματικού 
marketing 
παραμένει 
ψηλά, αλλά 
τα events 
αλλάζουν 
χαρακτηριστι
κά μετά 
COVID-19 

Air Canada ISL Δημιουργία 
wow effect και 
βιωματικής 
ανάμνησης για 
την ενίσχυση 
επιθυμίας 
επισκεψης της 
Σύρου 

Επιλογή πιάτου/ων 
και venue(s) για 
διοργάνωση pop-up 
εμπειρίας 

Κόνσεπτ 
βιωματικο
ύ 
μάρκετινγκ 

Ύπαρξη 
τοπικών 
γεύσεων 

 

30. Not 
Vanilla: 
Καμπάνια 
κατά την 
οποία 
δημιουργήθηκ
ε ένα παγωτό 
που 
αντιπροσωπε
ύει την 
ταξιδιωτική 
εμπειρία την 
Οτάβα και 
δημιουργία 
βίντεο με τις 
αντιδράσεις 

Ottawa 
Tourism 

Jalemakes Βιωματική 
επικοινωνία της 
νέας 
ταυτότητας της 
Σύρου 

Δημιουργία γεύσης 
και packaging βάσει 
της νέας ταυτότητας 
(πιθανώς περίεργα 
λουκούμια) 

Καμπάνια 
βιωματικο
ύ 
μάρκετινγκ 

Διασύνδεση 
τοπικών 
γεύσεων και 
προϊόντων 

 

 
 

https://www.visitestonia.com/en/tiktok
https://isl.co/case-studies/air-canada-the-canadian-way/
http://www.jakemakes.com/work/notvanilla
http://www.jakemakes.com/work/notvanilla
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT/TOWS 

Ως παραλλαγή και επέκταση της ανάλυσης SWOT, η ανάλυση SWOT/TOWS δείχνει τις σχέσεις μεταξύ 
των εσωτερικών και των εξωτερικών παραγόντων. Οι σχέσεις αυτές βοηθούν στη δημιουργία στρατηγικών. 
Δηλαδή μια ανάλυση TOWS μας δείχνει πως οι εξωτερικές ευκαιρίες και οι απειλές που αντιμετωπίζει μια 
επιχείρηση ή ένας οργανισμός αντιστοιχίζονται με τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες ώστε να αναπτυχθούν 
4 εναλλακτικοί τύποι στρατηγικών σχεδίων137. 

● Αξιοποίηση Ισχυρών Σημείων για την αξιοποίηση Ευκαιριών  

● Εντοπισμός Αδυναμιών για την αξιοποίηση των Ευκαιριών 

● Αξιοποίηση Ισχυρών Σημείων για αντιμετώπιση των Απειλών  

● Εντοπισμός των Αδυναμιών για την αντιμετώπιση των Απειλών

 
137 Business Review, 2020, Τι είναι η μήτρα στρατηγικών TOWS; 

https://businessrev.gr/2020/03/29/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-tows/
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ΣΥΡΟΣ SWOT / TOWS                                                          

(Ανάπτυξη Προορισμού) 

Ευκαιρίες Απειλές 

Επενδύσεις €1 τρις που περιλαμβάνει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για μια «Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal) 

Διάθεση €0,6 δις για τον τουριστικό κλάδο) από το Ταμείο Ανάκαμψης 
βραχυπρόθεσμα 

Επέκταση του αεροδιαδρόμου και δυνατότητα εξυπηρέτησης σκαφών 80 
θέσεων 

Αξιοποίηση/Ανάδειξη της γειτονικής θέσης με το διεθνές αεροδρόμιο της 
Μυκόνου  

Αεροδρόμιο (επέκταση,parking for jets από Μύκονο,  δεν είναι στη Σένγκεν) 

Παραχώρηση όλων των μαρινών σε έναν ιδιώτη-επενδυτή 

Ενδιαφέρον αγοράς ακινήτων από ξένους και εφοπλιστές 

Εκμετάλλευση εγκ. Νεοκλασσικών (βάσει συναντήσεων μπορούν να 
ελπίζουν μόνο σε επίσπευση διαδικασιών-Δήμαρχος) -  

Ενσωμάτωση της Σύρου στον επόμενο κύκλο των τοπικών πολεοδομικών 
σχεδίων (67 στην Ελλάδα, Δήμαρχος) 

Αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τουρισμό υπαίθρου σε διεθνές επίπεδο 

Αξιοποίηση χερσαίων ζωνών λιμένα υπό την αιγίδα του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σύρου 

Αναβάθμιση υποδομών για μαρίνα, κρουαζιερόπλοια, επιβατηγά πλοία με 5 
θέσεις και χώρους στάθμευσης στο πλαίσιο του νέου Master Plan για το 
λιμάνι της Ερμούπολης 

Αξιοποίηση αποθέματος μη χρησιμοποιούμενων σπιτιών στην Άνω Σύρο ως 
μεγάλο, σπονδυλωτό ξενοδοχείο 

Επιδείνωση φαινομένων που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή (π.χ. παρατεταμένος 
καύσωνας και ξηρασία) 

Επιδείνωση επενδυτικού περιβάλλοντος λόγω 
πληθωριστικών τάσεων στη σκιά των 
ανατιμήσεων στα καύσιμα και σε είδη πρώτης 
ανάγκης 

Μη επίλυση ζητημάτων όσον αφορά 
καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδομικών 
αδειών - περαιτέρω επιβάρυνση κτιρίων που 
ενέχουν κίνδυνο κατάρρευσης και απώλεια 
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων π.χ. για 
διάσωση σπόρων 

Ενίσχυση της διείσδυσης γειτονικών 
προορισμών (π.χ. Τήνος) σε αγορές 
εισερχόμενου τουρισμού στο πλαίσιο 
αξιοποίησης από την πλευρά τους της 
γειτνίασης με την Μύκονο 

Αύξηση πιέσεων στις υποδομές του νησιού 
εφόσον η τουριστική ανάπτυξη στο μέλλον 
αυξηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές ή εφόσον 
ενισχύσει τις ροές επισκεπτών κυρίως στη 
διάρκεια της περιόδου αιχμής. 

Ενίσχυση ελλείψεων προσωπικού/δεξιοτήτων 
σε περιόδους αιχμής ή και ευρύτερα εφόσον 
επιτευχθεί η επιμήκυνση της σεζόν 

Δυνατά Σημεία   

Ο τουρισμός δεν αποτελεί μονοκαλλιέργεια και το νησί επέδειξε ανθεκτικότητα σε σχέση με άλλα νησιά των 
Κυκλάδων στη διάρκεια της πανδημίας λόγω παράλληλων οικονομικών δραστηριοτήτων 

Σε εξέλιξη υλοποίηση και σχεδιασμός πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης και 
αποχέτευσης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσομακροπρόθεσμα  

Στοχευμένη τοποθέτηση με υποδομές και προβολή σε επισκέπτες που έχουν προβλήματα κινητικότητας - 
πρόσφατη βράβευση του προορισμού (Δήμαρχος & Αντιδήμαρχος) 

Πολύ ασφαλές λιμάνι και με μεγαλύτερο αριθμό από προβλήτες συγκριτικά με άλλα Κυκλαδονησια  

Επάρκεια υποδομών και υπηρεσιών σε τομείς όπως η ηλεκτροδότηση, η διαχείριση στερεών αποβλήτων και 
οι υπηρεσίες υγείας 

Ενίσχυση διαπραγματευτικής ισχύος στις επαφές  
με ακτοπλοϊκές εταιρείες στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου 
διαχείρισης του προορισμού. 

Ενίσχυση προοπτικών για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού 
(ελλιμενισμός mega yachts στο σημερινό λιμάνι). 

Ενίσχυση προοπτικών για την ανάπτυξη του τουρισμού με 
δραστηριότητες στην ύπαιθρο (δημιουργία Γεωλογικού Εκθετηρίου και 
περαιτέρω ανάδειξη της Απάνω Μεριάς, ένταξη των μονοπατιών της Σύρου 
στο Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών). 

Προοπτική μόχλευσης χρηματοδοτικών 
πόρων με στόχο την ανακαίνιση κτιρίων με 
αποδοτικό τρόπο ως προς την κατανάλωση 
ενέργειας και πόρων, την επιτάχυνση της 
μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη 
κινητικότητα, την ανάπτυξη πρακτικών «Από 
το αγρόκτημα στο πιάτο» κ.ά. 

Παρακολούθηση των εξελίξεων στη 
σχετική τεχνολογία όπως σταθμοί με ηλιακή 
ενέργεια, AI image recognition για τα κράνη 
και αισθητήρες/ΙοΤ ή ΑΙ μηχανές για έξυπνα 
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Ύπαρξη χώρων παραγωγής όπως τυροκομείο Ζοζεφίνου και οινοποιεία, 

Γειτνίαση με την Μύκονο - έναν διαρκώς ανερχόμενο προορισμό εισερχόμενου τουρισμού 

συστήματα διαχείρισης. 

Κατάρτιση πλάνου ενεργειών για τη 
συστηματική αξιοποίηση της γειτνίασης με 
τη Μύκονο 

Αδυναμίες   

Περιορισμένες δυνατότητες στη λειτουργία του αεροδρομίου (προσαπογειώσεις μικρών αεροσκαφών, μη 
λειτουργικά δρομολόγια για την ανάπτυξη του προορισμού, σύνδεση μόνο με Αθήνα) 

Βάθος λιμανιού δεν εξυπηρετεί μεγάλα κρουαζιερόπλοια (διαδικασία για πλωτές) 

Περιβαλλοντικό & αισθητικό αποτύπωμα Νεώρειου (Δήμαρχος) 

Parking (καθίζηση στη Δόξα (?) οπότε δεν έχουν πρόσβαση τα minibus) 

Περιορισμένες επιλογές διασκέδασης (ιδιαίτερα εκτός της Ερμούπολης) 

Προκλήσεις όσον αφορά την επάρκεια υποδομών ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών - στην πρώτη περίπτωση 
λαμβάνονται ήδη παρεμβάσεις για βελτιώσεις 

Μικρός αριθμός τουριστικών καταλυμάτων που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, βελτίωση τα τελευταία 
χρόνια κυρίως με νέα καταλύματα στην Ερμούπολη 

Νοοτροπίες που δεν εκτιμούν τα οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης, τις ανάγκες των επισκεπτών συγκριτικά 
με άλλα νησιά των Κυκλάδων και τις δυνατότητες της Σύρου ως τουριστικός προορισμός. 

Κουλτούρα των επαγγελματιών, που ενώ είναι πλέον πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα τοπικών προϊόντων 
και παράδοσης, υπάρχει ακόμα έλλειψη επικοινωνίας 

Περιορισμένη παραγωγή τοπικών προϊόντων σε σχέση με ανάγκες (ίσως πλεονεκτήματα τονίζοντας τη 
σπανιότητα και ιδιαιτερότητα) και ανομοιομορφία σε σχέση με την ποιότητα τους 

Μη ύπαρξη ολιστικής προσέγγισης σε νυχτερινή διασκέδαση (π.χ. άδεια λειτουργίας σε μπαρ, αλλά 
περιορισμοί στη μουσική) 

Περιορισμένη σεζόν η οποία αποθαρρύνει μεγάλες επενδύσεις και οξύνει τις πιέσεις στον προορισμό στη 
διάρκεια της περιόδου αιχμής 

Ενίσχυση διαπραγματευτικής ισχύος στις επαφές  
με αεροπορικές εταιρείες στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου 
διαχείρισης του προορισμού. 

Ενίσχυση προοπτικών για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας (στόχευση 
εταιρειών με πολυτελή κρουαζιερόπλοια στο πλαίσιο της συνεργασίας 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Επιμελητηρίου Κυκλάδων). 

Προοπτική μόχλευσης χρηματοδοτικών πόρων με στόχο την ανακαίνιση 
κτιρίων με αποδοτικό τρόπο ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων, 
την επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, την 
ανάπτυξη πρακτικών «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» κ.ά. 

Ενημέρωση του κοινού για τα έργα σε υλοποίηση που θα αναβαθμίσουν 
την επάρκεια του συστήματος ύδρευσης. 

Αναζήτηση ευκαιριών για τη μετάβαση του τουριστικού τομέα προς την 
κυκλική οικονομία. 

Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως βάση για την ενίσχυση της 
απασχόλησης, την αποτελεσματική διαχείριση των τουριστικών ροών και τη 
μεγιστοποίησης της ικανοποίησης των επισκεπτών. 

Ενσωμάτωση ή/και εξειδίκευση προτάσεων για πρακτικές 
μικροκινητικότητας στο υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας. 

Προοπτική παροχής συμβουλευτικής 
υποστήριξης σε εταιρείες με επενδυτικά 
σχέδια.  

Διεξαγωγή ανοιχτού διαλόγου ανάμεσα 
στον τουριστικό τομέα και την τοπική 
κοινωνία για πρακτικές που θα διασφαλίσουν 
τη διατήρηση των φυσικών, πολιτιστικών και 
κοινωνικών πόρων του προορισμού σε βάθος 
χρόνου. 

Προοπτική μόχλευσης χρηματοδοτικών 
πόρων από Ευρωπαϊκά προγράμματα (βλ. 
ARCH, BE. Cultour, Open Heritage), με 
έμφαση στην αναζωογόνηση αστικών 
περιοχών μέσω της ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 

Διασύνδεση πρωτοβουλιών για την 
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
προγραμμάτων προσωρινής μετεγκατάστασης 
ανθρώπινου δυναμικού, με κίνητρα για την 
παροχή κατοικίας 

Δικτύωση με εταιρείες που ειδικεύονται στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση πρακτικών 
μικροκινητικότητας και αντίστοιχων 
εφαρμογών τεχνολογίας. 

Εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια για 
την ανάκαμψη της τουριστικής 
δραστηριότητας και την αναβάθμιση των 
υποδομών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.savingculturalheritage.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101004627
http://openheritage.eu/


 Παραδοτέο Α: Καταγραφή και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 

 

 

73 

 

ΣΥΡΟΣ SWOT / TOWS                                                            
(Διαχείριση Προορισμού) 

Ευκαιρίες Απειλές 

Οι ψηφιακές εφαρμογές κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος σε όλες τις 
φάσεις ενός ταξιδιού μετά την πανδημία 

Προγραμματισμός αναβάθμισης τουριστικής  ιστοσελίδας 

Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Μικροκινητικότητας 

Αναβάθμιση συγκοινωνιών (ΕΣΠΑ: ηλεκτρονικά εισιτήρια, πληροφορίες 
ηλεκτρονικά, wifi, αυτόματοι πωλητές στην Ερμούπολη για εισιτήρια και QR 
code για δρομολόγια) 

Αναβάθμιση υποδομών για μαρίνα, κρουαζιερόπλοια, επιβατηγά πλοία με 5 
θέσεις και χώρους στάθμευσης στο πλαίσιο του νέου Master Plan για το 
λιμάνι της Ερμούπολης 

Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων από έργα υποδομής για την επεξεργασία των 
λυμάτων και την άρδευση των αγροτικών περιοχών 

Διαμοιρασμός εκδηλώσεων στη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα σε σχέση με 
εκδηλώσεις που διοργανώνουν φορείς εκτός της Σύρου 

Ενσωμάτωση των μονοπατιών του γεωπάρκου της Απάνω Μεριάς στο 
Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών και στοχευμένες ενέργειες για προβολή και 
ανάδειξη (π.χ. σήμανση, καθαρισμός) 

Σε εξέλιξη υλοποίηση και σχεδιασμός πρωτοβουλιών για τη δημιουργία νέων 
αξιοθέατων (π.χ. Γεωολογικό Εκθετήριο, Γεωδιαδρομές σε Απάνω Μεριά) σε 
συνδυασμό με την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών (Μουσείο Βαμβακάρη, 
Γεωολογικό Εκθετήριο) 

Ανάδειξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 
Φοίνικα μέσω στοχευμένης σήμανσης 

Σε εξέλιξη υλοποίηση και σχεδιασμός πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση του 
συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μεσομακροπρόθεσμα   

Εναλλακτικές προσεγγίσεις στο θέμα της στάθμευσης όπως πλωτό ή υπόγειο 
parking 

Θετική διάθεση για πληρωμή τουριστικού φόρου και γενικότερη οικονομική 
συνεισφορά αν υπάρχει διαφάνεια και ανταποδοτικότητα 

Επικείμενο νομοσχέδιο για ίδρυση DMOs με διευρυμένες δυνατότητες για 
προώθηση και διαχείριση προορισμού  

Επιδείνωση φαινομένων που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή (π.χ. παρατεταμένος 
καύσωνας και ξηρασία) 

Επιδείνωση των επιδημιολογικών 
δεδομένων σε τοπικό ή/και εθνικό ή/και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο  

Αντίδραση μελών της τοπικής κοινωνίας που 
δεν είναι θετικά ορμώμενοι στην τουριστική 
ανάπτυξη (π.χ. αρνητική στάση όσον αφορά 
ρυθμίσεις για το κυκλοφοριακό ή/και τους 
χώρους στάθμευσης) 

Περιορισμένη ενημέρωση και ενσωμάτωση 
τουριστικών επιχειρήσεων για/σε δράσεις 
διαχείρισης προορισμού λόγω μη 
αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης από 
κλαδικούς φορείς 

Δρομολόγια συγκοινωνιών εκτός σεζόν και 
χωροταξικά (εξαρτάται από τη βατότητα του 
οδικού δικτύου για το συγκεκριμένο τύπο 
οχημάτων η οποία καθορίζεται από την 
αρμόδια περιφερειακή αρχή) 

Επιδείνωση προβλημάτων στην 
καθημερινότητα των κατοίκων εφόσον οι 
ροές επισκεπτών υπερκαλύψουν την 
φέρουσα ικανότητα του προορισμού  

 
Δυνατά Σημεία 

  

Δικτύωση με εταιρείες πολυτελούς κρουαζιέρας μέσω των δράσεων που υλοποιεί το Επιμελητήριο 
Κυκλάδων βάσει Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

Αυξημένη επάρκεια σε δρομολόγια/συχνότητα οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις το 2021 

Ύπαρξη τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που παράγουν έργο γύρω από τη Σύρο μέσα από πτυχιακές 

Ενσωμάτωση/Εξειδίκευση προτάσεων για τεχνολογικές εφαρμογές στο 
υπό εκπόνηση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
 
Προοπτική μόχλευσης χρηματοδοτικών πόρων με στόχο την επιτάχυνση 
της μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητας. 
 

Αναζήτηση συνεργασιών με το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, startups και 
άλλους παρόχους για την ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών ψηφιακών εφαρμογών 
στην καθημερινότητα του προορισμού, προς 
αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών 
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εργασίες και χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

Πρόθεση για ίδρυση DMO με σκοπό τηνκαλύτερη προώθηση και διαχείριση προορισμού 

Η Σύρος διαθέτει τον τρίτο αριθμό καταχωρήσεων (728) και το δεύτερο μερίδιο καταλυμάτων (91%) με 
βαθμολογίες 4,5+ ανάμεσα σε γειτονικούς προορισμούς όσον αφορά τα καταλύματα βραχυχρόνιας 
μίσθωσης (Airbnb & VRBO). 

Τα 6 ξενοδοχεία 4* αστέρων και τα 4  ξενοδοχεία 5* αστέρων στη Σύρο (Booking.com) διατηρούν επίσης 
μια ανταγωνιστική θέση εντός της λίστας των επιλεγμένων προορισμών. 

 

Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής για την εξοικείωση των 
καταναλωτών με μια ευρεία γκάμα ψηφιακών εφαρμογών 
 
Για τις επιχειρήσεις καταλυμάτων το στοίχημα του ψηφιακού 
μετασχηματισμού αφορά τόσο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών 
και την αναβάθμιση της εμπειρίας διαμονής όσο και την αλληλεπίδραση με το 
οικοσύστημα των συνεργατών, την αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή 
των καθημερινών λειτουργιών και τη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για το 
προσωπικό και τους επισκέπτες. 
 
Ανάλυση σεναρίων για τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και 
Προώθησης Προορισμού στη Σύρο με βάση εκτιμήσεις για την οργανωτική 
δομή, τις στρατηγικές συνεργασίες και τις πηγές χρηματοδότησης. 

και με συνδυαστικά οφέλη για τη διαχείριση 
και προώθηση του προορισμού. 
 

Αναζήτηση συνεργασιών με το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, startups και 
άλλους παρόχους για την ενσωμάτωση 
ψηφιακών εφαρμογών στην καθημερινότητα 
του προορισμού, προς αναβάθμιση της 
εμπειρίας των επισκεπτών και με 
συνδυαστικά οφέλη για τη διαχείριση και 
προώθηση του προορισμού. 

Αδυναμίες   

Ελλιπής ενημέρωση προς επισκέπτες όσον αφορά σήμανση για διαφορετικές 
περιοχές/αξιοθέατα/περιφερειακά πάρκινγκ  

Παράπονα επισκεπτών για διαφορετικές πτυχές του προορισμού (π.χ.ποιότητα υπηρεσιών ταξί, έλλειψη 
εξειδικευμένων προτάσεων  

Ελλείψεις στο δυναμικό της προσφοράς για συγκεκριμένα επαγγέλματα (π.χ. οδηγοί ταξί) σε περιόδους 
αιχμής 

Επίπεδο εκπαίδευσης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών/εμπειριών και ανάπτυξη κουλτούρας 

Κυκλοφοριακό (Ηerm. Her.: κλείσει κέντρο/ ηλεκτροκίνητα golf cars) 

Μονοπάτια χωρίς σήμανση και άλλες πληροφορίες (Ηerm. Her.: Άνδρος από εθελοντές) 

Ασύμμετρη χρήση του κεντρικού πάρκινγκ (Νησάκι) από κατοίκους. 

Μικρές παραλίες, με ελλείψεις χώρων στάθμευσης 

Καθαριότητα σε περιόδους αιχμής (σχολάνε υπάλληλοι απόγευμα οπότε υπάρχει συσσώρευση) και 
απόμερα σημεία όπως σπηλιά του Φερεκύδη 

Περιορισμένη απήχηση από την τοπική κοινωνία για προγράμματα μικροκινητικότητας (χρήση ποδηλάτων) 
ελλείψει των κατάλληλων υποδομών και εξαιτίας της μορφολογίας της Ερμούπολης  

Προκλήσεις οσον αφορα τα ΚΤΕΛ (μειωμένη συχνότητα δρομολογίων 10 μήνες τον χρόνο, ελλιπής 
ενημέρωση) 

Έλλειψη ομοιογενούς πληροφόρησης σε σχέση με πόρους του νησιού (π.χ. αν τα οινοποιεία είναι 
επισκέψιμα ή όχι) 

Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ βασικών φορέων του τουρισμού (π.χ. Δήμου με ΚΤΕΛ) 

Αναζήτηση συνεργασιών με πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας για 
μικρής κλίμακας επεμβάσεις με γνώμονα την αναβάθμιση της εικόνας και της 
λειτουργικότητας των οικισμών και των γειτονιών (Place Making). 

Αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του προορισμού (π.χ. 
αρχιτεκτονική πληροφορίας και εμπειρία των χρηστών μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας του προορισμό, επένδυση σε νέες τεχνολογίες όπως εφαρμογές 
εικονικής πραγματικότητας και τεχνητής νοημοσύνης). 

Αξιοποίηση τεχνολογιών υπολογιστικής όρασης για την ανίχνευση και 
μέτρηση παρουσίας και ροών κίνησης. 

Ο ιδιωτικός τομέας προσεγγίζει θετικά την προοπτική συμμετοχής σε 
ένα συνεργατικό σχήμα χρηματοδότησης και διακυβέρνησης του 
προορισμού, όταν υπάρχει σαφές σχέδιο για την ανακατανομή του 
εισοδήματος που δημιουργείται από την οικονομία των επισκεπτών πίσω 
στον προορισμό. 

Η προοπτική συμμετοχής σε συνεργατικά σχήματα αφορά μια ευρεία 
γκάμα φορέων (π.χ. εταιρείες real estate, επενδυτές, πανεπιστήμια, 
αεροδρόμια), όταν οι δράσεις διαχείρισης και προώθησης προορισμού 
δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε ποικίλους τομείς της οικονομίας των 
επισκεπτών.  

Οι εκτιμήσεις για τη συνεισφορά διαφορετικών φορέων στη 
χρηματοδότηση δράσεων, καθώς και για την άντληση πρόσθετων 
πόρων, πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα 1-5 έτη, με τεκμηριωμένες 
αποδοχές όσον αφορά το μίγμα βασικών και εναλλακτικών πόρων 
χρηματοδότησης. 

 

 

Αναζήτηση συνεργασιών με οργανισμούς 
αρμόδιους σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας, με στόχο τον καλύτερο 
συντονισμό και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των προορισμών σε 
περίπτωση μελλοντικής κρίσης 
 
Πλήρης διερεύνηση των ευκαιριών που θα 
δημιουργήσει προσεχώς το νομοθετικό 
πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία 
Μονομετοχικών Οργανισμών Διαχείρισης 
και Προώθησης Προορισμού 
. 
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ΣΥΡΟΣ SWOT / TOWS                                                            
(Προώθηση Προορισμού) 

Ευκαιρίες Απειλές 

Υπάρχουν σημαντικά niche ή στοιχεία όπως οι οικογένειες, ταξιδιώτες με 
κατοικίδια και ΑμΕΑ τα οποία χρήζουν ειδικής προσοχής τόσο σε όρους 
αγοράς, όσο και σε όρους υπεύθυνου τουρισμού 

Οι τοπικές εμπειρίες και φαγητό να γίνονται όλο και πιο σημαντικές στην 
επιλογή ενός προορισμού 
 
Οι  καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο το περιεχόμενο που δημιουργείται 
από άλλους ανθρώπους, παρά από τα ίδια τα brands 

Τα social media να αποτελούν σημαντική δύναμη επιρροής στην ταξιδιωτική 
απόφαση, ενώ το τοπίο να αλλάζει με νέες πλατφόρμες και χρήσεις 
 
Διαμόρφωση ταυτότητας με βάση τη σύνθεση στοιχείων πολιτισμού, φύσης και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

Επέκταση του αεροδιαδρόμου και δυνατότητα εξυπηρέτησης σκαφών 80 
θέσεων 

Αξιοποίηση/Ανάδειξη της γειτονικής θέσης με το αεροδρόμιο της Μυκόνου ως 
διεθνή πύλη εισόδου 

Εδραίωση του προορισμού στην αγορά των digital nomads και μέσω 
στρατηγικών συνεργασιών 

Αξιοποίηση του portal του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για τη συνένωση 
διαφορετικών σελίδων - υπό την αιγίδα του Δήμου - με γνώμονα την παροχή 
επικαιροποιημένων πληροφοριών 

Επιμόρφωση του τουριστικού τομέα σε επίπεδο δεξιοτήτων και κουλτούρας 
συνεργασιών σε συνδυασμό με ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 

Αναβάθμιση της προβολής πτυχών του προορισμού (π.χ. ναυάγια, χώροι 
πολιτισμού, αξιοθέατα, θεματικές εμπειρίες) σε κανάλια στο διαδίκτυο 

Διαμοιρασμός εκδηλώσεων στη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα σε σχέση με 
εκδηλώσεις που διοργανώνουν φορείς εκτός της Σύρου 

Ενσωμάτωση των μονοπατιών του γεωπάρκου της Απάνω Μεριάς στο Εθνικό 
Δίκτυο Μονοπατιών και στοχευμένες ενέργειες για προβολή και ανάδειξη (π.χ. 
σήμανση, καθαρισμός) 

Σε εξέλιξη υλοποίηση και σχεδιασμός πρωτοβουλιών για τη δημιουργία νέων 
αξιοθέατων (π.χ. Γεωολογικό Εκθετήριο, Γεωδιαδρομές σε Απάνω Μεριά) σε 
συνδυασμό με την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών (Μουσείο Βαμβακάρη, 
Γεωολογικό Εκθετήριο) 

Τεχνολογικές δυνατότητες για διοργάνωση υβριδικών και ψηφιακών 
εκδηλώσεων 

Ύπαρξη σημαντικού υλικού για την ιστορία της παραγωγής και γαστρονομίας 

Στόχευση Γάλλων λόγω κοινών χαρακτηριστικών κουλτούρας και ιστορίας 

Συμμετοχή της Σύρου σε εξειδικευμένες εκθέσεις βάσει πλεονεκτημάτων της 

Hidden gems όπως το παλιό σινεμά που ήταν υπαίθρια αγορά και η εικόνα της 

Επιδείνωση φαινομένων που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή (π.χ. παρατεταμένος 
καύσωνας και ξηρασία) 

Επιδείνωση των επιδημιολογικών 
δεδομένων σε τοπικό ή/και εθνικό ή/και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο  

Περιορισμένη ενημέρωση και ενσωμάτωση 
τουριστικών επιχειρήσεων για/σε δράσεις 
προώθησης προορισμού λόγω μη 
αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης από 
κλαδικούς φορείς  

Περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος 
των Ελλήνων επισκεπτών στη σκιά των 
ανατιμήσεων στα καύσιμα και σε είδη 
πρώτης ανάγκης 

Περιορισμοί στις μετακινήσεις από γειτονικά 
νησιά όπως η  Μύκονος λόγω καιρού και 
ωρών δρομολογίων 

Ενίσχυση ελλείψεων 
προσωπικού/δεξιοτήτων σε περιόδους 
αιχμής ή και ευρύτερα εφόσον επιτευχθεί η 
επιμήκυνση της σεζόν 
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παναγίας με 6 δάχτυλα 

Δυνατότητες εναλλακτικών συνδέσεων με άλλους προορισμούς όπως με 
ταχύπλοο (π.χ. Κρήτη όπως φέτος) 

Δυνατά Σημεία   

Τρίπτυχο Ερμούπολης (βιομηχανικό παρελθόν, αστική τάξη, αρχιτεκτονική κληρονομιά), Άνω Σύρου 
(Καθολική Κοινότητα και Μεσαιωνικός οικισμός) και παραθαλάσσιοι οικισμοί 

Εξειδικευμένες υποδομές σε σχέση με τη βιομηχανική ιστορία του νησιού (Βιομηχανικό Μουσείο, 
Κλωστουφαντουργίο Ζησιμάτου) 

Νοσοκομείο (δευτεροβάθμιας περίθαλψης) / Εξοπλισμός για τη διάγνωση Covid /Μονάδα ΕΚΑΒ 
(Ελικόπτερο) 

Η πλειονότητα των επισκεπτων - Έλληνες - φεύγουν ικανοποιημένοι από τον προορισμό 

Ενδιαφέρον για τον προορισμό από οικογένειες και επισκέπτες που εκτιμούν την πολιτιστική κληρονομιά 
της Σύρου 

Εικόνα Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ξεναγεί και ο ιερέας) 

Δικτύωση με εταιρείες πολυτελούς κρουαζιέρας μέσω των δράσεων που υλοποιεί το Επιμελητήριο 
Κυκλάδων βάσει Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

Αυξημένη επάρκεια σε δρομολόγια/συχνότητα οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις το 2021 

Ευνοϊκή θέση μαρίνας του Φοίνικα για δρομολόγια σκαφών από Λαύριο, Άλιμο, Κύθνο, Κέα και προς 
Σέριφο, Σίφνο και Μύκονο. 

Εστιατόρια με Χρυσούς Σκούφους (Τερψιχόρη) και 21 μέλη του Δικτύου Aegean Cuisine.  

Ανερχόμενος ο κλάδος εστίασης σε ποιότητα και αισθητική, και από επιχειρηματίες εκτός Σύρου.  

Αντιθέσεις/Συνυπάρξεις πολιτισμικών στοιχείων (ρεμπέτικο/όπερα, νεοκλασικά/κουτούκια, κυριλέ/μποέμ) 

Απόμερες Παραλίες 

Υποδιαφημισμένα τουριστικά σημεία έλξης (ναυάγια) 

Στοχευμένη τοποθέτηση με υποδομές και προβολη σε επισκέπτες που έχουν προβλήματα κινητικότητας - 
πρόσφατη βράβευση του προορισμού (Δήμαρχος & Αντιδήμαρχος) 

Πολύ ασφαλές λιμάνι και με μεγαλύτερο αριθμό από προβλήτες συγκριτικά με άλλα Κυκλαδονησια 
(Δήμαρχος)  

Εδραιωμένο πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Μάιο-Δεκέμβριο) μετά την περίοδο του 
Καρναβαλιού και του Πάσχα 

Παράδοση στοχευμένης χρηματοδότησης των πολιτιστικών δράσεων (πολιτιστικό τέλος από το 1998) 

Value for money προορισμός με τα τωρινά δεδομένα 

Η Σύρος στα "πράσινα" νησιά με το δείκτη θετικότητας στον κορονοϊό κάτω από το 1% (Δήμαρχος) 

Ιδιαιτερότητα άνυδρων προϊόντων  

Συνεργασία με Marketing Greece, influencers και άλλα 

Διαχείριση online φήμης μέσα από την αλληλεπίδραση με σχόλια 

Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με opinion influencers και content 

creators για τη δημιουργία περιεχομένου που απευθύνεται σε εξειδικευμένα 

κοινά ενδιαφέροντος 

Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με ηγετικούς φορείς της 
τουριστικής βιομηχανίας (π.χ. Marketing Greece, Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού, Family Travel Association) με γνώμονα την προσέγγιση 
εξειδικευμένων αγορών στόχων. 
 
Ανάπτυξη travel trade προγράμματος με fam trips & press trips και 
συνεργασία με specialist tour operators. 
 
Εξειδίκευση προωθητικού περιεχομένου και ενεργειών προβολής 
σύμφωνα με τις ανάγκες διαφορετικών αγορών-στόχων. 
 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνάρτηση με την προβολή η virtual διάσταση 
των εμπειριών. 

Η ύπαρξη σημείων εύρεσης τοπικών εμπειριών είτε είναι πλατφόρμες, είτε 
ιστοσελίδες φιλικές προς κινητά είναι καθοριστικά για την ανάδειξη τους. 

Καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων εμπειριών με γαστρονομικό 
περιεχόμενο στη Σύρο. 

Ανάπτυξη εμπειριών με την τοπική κουζίνα και τα τοπικά προϊόντα στο 
επίκεντρο (π.χ. μέσω της διασύνδεσης υφιστάμενων εμπειριών ή της 
παροχής κινήτρων για τη δημιουργία νέων). 

Εμπλουτισμός της παρουσίας της Σύρου σε πλατφόρμες που 
προσφέρουν αντίστοιχες εμπειρίες (π.χ. Airbnb, Viator). 

Εδραίωση της εικόνας ενός σύγχρονου και υπεύθυνου οργανισμού σε 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο 

Ενίσχυση των αντίστοιχων αντιλήψεων που διέπουν την ταυτότητα του 
προορισμού 

 

 

Κατάρτιση Content Calendar και 
διαχείριση των λογαριασμών σε 
υφιστάμενα και νέα κανάλια, με τακτική 
ανανέωση του περιεχομένου, status 
updates, προσθήκη οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, notes, playlists και 
γενικότερου προωθητικού υλικού με βάση 
κάθε φορά συγκεκριμένες θεματικές 
ενότητες προβολής. 
 
H ασφάλεια και υγιεινή είναι κύριο 
ζητούμενο και ως εκ τούτου, επηρεάζει 
τη μορφή των εμπειριών (π.χ. Αύξηση 
στην προτίμηση υπαίθριων εμπειριών), 
αλλά και την οργάνωση και αίσθηση που 
πρέπει να δίνουν ως προς την υγιεινή. 

Σχεδιασμός ψηφιακών ή υβριδικών 
events όπως webinars  
για αύξηση της εμβέλειας σε όρους 
αριθμού και κόστους  
για συμμετέχοντες διοργανώσεων όπως 
fam trips (π.χ. δημοσιογράφοι) και 
μικρότερης κλίμακας εκδηλώσεων όσον 
αφορά φυσικά events με δυνατότητες live 
streaming. 

Προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις 
υγιεινής για τα φυσικά events, μέσα από 
έλεγχο των εξελίξεων και πρόβλεψη με 
υιοθέτηση επιπλέον προληπτικών μέτρων 
διοργάνωσης events. 

Ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής για 
την καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας 
γύρω από τις συνθήκες της πανδημίας  
και τήρηση των μέτρων όσων αφορά τις 
εκδηλώσεις. 

Αδυναμίες   
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Ελλιπής πληροφόρηση των επισκεπτών για πτυχές του προορισμού πριν την άφιξη και κατά την 
παραμονή τους στο νησί  

Υπερσυγκέντρωση εκδηλώσεων στην περίοδο αιχμής, με έλλειμμα στρατηγικού προσανατολισμού  

Μη ανάδειξη βιωματικών εμπειριών ως στοιχεία που θα καθοδηγήσουν τους ταξιδιώτες να επιλέξουν τη 
Σύρο 

Παράλληλες και αποσπασματικές πρωτοβουλίες για την προβολή του προορισμού (π.χ. Ιστοσελίδες 
Δήμου, Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων, Syros Experience) 

Μη επαρκή παραμετροποίηση υπηρεσιών/προιόντων σε εξειδικευμένα κοινά στόχους όπως επιλογές 
οικογενειακών μενού 

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε σχέση διαφορετικές πτυχές του 
customer journey των επισκεπτών της Σύρου (π.χ. πότε και από πού μιλάνε 
για τον προορισμό, τι αρέσει και τι όχι) 

Αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του προορισμού (π.χ. 
αρχιτεκτονική πληροφορίας και εμπειρία των χρηστών μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας του προορισμό, επένδυση σε νέες τεχνολογίες όπως εφαρμογές 
εικονικής πραγματικότητας και τεχνητής νοημοσύνης). 

Εξειδίκευση της στόχευσης σε διαφορετικά κοινά ενδιαφέροντος (π.χ. 
τύποι μηνυμάτων, χρονική περίοδο στόχευσης) 

Σχεδιασμός εξειδικευμένων εμπειριών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις 
ανάγκες διαφορετικών αγορών-στόχων. 

Ανάπτυξη travel trade προγράμματος με fam trips & press trips και 
συνεργασία με specialist tour operators. 

Διαμόρφωση πολυθεματικών εμπειριών σε συνεργασία με οργανωτές 
περιηγήσεων και προώθηση αυτών σε online πλατφόρμες (π.χ. Airbnb, 
Viator, Get your Guide). 

Σχεδιασμός προσιτών πακέτων υπηρεσιών και ανάπτυξη στρατηγικών 
συνεργασιών με ηγετικούς φορείς της τουριστικής βιομηχανίας (π.χ. 
Marketing Greece, Mastercard) με γνώμονα την ενίσχυση της τουριστικής 
κίνησης εκτός περιόδους αιχμής, την υποστήριξη των επιχειρήσεων 
καταλυμάτων, τη διασύνδεση τους με την τοπική κοινωνία και την προσέγγιση 
εξειδικευμένων αγορών στόχων. 

Επισήμανση προτεραιοτήτων για έργα υποδομών που θα καταστήσουν 
τον προορισμό ελκυστικό κατάλληλο για ψηφιακούς νομάδες. 

Διαμόρφωση κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής ή/και πολιτικής 
κινήτρων που θα προσελκύσει τους ψηφιακούς νομάδες. 

Αναζήτηση συνεργασιών με brands φιλοξενίας (π.χ. βραχυχρόνιων 
μισθώσεων) για κοινή ανάπτυξη προϊόντος και καμπάνιας. 

Αξιολόγηση του προορισμού σε σχέση 
με τους digital nomads και ευκαιρίες 
διασύνδεσης με πρωτοβουλίες σε 
εξέλιξη (π.χ. Ίδρυση του Κέντρου 
Θαλάσσιας Τεχνολογία και Καινοτομίας στη 
Σύρο σε συνεργασία με την CISCO και την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου). 
 
Επισήμανση προτεραιοτήτων για έργα 
υποδομών που θα καταστήσουν τον 
προορισμό ελκυστικό κατάλληλο για 
ψηφιακούς νομάδες. 
 
Ενθάρρυνση συνεργασιών ανάμεσα σε 
συμμετέχοντες όλης της γαστρονομικής 
αλυσίδας αξίας. 
 
Σταδιακή ενσωμάτωση συγκεκριμένων 
αρχών και εφαρμογή συγκεκριμένων 
κριτηρίων σε τομείς όπως η προϊοντική 
ανάπτυξη, η υποστήριξη επενδυτικών 
σχεδίων και η υλοποίηση συνεργατικών 
δράσεων προώθησης και προβολής του 
προορισμού. 
 
Αναζήτηση συνεργασιών με 
οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας, με στόχο τον 
καλύτερο συντονισμό και την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των προορισμών σε 
περίπτωση μελλοντικής κρίσης 
 
Πλήρης διερεύνηση των ευκαιριών που θα 
δημιουργήσει προσεχώς το νομοθετικό 
πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία 
Μονομετοχικών Οργανισμών 
Διαχείρισης και Προώθησης 
Προορισμού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Α.1 Εκπρόσωποι Φορέων και Επιχειρήσεων 

Η TOPOSOPHY προχώρησε στο χρονικό διάστημα 6 Οκτωβρίου - 11 Νοεμβρίου σε διενέργεια 28 
συνεντεύξεων με εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων της Σύρου. Η κατάρτιση της λίστας βασίστηκε 
στην χαρτογράφηση των φορέων του νησιού που έχουν άμεση και έμμεση συσχέτιση με την τουριστική 
ανάπτυξη στο νησί και σε διαδοχικες επαφές με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. 

1 Παναγιώτης Κουταβάς Αντιδήμαρχος Τουρισμού 

2 Μιχάλης Παράβαλος Προϊστάμενος ΕΟΤ Κυκλάδων 

3 Δημήτρης Σταυρακόπουλος Εκπρόσωπος Hermoupolis Heritage 

4 Λευτέρης Βαρθαλίτης Πρόεδρος Σωματείου Ταξί 

5 Καντιώ Μαραγκού Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

6 Αλίκη Λεονταρίτη Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 

7 Αντώνης Καρατάσος Πρόεδρος Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων 

8 Γιώργος Χατζαντώνης 
Πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Επισιτισμού, Εστίασης & Συναφών 

Επαγγελμάτων Σύρου «Τερψιχόρη» 

9 Ιωάννης Ρούσσος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κυκλάδων 

10 Ηώ Σταυρίδη Εκπρόσωπος ΚοινΣΕπ Απάνω Μεριά 

11 Στρατής Στεφάνου Πρόεδρος ΚΤΕΛ Σύρου 

12 Αντώνιος Πρίντεζης Εκπρόσωπος Συλλόγου Επιχειρηματιών Φοίνικα 

13 Γεώργιος Παπουτσάκης Αερολιμενάρχης - Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» 

14 Ανδρέας Γιαλόγλου Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου 

15 Γιώργος Βαρθαλίτης Εκπρόσωπος Ομάδας Επιχειρηματιών Syros Experience 

16 Νίκος Χαλαβαζής Διαχειριστής της Μαρίνας Φοίνικα 

17 Νικόλαος Λειβαδάρας Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης 

18 Ευάγγελος Αλεξανδρίδης Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου 

19 Δαμιανός Γαβαλάς 
Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολογιών Διαδικτύου και Διάχυτου Υπολογισμού - 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

20 Γιάννης Πιταούλης Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

21 Κώστας Πρέκας Ιδιοκτήτης Παντοπωλείου Πρέκας 

22 Αντώνης Βουτσίνος Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου Dolphin Bay 4* 

23 Αντώνης Στεφάνου Τουριστικά λεωφορεία 

24 Νίκος Εμμανουήλ ANASSA CYCLADIC Village 

25 Κώστας Μπουγιούρης Ιδιοκτήτης Εστιατοριου Ηλιοβασίλεμα  

26 Γιάννης Λιέας Ιδιοκτήτης Εστιατοριου Αλλου Γυαλού  

27 Σπύρος Χάλαρης Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου Απολλώνειον Palace 5* 

28 Μαρία Ανεστοπούλου Διευθύντρια του Animasyros 
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Παρά το γεγονός ότι εστάλησαν οι σχετικές προσκλήσεις, δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθούν 
συνεντεύξεις με τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, την πρόεδρο του Αγροτουριστικού 
Συνεταιρισμού Γυναικών Σύρου, τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Επιχειρηματιών κέντρου Ερμούπολης, τον 
διαχειριστή της Μαρίνας Ερμούπολης και τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων και 
Συναφών Επαγγελμάτων. 

Α.2 Οδηγός Συνέντευξης  

Ο οδηγός της συνέντευξης ήταν διαφορετικός για κάθε συνεντευξιαζόμενο. Όλες οι συνεντεύξεις έλαβαν 
χώρα μέσω της πλατφόρμας ZOOM, ενώ οι απαντήσεις έτυχαν επεξεργασίας και ανάλυσης μέσω της 
πλατφόρμας SurveyMonkey. Κάθε συνέντευξη περιλάμβανε μια εισαγωγή σε σχέση με το πλαίσιο του 
έργου και τον σκοπό της συνέντευξης, μια ενότητα με κοινές ερωτήσεις για όλους τους συνεντευξιαζόμενους 
και μια ενότητα με εξειδικευμένες ερωτήσεις για τον ρόλο και τις δραστηριότητες κάθε φορέα/επιχείρησης.  

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στις ερευνητικές δραστηριότητες που υλοποιεί η εταιρεία 
συμβούλων TOPOSOPHY, στο πλαίσιο εκπόνησης του “Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης & Προώθησης 
& Δημιουργίας Ταυτότητας Προορισμού'' για τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. 

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά περισσότερες από 20 συνεντεύξεις με εκπροσώπους τοπικών φορέων, 
ώστε να καταγραφούν οι απόψεις σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση και τις προοπτικές για τη 
μελλοντική ανάπτυξη στη Σύρο.  

Τα ευρήματα των συνεντεύξεων θα τροφοδοτήσουν τις επόμενες ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και 
τη δημόσια διαβούλευση που θα λάβει χώρα εντός του επόμενου μήνα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτών 
των δραστηριοτήτων θα ακολουθήσει η κατάρτιση μιας ολιστικής στρατηγικής για ανάπτυξη, διαχείριση 
και προώθηση του προορισμού, καθώς και η δημιουργία εικαστικής ταυτότητας για τη Σύρο.  

Η πρώτη ενότητα των κοινών ερωτήσεων επικεντρώνεται σε ζητήματα σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση της τουριστικής ανάπτυξης στον προορισμό. 

 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 

1. Φορέας 

2. Στοιχεία Επικοινωνίας 

3. Ο Ρόλος του Φορέα: Παρακαλώ περιγράψτε τον ρόλο/συνδρομή/αποτελέσματα του οργανισμού/φορέα 
που εκπροσωπείτε στην ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση της Σύρου ως προορισμού (προγράμματα, 
πρωτοβουλίες, συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες). 

4. Η Εικόνα του Προορισμού: Παρακαλώ περιγράψτε τη Σύρο ως τουριστικό προορισμό σε έναν 
επισκέπτη που δεν είναι εξοικειωμένος με το νησί. Ποιά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά & αξιοθέατα, τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του νησιού έναντι άλλων προορισμών; 

5. Οι Επισκέπτες του Προορισμού: Παρακαλώ περιγράψτε μας το προφίλ επισκεπτών της Σύρου (μέση 
δαπάνη/παραμονή, προτιμήσεις/προσδοκίες, δημοφιλή σημεία επίσκεψης, λόγοι επίσκεψης/προτίμησης 
Σύρου έναντι άλλων προορισμών, θετικές αναφορές, συχνά παράπονα/αρνητικές αναφορές). 

6. Υποδομές & Υπηρεσίες: Παρακαλώ αξιολογήστε τις υποδομές και τις υπηρεσίες της Σύρου σε κλίμακα 
1-5 (1 η χαμηλότερη βαθμολογία και 5 η υψηλότερη βαθμολογία) 
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 1 2 3 4. 5 0. ΔΞ/ΔΑ 

Ποιότητα υποδομών & υπηρεσιών αεροδρομίου       

Συχνότητα & σύνδεση με άλλους προορισμούς μέσω 
πτήσεων 

      

Ποιότητα υποδομών & υπηρεσιών λιμανιού       

Συχνότητα & αριθμός ακτοπλοϊκών συνδέσεων        

Ποιότητα & κάλυψη περιοχών οδικού δικτύου       

Ποιότητα δημόσιων συγκοινωνιών       

Διαθεσιμότητα & συχνότητα δημόσιων συγκοινωνιών       

Ποιότητα υπηρεσιών υγείας       

Καθαριότητα δημόσιων χώρων        

Ρύθμιση της κυκλοφορίας       

Επάρκεια χώρων στάθμευσης       

Επάρκεια δικτύου ύδρευσης / διαχείρισης λυμάτων       

Επάρκεια συστήματος ηλεκτροδότησης        

Επάρκεια συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων       

Ποιότητα δικτύου τηλεπικοινωνιών        

Προστασία/Ανάδειξη χώρων φυσικής κληρονομιάς       

Προστασία/Ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς       
 

7. Τουριστικό Προϊόν: Παρακαλώ αξιολογήστε βασικές πτυχές του τουριστικού προϊόντος της Σύρου σε 
κλίμακα 1-5 (1 η χαμηλότερη βαθμολογία και 5 η υψηλότερη βαθμολογία) 

 1 2 3 4. 5 0. ΔΞ/ΔΑ 

Ποσότητα - Ποικιλία επιλογών σε ξενοδοχεία & 
συμπληρωματικά καταλύματα 

      

Ποιότητα υπηρεσιών σε ξενοδοχεία & συμπληρωματικά 
καταλύματα 

      

Ποσότητα - Ποικιλία επιλογών σε καταστήματα εστίασης       

Ποιότητα υπηρεσιών σε καταστήματα εστίασης       

Εμπειρία επίσκεψης σε δημόσιους χώρους (π.χ. πλατείες, 
παραλίες, πάρκα) 
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Εμπειρία επίσκεψης σε χώρους πολιτισμού (π.χ. μουσεία, 
αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία) 

      

Εμπειρία συμμετοχής σε δρώμενα και εκδηλώσεις (προ 
και μετά Covid) 

      

Ποσότητα - Ποικιλία επιλογών σε εμπειρίες που 
συνδυάζουν διαφορετικές περιοχές του νησιού και 
δραστηριότητες (π.χ. γαστρονομία, περιηγήσεις στη 
φύση/σε αξιοθέατα) 

      

 

8. Προβολή του Προορισμού: Πως θα αξιολογούσατε συνολικά τις δράσεις και τις ενέργειες που 
υλοποιούνται σε σχέση με την προβολή της Σύρου ως τουριστικού προορισμού, σε κλίμακα 1-5 (1 η 
χαμηλότερη βαθμολογία και 5 η υψηλότερη βαθμολογία); 

9. Ανταγωνισμός: Ποιους προορισμούς θεωρείτε άμεσα ανταγωνιστικούς προς τη Σύρο; 

10. Προκλήσεις για την τουριστική ανάπτυξη: Ποιες από τις παρακάτω επιλογές κρίνετε ότι αποτελούν τις 
σημαντικότερες προκλήσεις για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο επί του παρόντος; (παρακαλώ 
επιλέξτε έως 5) 

● Ποσότητα προσφοράς επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων 

● Ποιότητα προσφοράς επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων 

● Ποσότητα/Ποιότητα προσφοράς υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής (π.χ. μουσεία, αρχαιολογικοί 
χώροι, μονοπάτια για περιηγήσεις, πολυθεματικές εμπειρίες) 

● Ποσότητα/Ποιότητα προσφοράς υποδομών και υπηρεσιών διασκέδασης (π.χ. παραλίες, εστιατόρια, 
νυχτερινή ζωή) 

● Βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων μετά την πανδημία 

● Συγκέντρωση της τουριστικής κίνησης σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού 

● Επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό 

● Ποσότητα/Ποιότητας των υπηρεσιών πληροφόρησης που λαμβάνουν οι επισκέπτες στον προορισμό  

● Διαχείριση της καθημερινότητας του προορισμού σε περιόδους αιχμή 

● Προώθηση του προορισμού με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο  

● Άλλη (παρακαλώ αναφέρετε) 

11. Προοπτικές/Ευκαιρίες για την τουριστική ανάπτυξη: Ποιες από τις παρακάτω επιλογές κρίνετε ότι 

αποτελούν σημαντικές προοπτικές/ευκαιρίες για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

(παρακαλώ επιλέξτε έως 5) 

● Η προσέλκυση επενδύσεων για νέες τουριστικές επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, αξιοθέατα) 

● Η επέκταση της αεροπορικής σύνδεσης του προορισμού 
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● Η ενσωμάτωση του προορισμού στο δίκτυο των πτήσεων με υδροπλάνα σε βάθος χρόνου 

● Η συνεργασία με γειτονικούς προορισμούς για την από κοινού ανάπτυξη πακέτων υπηρεσιών και 

δράσεων προβολής 

● Η διασύνδεση του τοπικού αγροδιατροφικού τομέα με τις τουριστικές επιχειρήσεις (π.χ. ανάπτυξη 

θεματικών εμπειριών, ανάδειξη τοπικών προϊόντων) 

● Η στόχευση του προορισμού σε κοινά ενδιαφέροντος που ενίσχυσε η πανδημία (π.χ. Οικογένειες, 

Global Nomads, ταξιδιώτες που αναζητούν δραστηριότητες στην ύπαιθρο) 

● Η περαιτέρω διασπορά της τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχές εκτός της Ερμούπολης 

● Η αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής Natura (Απάνω Μεριά) με γνώμονα την ήπια 

τουριστική ανάπτυξη 

● Η εξωστρέφεια που αναπτύσσεται με τη δυναμική δραστηριότητα των ναυπηγείων στο Νεώριο 

● Άλλη (παρακαλώ αναφέρετε) 

 

Γ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΦΟΡΕΑ 

Δήμαρχος Σύρου-

Ερμούπολης 

● Ποιος θεωρείτε είναι ο ρόλος του τουρισμού στην τοπική οικονομία και ποιες οι 3 μεγαλύτερες 

προκλήσεις και ευκαιρίες του; 

● Ποιες προοπτικές προκύπτουν με βάση τις κατευθύνσεις της μελέτης για τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό; Γίνονται επί του παρόντος και άλλες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση του 

χωροταξικού σχεδιασμού; 

● Τί πλάνα υπάρχουν για την αξιοποίηση του αποθέματος ακινήτων από κληροδοτήματα, δημοτική 

περιουσία ή αυτά που προέρχονται από ιδιωτικές πωλήσεις; 

● Σε ποιους τομείς έχει πρόσφατα καταγραφεί πρόοδος για τη βελτίωση της σύνδεσης της Σύρου και 

των συγκοινωνιών στο νησί (π.χ. αναβάθμιση αεροδρομίου, εμπλουτισμός ακτοπλοϊκών 

δρομολογίων, ανάπτυξη υδατοδρομίου,  σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας); 

● Ποιες χρηματοδοτικές πηγές έχουν διερευνηθεί/προχωρήσει σχετικά με επενδύσεις σε υποδομές 

βιώσιμης ανάπτυξης;  

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; ίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την επίτευξη του;  

Αντιδήμαρχος 

Τουρισμού 

● Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα από την υλοποίηση του προγράμματος προβολής για την 

περίοδο 2019-2021; Ποιες προκλήσεις ανακύπτουν εξαιτίας της πανδημίας Covid-19; Ποια είναι τα 

διδάγματα από τη συνεργασία με την Marketing Greece; 

● Ποια επενδυτικά σχέδια (και σε ποιες περιοχές) υπάρχουν για την ενίσχυση της δυναμικότητας των 

καταλυμάτων; 

● Ποια είναι τα διδάγματα από την εφαρμογή του More than an Island το 2019; Υπάρχει συντονισμός 

μεταξύ του Δήμου και της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων όσον αφορά τη χρήση του More than 

an Island, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές ιστοσελίδες για την τουριστική προβολή 

της Σύρου; 

● Ποιες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν την περίοδο 2019-2021 είχαν τη σημαντικότερη προσέλευση 

https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2020/07/13/oloklirosi-horotaxikoy-shediasmoy-tis-syroy.html
https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2020/07/13/oloklirosi-horotaxikoy-shediasmoy-tis-syroy.html
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κοινού και την πλέον θετική απήχηση; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού 

● Πώς αξιολογείτε την προβολή του νησιού σε σχέση με το πολιτιστικό απόθεμα; Υπάρχουν στοιχεία 

που μπορούν να προβληθούν περισσότερο για να προσελκύσουν επισκέπτες; 

● Ποιες δράσεις έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί σε σχέση με την πολιτιστική 

κληρονομιά και σε ποιους άξονες (π.χ. Αρχιτεκτονική, ενσωμάτωση τεχνολογικών εφαρμογών);  

● Έχετε σχετικές συνεργασίες με φορείς, πρωτοβουλίες και άλλα που συνδέονται με τουρισμό 

● Ποιες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν την περίοδο 2019-2021 είχαν τη σημαντικότερη προσέλευση 

κοινού και την πλέον θετική απήχηση; Πως έλαβε χώρα η μέτρηση/αξιολόγηση των επιδόσεων; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Πρόεδρος 

Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου 

Σύρου 

Το 2019 οι αποβιβασθέντες επιβάτες στο λιμάνι της Σύρου (379.350) ήταν αυξημένοι κατά 105 χιλιάδες 

(+34.5%) σε σχέση με το 2015 (274.210). Στο τετράμηνο Ιούνιος-Σεπτέμβριος καταγράφηκε το 57% των 

αποβιβασθέντων επιβατών το 2019.  

● Ποιο είναι το πλάνο για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των υποδομών του λιμανιού (π.χ. 

μεταφορά του εμπορικά λιμένα σε άλλη τοποθεσία); 

● Ποιες ευκαιρίες δημιουργούνται για την αξιοποίηση χώρων και την παροχή υπηρεσιών προς τους 

επισκέπτες εφόσον αποσυμφορηθεί το λιμάνι από την κίνηση των φορτηγών πλοίων;  

● Υπάρχουν διερευνητικές επαφές με ακτοπλοϊκές εταιρείες π.χ. σε σχέση με την επέκταση- 

εμπλουτισμό των δρομολογίων και τη σύναψη νέων συνεργασιών; 

Με εξαίρεση το 2018 και το 2020, η Σύρος υποδέχτηκε το 2016, 2017 και 2019 περισσότερα από 80 

κρουαζιερόπλοια και συνολικά περισσότερους από 25.000 επιβάτες. Το 2021, από τις 19 Ιουνίου μέχρι 

και τις 18 Αυγούστου στο λιμάνι της Σύρου προσέγγισαν 15 πολυτελή κρουαζιερόπλοια με 

περισσότερους από 62 χιλιάδες επιβάτες (Κοινή Γνώμη) 

● Τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος κάνουν λόγο για 25 χιλιάδες επιβάτες κρουαζιέρας το 

2019 ενώ τα επίσημα στοιχεία του Λιμεναρχείου Σύρου (με βάση δημοσίευμα στην Κοινή Γνώμη) 

κάνουν λόγο για 72 χιλιάδες επιβάτες το 2019. Πως εξηγείται αυτή η απόκλιση 

● Ποιες είναι οι βασικές εταιρείες που περιλαμβάνουν τη Σύρο στα δρομολόγια τους και σε ποιους 

τύπους κρουαζιέρας-δρομολογίων; 

● Υπάρχουν ενέργειες σε εξέλιξη με στόχο την προσέλκυση περισσότερων εταιρειών ή την επέκταση 

της συνεργασίας με τις υφιστάμενες; 

● Ποιο είναι το προφίλ των επιβατών κρουαζιέρας που επισκέπτονται τη Σύρο και σε ποιες 

δραστηριότητες-περιηγήσεις συμμετέχουν; Στο πλαίσιο της επίσκεψης τους προσεγγίζουν και 

άλλους προορισμούς εκτός της Ερμούπολης 

Πρόεδρος 

Δημοτικής 

Επιχείρησης 

Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Σύρου 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., η ετήσια κατανάλωση νερού από το 2012 και μετα κυμαίνεται 

σταθερά στα επίπεδο του 1 με 1,05 εκ. κυβικά μέτρα - με εξαίρεση το 2018 όπου πλησίασε στο επίπεδα 

του  1,09 εκ. κυβικά μέτρα. Επίσης το ποσοστό συμμετοχής των τουριστικών επιχειρήσεων στην 

επικράτεια του νησιού σε κατανάλωση νερού είναι στο 10% και ο μέσος όρος παραγωγής ακάθαρτων 

υδάτων ημερησίως την τελευταία πενταετία είναι 3300 m3.  

● Περιγράψτε παρακαλώ τον ρόλο/συνδρομή/αποτελέσματα του οργανισμού/φορέα που 

εκπροσωπείτε στην ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση της Σύρου ως προορισμού 
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(προγράμματα, πρωτοβουλίες, συγκεκριμένες δράσεις & ενέργειες): 

● Οι περίοδοι τουριστικής αιχμής στη Σύρο εντοπίζονται στη διάρκεια του Καρναβαλιού, στη διάρκεια 

του Πάσχα και στο δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Θεωρείτε ότι το δίκτυο δέχεται σημαντική 

επιβάρυνση όταν η Σύρος υποδέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών; Οι πιέσεις αφορούν συνολικά 

την επικράτεια του νησιού ή εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές; 

● Λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προέρχεται κυρίως από την 

αφαλάτωση θαλασσινού νερού, θεωρείτε ότι μια αύξηση των επισκεπτών στο νησί μέσα στην 

επόμενη πενταετία θα επεκτείνει την ανάγκη αναβάθμισης του δικτύου;  

● Ποια έργα ήδη υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στο προσεχές μέλλον για την ενίσχυση της επάρκειας 

του συστήματος (ύδρεση, επεξεργασία λυμάτων κ.λπ.); Έχετε λάβει πρωτοβουλίες για την 

ευαισθητοποίηση των κατοίκων, επιχειρήσεων και επισκεπτών όσον αφορά την εξοικονόμηση 

υδάτινων πόρων; Είναι ικανοποιητική η ανταπόκριση σε συναφείς πρωτοβουλίες; 

● Ποια επιπλέον μέτρα λαμβάνει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ σε περιόδους αυξημένης ζήτησης για το δίκτυο; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;   

Προϊστάμενος ΕΟΤ 

Κυκλάδων 

● Πως εντάσσεται η Σύρος στο πρόγραμμα προβολής των Κυκλάδων και ποιες δράσεις έχουν 

πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί σε αυτό το πλαίσιο; Υπάρχουν συγκεκριμένα. μετρήσιμα 

αποτελέσματα; 

● Πιστεύετε θα πρέπει να υπάρξει στόχευση και άλλων αγορών και αν ναι ποιων? 

● Η τεχνολογία (π.χ. Data analytics) δίνει σημαντικές δυνατότητες στην αποτελεσματική στόχευση 

κλπ; Ποιες πιστεύετε είναι οι προκλήσεις για την υιοθέτηση της; 

● Έχει υπάρξει τα τελευταία δύο χρόνια κάποια κρίση υγειονομικής ή περιβαλλοντικής φύσης που 

έπληξε την εικόνα της Σύρου; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την 

επίτευξη του; 

Αερολιμενάρχης - 

Κρατικός 

Αερολιμένας Σύρου 

«Δημήτριος 

Βικέλας» 

● Ποιο είναι το πλάνο για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου (π.χ. 

σύνδεση με πρόσθετους προορισμούς)?  

● Σε ποιο στάδιο ωρίμανσης βρίσκονται τα δύο υποέργα που θα διευρύνουν τη δυνατότητα για 

προσαπογειώσεις σκαφών  μεγαλύτερης χωρητικότητας; 

● Υπάρχουν διερευνητικές επαφές με αεροπορικές εταιρείες π.χ. σε σχέση με την επέκταση- 

εμπλουτισμό των δρομολογίων και τη σύναψη νέων συνεργασιών;  

● Ποιο είναι το προφίλ των επισκεπτών στη Σύρο που καταφθάνουν μέσω του αεροδρομίου; 

Υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό και τις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών επισκεπτών;  

● Ποια είναι η άποψη σας για την προοπτική ένταξης της Σύρου στο δίκτυο των πτήσεων με 

υδροπλάνα; Πως εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει τον κρατικό αερολιμένα;  

Πρόεδρος 

Επιμελητηρίου 

Κυκλάδων 

● Που τοποθετείτε τη Σύρο σε επίπεδο τουριστικού προορισμούς σε σχέση με τΙς υπόλοιπες 

Κυκλάδες (π.χ. προοπτικές, πρωτοβουλίες, διαχείριση, εικόνα); 

● Ποιες δράσεις έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί; Ποια τα αποτελέσματα για τον 

τουρισμό της Σύρου; 

● Ποιες επιπλέον χρηματοδοτικές ευκαιρίες προσφέρει το επιμελητήριο ή άλλοι φορείς που θα 

μπορούσε να κάνει χρήση η Σύρος για να υποστηρίξει βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη; 

● Πως επιβαρύνεται η εμπειρία των επισκεπτών και οι υποδομές της Σύρου την περίοδο αιχμής; Τι 
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προτάσεις για βελτίωση θα κάνατε; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την 

επίτευξη του; 

Πρόεδρος Ένωσης 

Τουριστικών 

Καταλυμάτων 

● Είστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των ήδη ολοκληρωμένων δράσεων και τις αντίστοιχες 

συνεργασίες με άλλους φορείς; Πώς μετράτε τα αποτελέσματα; 

● Ποια επενδυτικά σχέδια (και σε ποιες περιοχές) υπάρχουν για την ενίσχυση της δυναμικότητας των 

καταλυμάτων; 

● Υπάρχει προοπτική η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα να γίνει σε συνεργασία με τα 

καταλύματα και εστιατόρια και να προκύψουν οφέλη σε διατοπικό επίπεδο; Πως μπορεί να 

επιτευχθεί αυτό; Τι ενέργειες απαιτούνται; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Πρόεδρος 

Συλλόγου 

Επαγγελματιών 

Επισιτισμού, 

Εστίασης & 

Συναφών 

Επαγγελμάτων 

Σύρου «Τερψιχόρη» 

● Ποιες δράσεις σας έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί; Είστε ικανοποιημένοι από τα 

αποτελέσματα των ήδη ολοκληρωμένων δράσεων και τις αντίστοιχες συνεργασίες με άλλους 

φορείς;  

● Υπάρχει προοπτική η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα να γίνει σε συνεργασία με τα 

καταλύματα και εστιατόρια και να προκύψουν οφέλη σε διατοπικό επίπεδο; Πως μπορεί να 

επιτευχθεί αυτό; Τι ενέργειες απαιτούνται; 

● Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τη διασύνδεση του γαστρονομικού/αγροδιατροφικού τομέα με 

δραστηριότητες για επισκέπτες; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Πρόεδρος 

Εμπορικού 

Συλλόγου 

● Ποιες δράσεις σας έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί; Είστε ικανοποιημένοι από τα 

αποτελέσματα των ήδη ολοκληρωμένων δράσεων και τις αντίστοιχες συνεργασίες με άλλους 

φορείς;   

● Πως επιβαρύνεται η εμπειρία των επισκεπτών και οι υποδομές της Σύρου την περίοδο αιχμής; Τι 

προτάσεις για βελτίωση θα κάνατε; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;   

Εκπρόσωπος 

Συλλόγου 

Επιχειρηματιών 

Φοίνικα 

● Ποιες δράσεις σας έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί;  Είστε ικανοποιημένοι από τα 

αποτελέσματα των ήδη ολοκληρωμένων δράσεων και τις αντίστοιχες συνεργασίες με άλλους 

φορείς;  

● Ποιες πρωτοβουλίες μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση/αναβάθμιση των υποδομών και 

υπηρεσιών καταλυμάτων και αναψυχής στην περιοχή του Φοίνικα; 

● Ποιο είναι το προφίλ των επισκεπτών στην περιοχή του Φοίνικα και ποιες πρωτοβουλίες μπορούν 

να συνεισφέρουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο, και πιο 

εξειδικευμένα στον Φοίνικα στα επόμενα 5 χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε 

απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την επίτευξη του;  
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Εκπρόσωπος 

Ομάδας 

Επιχειρηματιών 

Syros Experience 

 

● Ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία του Syros Experience;  

● Ποιες δράσεις σας έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί και με ποιες συνεργασίες;  

● Είστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των ήδη ολοκληρωμένων δράσεων και τις αντίστοιχες 

συνεργασίες με άλλους φορείς; Πώς μετράτε τα αποτελέσματα; 

● Ποιο είναι το προφίλ των επισκεπτών στα καταλύματα του Syros Experience; Είναι στα σχέδια του 

Syros Experience να επεκτείνει τη στόχευση και σε άλλες αγορές (παρακαλώ αναφέρετε 

συγκεκριμένα παραδείγματα); 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Πρόεδρος 

Συλλόγου 

Τουριστικών 

Πρακτόρων και 

Συναφών 

Επαγγελμάτων 

● Ποιες δράσεις σας έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί; Είστε ικανοποιημένοι από τα 

αποτελέσματα των ήδη ολοκληρωμένων δράσεων και τις αντίστοιχες συνεργασίες με άλλους 

φορείς;  

● Ποιες πρωτοβουλίες μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας στη Σύρο και 

στην ενίσχυση της δραστηριότητας των τουριστικών πρακτόρων; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Διαχειριστής της 

Μαρίνας Φοίνικα 

● Ποιες δράσεις σας έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί σε σχέση με την αναβάθμιση 

των υποδομών/υπηρεσιών της μαρίνας (π.χ.): 

○ Λιμενικές Υποδομές/Υπηρεσίες 

○ Υποδοχή σκαφών και πληροφόρηση/εξυπηρέτηση επισκεπτών 

○ Φιλοξενία και διοργάνωση εκδηλώσεων. 

○ Πρόσβαση των επισκεπτών σε δίκτυο εξωτερικών συνεργατών στον προορισμό 

● Ποια είναι τα δεδομένα για τον τουρισμό σκαφών αναψυχής στη Σύρο μετά την πανδημία και ποιες 

είναι οι προτάσεις σας για την ενίσχυση του;  

● Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με; 

○ Θέσεις ελλιμενισμού και ποσοστά όσον αφορά χωρητικότητες για μικρά (έως 10 μέτρα), μεσαία 

(11-15 μέτρα) και μεγάλα σκάφη 

○ Ποσοστά θέσεων μόνιμου και μη μόνιμου ελλιμενισμού 

○ Μέση πληρότητα των καταλαμβανόμενων θέσεων ελλιμενισμού 

○ Προφίλ χρηστών σκαφών αναψυχής 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Πρόεδρος ΚΤΕΛ 

Σύρου 

● Ποιες δράσεις σας έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί σε σχέση με την αναβαθμιση του 

στόλου; 

● Ποιες προτάσεις έχετε τόσο για τη βελτίωση της διασύνδεσης των προορισμών/περιοχών στη Σύρο 

όσο και για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων (π.χ. κυκλοφοριακό στην Ερμούπολη);  

● Έχουν γίνει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια για την εξεύρεση λύσεων (π.χ. παροχή νέων 

χώρων στάθμευσης, πρωτοβουλίες για τη χρήση ποδηλάτων/ηλεκτροκίνητων μέσων)  

● Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί/δρομολόγια;  
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● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Πρόεδρος 

Σωματείου Ταξί 

● Ποιες δράσεις σας έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί σε σχέση με την αναβάθμιση του 

στόλου; 

● Ποιες προτάσεις έχετε τόσο για τη βελτίωση της διασύνδεσης των προορισμών/περιοχών στη Σύρο 

όσο και για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων (π.χ. κυκλοφοριακό στην Ερμούπολη);  

● Έχουν γίνει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια για την εξεύρεση λύσεων (π.χ. παροχή νέων 

χώρων στάθμευσης, πρωτοβουλίες για τη χρήση ποδηλάτων/ηλεκτροκίνητων μέσων)  

● Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί/δρομολόγια; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Εκπρόσωπος 

ΚοινΣΕπ Απάνω 

Μεριά  

● Ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία της ΚοινΣΕΠ; 

● Ποιες δράσεις σας έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί και με ποιες συνεργασίες (π.χ. 

σε σχέση με την ένταξη στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO); 

● Είστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των ήδη ολοκληρωμένων δράσεων και τις αντίστοιχες 

συνεργασίες με άλλους φορείς;  

● Ποιο είναι το προφίλ των επισκεπτών στο περιβαλλοντικό πάρκο; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Εκπρόσωπος 

Hermoupolis 

Heritage 

● Ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία του Hermoupolis Heritage; 

● Ποιες δράσεις σας έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί και με ποιες συνεργασίες; Είστε 

ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα; 

● Ποιο είναι το προφίλ συμμετεχόντων σας (γεωγραφικά και θεματικά); 

● Υπάρχουν στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ελκυστικότητα της Ερμούπολης όπως π.χ. τα 

ανακαινισμένα κτίρια/μνημεία, τα οποία πιστεύετε ότι χρήζουν πρόσθετης ανάδειξης/αξιοποίησης 

(π.χ. θεματικές διαδρομές, φιλοξενία εκδηλώσεων); 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο στα επόμενα 5 

χρόνια; Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος 

προς την επίτευξη του;  

Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 

● Ποιος θεωρείτε είναι ο ρόλος του τουρισμού στην τοπική οικονομία και ποιες οι 3 μεγαλύτερες 

ευκαιρίες και προκλήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη του; 

● Ποια τα έσοδα του Δήμου από τον τουρισμό και από που προέρχονται (τουριστικός φόρος vs 

φόρος πολιτισμού)? Που κατευθύνονται στα έσοδα αυτά? Πως εξελίχθηκαν φέτος σε σχέση με 

άλλες χρονιές? 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την 

επίτευξη του; 
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Πρόεδρος 

Τμήματος 

Τεχνολογιών 

Διαδικτύου και 

Διάχυτου 

Υπολογισμού - 

ΠανΑΙΓ 

● Ποιος θεωρείτε είναι ο ρόλος του τουρισμού στην τοπική οικονομία και ποιες οι 3 μεγαλύτερες 

ευκαιρίες και προκλήσεις σε σχέση με την ανάπτυξη του; 

● Πως πιστεύετε οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη της ανάπτυξης? Τι 

πρωτοβουλίες έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου? Έχετε συναντήσει σχετικά εμπόδια και αν 

ναι ποια? 

● Τι άλλες συνεργασίες υπάρχουν και ποιες οι προοπτικές τους (π.χ. Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας 

Τεχνολογίας & Καινοτομίας με Cisco) 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την 

επίτευξη του; 

 

Ιδιοκτήτης 

Παντοπωλείου 

Πρέκας 

● Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την ανάδειξη της Συριανής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων 

ως βασικά στοιχεία της ταυτότητας της Σύρου 

● Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τη διασύνδεση του γαστρονομικού/αγροδιατροφικού τομέα με 

δραστηριότητες για επισκέπτες; 

● Υπάρχει προοπτική η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα να γίνει σε συνεργασία με τα 

καταλύματα και εστιατόρια και να προκύψουν οφέλη σε διατοπικό επίπεδο; Πως μπορεί να 

επιτευχθεί αυτό; Τι ενέργειες απαιτούνται; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την 

επίτευξη του; 

Διευθυντής 

Ξενοδοχείου Dolphin 

Bay 4* 

● Ποια είναι η δική σας εικόνα για την τουριστική σαιζόν του 2021; Ακολούθησε η Σύρος την πορεία 

ανάκαμψης άλλων προορισμών στην ΠΝΑΙ;  

● Πως επηρέασε η πανδημία τον στρατηγικό σχεδιασμό του ξενοδοχείου σας και ποιες πρωτοβουλίες 

πήρατε αντίστοιχα σε διαφορετικά επίπεδα (π.χ. Αναβάθμιση υποδομών, πακέτα υπηρεσιών, 

στόχευση αγορών); 

● Πως αξιολογείτε την υφιστάμενη προσφορά καταλυμάτων στη Σύρο (ποσότητα, ποιότητα, ποικιλία 

επιλογών, βραχυχρόνιες μισθώσεις);  

● Είναι η Σύρος ελκυστικός προορισμός για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στον κλαδο των 

καταλυμάτων;  

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την 

επίτευξη του; 

ANASSA CYCLADIC 

● Ποια είναι η δική σας εικόνα για την τουριστική σαιζόν του 2021; Ακολούθησε η Σύρος την πορεία 

ανάκαμψης άλλων προορισμών στην ΠΝΑΙ;  

● Πως επηρέασε η πανδημία τον στρατηγικό σχεδιασμό του ξενοδοχείου σας και ποιες πρωτοβουλίες 

πήρατε αντίστοιχα σε διαφορετικά επίπεδα (π.χ. Αναβάθμιση υποδομών, πακέτα υπηρεσιών, 

στόχευση αγορών); 

● Πως αξιολογείτε την υφιστάμενη προσφορά καταλυμάτων στη Σύρο (ποσότητα, ποιότητα, ποικιλία 

επιλογών, βραχυχρόνιες μισθώσεις);  

● Είναι η Σύρος ελκυστικός προορισμός για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στον κλαδο των 

καταλυμάτων;  

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την 

επίτευξη του; 
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Ιδιοκτήτης 

Εστιατορίου 

Ηλιοβασίλεμα  

 

● Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την ανάδειξη της Συριανής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων 

ως βασικά στοιχεία της ταυτότητας της Σύρου 

● Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τη διασύνδεση του γαστρονομικού/αγροδιατροφικού τομέα με 

δραστηριότητες για επισκέπτες; 

● Υπάρχει προοπτική η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα να γίνει σε συνεργασία με τα 

καταλύματα και εστιατόρια και να προκύψουν οφέλη σε διατοπικό επίπεδο; Πως μπορεί να 

επιτευχθεί αυτό; Τι ενέργειες απαιτούνται; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την 

επίτευξη του; 

Iδιοκτήτης 

Εστιατορίου Αλλου 

Γυαλού  

● Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την ανάδειξη της Συριανής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων 

ως βασικά στοιχεία της ταυτότητας της Σύρου 

● Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τη διασύνδεση του γαστρονομικού/αγροδιατροφικού τομέα με 

δραστηριότητες για επισκέπτες; 

● Υπάρχει προοπτική η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα να γίνει σε συνεργασία με τα 

καταλύματα και εστιατόρια και να προκύψουν οφέλη σε διατοπικό επίπεδο; Πως μπορεί να 

επιτευχθεί αυτό; Τι ενέργειες απαιτούνται; 

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την 

επίτευξη του; 

Ιδιοκτήτης 

Ξενοδοχείου 

Απολλώνειον Palace  

● Ποια είναι η δική σας εικόνα για την τουριστική σαιζόν του 2021; Ακολούθησε η Σύρος την πορεία 

ανάκαμψης άλλων προορισμών στην ΠΝΑΙ;  

● Πως επηρέασε η πανδημία τον στρατηγικό σχεδιασμό του ξενοδοχείου σας και ποιες πρωτοβουλίες 

πήρατε αντίστοιχα σε διαφορετικά επίπεδα (π.χ. Αναβάθμιση υποδομών, πακέτα υπηρεσιών, 

στόχευση αγορών); 

● Πως αξιολογείτε την υφιστάμενη προσφορά καταλυμάτων στη Σύρο (ποσότητα, ποιότητα, ποικιλία 

επιλογών, βραχυχρόνιες μισθώσεις);  

● Είναι η Σύρος ελκυστικός προορισμός για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στον κλάδο των 

καταλυμάτων;  

● Σε μια φράση, ποιο είναι το όραμα σας για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο μέχρι το 2025; 

Επιγραμματικά, ποιες πρωτοβουλίες κρίνετε απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί πρόοδος προς την 

επίτευξη του; 

 

Α.3 Ευρήματα Ποσοτικών Ερωτήσεων 

Στην πλειονότητα τους οι φορείς έδωσαν χαμηλή προς μέση βαθμολογία σε υποδομές και υπηρεσίες σε 

σχέση με το αεροδρόμιο και το πρόγραμμα πτήσεων, θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα 

του προορισμού όπως η επάρκεια χώρων στάθμευσης και η ρύθμιση της κυκλοφορίας, οι δημόσιες 

συγκοινωνίες και η επάρκεια του συστήματος ύδρευσης - στην τελευταία περίπτωση ορμώμενοι από τα 

προβλήματα που ανέκυψαν τον Αύγουστο του 2021. Αντίστοιχα, την υψηλότερη βαθμολογία κατέγραψαν 

η ποιότητα υπηρεσιών υγείας, η επάρκεια του συστήματος ηλεκτροδότησης, η καθαριότητα δημόσιων 

χώρων, και η ποιότητα και κάλυψη των περιοχών του οδικού δικτύου.  

Σημειώνεται ότι τα ποιοτικά ευρήματα των συνεντεύξεων έχουν ενσωματωθεί απευθείας στην ανάλυση 

SWOT/TOWS (Ενότητα 6) κατόπιν σχετικής επεξεργασίας και διασφάλιση της απόδοση τους χωρίς 

αναφορές σε συγκεκριμένους συνεντευξιαζόμενους 
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Διάγραμμα Α.1: Βαθμολόγηση Υποδομών και Υπηρεσιών 

 

Στην πλειονότητα τους οι φορείς έδωσαν χαμηλή προς μέση βαθμολογία σε πτυχές του τουριστικού 

προϊόντος που σχετίζονται με την ποσότητα/ποικιλία επιλογών σε ξενοδοχεία και συμπληρωματικά 

καταλύματα, την ποσότητα/ποικιλία επιλογών σε θεματικές εμπειρίες που συνδυάζουν διαφορετικές 

περιοχές του νησιού και δραστηριότητες (π.χ. γαστρονομία, περιηγήσεις στη φύση/σε αξιοθέατα) και την 

ποιότητα υπηρεσιών σε ξενοδοχεία και συμπληρωματικά καταλύματα 

Αντίστοιχα, την υψηλότερη βαθμολογία κατέγραψαν η ποσότητα/ποικιλία επιλογών σε καταστήματα 

εστίασης, η ποιότητα υπηρεσιών σε καταστήματα εστίασης και η εμπειρία από τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

και τοπικά δρώμενα (προ και μετά Covid) 
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Διάγραμμα Α.2: Βαθμολόγηση Πτυχών του Τουριστικού Προϊόντος 

 

Οι 4 βασικές προκλήσεις για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο με βάση τις απαντήσεις των 

εκπροσώπων φορέων και επιχειρήσεων είναι οι εξής: 

● Επίπεδο γνώσεων/δεξιοτήτων 

● Ποσότητα προσφοράς καταλυμάτων 

● Προώθηση του προορισμού 

● Ποιότητα προσφοράς καταλυμάτων 

Οι 3 βασικές ευκαιρίες/προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη στη Σύρο με βάση τις απαντήσεις των 

εκπροσώπων φορέων και επιχειρήσεων είναι οι εξής: 

● Η επέκταση της αεροπορικής σύνδεσης 

● Η στόχευση του προορισμού σε κοινά ενδιαφέροντος που ενίσχυσε η πανδημία 

● Η προσέλκυση επενδύσεων για νέες τουριστικές επιχειρήσεις 
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Διάγραμμα Α.3: Βασικές Προκλήσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη στη Σύρο 

 

 

Διάγραμμα Α.4: Βασικές Προοπτικές/Ευκαιρίες για την Τουριστική Ανάπτυξη στη Σύρο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ONLINE ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 

Β.1 Εισαγωγή 

Η TOPOSOPHY πραγματοποίησε διαδικτυακή έρευνα σε δείγμα 830 Ελλήνων ταξιδιωτών τον Οκτώβριο 
του 2021 μέσω της Pollfish, μιας πλατφόρμας που προσφέρει σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες τη 
δυνατότητα να πραγματοποιούν έρευνες αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και πραγματικό χρόνο, έχοντας 
900 εκατομμύρια χρήστες σε 150+ χώρες. 

Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η πρόθεση επίσκεψης στη Σύρο το 2022 και να γίνει κατανοητό 
πως αντιλαμβάνονται την εικόνα του προορισμού διαφορετικές ομάδες δυνητικών επισκεπτών. Οι στόχοι 
αυτοί καθοδήγησαν και τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου.  

Για τη στόχευση του δείγματος χρησιμοποιήθηκε ερώτηση επιλεξιμότητας (Screening Question) ώστε να 
διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι θα απαντήσουν το ερωτηματολόγιο σκοπεύουν να κάνουν τουλάχιστον ένα ταξίδι 
αναψυχής το 2022 σε προορισμούς εντός της χώρας. 

Επιπλέον η έρευνα στόχευσε σε τρία διαφορετικά είδη ταξιδιωτών με προοπτική επίσκεψης στη Σύρο:  

Πιστοί επισκέπτες: Όσοι επισκέπτονται τη Σύρο σε τακτική βάση και σκοπεύουν να την επισκεφτούν ξανά 
το 2022, καθώς και όσοι έχουν επισκεφθεί κάποιες φορές τη Σύρο και σκοπεύουν να την επισκεφτούν ξανά 
μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. 

Δυνητικοί επισκέπτες: Όσοι έχουν επισκεφθεί 1 φορά τη Σύρο και ενδέχεται να την επισκεφθούν ξανά, 
και όσοι δεν έχουν επισκεφθεί τη Σύρο αλλά θα ήθελαν να την επισκεφθούν στο μέλλον. 

Μη δυνητικοί επισκέπτες: Όσοι έχουν επισκεφθεί 1 φορά τη Σύρο και δεν είναι πιθανό να την 
επισκεφθούν ξανά, και όσοι δεν έχουν επισκεφθεί τη Σύρο και δεν είναι πιθανό να την επισκεφτούν στο 
μέλλον. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Δείγμα Συμμετεχόντων   Ν=830 

Φύλο Άνδρες (50%) | Γυναίκες (50%) 

Ηλικίες 18-24 (14%) | 25-34 (28%) | 35-44 (30%) | 45-54 (22%) | 55+ (6%) 

Τόπος Κατοικίας Αθήνα (76%) | Θεσσαλονίκη (20%) Άλλες πόλεις (4%) 

Εισόδημα Έως €15.000 (32%) | €15.000+ (60,5%) | ΔΑ (7,5%) 

Εισόδημα στους 25+ ετών Έως €15.000 (30%) | €15.000+ (63,5%) | ΔΑ (6,5%) 

Στρωμάτωση Απαντήσεων σε 
Ομάδες Ταξιδιωτών 

Πιστοί Επισκέπτες (34%) 

Δυνητικοί Επισκέπτες (52%) 

Μη Δυνητικοί Επισκέπτες (14%) 
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Β.2 Ερωτηματολόγιο 

Screening Question Πόσα ταξίδια αναψυχής σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε εντός του 2022, σε 
προορισμούς εντός της χώρας; 

● 1  

● 2  

● 3+ 

● Κανένα (εξαιρέθηκαν) 

 

1. Ποια είναι η πρώτη σας επιλογή προορισμού για ταξίδι αναψυχής στην Ελλάδα το 2022; (1 
επιλογή) 

● Προορισμοί σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα/Θεσσαλονίκη   

● Νησιά Αργοσαρωνικού 

● Κυκλάδες 

● Δωδεκάνησα 

● Κρήτη 

● Ιόνιο 

● Πελοπόννησος 

● Άλλες νησιωτικές περιοχές 

● Άλλοι προορισμοί σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας 

 

2. Πόσες διανυκτερεύσεις περιλαμβάνει συνήθως ένα ταξίδι αναψυχής σε προορισμούς στην 
Ελλάδα;  (1 επιλογή) 

● 1-2 διανυκτερεύσεις 

● 3-4 διανυκτερεύσεις 

● 5-7 διανυκτερεύσεις 

● 8+ διανυκτερεύσεις  

 

3. Πώς ταξιδεύετε συνήθως για διακοπές σε ελληνικούς προορισμούς;  (1 επιλογή) 

● Μόνος 
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● Με τον/τη σύντροφο σας 

● Με την οικογένειά σας 

● Με φίλους 

 

4. Πόσο σημαντικά είναι για εσάς τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατά τη διαδικασία επιλογής 
προορισμού σε κλίμακα 1 έως 5; (1. Καθόλου σημαντικό - 5. Πολύ σημαντικό | 0. ΔΞ/ΔΑ) 

● Ποιότητα/Ποικιλία επιλογών για φαγητό/ποτό  

● Ποιότητα/Ποικιλία αξιοθέατων/χώρων φυσικής κληρονομιάς 

● Ποιότητα/Ποικιλία αξιοθέατων/χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς 

● Ποιότητα/Ποικιλία υπαίθριων/θαλάσσιων δραστηριοτήτων 

● Ποιότητα/Ποικιλία επιλογών για εκδηλώσεις/ψυχαγωγία/αναψυχή 

● Ποιότητα/Ποικιλία επιλογών για αγορές/ψώνια 

 

5. Πόσο σημαντικά είναι για εσάς τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατά τη διαδικασία επιλογής 
προορισμού σε κλίμακα 1 έως 5; (1. Καθόλου σημαντικό - 5. Πολύ σημαντικό | 0. ΔΞ/ΔΑ) 

● Προσιτό κόστος μεταφοράς/μετακινήσεων σε προορισμό (π.χ. κόστος καυσίμων, ακτοπλοϊκών 
εισιτηρίων) 

● Ευκολία πρόσβασης (π.χ. αριθμός ακτοπλοϊκών/αεροπορικών συνδέσεων, ποιότητα οδικού δικτύου) 

● Ποιότητα καταλυμάτων (π.χ. αξιολογήσεις κοινού σε μηχανές κρατήσεων, επιλογές 4-άστερων/5-άστερων 
καταλυμάτων) 

● Προσιτό κόστος διαμονής 

● Λειτουργία/καθαριότητα δημόσιων χώρων/υποδομών (π.χ. λιμάνι, αεροδρόμιο, νοσοκομεία, πάρκα, 
πλατείες) 

● Επιδημιολογική εικόνα προορισμού (πχ. αριθμός κρουσμάτων Covid-19)  

 

6. Ποιές από τις παρακάτω πηγές πληροφόρησης χρησιμοποιείτε για την επιλογή προορισμού; 
(μέχρι 5 επιλογές) 

● Φίλους/Συγγενείς 

● Facebook 

● Instagram 

● Άλλα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Twitter, Pinterest, TikTok) 
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● Επίσημες ιστοσελίδες τουριστικών προορισμών 

● Ιστοσελίδες με κριτικές για καταλύματα και άλλες τουριστικές υπηρεσίες (π.χ. Tripadvisor, Booking) 

● Πρακτορεία ταξιδιών 

● Μηχανές αναζήτησης  

● Τravel bloggers/youtubers/opinion influencers 

● Αφιερώματα/Άρθρα σε έντυπα/online περιοδικά/εφημερίδες 

● Τηλεοπτικές εκπομπές για ταξίδια και προορισμούς 

● Εκπομπές στο ραδιόφωνο 

● Διαφημίσεις σε online μέσα 

● Γνώση από προηγούμενη επίσκεψη  

● Άλλη (παρακαλώ διευκρινίστε) 

 

7. Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες θέλετε να περιλαμβάνουν οι διακοπές σας; (μέχρι 5 
επιλογές) 

● Συμμετοχή σε μια εκδήλωση (φεστιβάλ, μουσική παράσταση, αθλητικό δρώμενο) 

● Συμμετοχή σε θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδύσεις/θαλάσσια σπόρ κ.λπ.) 

● Επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία 

● Συμμετοχή σε δραστηριότητες στη φύση (π.χ. hiking, trekking) 

● Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. ποδηλασία, ιππασία) 

● Επίσκεψη σε εστιατόρια με παραδοσιακή/σύγχρονη Ελληνική κουζίνα 

● Γευσιγνωσία/αγορά τοπικών προϊόντων 

● Συναναστροφή με ντόπιους και εξοικείωση με την τοπική κουλτούρα 

● Νυχτερινή διασκέδαση 

● Εξερεύνηση μη τουριστικών περιοχών 

● Συμμετοχή σε μια ξενάγηση/διαδρομή με ξεναγό 

● Περιήγηση σε περιοχές και γραφικούς οικισμούς & χωριά 

● Ξεκούραση/χαλάρωση σε μια παραλία  

● Άλλη (παρακαλώ διευκρινίστε) 
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8. Ποιά από τις παρακάτω δηλώσεις περιγράφει καλύτερα τη σχέση σας με τη Σύρο ως 
προορισμό; (1 επιλογή) 

● Επισκέπτομαι τη Σύρο σε τακτική βάση και σκοπεύω να την επισκεφτώ ξανά το 2022 (Πιστοί 
Επισκέπτες - Ν=86) 

● Έχω επισκεφθεί κάποιες φορές τη Σύρο και σκοπεύω να την επισκεφτώ ξανά μέσα στα επόμενα 2 
χρόνια (Πιστοί Επισκέπτες - Ν=197) 

● Έχω επισκεφθεί 1 φορά τη Σύρο και ενδέχεται να την επισκεφτώ ξανά (Δυνητικοί Επισκέπτες - Ν=347) 

● Δεν έχω επισκεφθεί τη Σύρο αλλά θα ήθελα να την επισκεφτώ (Δυνητικοί Επισκέπτες - Ν=82) 

● Έχω επισκεφθεί 1 φορά τη Σύρο και δεν είναι πιθανό να την επισκεφτώ ξανά (Μη Δυνητικοί 
Επισκέπτες - Ν=31) 

● Δεν έχω επισκεφθεί τη Σύρο και δεν είναι πιθανό να την επισκεφτώ στο μέλλον (Μη Δυνητικοί 
Επισκέπτες - Ν=87) 

● Δεν γνωρίζω τον προορισμό/Δεν μπορώ να απαντήσω την ερώτηση (εξαιρέθηκαν περαιτέρω 
ανάλυσης) 

ΜΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ (1η 
Φορά) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ             
(Επαναλαμβανόμενοι) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΠΙΣΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

9.  Με βάση τη γνώση που έχετε για τη Σύρο, πώς θα την βαθμολογούσατε ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά: (1. 
Χαμηλότερη Βαθμολογία - 5. Υψηλότερη βαθμολογία | 0. ΔΞ/ΔΑ) 

● Ποιότητα/Ποικιλία επιλογών για φαγητό/ποτό  

● Ποιότητα/Ποικιλία αξιοθέατων/χώρων φυσικής κληρονομιάς 

● Ποιότητα/Ποικιλία αξιοθέατων/χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς 

● Ποιότητα/Ποικιλία υπαίθριων/θαλάσσιων δραστηριοτήτων 

● Ποιότητα/Ποικιλία επιλογών για εκδηλώσεις/ψυχαγωγία/αναψυχή 

● Ποιότητα/Ποικιλία επιλογών για αγορές/ψώνια 

10.  Με βάση τη γνώση που έχετε για τη Σύρο, πώς θα την βαθμολογούσατε ως προς τα παρακάτω χαρακτηριστικά: (1. 
Χαμηλότερη Βαθμολογία - 5. Υψηλότερη βαθμολογία | 0. ΔΞ/ΔΑ) 

● Προσιτό κόστος μεταφοράς/μετακινήσεων σε προορισμό (π.χ. κόστος καυσίμων, ακτοπλοϊκών εισιτηρίων) 

● Ευκολία πρόσβασης (π.χ. αριθμός ακτοπλοϊκών/αεροπορικών συνδέσεων, ποιότητα οδικού δικτύου) 

● Ποιότητα καταλυμάτων (π.χ. αξιολογήσεις κοινού σε μηχανές κρατήσεων, επιλογές 4-άστερων/5-άστερων καταλυμάτων) 

● Προσιτό κόστος διαμονής 

● Λειτουργία/καθαριότητα δημόσιων χώρων/υποδομών (π.χ. λιμάνι, αεροδρόμιο, νοσοκομεία, πάρκα, πλατείες) 

● Επιδημιολογική εικόνα προορισμού (πχ. αριθμός κρουσμάτων Covid-19)  
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ΜΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ (1η 
Φορά) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ             
(Επαναλαμβανόμενοι) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΠΙΣΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

11. Με βάση τη γνώση/εικόνα που έχετε για τη Σύρο, παρακαλώ χρησιμοποιήστε έως 5 λέξεις για να την περιγράψετε: 
“Η Σύρος είναι…”: 

● Διασκεδαστική 

● Συναρπαστική 

● Μοναδική/ιδιαίτερη 

● Οικονομικά προσιτή 

● Φιλική/Φιλόξενη 

● Ασφαλής 

● Εύκολα Προσβάσιμη 

● Ήσυχη 

● Παραδοσιακή 

● Σύγχρονη 

● Ρομαντική 

● Καθαρή 

● Αυθεντική 

● Καλή σχέση αξίας-τιμής 

● Με πολλές επιλογές 

● Καλοκαιρινός προορισμός 

● Με ιδιαίτερη φυσική κληρονομιά 

● Με ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά 

● Για όλες τις εποχές 

● Για νεανικά κοινά 

● Για μεγαλύτερα σε ηλικία κοινά 

● Για οικογένειες και παιδιά 

● ΔΞ//ΔΑ 
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ΜΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ (1η 
Φορά) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ             
(Επαναλαμβανόμενοι) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΠΙΣΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

12. Ποιες είναι οι τρεις πρώτες εικόνες που σας έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεστε τη Σύρο;  

● Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, νεοκλασικές κατοικίες 

● Θάλασσα και καΐκια 

● Όμορφη Χώρα και ρομαντικά σοκάκια 

● Φυσικά τοπία & όμορφες παραλίες 

● Αξιοθέατα/Μουσεία 

● Φεστιβάλ/Μουσικές παραστάσεις/Θέατρο 

● Κυκλαδίτικη κουζίνα / Εύγευστα πιάτα / Ποικιλία γαστρονομικών επιλογών 

● Άλλη παρακαλώ διευκρινίστε) 

13. Για ποιους λόγους δεν έχετε επισκεφθεί τη 
Σύρο έως σήμερα; (παρακαλώ επιλέξτε έως 3 
επιλογές) 
 
● Δύσκολη πρόσβαση 

● Έλλειψη πληροφόρησης 

● Ανησυχία για τον COVID-19 γενικά όσον 
αφορά τα ταξίδια 

● Ανησυχία για τον COVID-19 συγκεκριμένα 
στον προορισμό 

● Άλλοι προορισμοί ήταν πιο ελκυστικοί 

● Το ταξιδιωτικό κόστος 

● Έλλειψη καταλυμάτων 

● Προσωπικοί λόγοι 

● Άλλος (παρακαλώ διευκρινίστε) 

13. Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες πραγματοποιήσατε στην 
πιο πρόσφατη επίσκεψη σας στη Σύρο;  

● Βόλτα/Περιήγηση στην Ερμούπολη 

● Βόλτα/Περιήγηση στην Άνω Σύρο 

● Βόλτα/Περιήγηση σε παραθαλάσσιους οικισμούς και χωριά 

● Επίσκεψη στην Πλατεία Μιαούλη/στο Δημαρχείο της Ερμούπολης 

● Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ερμούπολης 

● Επίσκεψη στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης 

● Επίσκεψη στην Πινακοθήκη των Κυκλάδων 

● Επίσκεψη στο Μουσείο του Μάρκου Βαμβακάρη 

● Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Χαλανδριανής 

● Επίσκεψη στη Σπηλιά του Φερεκύδη 

● Επίσκεψη στο Ενυδρείο στο Κίνι 

● Επίσκεψη στην Απάνω Μεριά (προστατευόμενη περιοχή) 

● Επίσκεψη σε άλλα αξιοθέατα 

● Επίσκεψη στον ορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 

● Επίσκεψη στην ορθόδοξη εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου 

● Επίσκεψη στην καθολική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 

● Επίσκεψη σε άλλες εκκλησίες 

● Ξεκούραση/χαλάρωση σε μια παραλία 

● Επίσκεψη σε εστιατόρια με παραδοσιακή/σύγχρονη ελληνική κουζίνα 

● Επίσκεψη σε gourmet εστιατόρια 

● Γευσιγνωσία/αγορά τοπικών προϊόντων 

● Νυχτερινή διασκέδαση 

● Αγορά τοπικών προϊόντων 

● Συμμετοχή σε μια ξενάγηση/διαδρομή με ξεναγό 

● Συμμετοχή σε μια εκδήλωση (φεστιβάλ, μουσική παράσταση) 

● Συμμετοχή σε δραστηριότητες στην ύπαιθρο/θάλασσα (π.χ. hiking, 
trekking, καταδύσεις, ποδηλασία, ιππασία) 

● Άλλη (παρακαλώ διευκρινίστε) 
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ΜΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ (1η 
Φορά) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ             
(Επαναλαμβανόμενοι) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΠΙΣΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

 14. Πόσο πιθανό 
είναι να επισκεφθείτε 
τη Σύρο μέσα στην 
επόμενη χρονιά σε 
κλίμακα 1 έως 5 (1. 
Καθόλου πιθανό - 5. 
Βέβαιο);  

14. Πόσο πιθανό είναι να συστήσετε σε ένα φίλο σας να επισκεφθεί τη 
Σύρο σε κλίμακα 1 έως 5 (1. Καθόλου πιθανό - 5. Βέβαιο);  

15. Ποιους άλλους 
προορισμούς 
ενδέχεται να 
επιλέξετε να 
επισκεφθείτε το 
2022; 

15.Πόσο πιθανό είναι να επισκεφθείτε τη Σύρο μέσα στην επόμενη 
χρονιά σε κλίμακα 1 έως 5 (1. Καθόλου πιθανό - 5. Βέβαιο);  
 

 16. Ποιους άλλους προορισμούς ενδέχεται να επιλέξετε να 
επισκεφθείτε το 2022; 

 

Β.3 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  

1. Ταξίδια αναψυχής εντός του 2022, σε προορισμούς εντός της χώρας; 

Γενικό Εύρημα Εξειδικευμένο Εύρημα Προέκταση 

Σχεδόν 4 στους 5 
ταξιδιώτες (79%) 
σκοπεύουν να κάνουν 2 
ή περισσότερα ταξίδια 
το 2022. 

Στους πιστούς επισκέπτες, το μερίδιο 
όσων δηλώνουν ότι σκοπεύουν να κάνουν 
3+ ταξίδια κυμαίνεται στα επίπεδα του 
40,6% (βλ. διάγραμμα) σε σχέση με 31,8% 
στο συνολικό δείγμα 

Ευκαιρία στόχευσης σε ηλικιακή ομάδα 
25-34 ετών και σε υψηλού εισοδήματος 
επισκέπτες, των οποίων το μερίδιο στη 
συγκεκριμένη κατηγορία πιστών 
επισκεπτών αυξάνεται σε 40% (σε σχέση 
με 28% στο συνολικό δείγμα) 
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2. Πρώτη επιλογή προορισμού για ταξίδι αναψυχής στην Ελλάδα το 2022 

Οι Κυκλάδες (26,9%) και οι προορισμοί σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα/Θεσσαλονίκη (21,4%) 
έχουν προβάδισμα στις επιλογές των ταξιδιωτών τόσο όσο στο συνολικό δείγμα (βλ. διάγραμμα) όσο και 
στις επιμέρους ομάδες. 

 

3. Συνήθης αριθμός διανυκτερεύσεων σε ταξίδι αναψυχής σε προορισμούς στην Ελλάδα;   

Σχεδόν 1 στους 2 ταξιδιώτες (48%) πραγματοποιεί 3-4 διανυκτερεύσεις, μια αναλογία που δεν 
διαφοροποιείται ουσιαστικά ανάμεσα σε πιστούς, δυνητικούς και μη δυνητικούς επισκέπτες.  

 

4. Συνήθης παρέα σε ταξίδι αναψυχής σε προορισμούς στην Ελλάδα;  

Γενικό Εύρημα Εξειδικευμένο Εύρημα Προέκταση 

Οι περισσότεροι 
ταξιδεύουν με 
τον/τη σύντροφο 
τους (39,3%) και με 

Στους δυνητικούς επισκέπτες, και δη σε 
αυτούς που δεν έχουν επισκεφτεί ξανά τη 
Σύρο, το μερίδιο όσων δηλώνουν ότι 
ταξιδεύουν με την οικογένεια τους αυξάνεται 
σε 43,9%, ξεπερνώντας κατα πολύ το 

Προοπτική εξειδικευμένης 
στόχευσης σε οικογενειάρχες, 
ηλικίας 35-54 ετών, των οποίων 
το μερίδιο στη συγκεκριμένη 
κατηγορία πιστών επισκεπτών 
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την οικογένεια τους 
(36,6%) 

μερίδιο όσων ταξιδεύουν με τον/τη σύντροφο 
τους (26,8%) (βλ. διάγραμμα) 

αυξάνεται σε 72% (σε σχέση με 
52% στο συνολικό δείγμα) 

 

 

5. Σημαντικά χαρακτηριστικά κατά τη διαδικασία επιλογής προορισμού (1η ομάδα επιλογών) 

Γενικό Εύρημα Εξειδικευμένο Εύρημα Προέκταση 

Το 64% των ταξιδιωτών δίνουν υψηλή 
βαθμολογία στη σημασία που έχει η 
ποιότητα/ποικιλία επιλογών για 
εκδηλώσεις/ψυχαγωγία/αναψυχή κατά 
τη διαδικασία επιλογής προορισμού 

Στους πιστούς επισκέπτες, το μερίδιο 
όσων δίνουν επίσης υψηλή 
βαθμολογία στη σημασία που έχει η 
ποιότητα/ποικιλία επιλογών για 
εκδηλώσεις/ψυχαγωγία/αναψυχή 
αυξάνεται σε 71% (βλ. διάγραμμα) 

Προοπτική εξειδικευμένης 
στόχευσης σε 
επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, 
με θέλγητρο εκδηλώσεις και 
δρώμενα σε περιόδους εκτός 
αιχμής 

Το 67% των ταξιδιωτών δίνουν υψηλή 
βαθμολογία στη σημασία που έχει η 
ποιότητα/ποικιλία επιλογών για 
φαγητό/ποτό κατά τη διαδικασία 
επιλογής προορισμού 

Στους δυνητικούς επισκέπτες, το 
μερίδιο όσων δίνουν επίσης υψηλή 
βαθμολογία στη σημασία που έχει η 
ποιότητα/ποικιλία επιλογών για 
φαγητό/ποτό αυξάνεται σε 74,5% 

Προοπτική εξειδικευμένης 
στόχευσης των εμπειριών και της 
γαστρονομικής παράδοσης της 
Σύρου σε μη εξοικειωμένους με το 
νησί ταξιδιώτες 
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6. Σημαντικά χαρακτηριστικά κατά τη διαδικασία επιλογής προορισμού (2η ομάδα επιλογών) 

Γενικό Εύρημα Εξειδικευμένο Εύρημα Προέκταση 

Το 68% των ταξιδιωτών δίνουν υψηλή 
βαθμολογία στη σημασία που έχει η 
επιδημιολογική εικόνα (π.χ. αριθμός 
κρουσμάτων Covid-19) κατά τη 
διαδικασία επιλογής προορισμού 

Στις γυναίκες ηλικίας 45 ετών, το 
μερίδιο όσων δίνουν επίσης υψηλή 
βαθμολογία στη σημασία που έχει η 
επιδημιολογική εικόνα αυξάνεται σε 
86% (βλ. διάγραμμα) 

Προοπτική εξειδικευμένης 
στόχευσης με μηνύματα για την 
ασφάλεια του προορισμού και το 
υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών 
υγείας σε ηλικιακές ομάδες που 
ανησυχούν για το πως επηρεάζει η 
πανδημία τα ταξίδια 

 

 

7. Πηγές πληροφόρησης για την επιλογή προορισμού 

Γενικό Εύρημα Εξειδικευμένο Εύρημα Προέκταση 

Στους πιστούς επισκέπτες, οι 3 βασικές 
πηγές πληροφόρησης για την επιλογή 
προορισμού  είναι οι φίλοι/συγγενείς 
(17%), οι ιστοσελίδες με κριτικές για 
καταλύματα και άλλες τουριστικές 
υπηρεσίες (π.χ. Tripadvisor, Booking) 
(13%) και οι μηχανές αναζήτησης (12%) 

Στους δυνητικούς επισκέπτες: 
ωστόσο, η τρίτη επιλογή είναι 
οι επίσημες ιστοσελίδες 
προορισμών, έχοντας 
αυξημένο ποσοστό (13%) μαζί 
με τις μηχανές αναζήτησης 
(14,5%)  (βλ. διάγραμμα) 

Αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας 
του προορισμού (π.χ. αρχιτεκτονική 
πληροφορίας και εμπειρία των χρηστών 
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 
προορισμού, εμπλουτισμός περιεχομένου 
στις καταχωρήσεις σε Tripadvisor και 
Booking.com) 
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8. Προτεραιότητες για δραστηριότητες στις διακοπές (συνολικό δείγμα) 

● Επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία 

● Επίσκεψη σε εστιατόρια με παραδοσιακή/σύγχρονη Ελληνική κουζίνα 

● Ξεκούραση/χαλάρωση σε μια παραλία  

● Συμμετοχή σε θαλάσσιες δραστηριότητες (καταδύσεις/θαλάσσια σπόρ κ.λπ.) 

● Γευσιγνωσία/αγορά τοπικών προϊόντων 

● Περιήγηση σε περιοχές και γραφικούς οικισμούς & χωριά 

 

9. Αξιολόγηση σε βασικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το τουριστικό προϊόν στη Σύρο 

Γενικό Εύρημα Εξειδικευμένο Εύρημα Προέκταση 

Στους πιστούς επισκέπτες, περίπου 2 
στους 3 δίνουν υψηλή βαθμολογία στη 
Σύρο σε ότι αφορά την ποιότητα/ποικιλία 
υπαίθριων/θαλάσσιων δραστηριοτήτων 
και την ποιότητα/ποικιλία επιλογών για 
εκδηλώσεις/ψυχαγωγία/αναψυχή 

Στους δυνητικούς επισκέπτες 
που δεν έχουν επισκεφτεί τη 
Σύρο, η αντίστοιχη αναλογία 
μειώνεται στα επίπεδα του 4 
στους 10 και στις δύο 
περιπτώσεις  (βλ. διάγραμμα) 

Ανάδειξη πτυχών του προορισμού που 
δεν γνωρίζει το κοινό που δεν είναι 
εξοικειωμένο με το νησί τόσο μέσω 
δράσεων προϊόντικής ανάπτυξης και 
διασύνδεσης υφιστάμενων πόρων όσο και 
μέσω δράσεων προώθησης και προβολής 
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10. Αντιλήψεις σε σχέση με τη Σύρο 

Οι ταξιδιώτες που είναι εξοικειωμένοι με τον προορισμό δίνουν έμφαση σε εξειδικευμένες ιδιότητες 
(διασκεδαστική, συναρπαστική) και εικόνες (εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, νεοκλασικές κατοικίες), σε 
αντίθεση με τους λιγότερο εξοικειωμένους ταξιδιώτες που συνδέουν τον προορισμό με πάγια 
χαρακτηριστικά που συναντώνται σε κυκλαδίτικους προορισμούς (παραδοσιακή, ήσυχη, καλοκαιρινός 
προορισμός, θάλασσα και καΐκια, φυσικά τοπία και όμορφες παραλίες).  

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ (1η Φορά) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ                            
(Επαναλαμβανόμενοι) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΠΙΣΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Μοναδική/Ιδιαίτερη 13% 

Φιλική/Φιλόξενη 10% 

Παραδοσιακή 9% 

Καλοκαιρινός προορισμός 7% 

Ασφαλής 6% 

Με ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά 6% 

Φιλική/Φιλόξενη 13% 

Μοναδική/Ιδιαίτερη 12% 

Παραδοσιακή 9% 

Εύκολα προσβάσιμη 7% 

Ασφαλής 6% 

Οικονομικά προσιτή 6% 

Ήσυχη 6% 

Φιλική/Φιλόξενη 13,5% 

Μοναδική/Ιδιαίτερη 13% 

Διασκεδαστική 9% 

Συναρπαστική 8% 

Ασφαλής 7% 

Οικονομικά προσιτή 7% 

Εύκολα προσβάσιμη 6% 

Κυκλαδίτικη κουζίνα / Εύγευστα πιάτα / 
Ποικιλία γαστρονομικών επιλογών 23% 

Θάλασσα και καΐκια 21% 

Φυσικά τοπία και όμορφες παραλίες 15% 

Όμορφη χώρα και ρομαντικά σοκάκια 13% 

Όμορφη χώρα και ρομαντικά σοκάκια 22% 

Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, νεοκλασικές 
κατοικίες 17% 

Θάλασσα και καΐκια 17% 

Κυκλαδίτικη κουζίνα / Εύγευστα πιάτα / 
Ποικιλία γαστρονομικών επιλογών 17% 

Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, 
νεοκλασικές κατοικίες 24% 

Όμορφη χώρα και ρομαντικά 
σοκάκια 18% 

Θάλασσα και καΐκια 15% 

 

11. Πρόθεση επίσκεψης στη Σύρο το 2022 / σύστασης της Σύρου σε συγγενείς και γνωστούς  

Στους πιστούς επισκέπτες, περίπου 3 στους 4 δίνουν υψηλή πιθανότητα να επισκεφτούν τη Σύρο μέσα 
στο 2022. Στους δυνητικούς επισκέπτες, αντίστοιχα, η αναλογία της υψηλής πιθανότητας επίσκεψης 
μειώνεται περίπου στο 1 προς 2. Το στοίχημα έγκειται στη στόχευση του 1 στους 3 ταξιδιώτες, οι οποίοι 
δίνουν μέση πιθανότητα να επισκεφτούν τη Σύρο μέσα στο 2022. 

 ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ (1η Φορά) 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ                
(Επαναλαμβανόμενοι) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΠΙΣΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Πρόθεση επίσκεψης 
στη Σύρο το 2022 

Χαμηλή βαθμολογία 11% 

Μέση βαθμολογία 50% 

Υψηλή βαθμολογία 39% 

Χαμηλή βαθμολογία 13% 

Μέση βαθμολογία 32% 

Υψηλή βαθμολογία 55% 

Χαμηλή βαθμολογία 6% 

Μέση βαθμολογία 21% 

Υψηλή βαθμολογία 73% 

Πρόθεση σύστασης της 
Σύρου σε φίλους και 
γνωστούς 

 Χαμηλή βαθμολογία 2% 

Μέση βαθμολογία 13,5% 

Υψηλή βαθμολογία 84,5% 

Χαμηλή βαθμολογία 1% 

Μέση βαθμολογία 11% 

Υψηλή βαθμολογία 88% 
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12. Λόγοι μη επίσκεψης στη Σύρο (γενικά ή πρόσφατα) 

ΜΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ (1η Φορά) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

● Άλλοι προορισμοί ήταν πιο ελκυστικοί 21% 

● Το ταξιδιωτικό κόστος 17% 

● Ανησυχία για τον COVID-19 γενικά όσον αφορά τα ταξίδια 
15% 

● Προσωπικοί λόγοι 14% 

● Έλλειψη πληροφόρησης 13% 

● Ανησυχία για τον COVID-19 συγκεκριμένα στον προορισμό 
8,5% 

● Δύσκολη πρόσβαση 8% 

● Έλλειψη καταλυμάτων 4% 

● Προσωπικοί λόγοι 28% 

● Το ταξιδιωτικό κόστος 16% 

● Άλλοι προορισμοί ήταν πιο ελκυστικοί 15% 

● Έλλειψη πληροφόρησης 13% 

● Ανησυχία για τον COVID-19 γενικά όσον 
αφορά τα ταξίδια 13% 

● Δύσκολη πρόσβαση 6% 

● Ανησυχία για τον COVID-19 συγκεκριμένα 
στον προορισμό 5% 

● Έλλειψη καταλυμάτων 1,5% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ/ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Γ.1 Έρευνα με Live Polls στο Πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης 

Στις 16 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη, έλαβε χώρα η πρώτη 
συνάντηση εργασίας, με τη συμμετοχή φορέων, επιχειρήσεων και μελών της τοπικής κοινωνίας. Λόγω των 
μέτρων προφύλαξης κατά της πανδημίας του Covid, περισσότεροι από 30 εκπρόσωποι συμμετείχαν στις 
εργασίες μέσω τηλεδιάσκεψης και 15 εκπρόσωποι συμμετείχαν δια ζώσης. 

Οι εργασίες περιλάμβαναν σειρά παρουσιάσεων σε σχέση με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς και 
δευτερογενούς έρευνας, καθώς και εμβόλιμες ενότητες με ζωντανές ψηφοφορίες (Live Polls) επί 
συγκεκριμένων θεμάτων. Για τη διενέργεια των Live Polls χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Slido, ενώ η 
κατανομή των ερωτήσεων έγινε ανά στρατηγικό πυλώνα σε σχέση με την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την 
προώθηση του προορισμού 

Γ.2 Αποτελέσματα Έρευνας με Live Polls 

1. Με βάση το επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης στη Σύρο, τοποθετήστε τις παρακάτω 
δράσεις/ενέργειες σε σειρά προτεραιότητας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη διαχείριση του 
προορισμού στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια (1 η πρώτη επιλογή, 7 η τελευταία επιλογή): 

a. Αύξηση των ροών επισκεπτών κατά τη διάρκεια της off-peak περιόδου (Οκτώβριος με 
Απρίλιος) (5,19) 

b. Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της υπερσυγκέντρωσης ροών 
επισκεπτών σε συγκεκριμένα σημεία κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής (4,71) 

c. Εμπλουτισμός και αναβάθμιση της πληροφόρησης που έχουν οι επισκέπτες για τη Σύρο 
τόσο πριν την άφιξη τους όσο και κατα τη διαμονή τους. (3,71) 

d. Ανάπτυξη προγράμματος διαχείρισης ροών επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αιχμής (peak season) για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (3,26) 

e. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τις επικείμενες 
δράσεις του σχεδίου διαχείρισης και προώθησης και τα οφέλη από την τουριστική 
ανάπτυξη. (3,26) 

f. Χρήση εναλλακτικών Μέσων Μεταφοράς και περιορισμός χρήσης του αυτοκινήτου σε 
κατά τόπους/περιοχές (3,16) 

g. Επέκταση της υιοθέτησης πρακτικών πράσινης/κυκλικής οικονομίας από τους φορείς και 
τις επιχειρήσεις στον τουρισμό (2,58) 

2. Επιλέξτε έως τέσσερις από τις παρακάτω δράσεις/ενέργειες οι οποίες πιστεύετε ότι μπορούν να 
αποφέρουν τα σημαντικότερα οφέλη για τον προορισμό: 

a. Δημιουργία θεματικών διαδρομών και περιηγήσεων που θα προσφέρουν ολοκληρωμένες 
εμπειρίες σε διαφορετικούς τύπους επισκεπτών (69%) 

b. Περισσότερες ευκαιρίες για επισκέπτες που ενδιαφέρονται για δραστηριότητες στην 
ύπαιθρο (π.χ. hiking, ποδηλασία, θαλάσσια σπορ) (59%) 

c. Βελτίωση της πληροφόρησης και της ερμηνευτικής εμπειρίας που αποκομίζουν οι 
επισκέπτες σε χώρους πολιτισμού και φυσικής κληρονομιάς (π.χ. μπροσούρες, 
ιστοσελίδες, χάρτες, επεξηγηματικές πινακίδες) (53%) 
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d. Περισσότερες ευκαιρίες για να γνωρίσουν οι επισκέπτες την πολιτιστική κληρονομιά της 
Σύρου (π.χ. μουσεία, θεματικές εκδηλώσεις) (47%) 

e. Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της εμπειρίας που αποκτούν οι επισκέπτες σε σημεία 
ενδιαφέροντος από διαφορετικούς οικισμούς (π.χ. προσόψεις κτιρίων, χώροι υποδοχής 
σε αξιοθέατα) (41%) 

f. Βελτίωση της σήμανσης για την καθοδήγηση των επισκεπτών σε διαφορετικά σημεία 
ενδιαφέροντος (41%) 

g. Περισσότερες ευκαιρίες για να γνωρίσουν οι επισκέπτες τα τοπικά προϊόντα και τη 
γαστρονομία στη Σύρο (38%) 

h. Περισσότερες ευκαιρίες για να επισκεφθεί το κοινό ειδικές υποδομές στην ύπαιθρο της 
Σύρου (π.χ. Οινοποιεία, τυροκομία, αγροκτήματα) (34%) 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις τουριστικής προβολής από φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, επιλέξτε έως 5 ενέργειες οι οποίες πιστεύετε ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην 
αποτελεσματική προώθηση της Σύρου τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια  

a. Marketing | Στρατηγικές Συνεργασίες: Ανάπτυξη ή Ενίσχυση συνεργασίας Δήμου Σύρου 
και φορέων του νησιού με Tour Operators, Εταιρείες Κρουαζιέρας και Online Travel 
Agencies (πχ. Booking.com, Expedia, TripAdvisor, GetYourGuide, Viator κλπ) (68%) 

b. Marketing | Στρατηγικές Συνεργασίες: Ανάπτυξη ή Ενίσχυση συνεργασίας Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης και φορέων του νησιού με Marketing Greece και ιδιωτικούς φορείς. (50%) 

c. Marketing | Website: Αναβάθμιση/Βελτίωση της λειτουργίας και του περιεχομένου του 
επίσημου website του προορισμού (46%) 

d. Marketing | Στρατηγικές Συνεργασίες: Σύσταση και Λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης & 
Προβολής Σύρου με τη συμμετοχή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. (46%) 

e. Marketing | Social Media: Αναβάθμιση/Βελτίωση του περιεχομένου στα επίσημα social 
media του προορισμού (43%) 

4. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε έως 5 λέξεις για να περιγράψετε τη Σύρο: «Η Σύρος είναι…»: 

a. Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, νεοκλασικές κατοικίες (96%) 

b. Με ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά (83%) 

c. Φεστιβάλ/Μουσικές παραστάσεις/Θέατρο (75%) 

d. Ασφαλής (63%) 

e. Μοναδική/ιδιαίτερη (53%) 

f. Φιλική/Φιλόξενη (43%) 

g. Όμορφη Χώρα και ρομαντικά σοκάκια (43%) 

h. Κυκλαδίτικη κουζίνα / Εύγευστα πιάτα / Ποικιλία γαστρονομικών επιλογών (39%) 

i. Για όλες τις εποχές (33%) 

j. Για οικογένειες και παιδιά (33%) 

5. Ποιες είναι οι 3 πρώτες εικόνες που σας έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεστε τη Σύρο;  
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a. Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, νεοκλασικές κατοικίες (96%) 

b. Φεστιβάλ/Μουσικές παραστάσεις/Θέατρο (75%) 

c. Όμορφη Χώρα και ρομαντικά σοκάκια (43%) 

d. Κυκλαδίτικη κουζίνα / Εύγευστα πιάτα / Ποικιλία γαστρονομικών επιλογών (39%) 

e. Αξιοθέατα/Μουσεία (25%) 

f. Φυσικά τοπία & όμορφες παραλίες (11%) 

g. Θάλασσα και καΐκια (7%) 

6. Ποιες τέσσερις κατηγορίες επισκεπτών θεωρείτε ότι μπορούν να προσφέρουν τα σημαντικότερα 
οφέλη στη Σύρο ως τουριστικό προορισμό στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια; 

a. Επισκέπτες με κύριο ενδιαφέρον για δραστηριότητες/εμπειρίες σε σχέση με την 
πολιτιστική κληρονομιά (75%) 

b. Επισκέπτες σε διακοπές παραθεριστικού τουρισμού (64%) 

c. Χρήστες σκαφών αναψυχής (54%) 

d. Επισκέπτες με κύριο ενδιαφέρον για δραστηριότητες/εμπειρίες στην ύπαιθρο (46%) 

e. Επιβάτες κρουαζιέρας (43%) 

f. Επισκέπτες με κύριο ενδιαφέρον για εμπειρίες θρησκευτικού τουρισμού (36%) 

g. Επισκέπτες με κύριο ενδιαφέρον για δραστηριότητες/εμπειρίες σε σχέση με τη γαστρονομία (29%) 

h. Ζευγάρια που ετοιμάζονται να παντρευτούν/στον μήνα του μέλιτος (21%) 

7. Σε 1-2 προτάσεις περιγράψτε έναν στόχο/επίτευγμα ή/και δράση/ενέργεια για την ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα θέλατε ή πιστεύετε ότι πρέπει να 
επιτύχει/υλοποιήσει η Σύρος ως προορισμός μέσα στα επόμενα 3 έως 5 έτη.  

a. Η σύνδεση πολιτισμού -τουρισμού παραμένει ένα σημαντικό ζητούμενο μεταξύ των δύο 
και ξεκινά πρωτίστως από την ταυτότητα προορισμού που κατα τη γνώμη μου είναι από 
τις σημαντικότερες στρατηγικές για τη στόχευση προσέλκυσης κοινού το οποίο είναι πιο 
έμπειρο και απαιτητικό αυξάνοντας τις πιθανότητες του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
Εξειδικευμένη στόχευση. 

b. Φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, με καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, καθ' όλη 
τη διάρκεια του έτους, ώστε αυτό να αποτελέσει λόγος επίσκεψης του νησιού ακόμη και 
από αλλοδαπούς επισκέπτες 

c. Άμεση σύνδεση της τοπικότητας με τον τουρισμό, οι δύο πόλεις του νησιού ένα live 
museum, ο ντόπιος θα πρέπει να μη χάσει την ποιότητα ζωής του κατά τους μήνες 
αιχμής ώστε να μπορέσει να γίνει ένας ιδανικός οικοδεσπότης.  

d. Ενσυναίσθηση ως προς την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

e. Δημιουργία θεματικών διαδρομών και περιηγήσεων για να ανακαλύψει ο επισκέπτης τη 
μοναδικότητα του νησιού της Σύρου όλες τις εποχές του χρόνου σε 3 βασικούς άξονες: 
την ύπαιθρο, τη γαστρονομία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. 
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f. Μεγαλύτερο σεβασμό στον μόνιμο κάτοικο αλλά και τον επισκέπτη, δημιουργία 
περιβάλλοντος και προϋποθέσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων, 
οπωσδήποτε αποσυμφόρηση του αστικού ιστού και εγκατάλειψη του 
αυτοκινητοκεντρικού μοντέλου που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια. Αναβάθμιση 
του αστικού ιστού αλλά και των κοντινών σε αυτόν υποβαθμισμένων  περιοχών που 
γενικά δίνουν την εικόνα μιας πόλης που βρίσκεται σε παρακμή. 

g. Επέκταση της τουριστικής σεζόν. Αυτό βέβαια συνεπάγεται με εκπαίδευση των 
επιχειρήσεων, να κατανοήσουν ότι η σεζόν δεν είναι 2-3 μήνες.   

h. Επέκταση της τουριστικής περιόδου με ανάπτυξη θεματικού τουρισμού και στόχευση σε 
συγκεκριμένα κοινά. 

i. Την στοχευμένη προσέγγιση ξένων επισκεπτών με στόχο την άμεση επέκταση της 
τουριστικής περιόδου. 

j. Θα ήθελα να πετύχει total quality στις βασικές υποδομές (διάθεση νερού χωρίς 
προβλήματα, καθαριότητα και άφθονο parking) για την ικανοποίηση των επισκεπτών σε 
περιόδους όχι μόνο αιχμής.  

k. Ισόρροπη ανάπτυξη βιομηχανικού και τουριστικού τομέα, με σεβασμό στο περιβάλλον 
και στην πολιτιστική κληρονομιά. 

l. "ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

m. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΤΟς ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΡΑΚΙΑ 

n. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ" 

o. Προώθηση του νησιού και αύξηση της  τουριστικής σεζόν . Καλό θα ήταν να αναδείξουμε 
το ακατέργαστο διαμάντι που λέγεται Σύρος, την ομορφιά της και την ιστορία της 

p. Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος έτσι ώστε αφενός να διασωθεί η αρχιτεκτονική 
κληρονομιά και αφετέρου να αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού. 

q. Αξιοποίηση των περιπατητικών διαδρομών (πιστοποίηση! Ανάδειξη Γεωλογικού 
ενδιαφέροντος μονοπατιών) 

r. Επέκταση τουριστικής σεζόν, αύξηση της κρουαζιέρας 

s. Ενίσχυση κοινωνικής επιχειρηματικότητας με στόχο την ανάπτυξη προϊόντος που θα 
δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής της τοπικής κοινωνίας 
ενώ ταυτόχρονα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα. Έτσι δημιουργούνται συνεργατικά 
σχήματα που ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό και δημιουργούν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. 

t. Επέκταση σεζόν  

u. Επέκταση της τουριστικής σεζόν και προσέλκυση τουριστών από το εξωτερικό. 

v. Άνοιγμα τουριστικής περιόδου και περισσότερη προσέλκυση επισκεπτών 

w. Προώθηση κτιριακού πλούτου Ερμούπολης προς τουριστική αξιοποίηση  
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