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Το έργο SMART αποσκοπεί στην 
υποστήριξη της τόνωσης των κατάλληλων 
δεξιοτήτων, της ανθεκτικότητας και των 
ασφαλών εμπειριών για τη βιομηχανία 
του βιώσιμου τουρισμού. Αυτό θα 
επιτευχθεί με τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και της προώθησης των 
ψηφιακών δεξιοτήτων, της 
συνδεσιμότητας  και της 
διαλειτουργικότητας. Το SMART είναι η 
απάντηση σε μια πραγματική ανάγκη για 
περισσότερα υλικά που χρειάζονται οι 
επαγγελματίες για να προσαρμοστούν σε 
μια νέα αγορά εργασίας μέσω οριζόντιων 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Το SMART στοχεύει επίσης στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα του βιώσιμου τουρισμού 
για τις επιχειρήσεις, την κοινότητα και το 
περιβάλλον. Το SMART ενθαρρύνει τους 
ενδιαφερόμενους φορείς του τουρισμού 
να επενδύσουν στην αναβάθμιση 
επανακατάρτιση του προσωπικού, καθώς 
και να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και 
τις δημόσιες αρχές στην ανάπτυξη και 
προώθηση πιο περιβαλλοντικά βιώσιμων 
προορισμών. Το SMART στοχεύει να 
υποστηρίξει τους προορισμούς που 
επιθυμούν να αναπτύξουν μια πιο έξυπνη 
και βιώσιμη τουριστική προσφορά και που 
θέλουν να γίνουν πιο ευέλικτοι. Ως 
αποτέλεσμα, το SMART στοχεύει να 
συμβάλει στη βιώσιμη ανάκαμψη μετά 
την COVID-19 για τους επαγγελματίες του 
τουρισμού και τους προορισμούς τους. 

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε 
επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα 
του τουρισμού ή στην ψηφιοποίηση, όπως 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις/τουριστικές 
οργανώσεις, τουριστικά γραφεία και 
φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος 
που ενδιαφέρονται για τη διαχείριση 
βιώσιμων τουριστικών προορισμών. 
Επίσης απευθύνεται σε φορείς παροχής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων 
στον τομέα του τουρισμού και της 
φιλοξενίας, εκπαιδευτικά κέντρα, 
κοινοτικές οργανώσεις και ΜΚΟ. 

Το εγχειρίδιο παρέχει μια επισκόπηση των 
δεσμών μεταξύ της ψηφιοποίησης και της 
αειφορίας στον τουρισμό, καθώς τα 
ψηφιακά εργαλεία και η ψηφιοποίηση 
του τουρισμού μπορούν, αν εφαρμοστούν 
έξυπνα, να συμβάλουν σημαντικά στην 
προώθηση της αειφορίας στον τουριστικό 
τομέα. Στο πλαίσιο του εγγράφου 
"Transition Pathway for Tourism" που 
δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2022, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει διάφορες 
προτεραιότητες για το μέλλον του 
τουρισμού και όλες λαμβάνουν υπόψη

την περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
και την κλιματική ουδετερότητα (που 
αναφέρεται ως πράσινη μετάβαση). Ως εκ 
τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται 
επίσης για την επιτάχυνση της ψηφιακής 
μετάβασης του τουριστικού τομέα. 

Τα τρία προφίλ χωρών, της Γαλλίας, της 
Ισπανίας και της Ελλάδας, παρέχουν μια 
επισκόπηση των τουριστικών πολιτικών 
και μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο 
κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις τρέχουσες 
προκλήσεις γύρω από τις ανάγκες που 
συνδέονται με τη διπλή μετάβαση στον 
τουρισμό. Η διακυβέρνηση, η 
χρηματοδότηση και οι επενδύσεις από 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
αποτελούν βασικές μεταβλητές που 
διαμορφώνουν μια επιτυχημένη 
μετάβαση. 

Στη συνέχεια, το εγχειρίδιο εξετάζει τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη 
συλλογή βέλτιστων πρακτικών και τα είδη 
των πρακτικών που εντοπίστηκαν από 
τους εταίρους του έργου. Υπάρχει ένας 
τεράστιος αριθμός διαφορετικών 
διαθέσιμων εργαλείων, ωστόσο, η έρευνα 
των εταίρων του έργου οδήγησε στο
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συμπέρασμα ότι τελικά τα περισσότερα 
από αυτά μπορούν να ενταχθούν στην 
κατηγορία είτε των εφαρμογών για κινητά 
τηλέφωνα, είτε των διαδικτυακών 
πλατφορμών είτε σε μερικές άλλες 
κατηγορίες, όπως για παράδειγμα ειδικό 
λογισμικό. Στο πλαίσιο του έργου της 
αναζήτησης καλών παραδειγμάτων 
διαδικτυακών πλατφορμών, οι εταίροι 
εντόπισαν επίσης διαδικτυακά 
προγράμματα κατάρτισης και μαθήματα 
για επαγγελματίες του τουρισμού ή για 
όσους (συμπεριλαμβανομένων των 
φοιτητών) επιθυμούν να ξεκινήσουν μια 
καριέρα στον βιώσιμο τουρισμό ή να 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. 

Η κατανόηση των αναγκών και η επιλογή 
των κατάλληλων εργαλείων που 
υποστηρίζουν μια τουριστική επιχείρηση 
και τη δραστηριότητά της μπορεί να 
αποτελέσει πρόκληση, δεδομένου του 
τεράστιου αριθμού εργαλείων που 
διατίθενται στην αγορά. Κάθε περίπτωση 
πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά για να 
βρεθεί η καταλληλότερη λύση. Ως 
αποτέλεσμα, οι βέλτιστες πρακτικές μας 
προορίζονται ως παραδείγματα 
έμπνευσης που καλύπτουν διάφορους 
τομείς που υποστηρίζουν τον βιώσιμο 
τουρισμό. Συνδέονται σε γενικές γραμμές 
με τα κριτήρια του GSTC, όπως η βιώσιμη 
διαχείριση επιχειρήσεων, η προώθηση 
τοπικών προϊόντων, η προώθηση της 
βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης, η 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, η 
προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, η κυκλική οικονομία, η 
προστασία και διατήρηση του 
περιβάλλοντος. 

Η κύρια ανάγκη που εντοπίστηκε όσον 
αφορά την υιοθέτηση των ψηφιακών 
εργαλείων από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις είναι η έλλειψη 
συνειδητοποίησης της συμβολής τους στη 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του τομέα που 
παρουσιάζουν οι επαγγελματίες και οι 
εργαζόμενοι. Οι επαγγελματίες του 
τουρισμού έχουν πρόσβαση σε 
περιορισμένες και συχνά διάσπαρτες 
πληροφορίες σχετικά με την ποικιλία των 
διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και 
σχετικά με τον αντίκτυπό τους προς τη 
βιωσιμότητα, λόγω του γεγονότος ότι 
σχεδόν όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις 
είναι μικρομεσαίες με περιορισμένες 
δυνατότητες όσον αφορά εξειδικευμένους 
ανθρώπινους πόρους. Οι ψηφιακές 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
υιοθέτηση και τη χρήση συγκεκριμένων 
εργαλείων είναι επίσης μια άλλη κύρια 
διαπιστωμένη ανάγκη μεταξύ των 
επαγγελματιών του τουρισμού. 

Τέλος, το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης 
ορισμένες προτάσεις για την υποστήριξη 
των εκπαιδευτών στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων 
με τη χρήση της συλλογής βέλτιστων 
πρακτικών SMART στην τάξη ή την 
ενσωμάτωσή της στο διδακτικό τους 
υλικό. 



6 



7 

 
 
 
 

2. Ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα
στον τουρισμό
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2.1 Εισαγωγή στις προτεραιότητες 
της ψηφιοποίησης και της 
βιωσιμότητας για τον τουρισμό 

Ο τουρισμός είναι ένας από τους 
σημαντικότερους οικονομικούς τομείς 
παγκοσμίως. Αποτελεί την τρίτη 
μεγαλύτερη κατηγορία εξαγωγών (μετά τα 
καύσιμα και τα χημικά) και το 2019 
αντιστοιχούσε στο 7% του παγκόσμιου 
εμπορίου. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ο 
τουρισμός είναι επίσης ένας από τους 
τομείς που επηρεάζονται περισσότερο 
από την πανδημία Covid- 19, 
επηρεάζοντας τις οικονομίες, τα μέσα 
διαβίωσης, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις 
ευκαιρίες σε όλες τις ηπείρους. Όλα τα 
τμήματα της τεράστιας αξιακής αλυσίδας 
του έχουν επηρεαστεί (1).  

Ο ΟΗΕ προσφέρει ένα σχέδιο δράσης για 
τον μετασχηματισμό του τουρισμού με 
πέντε τομείς προτεραιότητας. Πρώτον, 
υπάρχει ανάγκη διαχείρισης της κρίσης 
και άμβλυνσης των κοινωνικοοικονομικών 
συνεπειών της στα μέσα διαβίωσης των 
πληθυσμών, ιδίως στην απασχόληση και 
την οικονομική ασφάλεια των γυναικών. Ο 
ΟΗΕ συνιστά την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της 
ευελιξίας, την προώθηση της καινοτομίας 
και της ψηφιοποίησης του τουριστικού 
οικοσυστήματος, καθώς και την 
προώθηση της βιωσιμότητας και της 
πράσινης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. 
Τέλος, ο ΟΗΕ προτείνει τη δημιουργία 
συμπράξεων και τη συνδιοργάνωση του 
κλάδου για τον μετασχηματισμό του 
τουρισμού και την επίτευξη των SDGs (1). 

Στο πλαίσιο του εγγράφου "Transition 
Pathway for Tourism" που δημοσιεύθηκε 
στις αρχές του 2022 (2), η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καθορίζει διάφορες 
προτεραιότητες για το μέλλον του 
τουρισμού και όλες λαμβάνουν υπόψη την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την 

κλιματική ουδετερότητα (που αναφέρεται 
ως πράσινη μετάβαση). Μια άλλη πτυχή 
του τουρισμού, για την οποία εργάζεται η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνδέεται σταθερά 
με την επιτάχυνση της ψηφιακής 
μετάβασης του τουριστικού τομέα. 

Για να επιτύχει τις φιλοδοξίες της που 
συνδέονται με τις προαναφερθείσες 
προτεραιότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να ακολουθήσει τους στόχους που 
ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της Πράσινης 
Συμφωνίας, φιλοδοξώντας να καταστήσει 
την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά 
ουδέτερη ήπειρο έως το 2050 (3). Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία απαιτεί 
μια τυποποιημένη μέθοδο για την 
τεκμηρίωση των πράσινων ισχυρισμών 
μέσω της οικονομικής προσαρμογής στην 
ψηφιακή εποχή και της προώθησης της 
ισότητας και της κοινωνικής ένταξης. Για 
να πραγματοποιηθεί αυτή η πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση, ο τουρισμός στην 
Ευρώπη θα πρέπει να λειτουργήσει ως η 
πρότυπη δραστηριότητα της βιώσιμης 
περιβαλλοντικής μετάβασης. 

Μετά την κρίση του Covid-19 και τις 
συνέπειές της στον τουρισμό, είναι η 
κατάλληλη στιγμή για την εφαρμογή 
αλλαγών στον κλάδο. Πράγματι, ο 
τουρισμός ήταν ένας από τους τομείς που 
επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση 
Covid-19 και με το 82% των Ευρωπαίων να 
είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τις 
ταξιδιωτικές τους συνήθειες για πιο 
βιώσιμες επιλογές, αυτό σημαίνει ότι 
υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία για την 
επίτευξη ορισμένων από τους στόχους 
βιωσιμότητας του τομέα. Το ένα τρίτο των 
Ευρωπαίων θα ήταν μάλιστα έτοιμο να 
πληρώσει περισσότερα για να στηρίξει την 
τοπική φύση και τις τοπικές κοινότητες (4), 
αν και τα διάφορα στοιχεία που 
συλλέγονται από διαφορετικούς 
οργανισμούς σε διαφορετικές χώρες 
διαφέρουν. 
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Ένας από τους τομείς εστίασης για την 
ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα του 
τουρισμού είναι η καλύτερη και 
καινοτόμος χρήση των δεδομένων για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτομίας των τουριστικών υπηρεσιών. 
Αποτελεί πρόκληση για τους τουρίστες να 
βρίσκουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά 
με το επίπεδο βιωσιμότητας των 
τουριστικών προσφορών στην αγορά. 
Έτσι, αυτό καθιστά την προσβασιμότητα 
του βιώσιμου τουρισμού προτεραιότητα 
για την ανάπτυξη και την προσέλκυση 
περισσότερων καταναλωτών (4). 

Μια ακόμη προτεραιότητα και ανάγκη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία συνδέεται 
επίσης στενά με τους στόχους του έργου 
SMART, είναι η αντιμετώπιση της 
έλλειψης γνώσεων σχετικά με την 
ανταλλαγή υφιστάμενων ορθών 
πρακτικών μεταξύ πολύ μικρών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της 
δυσκολίας πρόσβασης στα εργαλεία για 
την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών (2). Οι 
πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις δεν έχουν γνώση των 
υφιστάμενων ορθών πρακτικών και δεν 
έχουν πρόσβαση σε εργαλεία για την 
εφαρμογή τους, γεγονός που αποτελεί 
πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί 
προκειμένου να βοηθηθεί η βιώσιμη και 
ψηφιακή μετάβασή τους. Χρειάζονται 
επίσης εργαλεία και τεχνολογίες για να 
καταστεί η εφαρμογή της μεθόδου του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος πιο 
φιλική προς το χρήστη για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Εκτός από την έλλειψη γνώσεων, οι 
τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
χρειάζονται επίσης περισσότερες 
ευκαιρίες για την ανταλλαγή πρακτικών 
γνώσεων με ομολόγους τους και, ως εκ 
τούτου, αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό 
εμπόδιο στην υιοθέτηση νέων πρακτικών. 
Η πορεία ψηφιακής μετάβασης θα πρέπει 
να θέσει ως προτεραιότητα την ανάγκη 

παροχής αποτελεσματικότερων 
μηχανισμών υποστήριξης και μάθησης 
μεταξύ των ΜΜΕ εντός και μεταξύ των 
προορισμών, καθώς και μεταξύ των 
οργανισμών διαχείρισης προορισμών 
(DMO) (2). 

Μια άλλη προτεραιότητα για τον τουρισμό 
πρέπει να είναι η ανάδειξη των τοπικών 
κοινοτήτων σε βασικούς παράγοντες για 
την τουριστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο των 
τοπικών κοινοτήτων, ο τουρισμός μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τοπικές 
ανανεώσιμες εισροές στο ενεργειακό 
μείγμα. Οι τουριστικές περιοχές που 
παρουσιάζουν υψηλή εποχιακή ζήτηση 
μπορούν να αυξήσουν την κυκλικότητα, 
την ενεργειακή ασφάλεια και να 
παράγουν δευτερογενές εισόδημα όλο το 
χρόνο με έργα που βασίζονται σε τοπικές 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέσω των 
προσεγγίσεων της κοινωνικής οικονομίας, 
οι τοπικές κοινότητες θα βρίσκονται στο 
επίκεντρο της μετάβασης προς τον 
βιώσιμο τουρισμό (2). 

Τα δεδομένα στον τουρισμό είναι εξίσου 
σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Πράγματι, οι τουριστικοί φορείς 
παράγουν συνεχώς δεδομένα, 
δημιουργώντας μεγάλο όγκο δεδομένων 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για την καλύτερη αντιστοίχιση της 
τουριστικής προσφοράς και ζήτησης και τη 
δημιουργία νέων τύπων υπηρεσιών. Οι 
διαλειτουργικές τεχνικές προδιαγραφές 
για την κοινή χρήση δεδομένων στον 
τουρισμό θα μπορούσαν επίσης να 
διευκολύνουν την κοινή χρήση δεδομένων 
με άλλα οικοσυστήματα και να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας κοινής 
γλώσσας και ενός πλαισίου 
διακυβέρνησης για τη χρήση δεδομένων, 
το οποίο αποτελεί τομέα προτεραιότητας 
για την ψηφιακή μετάβαση στον 
τουρισμό. Η ευρωπαϊκή οικονομία των 
δεδομένων θα πρέπει να ενσωματώσει 
τον τουρισμό, αλλά για να γίνει αυτό 
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πρέπει όλοι οι φορείς, οι χρήστες και οι 
πάροχοι να συνεργαστούν και ο χώρος 
δεδομένων για τον τουρισμό θα πρέπει να 
παρέχει διαλειτουργικότητα μεταξύ κάθε 
ενδιαφερόμενου (2). 

Οι προτεραιότητες της ψηφιοποίησης και 
της βιωσιμότητας για τον τουρισμό θα 
είναι η ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων 
δεξιοτήτων, κάτι που προωθεί το έργο 
SMART στο πλαίσιο των προσπαθειών 
διάδοσης και των αποτελεσμάτων του 
έργου. Οι σημερινοί και μελλοντικοί 
επαγγελματίες του τουρισμού χρειάζονται 
τόσο βασικές όσο και προηγμένες 
ψηφιακές δεξιότητες. Θα μπορούσαν να 
αναπτυχθούν προσεγγίσεις ψηφιακών 
δεξιοτήτων ειδικά για τον τουρισμό με 
βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών 
δεξιοτήτων, το οποίο παρέχει 
καθοδήγηση των διαφόρων στοιχείων που 
πρέπει να περιλαμβάνονται για 
διαφορετικούς τύπους στόχων. Ωστόσο, οι 
φορείς του τουρισμού χρειάζονται επίσης 
δεξιότητες για την κατανόηση των 
στοιχείων της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας. Αυτές οι δεξιότητες 
μπορούν να τους βοηθήσουν να 
αναγνωρίσουν πώς η αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της αειφορίας θα μπορούσε 
επίσης να προσφέρει νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες με τους ολοένα και πιο 
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους 
πελάτες. Το πρόσφατα δημοσιευμένο 
πλαίσιο GreenComp προσφέρει επίσης 
μια δομή που μπορεί να αποτελέσει πεδίο 
δράσης για τη χρήση της ψηφιοποίησης 
για την προώθηση της αειφορίας. 

2.2 Εισαγωγή στον ρόλο των 
ψηφιακών εργαλείων και 
δεξιοτήτων για τον βιώσιμο 
τουρισμό και στις τάσεις στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως 

Ψηφιοποίηση είναι ο όρος που 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον 
μετασχηματισμό της κοινωνίας και της 
οικονομίας προς έναν πιο ψηφιακό κόσμο. 
Είναι η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών 
για την αλλαγή ενός επιχειρηματικού 
μοντέλου και την παροχή νέων ευκαιριών 
παραγωγής εσόδων και αξίας. Ο ρόλος 
των ψηφιακών εργαλείων στον τουρισμό 
έχει εξελιχθεί και σήμερα τείνει να 
βοηθήσει τις επιχειρήσεις να είναι πιο 
βιώσιμες. Η ενεργοποίηση της 
ψηφιοποίησης στον τουρισμό αποτελεί 
βασική πρόκληση πολιτικής για να 
καταστεί η τουριστική βιομηχανία σε όλο 
τον κόσμο πιο βιώσιμη. Η ψηφιοποίηση 
αναμένεται να συνεχίσει να οδηγεί την 
ταξιδιωτική εμπειρία στην πορεία της 
προς την κατεύθυνση να γίνει πιο εύκολη, 
απρόσκοπτη και υψηλής ποιότητας και με 
τρόπο που να συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ( SDGs) 
(5). 

Ο ρόλος των ψηφιακών εργαλείων έχει 
αλλάξει με την πάροδο των ετών. Η 
ανάπτυξη των τεχνολογιών στον τουρισμό 
ξεκίνησε με την ψηφιοποίηση των 
πωλήσεων και του μάρκετινγκ στο τέλος 
του 20ού αιώνα (1990-2000). Οι 
τουριστικοί οργανισμοί και οι επιχειρήσεις

μπόρεσαν να αξιοποιήσουν 
την τεχνολογία ως εργαλείο μάρκετινγκ με 
την εφεύρεση και τη διάδοση του 
διαδικτύου. Το Διαδίκτυο εδραίωσε τη 
θέση του ως 

βασική πηγή πληροφοριών για τους 
ταξιδιώτες μεταξύ 2000 και 2010. Η 
εμπειρία του επισκέπτη έγινε το επίκεντρο 
των φορέων παροχής τουριστικών

υπηρεσιών με 
εξατομικευμένα προϊόντα και 
εξατομικευμένες εμπειρίες. Η τρίτη φάση 
της ψηφιοποίησης του τουρισμού 
ξεκίνησε από το 2010 με εξελίξεις όπως η 
τεχνολογία cloud, οι κινητές και φορητές 
τεχνολογίες, η επαυξημένη και εικονική 
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πραγματικότητα και το GPS. Οι 
διασυνδέσεις μεταξύ του ψηφιακού και 
του φυσικού κόσμου έγιναν κανόνας και 
αύξησαν την ολοκλήρωση και τη 
διαλειτουργικότητα των ψηφιακών 
συστημάτων. Η εμβέλεια των παρόχων 
τουριστικών υπηρεσιών εξελίχθηκε σε 
παγκόσμιο επίπεδο με την εμφάνιση των 
πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και 
των τρόπων με τους οποίους το διαδίκτυο 
αναπτύχθηκε για να διευκολύνει το 
περιεχόμενο που δημιουργείται από τους 
χρήστες. Αυτές οι εξελίξεις άνοιξαν νέες 
και καινοτόμες ευκαιρίες ανάπτυξης 
προϊόντων για την τουριστική βιομηχανία 
και άνοιξαν το δρόμο για την 
ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα του 
τουρισμού σήμερα. Σύμφωνα με μια 
έρευνα του ΟΟΣΑ για τις 10 
σημαντικότερες προκλήσεις της 
ψηφιοποίησης σε 31 χώρες, οι 3 
σημαντικότερες προκλήσεις για τις 
κυβερνήσεις ήταν πρώτον η έλλειψη 
ευαισθητοποίησης, εφαρμογής και 
επιβολής, δεύτερον η ανεπαρκής 
κατάρτιση, εκπαίδευση και κατάρτιση και 
τέλος ο συντονισμός της διακυβέρνησης 
με πολλούς παράγοντες, πολλούς 
ενδιαφερόμενους και πολλά επίπεδα (6). 

Σήμερα, οι καταναλωτές 
χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες 
καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών τους, 
από την αναζήτηση μέχρι την κράτηση του 
ταξιδιού τους. Η χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο, οι 
υπηρεσίες που βασίζονται στην 
τοποθεσία, η τεχνητή νοημοσύνη, η 
επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα 
και η τεχνολογία blockchain, έχει οδηγήσει 
σε μια τουριστική προσφορά που είναι πιο 
ελκυστική, αποτελεσματική, χωρίς 
αποκλεισμούς και οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά βιώσιμη από την 
προηγούμενη. Έτσι, οι τουριστικές 
επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν γνωστή την 
παρουσία τους στην ψηφιακή σφαίρα. Οι 

μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις είναι 
περισσότερο τεχνολογικά 
προσανατολισμένες από τις 
παραδοσιακές πολύ μικρές και 
μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Το 
χάσμα μεταξύ τους δημιουργεί έλλειψη 
ευκαιριών για την εξάπλωση των 
βιώσιμων τεχνολογικών επιχειρηματικών 
πρακτικών σε όλο τον κόσμο (7). 

Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι οι χώρες της ΕΕ 
παρουσιάζουν διαφορές στην υιοθέτηση 
των ψηφιακών τεχνολογιών στον 
τουρισμό, ιδίως μεταξύ των 
σκανδιναβικών χωρών και των 
ανατολικών και νότιων χωρών (8). Μια 
από τις τάσεις των τελευταίων ετών είναι 
η κοινή χρήση καταλυμάτων και τα 
ψηφιακά εργαλεία συνέβαλαν στη 
διάδοση της τάσης σε όλο τον κόσμο με 
δημοφιλείς εφαρμογές (7). 

Ορισμένες σημαντικές επιπτώσεις στον 
τομέα συνιστούν η ανάπτυξη της έξυπνης 
διευκόλυνσης των ταξιδιών, η οποία 
περιλαμβάνει τη χρήση ενός smartphone 
για κάθε πτυχή του ταξιδιού, από την 
έξυπνη βίζα έως τις κάρτες επιβίβασης. 
Μια άλλη εξέλιξη στον βιώσιμο τουρισμό 
είναι οι έξυπνοι προορισμοί, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν μια στρατηγική για την 
τεχνολογία, την καινοτομία, τη 
βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα 

και  τη συμμετοχικότητα 
σε ολόκληρο τον τουριστικό κύκλο: πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Ένας 
έξυπνος προορισμός είναι επίσης ένας 
προορισμός που έχει κατά νου τόσο τους 
κατοίκους όσο και τους τουρίστες, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολυγλωσσία, 
τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και την 
εποχικότητα στον τουριστικό σχεδιασμό. 
Για όλες αυτές τις εξελίξεις, οι θέσεις 
εργασίας στον τουρισμό θα απαιτούν 
τόσο τεχνικές όσο και προηγμένες 
κοινωνικές δεξιότητες που 
χρησιμοποιούνται για την 
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αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση 
έξυπνων πρωτοβουλιών. Ο μεγαλύτερος 
κοινωνικός αντίκτυπος του ψηφιακού 
μετασχηματισμού στον τουρισμό μπορεί 
να είναι η επίδραση στο εργατικό 

δυναμικό του τομέα, με την ανάγκη 
ανάπτυξης των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας του 
μέλλοντος (5). 
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3. Εθνικά προφίλ: ψηφιακός
τουρισμός για την προώθηση της
βιωσιμότητας στη Γαλλία, την
Ελλάδα και την Ισπανία
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3.1 Γαλλία

3.1.1  Στατιστικά και Γενικές 
Πληροφορίες 

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Γαλλία 
είναι ο κορυφαίος τουριστικός 
προορισμός στον κόσμο. Το 2019, 90 
εκατομμύρια ξένοι τουρίστες ήρθαν για να 
ανακαλύψουν τον πλούτο της φυσικής και

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της 
χώρας και να απολαύσουν μια 
παγκοσμίου φήμης τέχνη ζωής και 
φιλοξενίας. Στη Γαλλία, ο τομέας του 
τουρισμού αντιπροσωπεύει το 8% του 
εθνικού πλούτου. 

Το 2018, ο γαλλικός τουρισμός έσπασε νέο 
ρεκόρ με 89,4 εκατομμύρια ξένους 
επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας την ηγετική 
του θέση στο βάθρο των παγκόσμιων 

προορισμών με αύξηση 3% σε σύγκριση με 
το 2017. Ο συνολικός αριθμός των 
δαπανών των ξένων επισκεπτών αυξήθηκε 
επίσης κατά 5%, με έσοδα 56,2 δισ. ευρώ. 
Το 2021,  37  εκατομμύρια  Γάλλοι  πήγαν 
διακοπές (59%), για συνολικά 98 
εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Αυτό είναι 
όσο και πριν από το COVID-19 (9). Η 
περιφέρεια Ιλ ντε Φρανς είναι η 
περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό 
αναχωρήσεων: 70%. Το περασμένο 
καλοκαίρι, η Γαλλία μπορούσε να 
υπολογίζει στους γείτονές της με τους 
Ευρωπαίους τουρίστες να ξοδεύουν φέτος 
περισσότερα χρήματα στη Γαλλία,   +30% 
για   τους Ολλανδούς, +23% για τους 
Γερμανούς και +12% για τους Βέλγους, 
ενώ οι Κινέζοι, Ιάπωνες ή   Αμερικανοί 
τουρίστες   έχουν  γίνει σπάνιοι το 2021. 
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Κατά τη διάρκεια των διακοπών του 
Οκτωβρίου, το 87% των προορισμών 
παρουσίασε υψηλότερη επισκεψιμότητα 
σε σχέση με το 2020. Η αύξηση αυτή 
αφορά επίσης το 92% των αστικών 
προορισμών, ιδίως με την ανάκαμψη του 
επαγγελματικού τουρισμού (10). 

Η πανδημία COVID-19 έχει άμεσες 
συνέπειες στον τομέα του τουρισμού σε 
όλο τον κόσμο και ιδίως στη Γαλλία, τον 
υπ' αριθμόν ένα παγκόσμιο τουριστικό 
προορισμό. Στη Γαλλία, ο τουριστικός 
τομέας απασχολεί 2 εκατομμύρια άτομα 
και αντιπροσωπεύει το 7,4% του ΑΕΠ. 
Κύρια κινητήρια δύναμη της εθνικής 
οικονομίας, μόνο ο τουρισμός δημιουργεί 
σχεδόν 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
στη Γαλλία και 160 δισεκατομμύρια ευρώ 
έσοδα το 2019 και δεν γλιτώνει από την 
τρέχουσα υγειονομική κρίση. Στις αρχές 
Μαρτίου του 2020, η επιδημία οδήγησε σε 
μείωση της δραστηριότητας στον τομέα 
του τουρισμού κατά 40%, φτάνοντας σε 
πτώση 90% τον Απρίλιο του 2020. Μια 
κατάσταση κρίσης, η οποία επηρέασε 
τομείς όπως τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, 
ο σχολικός τουρισμός, οι εκδηλώσεις και 
οι μεταφορές (11). 

3.1.2 Τουριστική διακυβέρνηση στη 
Γαλλία 

Στη Γαλλία, το Υπουργείο Ευρώπης και 
Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών διαχειρίζονται την 
τουριστική πολιτική. Ο πρωθυπουργός, 
κατά τη διάρκεια της διυπουργικής 
επιτροπής για τον τουρισμό, δίνει οδηγίες 
στα υπουργεία και τις υπηρεσίες που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς που 
σχετίζονται με τον τουρισμό. 

Επιπλέον, δύο εθνικοί φορείς 
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
εφαρμογή των πολιτικών που σχετίζονται 
με τον τουρισμό. Η "ATOUT France" είναι 
υπεύθυνη για την προώθηση του 
προορισμού στο εξωτερικό. Έχει τη νομική 
μορφή ομίλου οικονομικών συμφερόντων 
και ο προϋπολογισμός του κυμαίνεται 
μεταξύ 70 και 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 
δεύτερος φορέας είναι ο " Εθνικός 
Οργανισμός για τα κουπόνια διακοπών" 
που έχει ως στόχο να καταστήσει τις 
διακοπές προσιτές σε όλους. 

Κάθε γαλλική περιφέρεια πρέπει να 
δημιουργήσει μια περιφερειακή επιτροπή 
τουρισμού και να συστήσει μια 
περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη. 
Πρέπει επίσης να συλλέγουν στοιχεία για 
τον τουρισμό, προκειμένου να 
συντονίζουν τις δημόσιες και ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη, την 
προώθηση και την πληροφόρηση του 
τουρισμού. Τα διαμερίσματα έχουν ως 
στόχο να καθορίσουν σχέδια τουριστικής 
ανάπτυξης ακολουθώντας τις υποδείξεις 
των περιφερειών. Τέλος, οι δήμοι έχουν τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα 
τουριστικό γραφείο του οποίου η 
λειτουργία είναι η ενημέρωση των 
τουριστών και η προώθηση των 
τουριστικών υπηρεσιών. 

Για τη βελτίωση της οργάνωσης του 
τουρισμού, συστάθηκε μια Επιτροπή 
Στρατηγικού Τουρισμού, η οποία αποτελεί 
το πλαίσιο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των 
επαγγελματικών κλάδων και για τη 
συνδιαμόρφωση της τουριστικής 
πολιτικής. (11) 
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3.1.3 Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση 

Μετά την κρίση του Covid-19, ο Γάλλος 
πρόεδρος ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την 
ανάκαμψη και τον μετασχηματισμό του 
τουρισμού. Η κυβέρνηση επιθυμεί να 
καταστήσει τη Γαλλία τον κορυφαίο 
προορισμό για βιώσιμο τουρισμό το 2030 

και τον νούμερο ένα ποδηλατικό 
τουριστικό προορισμό και για να επιτύχει 
τους στόχους της εισήγαγε ένα επενδυτικό   
σχέδιο       ύψους       3 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει τη βιώσιμη 
και ψηφιακή μετάβαση του τομέα, τόσο 
με την αναπλήρωση του Ταμείου 
Βιώσιμου Τουρισμού και τη στήριξη της 
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κατασκευής βιώσιμων υποδομών, αλλά 
και με τη στήριξη της ψηφιοποίησης των 
μικρών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας 
κοινότητας Tourism Tech για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης νεοφυών 
επιχειρήσεων και μονοκόρνων 
τουριστικών εκδηλώσεων. 

 Επιπλέον, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα 
σχέδιο αφιερωμένο στη στήριξη των 
ορεινών περιοχών προς την κατεύθυνση

ενός πιο διαφοροποιημένου και 
πιο βιώσιμου τουρισμού (12). Από την 
έναρξη της πανδημίας, η γαλλική 
κυβέρνηση βοήθησε τον τομέα του 
τουρισμού με χρηματοδότηση και 
επενδύσεις. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη των υποδομών 
μεταφορών και στην ενθάρρυνση της 
καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, αλλά 
και στη βελτίωση της κατάρτισης των 
ατόμων που εργάζονται στον τουρισμό 
(13). 

Ο άλλος σημαντικός μετασχηματισμός 
που σχεδιάζεται αφορά την ψηφιακή 
τεχνολογία, η οποία αποτελεί την 
αφετηρία τόσο νέων καινοτόμων 
τουριστικών προϊόντων όσο και καλύτερης 
ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις 
του τομέα, ιδίως τις μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους 
τουριστικούς προορισμούς. Αν η κρίση του 
Covid-19 επιτάχυνε την ψηφιοποίηση των 
μικρών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων του τομέα, η δυσκολία 
πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση 
αυξήθηκε και το χάσμα μεταξύ των 
μικρομεσαίων και των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων του τομέα διευρύνθηκε. 
Έτσι, το σχέδιο της κυβέρνησης καθιστά το 
ψηφιακό εργαλείο και την καινοτομία 
μοχλούς για μια μεγαλύτερη τουριστική 
ελκυστικότητα της Γαλλίας σύμφωνα με 
τις επιταγές της βιωσιμότητας με μια 
ρευστή και ποιοτική εμπειρία για τους 
επισκέπτες και καλύτερη προώθηση των 

περιοχών και των προορισμών. Αυτό 
προϋποθέτει την ειδική υποστήριξη ενός 
οικοσυστήματος καινοτόμων 
επιχειρήσεων αφιερωμένων στις 
τουριστικές δραστηριότητες, ικανών να 
λάμψουν διεθνώς, αλλά και την 
υποστήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των μικρών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα. 

Οι γαλλικές εταιρείες συμμετέχουν επίσης 
στην αλλαγή του τουριστικού τομέα προς 
το καλύτερο και στην προώθηση της 
βιωσιμότητας στη γαλλική τουριστική 
βιομηχανία. Η πρωτοβουλία Net Zero, η 
οποία είναι ένα σχέδιο που υποστηρίζεται 
από τη Γαλλική Υπηρεσία Οικολογικής 
Μετάβασης (ADEME), το γαλλικό 
Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και 21 
μεγάλες εταιρείες, στοχεύει στην 
ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα. Οι 
μεγαλύτεροι όμιλοι πολυτελείας και 
μόδας έχουν υπογράψει τη Χάρτα της 
Βιομηχανίας Μόδας για την Κλιματική 
Δράση. Μέσω της στρατηγικής τους για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, οι εταιρείες 
δεσμεύονται να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και η ψηφιοποίηση ενισχύει 
τη δέσμευσή τους (14). 

Στην περιοχή Hauts-de-France της Γαλλίας, 
όπου εδρεύει ο επικεφαλής εταίρος του 
SMART, EURAKOM, η ADEME εγκαινίασε 
μια ομάδα κοινοπραξίας με την ονομασία 
POT' Hauts-de-France γύρω από την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
"Εδαφικές συμπράξεις του 
προγράμματος δράσης Sustainable 
Tourism Fund France Relance Edition 
2021". Η κοινή φιλοδοξία είναι η 
διαρθρωτική και οικονομική στήριξη των 
περιφερειακών εστιατορίων και 
τουριστικών καταλυμάτων προς την 
κατεύθυνση της αλλαγής της προσφοράς 
και της πρακτικής τους με επίκεντρο την 
οικολογική μετάβαση (15). Οι εταίροι 
αυτής της δράσης είναι η Περιφερειακή 
Επιτροπή Τουρισμού και Συνεδρίων της 
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Hauts-de-France (CRTC), το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Hauts-de-
France (CCI), τα Περιφερειακά Φυσικά 
Πάρκα, o οργανισμός Sublimeurs, το 
Campus des Métiers et de Qualifications 
Tourisme Innovation Hauts-de- France)", ο 
Pas-de-Calais Tourism, ο οργανισμός 
τουριστικής καινοτομίας la Tangente και 
το Μητροπολιτικό Σύμπλεγμα της 
ευρύτερης περιοχής της Αμιένης. 

3.2 Ελλάδα 

3.2.1 Στατιστικά και Γενικές 
Πληροφορίες 

Ο τουρισμός είναι ένας από τους 
σημαντικότερους τομείς της οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας. 
Αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας από 
τη δεκαετία του 1970. Η Ελλάδα 
αποτελούσε ανέκαθεν σημαντικό 
τουριστικό προορισμό και για τον πλούσιο 
πολιτισμό και την ιστορία της (18 μνημεία 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO 
- από τα περισσότερα στην ΕΕ και στον
κόσμο), καθώς και για τη φυσική ομορφιά
της, τον καλό καιρό, τη μεγάλη
ακτογραμμή της, τα πολλά νησιά και τις
παραλίες της.
Το 2019 η Ελλάδα προσέλκυσε έως και
31,3 εκατομμύρια επισκέπτες,
καθιστώντας την μία από τις πιο
επισκέψιμες χώρες στην Ευρώπη και τον
κόσμο, συμβάλλοντας έτσι κατά περίπου
24% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της
χώρας (16), ποσοστό υψηλότερο από τον
μέσο όρο της ΕΕ (17). Ο τομέας
απασχολούσε άμεσα 381.800 άτομα το
2018, αντιπροσωπεύοντας το 10,0% της
συνολικής απασχόλησης στη χώρα.

(18) Ένα σημαντικό ποσοστό, αν ληφθεί
υπόψη ότι δεν περιλαμβάνει τις θέσεις

εργασίας που συνδέονται έμμεσα με τον 
τουρισμό. Είναι επίσης ενδιαφέρον να 
σημειωθεί ότι πάνω από το 99% των 
επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον 
τουρισμό στη χώρα είναι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον μέσο όρο 
της ΕΕ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 
συγκεκριμένες προκλήσεις για τη 
μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και 
ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας του 
τουρισμού. 
Οι τουρίστες από άλλες χώρες της ΕΕ 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα 
των συνολικών επισκέψεων. Οι αγορές της 
Γερμανίας και της Γαλλίας αυξήθηκαν 
σημαντικά το 2018, καταγράφοντας 
συνολικά 4,4 εκατ. και 1,5 εκατ. 
επισκέψεις αντίστοιχα, όπως και οι 
αφίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες που 
έφτασαν το 1,1 εκατ. επισκέψεις. (19) Οι 
εγχώριοι τουρίστες πραγματοποίησαν 5,7 
εκατομμύρια ταξίδια το 2018 και μόνο το 
4,7% αυτών ήταν για επαγγελματικούς 
σκοπούς. Ωστόσο, η πλειονότητα των 
εγχώριων επισκεπτών διέμεινε σε μη 
μισθωμένα καταλύματα, ενώ μόνο το 
34,2% των επισκέψεων χρησιμοποίησε 
καταλύματα επί πληρωμή. Αυτό αποτελεί 
πρόκληση για προορισμούς που 
απευθύνονται κυρίως σε εγχώριους 
επισκέπτες και δεν είναι τόσο δημοφιλείς 
στους διεθνείς τουρίστες (20). 
Οι παραπάνω αριθμοί μειώθηκαν κατά 
περίπου 80% το 2020 λόγω της πανδημίας 
του ιού covid-19 και των επακόλουθων 
μέτρων προστασίας που επιβλήθηκαν. 
Δεδομένου ότι η Ελλάδα 

βασίζεται παραδοσιακά σε μεγάλο βαθμό 
στα έσοδα από τον τουρισμό και τους 
τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό, ο 
αντίκτυπος της πανδημίας και των 
ταξιδιωτικών περιορισμών ήταν σοβαρός 
και πολλές τουριστικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στηρίχθηκαν αποκλειστικά 
στην κρατική στήριξη για την επιβίωσή 
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τους κατά τη διάρκεια του 2020 και του 
2021.
3.2.2 Τουριστική Διακυβέρνηση 
στην Ελλάδα 

Επιβεβαιώνοντας τη σημασία της 
τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, το 
Υπουργείο Τουρισμού είναι υπεύθυνο για 
τη χάραξη και την ανάπτυξη της σχετικής 
πολιτικής. Εισάγει τη νομοθεσία για τον 
τουρισμό, συμφωνεί με το στρατηγικό 
σχέδιο μάρκετινγκ, ενθαρρύνει τις 
επενδύσεις και εργάζεται για τη βελτίωση 
της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας 
του ελληνικού τουρισμού. Το Υπουργείο 
συνεργάζεται στενά με άλλα 
ενδιαφερόμενα υπουργεία και φορείς του 
τουρισμού, όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων και το 
Ερευνητικό Ινστιτούτο Τουρισμού. 

Η υλοποίηση της Στρατηγικής Μάρκετινγκ 
πραγματοποιείται από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), ο οποίος 
λειτουργεί ένα δίκτυο 16 γραφείων στο 
εξωτερικό. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
Ελλάδος είναι ο θεσμοθετημένος 
σύμβουλος της Κυβέρνησης για τον 
τουρισμό, καθώς και η αρμόδια αρχή για 
την επίσημη ταξινόμηση των ξενοδοχείων, 
των δωματίων και των διαμερισμάτων. 

Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι 
περιφέρειες και οι δήμοι σχεδιάζουν και 
υλοποιούν προγράμματα και 
δραστηριότητες για την ανάπτυξη και την 
προώθηση του τουρισμού. Όλες οι 
δραστηριότητες προώθησης απαιτούν την 
έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι εκστρατείες αυτές 
ευθυγραμμίζονται με την εθνική 
στρατηγική.

Οργανόγραμμα των φορέων τουρισμού στην Ελλάδα 

Εικόνα 1 OECD, προσαρμοσμένο από το Υπουργείο Τουρισμού, 2020
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3.2.3 Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση 

Μετά την πρωτοφανή κρίση λόγω της 
πανδημίας, το σχέδιο ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη 
να προωθηθεί μια ισχυρή ανάκαμψη και 
να καταστεί η Ελλάδα έτοιμη για το 
μέλλον. Αναπτύχθηκε καθ' όλη τη 
διάρκεια του 2021 και εγκρίθηκε τελικά 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 
Ιουνίου 2021. Το ολοκληρωμένο σχέδιο με 
την ονομασία "Ελλάδα 2.0", που 
απευθύνεται σε διάφορους 
οικονομικούς τομείς, περιλαμβάνει 17,77 
δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,73 δισ. 
ευρώ σε δάνεια με στόχο να στηρίξει την 
Ελλάδα ώστε να γίνει πιο βιώσιμη, 
ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη 
για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. 

 Ο τομέας του τουρισμού διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του σχεδίου 
και πολλά βασικά έργα έχουν λάβει το 
πράσινο φως. Μεταξύ αυτών είναι (21): 

-την αναβάθμιση των υποδομών των
τουριστικών λιμένων (161,05 εκατ. ευρώ)

-την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και
εγκαταστάσεων ορεινού και χειμερινού
τουρισμού (όπως χιονοδρομικά κέντρα)
και την αναθεώρηση και απλούστευση της
νομοθεσίας που καλύπτει την κατασκευή,
αδειοδότηση και λειτουργία των σχετικών
υποδομών (56,57 εκατ. ευρώ)

-την εισαγωγή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και προγραμμάτων
αναβάθμισης των δεξιοτήτων 18.000
εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού
(43,97 εκατ. ευρώ)

-την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και
ευεξίας και την αξιοποίηση των ιαματικών
πηγών της χώρας (28,46 εκατ. ευρώ)

την ανάπτυξη του καταδυτικού και 
υποβρύχιου τουρισμού (22,05 εκατ. 
ευρώ). 

-τη βελτίωση της διαχείρισης των
προορισμών μέσω της ίδρυσης και
λειτουργίας τοπικών ή περιφερειακών
οργανισμών διαχείρισης προορισμών και
παρατηρητηρίων για τη βιώσιμη
τουριστική ανάπτυξη (18,45 εκατ. ευρώ)

- την προσβασιμότητα των παραλιών σε
άτομα με κινητικά προβλήματα ή
αναπηρίες με την κατασκευή περίπου

250 ημιμόνιμων κατασκευών (17,21 εκατ. 
ευρώ) 

- την ανάπτυξη του καταδυτικού και
υποβρύχιου τουρισμού (22,05 εκατ.
ευρώ).

- την ανάπτυξη ενός δικτύου που θα
συνδέει τους τομείς της γεωργίας-
διατροφής, της γαστρονομίας και του
τουρισμού (με την ονομασία Agri-Food,
Gastronomy and Tourism Interconnection
System - AGTIS), το οποίο θα λειτουργεί ως
οργανισμός διαχείρισης της χώρας για τη
γαστρονομία και τη γεωργία (17,18 εκατ.
ευρώ)

Τον Δεκέμβριο του 2021 το Υπουργείο 
Τουρισμού ψήφισε νομοσχέδιο που 
καθορίζει τις νέες προτεραιότητες για τον 
τομέα, οι οποίες περιλαμβάνουν τον 
καθορισμό των όρων λειτουργίας των 
οργανισμών διαχείρισης και προώθησης 
προορισμών (DMO) και την ανάπτυξη του 
τουρισμού ευεξίας και του βιώσιμου 
τουρισμού (22). 

3.2.4 Τοπικό επίπεδο: Κορινθία και 
Πελοπόννησος 

Στην περιοχή της Κορινθίας στην 
Πελοπόννησο, και πιο συγκεκριμένα γύρω 
από την πόλη του Ξυλοκάστρου, όπου 
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εδρεύει ο εταίρος SMART, Green Village, 
υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις και 
ευκαιρίες για τον τομέα του τουρισμού. Η 
περιοχή δεν προωθείται συγκεκριμένα σε 
διεθνείς τουρίστες- στηρίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στον εγχώριο τουρισμό και κυρίως 
σε άτομα με δεύτερη κατοικία στην 
περιοχή. Επιπλέον, είναι εμφανής η 
εποχικότητα (κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες) του τουρισμού στην περιοχή, και τα 
τελευταία χρόνια η τουριστική περίοδος 
έχει συρρικνωθεί για διάφορους λόγους 
που σχετίζονται κυρίως με τις επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης που συνδέονται με 
τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος 
των εγχώριων τουριστών. Όλα τα 
παραπάνω θέτουν σοβαρές προκλήσεις 
για τη βιωσιμότητα των τουριστικών 
επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, η κοντινή απόσταση από τη 
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και η 
δυνητική πρόσβαση σε ικανό ανθρώπινο 
κεφάλαιο, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι η κάπως υποβαθμισμένη από άποψη 
τουρισμού περιοχή έχει να προσφέρει 
στους τουρίστες μια μεγάλη ποικιλία από 
ομορφιές, όπως παραλίες, βουνά, δάση, 
λίμνες και πολιτιστικά αξιοθέατα, καθώς 
και διάφορα τοπικά προϊόντα, αυξάνει τις 
δυνατότητες για την ανάπτυξη νέων, 
εναλλακτικών τουριστικών προσφορών. 

Επιπλέον, μετά την πρόσφατα 
ψηφισθείσα νομοθεσία, το 2021 
δημιουργήθηκε ένας ειδικός οργανισμός 
διαχείρισης προορισμού με την ονομασία 
Moreas, με σκοπό την προώθηση της 
Πελοποννήσου ως τουριστικού 
προορισμού, και ο δήμος Ξυλοκάστρου - 
Ευρωστίνης αποτελεί μέρος αυτής της 
πρωτοβουλίας (23). 

Έτσι, η εμπλοκή των αρμόδιων φορέων και 
η συμμετοχή ικανών και εξειδικευμένων 
επαγγελματιών του τουρισμού και της 
διαχείρισης προορισμών, οι οποίοι με τη 
σειρά τους θα είναι σε θέση να 

προωθήσουν την ενσωμάτωση ψηφιακών 
εργαλείων για μια πιο αποτελεσματική, 
σύγχρονη και βιώσιμη τουριστική 
προσφορά, θα ξεδιπλώσει πράγματι τις 
δυνατότητες της περιοχής ως βιώσιμο και 
εναλλακτικό τουριστικό προορισμό.   

3.3 Ισπανία 

3.3.1 Στατιστικά και Γενικές 
πληροφορίες 

παγκοσμίως στον τομέα του τουρισμού, ο 
οποίος αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα 
της εθνικής οικονομίας. Κατά την περίοδο 
πριν από την πανδημία, ο τουρισμός έγινε 
ο τομέας που συνεισφέρει τον μεγαλύτερο 
πλούτο στην ισπανική οικονομία, 
αντιπροσωπεύοντας το 14,6% του ΑΕΠ 
εκτός από 2,8 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας, σύμφωνα με έκθεση που 
συνέταξε η επιχειρηματική ένωση World 
Travel & Tourism Council (WTTC) (25). 

Όπως και σε άλλες κορυφαίες τουριστικές 
χώρες παγκοσμίως, ο τομέας αυτός 
επλήγη δραστικά από την πανδημία. Ο 
τομέας του τουρισμού στην Ισπανία 
έκλεισε το 2020 με μια άνευ 
προηγουμένου κατάρρευση. Σύμφωνα με 
τους εργοδότες του κλάδου, το τουριστικό 
ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά σχεδόν 65% 
σε 

σύγκριση με αυτό που καταγράφηκε το 
2019. Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από 
τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, η 
εθνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 10,8 
%. Το 2021, οι οδυνηρές συνέπειες του 
κορονοϊού ήταν ακόμη εμφανείς και το 
ΑΕΠ του τουρισμού μειώθηκε και πάλι, αν 
και αυτή τη φορά κατά 42,8 % (26). 

Το τρέχον έτος 2022 είναι πολύ 
ελπιδοφόρο για τον ισπανικό τουρισμό. Η 
επαναδραστηριοποίηση της παγκόσμιας 
τουριστικής ζήτησης έχει σημαντικό 
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αντίκτυπο στην ισπανική οικονομία: 
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο 
Στατιστικής (INE) τον Απρίλιο, η Ισπανία 
ανέκτησε το 85,4% των διεθνών 
τουριστών σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του 2019 (27). Σύμφωνα με 
στοιχεία της SiteMinder (28), οι κρατήσεις 
ξενοδοχείων για τον μήνα Ιούλιο στην 
Ισπανία είναι κατά 5,5% υψηλότερες από 
τα στοιχεία του ίδιου μήνα του 2019, πριν 
από την πανδημία, ξεπερνώντας τον 
παγκόσμιο μέσο όρο.  

3.3.2 Ψηφιοποίηση του τουριστικού 
τομέα στην Ισπανία 

και τον κλαδικό δείκτη ψηφιοποίησης 
(ICDS), ο τομέας των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί 
να χρησιμεύσει ως τομέας αναφοράς για 
την ψηφιοποίηση (λαμβάνει 67 από τους 
100 βαθμούς). Εάν συγκρίνουμε τους τρεις 
τομείς που συνδέονται στενότερα με τον 
τουρισμό: εμπόριο, διαμονή, μεταφορές 
και αποθήκευση, λαμβάνουν 48, 46 και 42 
βαθμούς αντίστοιχα, γεγονός που 
συνεπάγεται ένα σημαντικό χάσμα σε 
σχέση με τους πιο ψηφιακούς τομείς. 
Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες αυτοί δεν 
είναι εξαιρετικοί, πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι οι επιδόσεις μεταξύ 
2017 και 2020 ήταν πιο θετικές από τον 
μέσο όρο της ισπανικής οικονομίας, 
γεγονός που δείχνει ότι ο τουριστικός 
τομέας βελτιώνει τη σχετική του θέση (29). 

Το ICDS πραγματοποιεί επίσης ανάλυση 
των τομέων της ψηφιοποίησης. Δείχνει ότι 
ο τομέας των καταλυμάτων αποτελεί 
σημείο αναφοράς όσον αφορά τον βαθμό 

ψηφιοποίησης των πελατειακών του 
σχέσεων, χάρη στην ψηφιοποίηση του 
μάρκετινγκ των υπηρεσιών, η οποία 
κερδίζει έδαφος έναντι άλλων 
παραδοσιακών μεθόδων μάρκετινγκ εδώ 
και πολλά χρόνια. Αντίθετα, υπάρχουν 

πολλοί τομείς που πρέπει να βελτιωθούν, 
όπως η ψηφιοποίηση των σχέσεων με 
τους προμηθευτές και τις τράπεζες, καθώς 
και η ψηφιοποίηση των συντελεστών 
παραγωγής (κεφάλαιο και εργασία) (30). 

Η χρήση των τεχνολογιών big data και 
cloud computing από τους ισπανικούς 
τομείς των καταλυμάτων και του λιανικού 
εμπορίου είναι χαμηλότερη από τον μέσο 
όρο της ΕΕ. Επιπλέον, παρουσιάζουν πολύ 
μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 
τεχνολογικό σύνορο (διαφορά σε σχέση με 
την πιο ψηφιοποιημένη ευρωπαϊκή χώρα) 
σε όλες τις περιπτώσεις, γεγονός που 
δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο 
βελτίωσης στις εταιρείες που σχετίζονται 
με τον τουρισμό στην Ισπανία. 

3.3.3 Πολιτικές για βιώσιμο τουρισμό 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τομέας του 
τουρισμού έχει αναπτυχθεί σημαντικά, 
εξελισσόμενος από τον τουρισμό "ήλιος 
και παραλία" σε στρατηγικές που 
επικεντρώνονται περισσότερο στην 
ποιότητα. Η πανδημία οδήγησε την 
κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις νέες. 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας 
και να υιοθετήσει νέες φόρμουλες που θα 
του επιτρέψουν να διατηρήσει και να 
αυξήσει τα αποτελέσματά του. 

Για να λάβει χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της ΕΕ, η Ισπανία 
εκπόνησε το δικό της σχέδιο ανάκαμψης, 
μετασχηματισμού και ανθεκτικότητας 
(PRTR), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς 
μια πλήρη ατζέντα επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων προσδιορίζοντας τους 
στόχους, τους σκοπούς και τους δείκτες 
παρακολούθησης και ελέγχου. 

Η Ισπανία είναι ένας από τους κύριους 
δικαιούχους των ειδικών κονδυλίων της ΕΕ 
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με συνολικό ποσό 140.000 εκατομμυρίων 
ευρώ. 

Ο ισπανικός τουριστικός τομέας βρίσκει 
ιδιαίτερη θέση σε αυτό το σχέδιο μέσω της 
πολιτικής "Εκσυγχρονισμός και 
ψηφιοποίηση του βιομηχανικού ιστού και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
ανάκαμψη του τουρισμού και προώθηση 
μιας Ισπανίας επιχειρηματικού έθνους", 
όπου η συνιστώσα 14 περιγράφει ένα 
σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανταγωνιστικότητα του τουριστικού 
τομέα. 

Το σχέδιο αντιμετωπίζει τον 
εκσυγχρονισμό του ισπανικού 
τουριστικού τομέα από μια στρατηγική και 
ολοκληρωμένη προοπτική, με διάφορους 
τομείς δράσης (31): 

- Ο μετασχηματισμός του τουριστικού
μοντέλου προς την κατεύθυνση της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοοικονομικής
και εδαφικής βιωσιμότητας, προς όφελος
των τουριστικών προορισμών, των
κοινωνικών παραγόντων και των
ιδιωτικών φορέων του τομέα, μέσω της
Στρατηγικής Βιώσιμου Τουρισμού Ισπανία
2030, των Σχεδίων Βιωσιμότητας
Τουριστικών Προορισμών, των Σχεδίων
Κοινωνικής Βιωσιμότητας , και άλλων
μέτρων που περιλαμβάνουν δράσεις για
τη

διαχείριση και το συντονισμό της αγοράς 
κατοικίας για τουριστική χρήση. 

- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των
τουριστικών προορισμών και των
επιχειρήσεων.

- Η εφαρμογή ειδικών σχεδίων
ανθεκτικότητας στις μη ηπειρωτικές
περιοχές.

- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
μέσω της ανάπτυξης του τουριστικού
προϊόντος, της ενεργειακής απόδοσης και
της κυκλικής οικονομίας στον τομέα, των
επενδύσεων στη συντήρηση και
αποκατάσταση της ιστορικής κληρονομιάς
για τουριστική χρήση και στη βελτίωση
των εμπορικών περιοχών με μεγάλη
τουριστική αφθονία.

Οι τρεις κύριοι άξονες δράσης για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό θα είναι: 

- Επενδύσεις στην ανάπτυξη έξυπνων
προορισμών για την προώθηση
τουριστικών εμπορικών σημάτων στην
Ισπανία.

- Ανάπτυξη ενός συστήματος τουριστικής
ευφυΐας για τις δημόσιες διοικήσεις και τις
εταιρείες του τομέα, με τη συλλογή
δεδομένων από τις ίδιες τις εταιρείες και
από οργανισμούς σε ολόκληρη την αξιακή
αλυσίδα.

- Επενδύσεις σε καινοτόμα έργα και
πρωτοβουλίες που αφορούν ψηφιακές
λύσεις για τον τομέα (ανάπτυξη
εφαρμογών, συνεργατικές πλατφόρμες
κ.λπ.).

Οι κατευθύνσεις που ορίζονται από το 
σχέδιο είναι πολύ επιτυχημένες, 
δεδομένων των αδυναμιών που 
εντοπίστηκαν στη διαδικασία 
ψηφιοποίησης του τουριστικού τομέα. 
Παρόλο που οι πόροι που διατίθενται στο 
PRTR για τις πρωτοβουλίες αυτές μπορεί 
να είναι μικροί, εντούτοις θα έχουν μοχλό 
πίεσης για την επανενεργοποίηση 
ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών 
στην ψηφιοποίηση που είχαν μείνει στην 
άκρη μετά το ξέσπασμα του COVID-19. 
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4. Συλλογή Πρακτικών SMART
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Κάθε επιλεγμένη πρακτική εμπίπτει 
(τουλάχιστον) σε μία από τις κατηγορίες 
που περιγράφονται παρακάτω. Οι εν λόγω 
κατηγορίες βασίζονται σε γενικές γραμμές 
στα βιομηχανικά κριτήρια του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου 
Τουρισμού (GSTC) για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις και τους προορισμούς και 
συνδέονται με τις πολύπλευρες πτυχές της 
αειφορίας. 

1) Βιώσιμη διαχείριση επιχειρήσεων

Με βάση το πρώτο κριτήριο του GSTC 
(Επίδειξη αποτελεσματικής βιώσιμης 
διαχείρισης), η κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνει εργαλεία που προωθούν 
την αποτελεσματικότητα και τη 
βιωσιμότητα όσον αφορά τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων. Οι σχετικές πρακτικές 
μπορεί να περιλαμβάνουν εργαλεία που 
υποστηρίζουν ή επιταχύνουν τις 
διαδικασίες ψηφιοποίησης της 
επιχειρηματικής λειτουργίας και της 
παροχής υπηρεσιών. 

2) Προώθηση τοπικών προϊόντων

3) Προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης σε
τοπικό επίπεδο

4) Ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης

Οι κατηγορίες 2-4 βασίζονται στο δεύτερο 
κριτήριο του GSTC (Μεγιστοποίηση των 
κοινωνικών και οικονομικών οφελών για 
την τοπική κοινότητα και ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών επιπτώσεων). Οι πρακτικές 
μπορούν να περιλαμβάνουν εργαλεία 
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ή/και πρωτοβουλίες που αφορούν την 
τοπικότητα του βιώσιμου τουρισμού και 
προωθούν τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Οι πρακτικές 
μπορούν επίσης να αντιμετωπίζουν 
θέματα κοινωνικής ένταξης, όπως η 
προσβασιμότητα και η κοινωνική 
ενσωμάτωση. 

5) Προώθηση και διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονομίας

Με βάση το τρίτο κριτήριο GSTC 
(Μεγιστοποίηση των οφελών για την 
πολιτιστική κληρονομιά και 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων), η κατηγορία 5 περιλαμβάνει 
πρακτικές και εργαλεία που προωθούν και 
προστατεύουν τον τοπικό πολιτισμό και 
την πολιτιστική κληρονομιά. 

6) Κυκλική Οικονομία

7) Προστασία του περιβάλλοντος

Με βάση το τέταρτο κριτήριο GSTC 
(Μεγιστοποίηση των οφελών για το 
περιβάλλον και ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων), οι κατηγορίες 6 
και 7 περιλαμβάνουν φιλικές προς το 
περιβάλλον πρακτικές και εργαλεία που 
προωθούν τη μετάβαση σε μια πιο 
πράσινη λειτουργία, προωθούν πρακτικές 
κυκλικής οικονομίας και συμβάλλουν στη 
βιώσιμη διαχείριση της ενέργειας και των 
αποβλήτων, καθώς και στην υποστήριξη 
της διατήρησης του περιβάλλοντος. 

Οι πρακτικές περιλαμβάνουν για 
παράδειγμα: 

- Εργα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη
του τουριστικού οικοσυστήματος (έργα
που προωθούν τη βιώσιμη συμπεριφορά
και την

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, δραστηριότητες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκδηλώσεις 
στην κοινότητα κ.λπ.) 

- Εργαλεία που υποστηρίζουν τη χρήση
τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών για την
προώθηση του τοπικού πολιτισμού και της
τοπικής κληρονομιάς και των βιώσιμων
προϊόντων (π.χ. υποστήριξη της
βιολογικής και βιώσιμης γεωργίας, χρήση
παραδοσιακών γνώσεων για την
παραγωγή κ.λπ.)

- Εργαλεία για την προώθηση του τοπικού
και εγχώριου τουρισμού έναντι της
παραχώρησης τόπων στους τουρίστες

- Εργαλεία που συμβάλλουν στη
διατήρηση και προστασία κοινοτήτων,
τόπων και προορισμών.

Τέλος, οι παρακάτω αποτέλεσαν επίσης 
βασικούς παράγοντες για την επιλογή των 
πρακτικών SMART: 

- Κατά την συλλογή των εργαλείων,
εξετάστηκαν θέματα σχετικά με τη
διαλειτουργικότητα των εργαλείων και τον
τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να συνεργαστούν για τη
δημιουργία έξυπνων οικοσυστημάτων
ψηφιακού τουρισμού.

- Εξετάστηκε επίσης η οικονομική πτυχή:
συμβάλλει η πρακτική στην
ελαχιστοποίηση του κόστους και/ή στην
αύξηση του κέρδους;

-Προτιμήθηκαν οι ψηφιακές 
πρακτικές/SMART που προωθούν τις 
βιώσιμες λειτουργίες και υποστηρίζουν 
πιο βιώσιμες συμπεριφορές και 
προορισμούς.     
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 5. Τύποι διαθέσιμων εργαλείων



 
 

  28 

Αυτή η ενότητα του εγχειριδίου SMART 
εξετάζει τα είδη των διαθέσιμων 
εργαλείων και τον τρόπο με τον οποίο 
συμβάλλουν σε πιο βιώσιμους 
τουριστικούς προορισμούς, 
υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις, τους 
τουριστικούς οργανισμούς, τους 
εκπαιδευτικούς και άλλους 
ενδιαφερόμενους στο τουριστικό 
οικοσύστημα. Η ενότητα παρέχει μια 
σύντομη περίληψη με βάση τις πρακτικές 
που συλλέχθηκαν και εξετάζει τις 
διάφορες κατηγορίες, όπως αυτές 
ορίστηκαν στο πλαίσιο της μεθοδολογίας 
που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 
πρακτικών (βλ. ενότητα 4). 

Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός 
διαφορετικών διαθέσιμων εργαλείων, 
ωστόσο, η έρευνα των εταίρων του έργου 
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τελικά τα 
περισσότερα από αυτά μπορούν να 
ενταχθούν στην κατηγορία είτε των 
εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, είτε των 
διαδικτυακών πλατφορμών είτε σε 
μερικές άλλες κατηγορίες, όπως για 
παράδειγμα ειδικό λογισμικό. Στο πλαίσιο 
του έργου της αναζήτησης καλών 
παραδειγμάτων διαδικτυακών 
πλατφορμών, οι εταίροι εντόπισαν επίσης 
διαδικτυακά προγράμματα κατάρτισης 
και μαθήματα για επαγγελματίες του 
τουρισμού ή για όσους 
(συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών) 
επιθυμούν να ξεκινήσουν μια καριέρα 
στον βιώσιμο τουρισμό ή να βελτιώσουν 
τις δεξιότητές τους. Ένας κατάλογος είναι 
διαθέσιμος ως μέρος της συλλογής 
βέλτιστων πρακτικών SMART. 

Λεπτομέρειες σχετικά με τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που συλλέχθηκαν μπορείτε 
να βρείτε εδώ:  

https://smart-tourism- 
project.eu/results/smart-sustainable- 
tourism-training-programmes-and- offers 

5.1. Εφαρμογές για κινητά  

Οι εφαρμογές για κινητά φέρνουν 
επανάσταση στον τουρισμό και τα ταξίδια 
για τους σημερινούς κατόχους 
smartphone. Οι χρήστες κάνουν κρατήσεις 
ή προγραμματίζουν τα ταξίδια τους 
χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνά τους και οι 
εφαρμογές γίνονται όλο και πιο 
εξελιγμένες καθώς η τεχνολογία 
εξελίσσεται και οι προσδοκίες των 
πελατών αυξάνονται. Η πρόκληση για τον 
χρήστη είναι να βρει τη σωστή εφαρμογή 
σε ένα περιβάλλον με άπειρες επιλογές. 
Ορισμένες εφαρμογές, ωστόσο, είναι 
πολύ συγκεκριμένες και εξυπηρετούν 
συγκεκριμένα τοπικές κοινότητες. Ωστόσο 
οι ιδέες των εφαρμογών αυτών μπορούν 
να εξυπηρετήσουν και άλλες κοινότητες. 
Στο πλαίσιο του SMART εξετάζουμε 
εφαρμογές που μπορούν να συμβάλουν 
σε πιο βιώσιμα ταξίδια ή τουρισμό για τον 
χρήστη, αλλά και να υποστηρίξουν την 
ταξιδιωτική βιομηχανία να γίνει πιο 
βιώσιμη, αναπτύσσοντας μια πιο φιλική 
προς τον πλανήτη πρόταση. Μπορούμε να 
πούμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες 
εφαρμογές για όλες τις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο πλαίσιο της 
μεθοδολογίας, αλλά η εστίαση είναι  
γενικά στην υποστήριξη των χρηστών και 
τη βελτίωση της τουριστικής τους 
εμπειρίας ενώ βρίσκονται εν κινήσει. Οι 
εφαρμογές μπορεί να είναι πολύ τοπικές ή 
εθνικές, αλλά ορισμένες είναι επίσης 
διαθέσιμες παγκοσμίως. Γενικά μπορεί να 
ειπωθεί ότι υπάρχει πολύ μικρή 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων 
λύσεων και συχνά υπάρχουν 
ανταγωνιστικές εφαρμογές σε εθνικό ή 
διεθνές επίπεδο. 

Επιλέξαμε ορισμένες καινοτόμες αλλά 
πολύ διαφορετικές εφαρμογές 
προκειμένου να δείξουμε την ποικιλία των 
διαθέσιμων εφαρμογών. Πίσω από πολλές 
από τις εφαρμογές μπορεί κανείς να βρει 
πολύ ενδιαφέροντα επιχειρηματικά 
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μοντέλα και προσεγγίσεις που είναι 
επωφελείς για τους χρήστες και τους 
προγραμματιστές και συμβάλλουν σε έναν 
πιο βιώσιμο τουρισμό ή στην καθημερινή 
ζωή συνολικά. Επισημαίνεται ότι υπάρχει 
μεγάλος αριθμός εφαρμογών που 
βοηθούν τους χρήστες να υπολογίζουν το 
αποτύπωμα άνθρακα κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού ή της μετακίνησής τους, οι 
οποίες όμως δεν έχουν συμπεριληφθεί 
στον κατάλογο πρακτικών των έργων. 

5.2 Διαδικτυακές πλατφόρμες 

Παρόλο που πολλές πλατφόρμες είναι 
προσβάσιμες και από το κινητό, δεν 
προσφέρουν απαραίτητα ξεχωριστή 
εφαρμογή. Σε αντίθεση με την 
πλειονότητα των εφαρμογών, οι 
πλατφόρμες δεν είναι απαραίτητο να είναι 
προσβάσιμες ενώ ο χρήστης βρίσκεται εν 
κινήσει. Για παράδειγμα, οι πρακτικές και 
τα εργαλεία για την κατηγορία της 
βιώσιμης 

επιχειρηματικής διαχείρισης 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε 
περιβάλλον γραφείου ή εργασίας για την 
υποστήριξη της βιώσιμης λειτουργίας μιας 
τουριστικής επιχείρησης. Άλλες 
πλατφόρμες απευθύνονται σε τουριστικές 
επιχειρήσεις για να οργανώνουν τις 
προσφορές τους μαζί με άλλους παρόχους 
σε ειδικές πύλες ή πλατφόρμες. Υπάρχουν 
φυσικά και διάφορες πλατφόρμες για τον 
σχεδιασμό βιώσιμων ταξιδιών πριν από 
ένα πραγματικό ταξίδι. Πρέπει επίσης να 
ειπωθεί ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες 
εξακολουθούν να είναι πιο προσβάσιμες 
από τις εφαρμογές για τους ηλικιωμένους 
χρήστες ή για τα άτομα με αναπηρία. 

5.3 Άλλες 

Αν και οι εφαρμογές και οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες είναι οι πιο συνηθισμένες 
ψηφιακές λύσεις στον τουριστικό κλάδο, η 
αγορά αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Η 
ταχεία ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
λύσεων λογισμικού για τις επιχειρήσεις 
δεν πρέπει να υποτιμάται. Οι λύσεις αυτές 
είναι συχνά διαθέσιμες έναντι μιας 
λιγότερο ή περισσότερο σημαντικής 
αμοιβής, αλλά μπορούν, εκτός από τη 
συμβολή τους σε πιο βιώσιμες πρακτικές, 
να αποφέρουν επίσης μακροπρόθεσμα 
οφέλη και κέρδη, όπως για παράδειγμα 
μέσω της αποτελεσματικότερης 
διαχείρισης της ενέργειας ή του νερού. 
Μια άλλη επιλογή για την κατηγορία αυτή 
είναι για παράδειγμα οι τουριστικοί χώροι 
ή τα αξιοθέατα που χρησιμοποιούν λύσεις 
τεχνητής νοημοσύνης για καινοτόμες 
εμπειρίες επισκεπτών που μπορούν να 
υποστηρίξουν τον τοπικό πολιτισμό και 
την κληρονομιά. Προσθέσαμε επίσης τη 
χρήση του blockchain και τη χρήση μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών σε αυτή την 
κατηγορία. Γίνονται πολλές συζητήσεις 
γύρω από τα πιθανά οφέλη του blockchain 
στην τουριστική βιομηχανία και είναι ένας 
τομέας που αναμένεται να αναπτυχθεί 
σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Βρήκαμε 
μερικά παραδείγματα χρήσης μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών για την 
εικονική επίσκεψη απομακρυσμένων 
περιοχών χωρίς να διαταράσσεται 
υπερβολικά το τοπικό περιβάλλον, κάτι 
που οι εταίροι βρήκαν ενδιαφέρον, αλλά 
δεν είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί ως 
τάση ακόμη.
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Γαλλία 

Στη Γαλλία, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει 
το 7,5% του ΑΕΠ και περίπου 2 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και είναι 
απαραίτητο για τον τομέα να 
ψηφιοποιηθεί γρήγορα προκειμένου να 
παραμείνει ανταγωνιστικός. Ο τουρισμός 
ήταν ένας από τους πρώτους τομείς που 
ψηφιοποιήθηκε. Ωστόσο, δεν καταφεύγει 
πάντα στη χρήση λύσεων που 
κατασκευάζονται στη Γαλλία. Μεγάλες 
πλατφόρμες όπως η booking.com έχουν 
σημαντικό μερίδιο αγοράς στη χώρα. 
Αναμένεται επιτάχυνση της εξάπλωσης 
της ψηφιοποίησης στον τουρισμό λόγω 
των πολύ επιτυχημένων εξελίξεων της 
γαλλικής βιομηχανίας Traveltech, με το 
Staycation ή το Evaneos να είναι δύο 
παραδείγματα υψηλού προφίλ. 

Η επιτυχής εξάπλωση των εγχώριων 
εργαλείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τον τρόπο με τον οποίο οι γαλλικές 
νεοφυείς επιχειρήσεις ανταγωνίζονται τις 
διεθνείς, δεδομένου ότι οι εθνικές 
εταιρείες είναι πιθανότερο να συμβάλουν 
στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων των 
λιγότερο ψηφιοποιημένων τουριστικών 
επιχειρήσεων. 

Στη Γαλλία, η ψηφιοποίηση στον τουρισμό 
οφείλεται κυρίως στις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις που εξοπλίζονται με 
ψηφιακά εργαλεία για να 
αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών μετά την πανδημία του 
Covid-19. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 
αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των 
τουριστικών επιχειρήσεων, έχουν 
περιορισμένες δεξιότητες και ικανότητα 
να ακολουθήσουν το ρυθμό των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων, όπως για 
παράδειγμα οι ξενοδοχειακές αλυσίδες. 
Σε γενικές γραμμές, οι μικρότερες 
επιχειρήσεις βασίζονται περισσότερο σε 
εξωτερικές πλατφόρμες και μεσάζοντες 

για να προωθήσουν την προσφορά τους. Η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ψηφιακών 
λύσεων που θα επιτρέψουν τις απευθείας 
πωλήσεις των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στους καταναλωτές μπορεί 
να υποστηρίξει τον τομέα να γίνει πιο 
ανθεκτικός στις εξωτερικές επιρροές. Οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν 
επίσης πλήρη επίγνωση της αξίας και των 
πλεονεκτημάτων που μπορούν να 
προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία. (32) 
Επιπλέον, η περιορισμένη πρόσβαση σε 
οικονομική στήριξη και χρηματοδότηση 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
είδαν την επιχείρησή τους να 
συρρικνώνεται λόγω της κρίσης του Covid-
19, δυσχεραίνει την προσπάθειά τους να 
συμβαδίσουν με τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις. Η πανδημία του Covid-19 
έδωσε στην ψηφιοποίηση μια σημαντική 
ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά 
πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να 
υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην ανάπτυξη της 
ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων τους. 

Υπάρχει επίσης ανάγκη για υβριδική 
αλληλεπίδραση με τους πελάτες και 
αναδιάρθρωση της προσφοράς και της 
επικοινωνίας που απαιτεί τεχνογνωσία 

ή εξωτερική υποστήριξη για να 
εφαρμοστεί με επιτυχία. Οι καταναλωτές 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
μετακινούνται εύκολα από ένα εικονικό σε 
ένα "πραγματικό" περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης, δεδομένου ότι οι εξ 
ολοκλήρου ψηφιακές λύσεις μπορούν να 
αποτελέσουν μόνο ένα μέρος της λύσης 
στον τομέα του τουρισμού. 

Τα ψηφιακά εργαλεία παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της 
ικανοποίησης των αυξανόμενων 
απαιτήσεων των πελατών για πιο 
εξατομικευμένες τουριστικές εμπειρίες 
στη Γαλλία, οι οποίες μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν τους παρόχους να ξεχωρίσουν 
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από το πλήθος. Εν όψει αυτού, οι 
επαγγελματίες του τουρισμού 
ασχολούνται όλο και περισσότερο με την 
ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών για 
κινητά τηλέφωνα για συγκεκριμένες 
τουριστικές προσφορές. Αναπτύσσονται 
πλατφόρμες για την εξεύρεση 
συνεργατικών λύσεων και την 
ανασυγκρότηση των προσφορών σε μια 
ενιαία αγορά, η οποία μπορεί επίσης να 
αποφέρει οικονομικά και πολύ πρακτικά 
οφέλη τόσο για τον πάροχο όσο και για τον 
πελάτη. Σε γενικές γραμμές, οι 
επαγγελματίες πιστεύουν ότι η 
υποστήριξη της ψηφιοποίησης θα πρέπει 
να οδηγήσει σε συνολική βελτίωση της 
εμπειρίας του πελάτη και όχι απαραίτητα 
στην αντικατάσταση των υφιστάμενων 
εμπειριών με νέες. (33) 

Συνολικά, στη Γαλλία και ασφαλώς και σε 
άλλες χώρες εταίρους και ευρωπαϊκές 
χώρες, θα είναι σημαντικό για τους 
επαγγελματίες του τουρισμού να 
ενημερώνονται για τις εξελίξεις όσον 
αφορά την ψηφιοποίηση σε συνδυασμό 
με την κατανόηση των τελευταίων τάσεων 
στον τουρισμό και των προσδοκιών των 
πελατών, ώστε να διασφαλιστεί η 
επιτυχής ανάπτυξη των ψηφιακών 
εργαλείων. (34) 

Ελλάδα 

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί 
συνολικά έναν σημαντικό τουριστικό 
προορισμό με σχετικά εκλεπτυσμένη και 
ανεπτυγμένη τουριστική προσφορά, 
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες 
εμφανείς προκλήσεις όσον αφορά την 
υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων για τη 
συμβολή στη βιωσιμότητα από τις 
τουριστικές επιχειρήσεις και τους 
επαγγελματίες. 

Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα 
των τουριστικών επιχειρήσεων στη χώρα 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πάνω 

από το 99%), συμπεριλαμβανομένης της 
μεγάλης πλειοψηφίας των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των οικογενειακών 
επιχειρήσεων, συχνά δεν διαθέτουν τους 
πόρους, τις γνώσεις και την ικανότητα να 
εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους και τους 
επαγγελματίες στις απαραίτητες 
ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως αν ληφθεί 
υπόψη ο αρνητικός αντίκτυπος της 
πρόσφατης οικονομικής κρίσης και οι 
άμεσες συνέπειες της πανδημίας. Η 
ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων, ο 
εκσυγχρονισμός των λειτουργιών των 
τουριστικών επιχειρήσεων και η μετάβαση 
σε πιο "πράσινα" μοντέλα μπορεί να 
συνεπάγονται σημαντικές 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, τις οποίες 
οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσουν, ακόμη και αν η 
αποδοτικότητά τους μπορεί να 
προβλεφθεί μακροπρόθεσμα. 

Η τουριστική προσφορά της Ελλάδας, αν 
και συγκεντρωτική όσον αφορά τη χάραξη 
πολιτικής, είναι διάσπαρτη και 

ποικίλη λόγω της γεωγραφίας της χώρας 
(χιλιάδες νησιά, ορεινός ηπειρωτικός 
όγκος κ.λπ.) και των ιδιαιτεροτήτων κάθε 
περιοχής. Κατά συνέπεια, ορισμένες 
περιοχές, όπως οι Κυκλάδες, η Αττική και 
η Χαλκιδική, έχουν εξελιχθεί για 
διάφορους λόγους σε σημαντικούς 
διεθνείς τουριστικούς προορισμούς με 
μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες όσον 
αφορά τις σύγχρονες υποδομές και το 
ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του 
μαζικού και υπερτουρισμού. 

Παράλληλα, άλλες περιοχές, όπως η 
Κορινθία, εξακολουθούν να είναι κάπως 
υπανάπτυκτες όσον αφορά την τουριστική 
τους στρατηγική και προσφορά, 
βασιζόμενες σε μεγάλο βαθμό στους 
εγχώριους επισκέπτες. Έτσι, το κίνητρο για 
καινοτομία και ανταγωνιστικότητα που θα 
μπορούσε να αποτελέσει την κινητήρια 
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δύναμη για την υιοθέτηση ψηφιακών 
εργαλείων για βιώσιμο τουρισμό συχνά 
λείπει τόσο από την πλευρά των 
επαγγελματιών όσο και από τις τοπικές 
αρχές. Επιπλέον, υπάρχει επίσης εμφανής 
έλλειψη γνώσης και ευαισθητοποίησης 
σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τη 
βιωσιμότητα σε αυτές τις περιοχές εν 
γένει. 

Τέλος, η εποχικότητα της τουριστικής 
δραστηριότητας επηρεάζει επίσης τη 
δέσμευση και τις μακροπρόθεσμες 
προοπτικές των εργαζομένων των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Με υψηλά 
ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, ιδίως 
μεταξύ των νέων (36,8% τον Μάιο του 
2022 σύμφωνα με τη Eurostat - το 
υψηλότερο στην ΕΕ) (24), πολλοί νέοι από 
διάφορους τομείς και διαφορετικά 
υπόβαθρα θεωρούν την εργασία στον 
τουριστικό κλάδο ως βραχυπρόθεσμη 
λύση. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό 
αποτελεί εμπόδιο όταν πρόκειται για 

επιχειρήσεις και εργαζόμενους που 
επενδύουν τον απαραίτητο χρόνο και τους 
πόρους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους προς την κατεύθυνση της 
μακροπρόθεσμης εμπλοκής τους στον 
τομέα και της συμβολής τους στην 
ψηφιακή και πράσινη μετάβασή του. 

Ισπανία 

Ο τομέας του τουρισμού στην Ισπανία 
αντιμετωπίζει ορισμένες αδυναμίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική 
του ανάπτυξη (35): 

- Εξάρτηση από τον ήλιο και το 
παραθαλάσσιο προϊόν. Λειτουργεί 
εξαιρετικά καλά, αλλά πρέπει να ενισχυθεί 
για να γίνει πιο αποδοτικό μπροστά στο 
ενδεχόμενο απώλειας περιθωρίων 
κέρδους. 

- Η μεγάλη εξάρτηση από ορισμένες 
αγορές. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία 
και η Γερμανία αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 50% των διεθνών 
επισκεπτών. 

- Η υψηλή εποχικότητα στην κατανάλωση 
της ισπανικής τουριστικής προσφοράς, η 
οποία απορρέει από τις προηγούμενες 
εξαρτήσεις. 

- Ο κορεσμός του χώρου των πολιτών σε 
ορισμένους αστικούς προορισμούς. Αυτό 
οφείλεται στη συνεχή αύξηση των 
τουριστικών κατοικιών. Σε ορισμένες 
πόλεις ξεπερνούν ήδη τον αριθμό των 
ξενοδοχειακών κλινών. 

- Η παλαίωση ορισμένων πρωτοπόρων 
προορισμών για διακοπές που επηρεάζει 
την ανταγωνιστικότητά τους. 

- Η σπατάλη του τουριστικού δυναμικού 
στις αγροτικές περιοχές, διότι, παρά το 
γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αγροτικών 
καταλυμάτων 

έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία 15 
χρόνια, ο αγροτικός τουρισμός 
εξακολουθεί να μην καταφέρνει να 
εδραιωθεί ως βιώσιμη οικονομική 
εναλλακτική λύση για πολλά εδάφη της 
ενδοχώρας. 

- Το ψηφιακό χάσμα, το οποίο αποκλείει 
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την 
τουριστική δραστηριότητα, είτε επειδή 
δεν είναι ορατές στον ψηφιακό χώρο, είτε 
επειδή δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου 
συνδεδεμένου πελάτη. 

- Και τέλος, η προοδευτική φτωχοποίηση 
των συνθηκών εργασίας στον τομέα, η 
οποία πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες. 

Όσον αφορά την ψηφιοποίηση του 
τουρισμού, είδαμε προηγουμένως (3.3.2) 
ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε 
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ορισμένους τομείς, αλλά ότι χρειάζεται 
ακόμη βελτίωση σε άλλους. Λαμβάνοντας 
υπόψη τους τρεις κύριους τομείς της 
ψηφιοποίησης ενός κλάδου: 

- ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία 
(κεφάλαιο και ανθρώπινοι πόροι) 

- αλληλεπιδράσεις στην αλυσίδα αξίας (με 
πελάτες, προμηθευτές και δημόσιες 
διοικήσεις) 

- και την ένταση της χρήσης των 
υφιστάμενων και αναδυόμενων 
τεχνολογιών 

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον δεύτερο 
τομέα ως ισχυρό σημείο του τουριστικού 
τομέα, ο οποίος έχει αναπτυχθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως 
όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις του με 
τους πελάτες. Έφθασε σε υψηλά επίπεδα 
ψηφιοποίησης, αφενός κυρίως ως 
αποτέλεσμα της εμφάνισης των 
διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων 
(OTAs), όπως η Booking.com ή η Expedia, 
και της ανάπτυξης των απευθείας 
διαδικτυακών πωλήσεων που 
πραγματοποιούνται από μεγάλες 
ξενοδοχειακές αλυσίδες. Από την άλλη 
πλευρά, στον ίδιο τομέα, οι 
αλληλεπιδράσεις με τους προμηθευτές 
και τις τράπεζες χρειάζονται βελτίωση. Σε 
γενικές γραμμές, ο τουριστικός τομέας θα 
πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται προς 
την ίδια κατεύθυνση, αναζητώντας και 
εφαρμόζοντας ψηφιακές λύσεις που 
μπορούν να βελτιώσουν, να ενισχύσουν 
και να αναζωογονήσουν τις σχέσεις με 
τους τουρίστες, προσφέροντας νέες 
δυνατότητες βελτίωσης της εμπειρίας 
τους, νέες διαδικασίες αγορών κ.λπ. 

Τα αδύνατα σημεία είναι οι άλλοι δύο 
τομείς: 

- Το τεχνολογικό κεφάλαιο, οι επενδύσεις 
σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η 

ετοιμότητα του εργατικού δυναμικού, δεν 
παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες για όλες 
αυτές τις συνιστώσες των ψηφιακών 
περιουσιακών στοιχείων. Οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις συχνά στερούνται 
ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων 
για την ψηφιοποίηση, καθώς και πόρων 
που απαιτούνται για την κατάρτιση και την 
περαιτέρω εισαγωγή τεχνολογιών. 

Ο τουρισμός δεν χαρακτηρίστηκε από την 
ενσωμάτωση τεχνικών προφίλ στις 
οργανωτικές του δομές και τώρα, όταν 
είναι απαραίτητο να το πράξουν, δεν 
γνωρίζουν πώς να προσελκύσουν και να 
διατηρήσουν αυτά τα νέα προφίλ 
εργαζομένων, σπάνια και με πιο 
ελκυστικές προσφορές σε άλλους 
παραγωγικούς τομείς. 

- Το ίδιο αφορά και τη χρήση 
επεκτεινόμενων (cloud computing, big 
data, IoT, ρομποτική) και αναδυόμενων 
(AI, 3D printing, VR, blockchain και 
νανοτεχνολογία) τεχνολογιών που 
αποκτούν σήμερα παρουσία και 
στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά των οποίων η 
πρακτική εφαρμογή και η τεχνική 
ανάπτυξη δεν έχουν ακόμη σημειώσει 
αξιοσημείωτη πρόοδο 

Μια άλλη δυσκολία είναι η έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, η οποία εμποδίζει την 
ορθή και αποτελεσματική προώθηση, 
ενθάρρυνση και συνακόλουθη εφαρμογή 
τεχνολογικών λύσεων στην καθημερινή 
τουριστική δραστηριότητα. Πιθανώς 
υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις όπου οι 
τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν ενταχθεί 
στην τεχνολογική αλλαγή λόγω απλής 
έλλειψης γνώσεων, ανεξάρτητα από το 
γεγονός ότι η χρήση των τεχνολογιών έχει 
αποδειχθεί ότι ωφελεί όλες τις 
επιχειρήσεις, παρά το μέγεθός τους. 

Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί ότι οι 
παράγοντες που δεσμεύονται 
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περισσότερο για την ψηφιακή καινοτομία 
στην οικονομία τείνουν να είναι μεγάλες, 
συνήθως πολυεθνικές εταιρείες, ενώ οι 
πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις 
παραμένουν στο παρασκήνιο λόγω 
έλλειψης γνώσεων ή/και 
χρηματοδότησης. Η διαδικασία 
ψηφιοποίησης του τουρισμού απαιτεί τη 
συνεργασία όλων των παραγόντων του 

τομέα, ώστε να μην είναι μόνο αποδέκτες 
εργαλείων και πόρων, αλλά και να 
δεσμευτούν να αναλάβουν τον 
συμμετοχικό τους ρόλο στη διαδικασία. 
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6. Προκλήσεις σχετικά με την
ανάπτυξη και τη χρήση των
εργαλείων
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6.1 Γαλλία 
Στη Γαλλία, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει 
το 7,5% του ΑΕΠ και περίπου 2 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και είναι 
απαραίτητο για τον τομέα να 
ψηφιοποιηθεί γρήγορα προκειμένου να 
παραμείνει ανταγωνιστικός. Ο τουρισμός 
ήταν ένας από τους πρώτους τομείς που 
ψηφιοποιήθηκε. Ωστόσο, δεν καταφεύγει 
πάντα στη χρήση λύσεων που 
κατασκευάζονται στη Γαλλία. Μεγάλες 
πλατφόρμες όπως η booking.com έχουν 
σημαντικό μερίδιο αγοράς στη χώρα. 
Αναμένεται επιτάχυνση της εξάπλωσης 
της ψηφιοποίησης στον τουρισμό λόγω 
των πολύ επιτυχημένων εξελίξεων της 
γαλλικής βιομηχανίας Traveltech, με το 
Staycation ή το Evaneos να είναι δύο 
παραδείγματα υψηλού προφίλ. 
Η επιτυχής εξάπλωση των εγχώριων 
εργαλείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τον τρόπο με τον οποίο οι γαλλικές 
νεοφυείς επιχειρήσεις ανταγωνίζονται τις 
διεθνείς, δεδομένου ότι οι εθνικές 
εταιρείες είναι πιθανότερο να συμβάλουν 
στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων των 
λιγότερο ψηφιοποιημένων τουριστικών 
επιχειρήσεων. 
Στη Γαλλία, η ψηφιοποίηση στον τουρισμό 
οφείλεται κυρίως στις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις που εξοπλίζονται με 
ψηφιακά εργαλεία για να 
αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών μετά την πανδημία του 
Covid-19. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 
αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των 
τουριστικών επιχειρήσεων, έχουν 
περιορισμένες δεξιότητες και ικανότητα 
να ακολουθήσουν το ρυθμό των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων, όπως για 
παράδειγμα οι ξενοδοχειακές αλυσίδες. 
Σε γενικές γραμμές, οι μικρότερες 
επιχειρήσεις βασίζονται περισσότερο σε 
εξωτερικές πλατφόρμες και μεσάζοντες 
για να προωθήσουν την προσφορά τους. Η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και ψηφιακών 
λύσεων που θα επιτρέψουν τις απευθείας 
πωλήσεις των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στους καταναλωτές μπορεί 
να υποστηρίξει τον τομέα να γίνει πιο 
ανθεκτικός στις εξωτερικές επιρροές. Οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν 
επίσης πλήρη επίγνωση της αξίας και των 
πλεονεκτημάτων που μπορούν να 
προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία. (32) 
Επιπλέον, η περιορισμένη πρόσβαση σε 
οικονομική στήριξη και χρηματοδότηση 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
είδαν την επιχείρησή τους να 
συρρικνώνεται λόγω της κρίσης του Covid-
19, δυσχεραίνει την προσπάθειά τους να 
συμβαδίσουν με τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις. Η πανδημία του Covid-19 
έδωσε στην ψηφιοποίηση μια σημαντική 
ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά 
πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να 
υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην ανάπτυξη της 
ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων τους. 
Υπάρχει επίσης ανάγκη για υβριδική 
αλληλεπίδραση με τους πελάτες και 
αναδιάρθρωση της προσφοράς και της 
επικοινωνίας που απαιτεί τεχνογνωσία 
ή εξωτερική υποστήριξη για να 
εφαρμοστεί με επιτυχία. Οι καταναλωτές 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
μετακινούνται εύκολα από ένα εικονικό σε 
ένα "πραγματικό" περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης, δεδομένου ότι οι εξ 
ολοκλήρου ψηφιακές λύσεις μπορούν να 
αποτελέσουν μόνο ένα μέρος της λύσης 
στον τομέα του τουρισμού. 
Τα ψηφιακά εργαλεία παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της 
ικανοποίησης των αυξανόμενων 
απαιτήσεων των πελατών για πιο 
εξατομικευμένες τουριστικές εμπειρίες 
στη Γαλλία, οι οποίες μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν τους παρόχους να ξεχωρίσουν 
από το πλήθος. Εν όψει αυτού, οι 
επαγγελματίες του τουρισμού 
ασχολούνται όλο και περισσότερο με την 
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ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών για 
κινητά τηλέφωνα για συγκεκριμένες 
τουριστικές προσφορές. Αναπτύσσονται 
πλατφόρμες για την εξεύρεση 
συνεργατικών λύσεων και την 
ανασυγκρότηση των προσφορών σε μια 
ενιαία αγορά, η οποία μπορεί επίσης να 
αποφέρει οικονομικά και πολύ πρακτικά 
οφέλη τόσο για τον πάροχο όσο και για τον 
πελάτη. Σε γενικές γραμμές, οι 
επαγγελματίες πιστεύουν ότι η 
υποστήριξη της ψηφιοποίησης θα πρέπει 
να οδηγήσει σε συνολική βελτίωση της 
εμπειρίας του πελάτη και όχι απαραίτητα 
στην αντικατάσταση των υφιστάμενων 
εμπειριών με νέες. (33) 
Συνολικά, στη Γαλλία και ασφαλώς και σε 
άλλες χώρες εταίρους και ευρωπαϊκές 
χώρες, θα είναι σημαντικό για τους 
επαγγελματίες του τουρισμού να 
ενημερώνονται για τις εξελίξεις όσον 
αφορά την ψηφιοποίηση σε συνδυασμό 
με την κατανόηση των τελευταίων τάσεων 
στον τουρισμό και των προσδοκιών των 
πελατών, ώστε να διασφαλιστεί η 
επιτυχής ανάπτυξη των ψηφιακών 
εργαλείων. (34) 
 
 
6.2 Ελλάδα 
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί 
συνολικά έναν σημαντικό τουριστικό 
προορισμό με σχετικά εκλεπτυσμένη και 
ανεπτυγμένη τουριστική προσφορά, 
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες 
εμφανείς προκλήσεις όσον αφορά την 
υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων για τη 
συμβολή στη βιωσιμότητα από τις 
τουριστικές επιχειρήσεις και τους 
επαγγελματίες. 
Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα 
των τουριστικών επιχειρήσεων στη χώρα 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πάνω 
από το 99%), συμπεριλαμβανομένης της 
μεγάλης πλειοψηφίας των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των οικογενειακών 
επιχειρήσεων, συχνά δεν διαθέτουν τους 

πόρους, τις γνώσεις και την ικανότητα να 
εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους και τους 
επαγγελματίες στις απαραίτητες 
ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως αν ληφθεί 
υπόψη ο αρνητικός αντίκτυπος της 
πρόσφατης οικονομικής κρίσης και οι 
άμεσες συνέπειες της πανδημίας. Η 
ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων, ο 
εκσυγχρονισμός των λειτουργιών των 
τουριστικών επιχειρήσεων και η μετάβαση 
σε πιο "πράσινα" μοντέλα μπορεί να 
συνεπάγονται σημαντικές 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, τις οποίες 
οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσουν, ακόμη και αν η 
αποδοτικότητά τους μπορεί να 
προβλεφθεί μακροπρόθεσμα. 
Η τουριστική προσφορά της Ελλάδας, αν 
και συγκεντρωτική όσον αφορά τη χάραξη 
πολιτικής, είναι διάσπαρτη και 
ποικίλη λόγω της γεωγραφίας της χώρας 
(χιλιάδες νησιά, ορεινός ηπειρωτικός 
όγκος κ.λπ.) και των ιδιαιτεροτήτων κάθε 
περιοχής. Κατά συνέπεια, ορισμένες 
περιοχές, όπως οι Κυκλάδες, η Αττική και 
η Χαλκιδική, έχουν εξελιχθεί για 
διάφορους λόγους σε σημαντικούς 
διεθνείς τουριστικούς προορισμούς με 
μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες όσον 
αφορά τις σύγχρονες υποδομές και το 
ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του 
μαζικού και υπερτουρισμού. 
Παράλληλα, άλλες περιοχές, όπως η 
Κορινθία, εξακολουθούν να είναι κάπως 
υπανάπτυκτες όσον αφορά την τουριστική 
τους στρατηγική και προσφορά, 
βασιζόμενες σε μεγάλο βαθμό στους 
εγχώριους επισκέπτες. Έτσι, το κίνητρο για 
καινοτομία και ανταγωνιστικότητα που θα 
μπορούσε να αποτελέσει την κινητήρια 
δύναμη για την υιοθέτηση ψηφιακών 
εργαλείων για βιώσιμο τουρισμό συχνά 
λείπει τόσο από την πλευρά των 
επαγγελματιών όσο και από τις τοπικές 
αρχές. Επιπλέον, υπάρχει επίσης εμφανής 
έλλειψη γνώσης και ευαισθητοποίησης 



 
 

  38 

σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τη 
βιωσιμότητα σε αυτές τις περιοχές εν 
γένει. 
Τέλος, η εποχικότητα της τουριστικής 
δραστηριότητας επηρεάζει επίσης τη 
δέσμευση και τις μακροπρόθεσμες 
προοπτικές των εργαζομένων των 
τουριστικών επιχειρήσεων. Με υψηλά 
ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, ιδίως 
μεταξύ των νέων (36,8% τον Μάιο του 
2022 σύμφωνα με τη Eurostat - το 
υψηλότερο στην ΕΕ) (24), πολλοί νέοι από 
διάφορους τομείς και διαφορετικά 
υπόβαθρα θεωρούν την εργασία στον 
τουριστικό κλάδο ως βραχυπρόθεσμη 
λύση. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό 
αποτελεί εμπόδιο όταν πρόκειται για 
επιχειρήσεις και εργαζόμενους που 
επενδύουν τον απαραίτητο χρόνο και τους 
πόρους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους προς την κατεύθυνση της 
μακροπρόθεσμης εμπλοκής τους στον 
τομέα και της συμβολής τους στην 
ψηφιακή και πράσινη μετάβασή του. 
 
 
6.3 Ισπανία 
Ο τομέας του τουρισμού στην Ισπανία 
αντιμετωπίζει ορισμένες αδυναμίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική 
του ανάπτυξη (35): 
- Εξάρτηση από τον ήλιο και το 
παραθαλάσσιο προϊόν. Λειτουργεί 
εξαιρετικά καλά, αλλά πρέπει να ενισχυθεί 
για να γίνει πιο αποδοτικό μπροστά στο 
ενδεχόμενο απώλειας περιθωρίων 
κέρδους. 
- Η μεγάλη εξάρτηση από ορισμένες 
αγορές. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία 
και η Γερμανία αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 50% των διεθνών 
επισκεπτών. 
- Η υψηλή εποχικότητα στην κατανάλωση 
της ισπανικής τουριστικής προσφοράς, η 
οποία απορρέει από τις προηγούμενες 
εξαρτήσεις. 

- Ο κορεσμός του χώρου των πολιτών σε 
ορισμένους αστικούς προορισμούς. Αυτό 
οφείλεται στη συνεχή αύξηση των 
τουριστικών κατοικιών. Σε ορισμένες 
πόλεις ξεπερνούν ήδη τον αριθμό των 
ξενοδοχειακών κλινών. 
- Η παλαίωση ορισμένων πρωτοπόρων 
προορισμών για διακοπές που επηρεάζει 
την ανταγωνιστικότητά τους. 
- Η σπατάλη του τουριστικού δυναμικού 
στις αγροτικές περιοχές, διότι, παρά το 
γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αγροτικών 
καταλυμάτων 
έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία 15 
χρόνια, ο αγροτικός τουρισμός 
εξακολουθεί να μην καταφέρνει να 
εδραιωθεί ως βιώσιμη οικονομική 
εναλλακτική λύση για πολλά εδάφη της 
ενδοχώρας. 
- Το ψηφιακό χάσμα, το οποίο αποκλείει 
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την 
τουριστική δραστηριότητα, είτε επειδή 
δεν είναι ορατές στον ψηφιακό χώρο, είτε 
επειδή δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου 
συνδεδεμένου πελάτη. 
- Και τέλος, η προοδευτική φτωχοποίηση 
των συνθηκών εργασίας στον τομέα, η 
οποία πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες. 
Όσον αφορά την ψηφιοποίηση του 
τουρισμού, είδαμε προηγουμένως (3.3.2) 
ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε 
ορισμένους τομείς, αλλά ότι χρειάζεται 
ακόμη βελτίωση σε άλλους. Λαμβάνοντας 
υπόψη τους τρεις κύριους τομείς της 
ψηφιοποίησης ενός κλάδου: 
- ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία 
(κεφάλαιο και ανθρώπινοι πόροι) 
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- αλληλεπιδράσεις στην αλυσίδα αξίας (με 
πελάτες, προμηθευτές και δημόσιες 
διοικήσεις και την ένταση της χρήσης των  
 
υφιστάμενων και αναδυόμενων 
τεχνολογιών 
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον δεύτερο 
τομέα ως ισχυρό σημείο του τουριστικού 
τομέα, ο οποίος έχει αναπτυχθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως 
όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις του με 
τους πελάτες. Έφθασε σε υψηλά επίπεδα 
ψηφιοποίησης, αφενός κυρίως ως 
αποτέλεσμα της εμφάνισης των 
διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων 
(OTAs), όπως η Booking.com ή η Expedia, 
και της ανάπτυξης των απευθείας 
διαδικτυακών πωλήσεων που 
πραγματοποιούνται από μεγάλες 
ξενοδοχειακές αλυσίδες. Από την άλλη 
πλευρά, στον ίδιο τομέα, οι 
αλληλεπιδράσεις με τους προμηθευτές 

και τις τράπεζες χρειάζονται βελτίωση. Σε 
γενικές γραμμές, ο τουριστικός τομέας θα 
πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται προς 
την ίδια κατεύθυνση, αναζητώντας και 
εφαρμόζοντας ψηφιακές λύσεις που 
μπορούν να βελτιώσουν, να ενισχύσουν 
και να αναζωογονήσουν τις σχέσεις με 
τους τουρίστες, προσφέροντας νέες 
δυνατότητες βελτίωσης της εμπειρίας 
τους, νέες διαδικασίες αγορών κ.λπ. 
Τα αδύνατα σημεία είναι οι άλλοι δύο 
τομείς: 
- Το τεχνολογικό κεφάλαιο, οι επενδύσεις 
σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η 
ετοιμότητα του εργατικού δυναμικού, δεν 
παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες για όλες 
αυτές τις συνιστώσες των ψηφιακών 
περιουσιακών στοιχείων. Οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις συχνά στερούνται 
ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων 
για την ψηφιοποίηση, καθώς και πόρων 



 
 

  40 

που απαιτούνται για την κατάρτιση και την 
περαιτέρω εισαγωγή τεχνολογιών. 
Ο τουρισμός δεν χαρακτηρίστηκε από την 
ενσωμάτωση τεχνικών προφίλ στις 
οργανωτικές του δομές και τώρα, όταν 
είναι απαραίτητο να το πράξουν, δεν 
γνωρίζουν πώς να προσελκύσουν και να 
διατηρήσουν αυτά τα νέα προφίλ 
εργαζομένων, σπάνια και με πιο 
ελκυστικές προσφορές σε άλλους 
παραγωγικούς τομείς. 
- Το ίδιο αφορά και τη χρήση 
επεκτεινόμενων (cloud computing, big 
data, IoT, ρομποτική) και αναδυόμενων 
(AI, 3D printing, VR, blockchain και 
νανοτεχνολογία) τεχνολογιών που 
αποκτούν σήμερα παρουσία και 
στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά των οποίων η 
πρακτική εφαρμογή και η τεχνική 
ανάπτυξη δεν έχουν ακόμη σημειώσει 
αξιοσημείωτη πρόοδο 
Μια άλλη δυσκολία είναι η έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, η οποία εμποδίζει την 
ορθή και αποτελεσματική προώθηση, 
ενθάρρυνση και συνακόλουθη εφαρμογή 
τεχνολογικών λύσεων στην καθημερινή 
τουριστική δραστηριότητα. Πιθανώς  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις όπου οι 
τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν ενταχθεί 
στην τεχνολογική αλλαγή λόγω απλής 
έλλειψης γνώσεων, ανεξάρτητα από το 
γεγονός ότι η χρήση των τεχνολογιών έχει 
αποδειχθεί ότι ωφελεί όλες τις 
επιχειρήσεις, παρά το μέγεθός τους. 
Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί ότι οι 
παράγοντες που δεσμεύονται 
περισσότερο για την ψηφιακή καινοτομία 
στην οικονομία τείνουν να είναι μεγάλες, 
συνήθως πολυεθνικές εταιρείες, ενώ οι 
πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις 
παραμένουν στο παρασκήνιο λόγω 
έλλειψης γνώσεων ή/και 
χρηματοδότησης. Η διαδικασία 
ψηφιοποίησης του τουρισμού απαιτεί τη 
συνεργασία όλων των παραγόντων του 
τομέα, ώστε να μην είναι μόνο αποδέκτες 
εργαλείων και πόρων, αλλά και να 
δεσμευτούν να αναλάβουν τον 
συμμετοχικό τους ρόλο στη διαδικασία 
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7. Αξιολόγηση αναγκών και επιλογή
κατάλληλων εργαλείων

.  
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Η εξεύρεση των κατάλληλων εργαλείων 
για την επίτευξη των στόχων ενός 
επαγγελματία του τουρισμού μπορεί να 
αποτελέσει πρόκληση. Απαιτεί ενδελεχή 
ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών, όπως η 
εσωτερική επιχειρησιακή ικανότητα και 
δομή, η φύση του τουριστικού 
οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
άλλων φορέων και ανταγωνιστών, οι 
πιθανές συνεργασίες, οι συνολικές 
τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές 
και, τέλος, οι ανάγκες του καταναλωτή. 
Εμπόδια όπως οι οικονομικοί ή 
κανονιστικοί περιορισμοί μαζί με τις 
περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες ή 
ικανότητες μπορεί να δυσκολέψουν τους 
επαγγελματίες να κατανοήσουν τα πιθανά 
οφέλη και να βρουν τη σωστή γωνία για να 
ξεκινήσουν την ανάπτυξη ψηφιακών 
λύσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το 
κόστος των λύσεων θα παίξει σίγουρα 
επίσης σημαντικό ρόλο όταν πρόκειται να 
ληφθεί απόφαση σχετικά με το ποια 
εργαλεία θα επιλεγούν. Σε γενικές 
γραμμές, κάθε περίπτωση πρέπει να 
αναλύεται ξεχωριστά για τον καθορισμό 
της πιο αποτελεσματικής λύσης. Ως εκ 
τούτου, παρέχουμε μόνο μια σύντομη 
εισαγωγή στους διάφορους τομείς που 
περιγράφονται ως μέρος της 
μεθοδολογίας και της ανάπτυξης 
ψηφιακών εργαλείων για την επίτευξη 
διαφορετικών γενικών στόχων. 

Βιώσιμη διαχείριση επιχειρήσεων 
Υπάρχουν πολλαπλά εργαλεία για την 
υποστήριξη πιο βιώσιμων λειτουργιών. Οι 
δυνατότητες είναι ιδιαίτερα προηγμένες 
στον τομέα της φιλοξενίας, ιδίως στα 
ξενοδοχεία. Η έμφαση δίνεται κυρίως σε 
λύσεις λογισμικού που υποστηρίζουν την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
πόρων. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις 
βέλτιστες πρακτικές που συλλέχθηκαν, 
αναπτύσσοντας συνεργασίες με παρόχους 
(διάφορες εφαρμογές για κινητά), οι 
επιχειρήσεις φιλοξενίας μπορούν επίσης 

να προχωρήσουν παραπέρα, 
προσφέροντας, για παράδειγμα, ήπιες 
λύσεις μεταφοράς, βρίσκοντας λύσεις για 
την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων ή 
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε βιώσιμες 
τουριστικές εμπειρίες.  

Προώθηση τοπικών προϊόντων 
Η πανδημία του Covid-19 οδήγησε σε 
σημαντική δραστηριότητα σε αυτόν τον 
τομέα, βρίσκοντας γρήγορες ψηφιακές 
λύσεις, για παράδειγμα μέσω 
διαδικτυακών δικτύων και πλατφορμών 
για την υποστήριξη των τοπικών 
παραγωγών, των αγροτών και των 
τεχνιτών στη δημιουργία άμεσων δεσμών 
με τον πελάτη. Οι ψηφιακές λύσεις 
μπορούν να υποστηρίξουν την 
αυξανόμενη απαίτηση των καταναλωτών 
να κατανοούν από πού προέρχεται το 
φαγητό τους και πώς έχει παραχθεί και 
ταυτόχρονα, ωφελούν τις τοπικές 
επιχειρήσεις και τη βιώσιμη γεωργία, 
παραγωγή και διανομή. Στον τομέα αυτό 
συναντήσαμε κυρίως διαδικτυακές 
πλατφόρμες, αλλά ανακαλύψαμε επίσης 
ενδιαφέρουσες λύσεις που θα μπορούσαν 
να προσαρμοστούν για την υποστήριξη 
τοπικών προϊόντων ή τουριστικών 
εμπειριών γενικότερα. Προκειμένου να 
επιλεγεί η καλύτερη λύση, είναι 
σημαντικό να καθοριστεί η ομάδα-στόχος, 
με άλλα λόγια, το εργαλείο προορίζεται να 
απευθύνεται κυρίως σε ντόπιους ή σε 
τουρίστες ή και στους δύο. 

Προώθηση της βιώσιμης αγροτικής 
ανάπτυξης 
Διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες και 
εφαρμογές μπορούν να έχουν σημαντικό 
θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών μέσω της προώθησης 
του αργού και βιώσιμου τουρισμού. 
Διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μια από 
τις πιο πολυπληθείς κατηγορίες όσον 
αφορά τις πρακτικές που είναι διαθέσιμες 
για περαιτέρω διερεύνηση. Υπάρχει ένα 
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πολύ ευρύ φάσμα λύσεων που 
απευθύνεται σε διάφορες ομάδες-
στόχους που αναζητούν βιώσιμες 
τουριστικές εμπειρίες και διακοπές. Οι 
λύσεις κυμαίνονται από εξατομικευμένα 
πλήρη πακέτα διακοπών έως πιο τοπικές 
και προσαρμοσμένες εφαρμογές για 
συγκεκριμένες γεωγραφικές τοποθεσίες. 
Προκειμένου να αποφασίσει κανείς για τα 
κατάλληλα εργαλεία, θα πρέπει να 
καθορίσει τον κύριο αντίκτυπο που θα 
ήθελε να έχει για την αγροτική ανάπτυξη 
με βάση τα βασικά πλεονεκτήματα και τις 
ανάγκες ενός τόπου. Θα είναι επίσης 
σημαντικό να δημιουργηθούν συμπράξεις 
για την ανάπτυξη του εργαλείου και να 
κατανοηθεί σε βάθος η ζήτηση και οι 
ανάγκες των πελατών, ώστε να 
εξασφαλιστεί η επιτυχία του εργαλείου. 
 
Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης 
Συνολικά, η σύμπραξη διαπίστωσε ότι οι 
διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές, 
καθώς και άλλα ψηφιακά εργαλεία ή 
λύσεις δίνουν πολύ λίγη προσοχή στην 
προσβασιμότητα και την κοινωνική 
ένταξη. Ως εκ τούτου, είναι λιγότερο 
ελκυστικές για τμήματα πελατών με 
αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Οι 
χρήστες με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 
διερευνήσουν εξατομικευμένες λύσεις και 
σίγουρα δεν έχουν την ίδια σειρά 
ευκαιριών στη διάθεσή τους όσον αφορά 
τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για να 
βρουν βιώσιμες τουριστικές εμπειρίες 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. 
Επομένως, η συμπερίληψη 
χαρακτηριστικών που υποστηρίζουν 
μειονεκτούσες ομάδες ή άτομα με 
αναπηρία ή με προβλήματα κινητικότητας 
μπορεί να αποφέρει ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι έως και το 
15 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού 
αναφέρει κάποια αναπηρία και η 
τρέχουσα ψηφιακή προσφορά για αυτή 
την ομάδα-στόχο είναι πολύ περιορισμένη 
 

Προώθηση και διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει 
τόσο υλικά όσο και άυλα πολιτιστικά 
αγαθά, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
δυνατότητες εφαρμογής ψηφιακών 
εργαλείων για την ανάδειξη και 
προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
είναι αρκετά ευρείες. Πράγματι, η 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
μπορεί επίσης να σημαίνει την 
κατεύθυνση των επισκεπτών σε λιγότερο 
γνωστές τοποθεσίες και την εξεύρεση 
τρόπων εξισορρόπησης του αριθμού των 
επισκεπτών σε μέρη με τάση 
υπερτουρισμού. Οι εικονικές περιηγήσεις, 
οι εφαρμογές επαυξημένης 
πραγματικότητας (AR) και οι καινοτόμες 
υβριδικές εμπειρίες επισκεπτών που 
επιτρέπουν πιο καθηλωτικές συνολικές 
εμπειρίες είναι πολύ στην τάση. Οι 
τεχνολογίες σε αυτόν τον τομέα 
αναπτύσσονται απίστευτα γρήγορα και 
μπορεί να ξεπεραστούν γρήγορα. Όσοι 
ενδιαφέρονται για αυτού του είδους τις 
εμπειρίες πρέπει να μιλήσουν με 
επαγγελματίες του κλάδου για να 
κατανοήσουν τις πιθανές μελλοντικές 
κατευθύνσεις και να ενημερωθούν για τις 
τελευταίες τεχνολογίες. 
 
Κυκλική Οικονομία 
Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας 
υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης όσον 
αφορά τα προσαρμοσμένα ψηφιακά 
εργαλεία ή εφαρμογές που απευθύνονται 
στους τουρίστες και στον τρόπο με τον 
οποίο συμπεριφέρονται όταν 
επισκέπτονται έναν προορισμό. Η 
συλλογή βέλτιστων πρακτικών 
περιλαμβάνει ορισμένα σχετικά 
παραδείγματα που μπορούν να δώσουν 
μια πρώτη γεύση για το τι είναι δυνατό. 
Όσον αφορά τους επαγγελματίες του 
τουρισμού, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ 
των εργαλείων που υποστηρίζουν μια πιο 
κυκλική οικονομία και εκείνων που 
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προωθούν τη βιώσιμη λειτουργία ή 
διαχείριση μιας τουριστικής επιχείρησης. 
Τα περισσότερα εργαλεία 
επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη 
πτυχή της κυκλικής οικονομίας, για 
παράδειγμα στα απόβλητα τροφίμων ή 
πλαστικών ή στην επαναχρησιμοποίηση ή 
ανακύκλωση χρησιμοποιημένων 
αντικειμένων. Ωστόσο, η κυκλική 
οικονομία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα 
και δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο παρόν 
έγγραφο για να εξεταστούν όλοι οι 
διάφοροι σχετικοί τομείς. 

Προστασία του περιβάλλοντος 
Πρέπει να επιτευχθεί μια πολύ λεπτή 
ισορροπία μεταξύ της προώθησης 
προορισμών φυσικού κάλλους και της 
διασφάλισης της προστασίας και της 
διαφύλαξης τους. Οι περισσότερες 
διαθέσιμες πλατφόρμες και εργαλεία που 

προωθούν εμπειρίες σε αγροτικές 
περιοχές, είτε πρόκειται για πεζοπορία, 
ποδηλασία για παράδειγμα ή διαμονή σε 
λιγότερο γνωστές ή απομακρυσμένες 
περιοχές, απευθύνονται σε ταξιδιώτες με 
συνείδηση της αειφορίας που επιδιώκουν 
να συνδεθούν με τη φύση μακριά από τις 
πολύβουες πόλεις και τους 
πολυσύχναστους προορισμούς. Ωστόσο, 
καθώς η προσφορά εξελίσσεται και ένας 
αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών δείχνει 
προτίμηση στον φυσιολατρικό τουρισμό 
και στα καθαρά και αμόλυντα 
περιβάλλοντα, ορισμένοι προορισμοί 
έχουν αρχίσει να αισθάνονται την πίεση. 
Τα ψηφιακά εργαλεία έχουν να 
διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο, 
όχι μόνο όταν πρόκειται για την 
καθοδήγηση των τουριστών και των 
επισκεπτών σε φυσικά περιβάλλοντα, 
αλλά και για την εκπαίδευσή τους σχετικά 
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με αυτά τα περιβάλλοντα και τον 
καλύτερο τρόπο προστασίας τους για τις 
μελλοντικές γενιές. Και πάλι, το ποια 

εργαλεία είναι τα καταλληλότερα για τον 
προορισμό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την εκάστοτε περίπτωση 

Η κύρια ανάγκη που εντοπίστηκε όσον 
αφορά την υιοθέτηση των ψηφιακών 
εργαλείων από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις είναι η έλλειψη 
συνειδητοποίησης της συμβολής τους στη 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του τομέα που 
παρουσιάζουν οι επαγγελματίες και οι 
εργαζόμενοι. 

Οι επαγγελματίες του τουρισμού έχουν 
πρόσβαση σε περιορισμένες και συχνά 
διάσπαρτες πληροφορίες σχετικά με την 
ποικιλία των διαθέσιμων ψηφιακών 
εργαλείων και σχετικά με τον αντίκτυπό 
τους προς τη βιωσιμότητα, λόγω του 
γεγονότος ότι σχεδόν όλες οι τουριστικές 
επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες με 
περιορισμένες δυνατότητες όσον αφορά 
εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους. 

Στο πλαίσιο του έργου SMART, 
προσδιορίστηκαν 7 κύριες κατηγορίες 
ψηφιακών πρακτικών, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές στα 
βιομηχανικά κριτήρια του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού για 
ξενοδοχεία και προορισμούς. Αυτές οι 
επτά κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν για 
την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται από τους επαγγελματίες του 
τουρισμού. 

1) Βιώσιμη διαχείριση επιχειρήσεων

2) Προώθηση τοπικών προϊόντων

3) Προώθηση της βιώσιμης αγροτικής
ανάπτυξης

4) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης

5) Προώθηση και διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς

6) Κυκλική οικονομία

7) Προστασία και διατήρηση του
περιβάλλοντος

Οι ελλείψεις ψηφιακών δεξιοτήτων και η 
περιορισμένη γνώση των διαθέσιμων 
επιλογών είναι μερικές από τις κύριες 
ανάγκες των επαγγελματιών σε αυτούς 
τους τομείς, όπως και η έλλειψη 
κατανόησης της συμβολής τους σε ένα πιο 
βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
Τέλος, οι ανησυχίες σχετικά με το 
λειτουργικό κόστος και την υιοθέτηση 
είναι επίσης εμφανείς μεταξύ των 
επαγγελματιών, όπως και ο δισταγμός 
στην υιοθέτηση νέων λειτουργικών 
μεθόδων. 

Οι ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται 
για την υιοθέτηση και τη χρήση 
συγκεκριμένων εργαλείων είναι επίσης 
μια άλλη βασική ανάγκη που εντοπίζεται 
μεταξύ των επαγγελματιών του 
τουρισμού. 

Για τον περαιτέρω προσδιορισμό των 
εξειδικευμένων αναγκών εκ μέρους των 
επαγγελματιών του τουρισμού, 
χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο ψηφιακών 
ικανοτήτων της ΕΕ. Από τους πέντε 
κύριους τομείς ικανοτήτων (1. 
Πληροφορική και παιδεία δεδομένων 2. 
Επικοινωνία και συνεργασία 3. 
Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 4. 
Ασφάλεια 5. Επίλυση προβλημάτων) οι 
εταίροι της SMART προσδιόρισαν τις 
ειδικές ικανότητες που απαιτούνται. 
Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digital-competence-framework_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digital-competence-framework_en
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Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών 
και ψηφιακού περιεχομένου 

Οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση 
δεδομένων, πληροφοριών και 
περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 
Να τα οργανώνουν και να τα 
επεξεργάζονται σε δομημένο περιβάλλον. 

Συνεργασία μέσω ψηφιακών 
τεχνολογιών 

Χρήση ψηφιακών εργαλείων και 
τεχνολογιών για συνεργατικές διαδικασίες 
και για τη συνδιαμόρφωση και 
συνδημιουργία πόρων και γνώσεων 

Netiquette (Νετικέτ) 

Να γνωρίζουν τους κανόνες 
συμπεριφοράς και την τεχνογνωσία κατά 
τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και την 
αλληλεπίδραση σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Να προσαρμόζουν τις 
στρατηγικές επικοινωνίας στο 
συγκεκριμένο κοινό και να έχουν 
επίγνωση της πολιτισμικής και 
γενεαλογικής ποικιλομορφίας στα 
ψηφιακά περιβάλλοντα. 

Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας 

Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται μία ή 
περισσότερες ψηφιακές ταυτότητες, να 
μπορεί να προστατεύει τη φήμη του, να 
διαχειρίζεται τα δεδομένα που παράγει 
μέσω διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, 
περιβαλλόντων και υπηρεσιών. 

Προσδιορισμός αναγκών και 
τεχνολογικών απαντήσεων 

Να αξιολογούν τις ανάγκες, να εντοπίζουν, 
να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν 
ψηφιακά εργαλεία και πιθανές 
τεχνολογικές απαντήσεις για την επίλυσή 
τους. Να προσαρμόζουν και να 
παραμετροποιούν τα ψηφιακά 
περιβάλλοντα στις προσωπικές τους 
ανάγκες (π.χ. προσβασιμότητα). 
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8. Ανάγκες δεξιοτήτων που
συνδέονται με τα ψηφιακά εργαλεία
και τη βιωσιμότητα και συστάσεις
για τους εκπαιδευτικούς
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8.1 Ανάγκες δεξιοτήτων που 
συνδέονται με την ψηφιακή 
τεχνολογία και βιωσιμότητα 

Η κύρια ανάγκη που εντοπίστηκε όσον 
αφορά την υιοθέτηση των ψηφιακών 
εργαλείων από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις είναι η έλλειψη 
συνειδητοποίησης της συμβολής τους στη 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα του τομέα που 
παρουσιάζουν οι επαγγελματίες και οι 
εργαζόμενοι. 

Οι επαγγελματίες του τουρισμού έχουν 
πρόσβαση σε περιορισμένες και συχνά 
διάσπαρτες πληροφορίες σχετικά με την 
ποικιλία των διαθέσιμων ψηφιακών 
εργαλείων και σχετικά με τον αντίκτυπό 
τους προς τη βιωσιμότητα, λόγω του 
γεγονότος ότι σχεδόν όλες οι τουριστικές 
επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες με 
περιορισμένες δυνατότητες όσον αφορά 
εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους. 

Στο πλαίσιο του έργου SMART, 
προσδιορίστηκαν 7 κύριες κατηγορίες 
ψηφιακών πρακτικών, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές στα 
βιομηχανικά κριτήρια του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού για 
ξενοδοχεία και προορισμούς. Αυτές οι 
επτά κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν για 
την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται από τους επαγγελματίες του 
τουρισμού. 

1) Βιώσιμη διαχείριση επιχειρήσεων

2) Προώθηση τοπικών προϊόντων

3) Προώθηση της βιώσιμης αγροτικής
ανάπτυξης

4) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης

5) Προώθηση και διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς

6) Κυκλική οικονομία

7) Προστασία και διατήρηση του
περιβάλλοντος

Οι ελλείψεις ψηφιακών δεξιοτήτων και η 
περιορισμένη γνώση των διαθέσιμων 
επιλογών είναι μερικές από τις κύριες 
ανάγκες των επαγγελματιών σε αυτούς 
τους τομείς, όπως και η έλλειψη 
κατανόησης της συμβολής τους σε ένα πιο 
βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
Τέλος, οι ανησυχίες σχετικά με το 
λειτουργικό κόστος και την υιοθέτηση 
είναι επίσης εμφανείς μεταξύ των 
επαγγελματιών, όπως και ο δισταγμός 
στην υιοθέτηση νέων λειτουργικών 
μεθόδων. 

Οι ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται 
για την υιοθέτηση και τη χρήση 
συγκεκριμένων εργαλείων είναι επίσης 
μια άλλη βασική ανάγκη που εντοπίζεται 
μεταξύ των επαγγελματιών του 
τουρισμού. 

Για τον περαιτέρω προσδιορισμό των 
εξειδικευμένων αναγκών εκ μέρους των 
επαγγελματιών του τουρισμού, 
χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο ψηφιακών 
ικανοτήτων της ΕΕ. Από τους πέντε 
κύριους τομείς ικανοτήτων (1. 
Πληροφορική και παιδεία δεδομένων 2. 
Επικοινωνία και συνεργασία 3. 
Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 4. 
Ασφάλεια 5. Επίλυση προβλημάτων) οι 
εταίροι της SMART προσδιόρισαν τις 
ειδικές ικανότητες που απαιτούνται. 
Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών 
και ψηφιακού περιεχομένου 

Οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση 
δεδομένων, πληροφοριών και 
περιεχομένου σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digital-competence-framework_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digital-competence-framework_en
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Να τα οργανώνουν και να τα 
επεξεργάζονται σε δομημένο περιβάλλον. 

Συνεργασία μέσω ψηφιακών 
τεχνολογιών 

Χρήση ψηφιακών εργαλείων και 
τεχνολογιών για συνεργατικές διαδικασίες 
και για τη συνδιαμόρφωση και 
συνδημιουργία πόρων και γνώσεων 

Netiquette (Νετικέτ) 

Να γνωρίζουν τους κανόνες 
συμπεριφοράς και την τεχνογνωσία κατά 
τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και την 
αλληλεπίδραση σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Να προσαρμόζουν τις 
στρατηγικές επικοινωνίας στο 
συγκεκριμένο κοινό και να έχουν 
επίγνωση της πολιτισμικής και 
γενεαλογικής ποικιλομορφίας στα 
ψηφιακά περιβάλλοντα. 

Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας 

Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται μία ή 
περισσότερες ψηφιακές ταυτότητες, να 
μπορεί να προστατεύει τη φήμη του, να 
διαχειρίζεται τα δεδομένα που παράγει 
μέσω διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, 
περιβαλλόντων και υπηρεσιών. 

Προσδιορισμός αναγκών και 
τεχνολογικών απαντήσεων 

Να αξιολογούν τις ανάγκες, να εντοπίζουν, 
να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν 
ψηφιακά εργαλεία και πιθανές 
τεχνολογικές απαντήσεις για την επίλυσή 
τους. Να προσαρμόζουν και να 
παραμετροποιούν τα ψηφιακά 
περιβάλλοντα στις προσωπικές τους 
ανάγκες (π.χ. προσβασιμότητα). 

8.2 Συστάσεις προς τους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με τη χρήση 
των καλών πρακτικών 

Ένας εκπαιδευτικός στον τομέα της 
φιλοξενίας και του τουρισμού καθοδηγεί 
τους σπουδαστές του προς την 
επαγγελματική επιτυχία και συνεισφέρει 
στον τομέα του τουρισμού τον δικό του 
κόκκο άμμου σε θέματα ποιότητας, 
αποτελεσματικότητας και τουριστικής 
καινοτομίας. 

Ως εκπαιδευτικός, διδάσκει στους 
μελλοντικούς επαγγελματίες όλες τις 
βασικές έννοιες της τουριστικής 
βιομηχανίας, βασικά: επιχειρηματικές 
έννοιες, ανάλυση του τομέα, τουριστική 
αγορά, μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς, 
καθώς και διαδικασίες και δομές των 
διαφόρων υποτομέων της εστίασης, της 
γαστρονομίας και των καταλυμάτων. 
Επίσης, οι τουριστικοί προορισμοί και η 
διαμεσολάβηση τουριστικών και 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Το μέλλον 
ολόκληρου του κλάδου έγκειται στη 
βιωσιμότητα, είτε ως νομική υποχρέωση 
(λαμβάνοντας υπόψη παγκόσμιες, 
κοινοτικές και εθνικές πρωτοβουλίες, 
στρατηγικές και πολιτικές) είτε ως 
επιθυμία να παραμείνει στην αγορά και να 
είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση που 
ικανοποιεί τη ζήτηση των πελατών για 
βιώσιμο τουρισμό (είδαμε τα στοιχεία του 
Ευρωβαρόμετρου (Εισαγωγή) σχετικά με 
τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον 
τουρισμό) και είναι ελκυστική για νέες 
επενδύσεις και χρηματοδότηση. Για το 
λόγο αυτό, η αειφορία δεν μπορεί να 
λείπει από κανένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα σπουδών. 

Στο πλαίσιο του έργου SMART, οι εταίροι 
εστιάζουν στη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων ως τρόπο συμβολής στην 
ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού. Για το 
σκοπό αυτό, συγκεντρώσαμε μια συλλογή 
καλών πρακτικών του SMART και του 
βιώσιμου τουρισμού, οι οποίες δείχνουν 
πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να 
συμβάλουν σε πιο βιώσιμες επιχειρήσεις, 
οργανισμούς και προορισμούς. Οι 
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πρακτικές μας είναι κατάλληλες για όλους 
τους τύπους του κοινού, από τον τελικό 
χρήστη (τουρίστα) έως τους 
επαγγελματίες των επιχειρήσεων. Κατά τη 
συζήτηση των προκλήσεων που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων, διαπιστώσαμε ότι 
συχνά υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά με 
την ύπαρξή τους, καθώς και συγκεκριμένα 
παραδείγματα χρήσης τους και ευκαιρίες 
ανταλλαγής πρακτικών γνώσεων με 
ομολόγους. Η συλλογή μας παρουσιάζει 
παραδείγματα αποτελεσματικής χρήσης 
ορισμένων εργαλείων. 

Μια από τις νέες τεχνολογίες που κερδίζει 
ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα 
είναι το blockchain. Υπάρχουν 
παραδείγματα επιτυχημένης χρήσης 
αυτής της τεχνολογίας από ορισμένες 
επιχειρήσεις για την παροχή μιας 
ασφαλούς και ομαλής ταξιδιωτικής 
εμπειρίας. Ο τουρισμός και το blockchain 
θα μπορούσαν να 
αλληλοσυμπληρώνονται με διάφορες 
ταξιδιωτικές εφαρμογές, όπως κρατήσεις, 
επαλήθευση ταυτότητας, προγράμματα 
πιστότητας, ψηφιακές πληρωμές και 
διαχείριση αποθεμάτων. (Βλέπε τις 
πρακτικές "Bedswap project", 
"Blockchain"). 

Οι τεχνολογίες επαυξημένης 

 πραγματικότητας πρόκειται να 
μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο 
αλληλεπιδρούμε με τον προορισμό, τα 
αξιοθέατα και τις τουριστικές υπηρεσίες 
του, παρέχοντας νέους τρόπους για να 
βοηθήσουμε στη διατήρηση των φυσικών 
και πολιτιστικών πόρων που κινδυνεύουν. 
Η εικονική πραγματικότητα συνεχίζει να 
εξελίσσεται και σε λίγα χρόνια θα είναι 
ένας πολύ συνηθισμένος χώρος. Από την 
άλλη πλευρά, η επαυξημένη 
πραγματικότητα επιτρέπει σε κάποιον να 
τοποθετήσει διαφορετικά επίπεδα 
περιεχομένου πάνω σε αυτό που βλέπει. 

Μια σύνδεση μεταξύ του φυσικού και του 
εικονικού κόσμου που αυξάνει την 
αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή στις 
τουριστικές υπηρεσίες (π.χ. επίσκεψη σε 
ένα μουσείο από το σπίτι) ή επιτρέπει 
στους ανθρώπους να βιώσουν την 
ψηφιακή αναπαράσταση ιστορικών 
χώρων. Η πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με τους διάφορους τουριστικούς 
πόρους γίνεται μέσω κινητών συσκευών. 
Αυτή η νέα τεχνολογία μπορεί να έχει 
μεγάλες επιπτώσεις στον κόσμο των 
ταξιδιών. Οι καλές πρακτικές μας 
παρέχουν ορισμένα παραδείγματα 
επιτυχημένης εφαρμογής της στον τομέα 
του τουρισμού (βλέπε "Culture App", 
"Normandine Tourisme", Project Caverne 
du Pont D´Arc "Vista AR"). 

Έχουν ήδη αναπτυχθεί πολλές έτοιμες 
προς χρήση οικολογικές εφαρμογές και 
πλατφόρμες. Έχουμε επιλέξει μερικές από 
αυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τόσο από τουρίστες όσο και από 
επιχειρήσεις. Αυτές οι εφαρμογές 
προσφέρουν μια εμπειρία βασισμένη στη 
βιωσιμότητα, παρέχοντας διάφορους 
τύπους επεξεργασμένων περιηγήσεων 
(πεζοπορία, ποδηλασία, προσβάσιμα 
μέρη, προώθηση τοπικών προϊόντων ...), 
υπολογίζοντας τις εκπομπές CO2 του 
ταξιδιού σας, βοηθώντας τους χρήστες να 
αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής 
αλλαγής κ.λπ. Το φάσμα αυτών των 
εφαρμογών είναι πολύ ευρύ. Για να 
διευκολυνθεί η εύρεση του κατάλληλου 
εργαλείου, κάθε εφαρμογή επισημαίνεται 
με ένα ή περισσότερα εικονίδια που 
υποδεικνύουν σε ποια από τις κατηγορίες 
βιωσιμότητας εμπίπτει. Ως εκπαιδευτικός, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
εφαρμογές για να ευαισθητοποιήσετε 
τους μαθητές σας σχετικά με τα θέματα 
βιωσιμότητας και να τους δείξετε πώς 
μπορούν να επωφεληθούν από παρόμοιες 
εφαρμογές, χρησιμοποιώντας αυτές σε 
τουριστικές επιχειρήσεις. Ορισμένες από 
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τις εφαρμογές πρέπει να επεκτείνουν το 
δίκτυο των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά τους, 
οπότε η συνεργασία με αυτές θα αυξήσει 
την εμβέλεια της αγοράς του και, 
λαμβάνοντας υπόψη το οικολογικό 
προφίλ τους, θα τον κάνει να εμφανίζεται 
στα αποτελέσματα αναζήτησης των 
τουριστών που αναζητούν βιώσιμες 
ταξιδιωτικές επιλογές. Από την άλλη 
πλευρά, μπορεί κανείς να βελτιώσει και τις 
σχέσεις του με τους προμηθευτές, 
βελτιώνοντας έτσι τις αλληλεπιδράσεις 
εντός της αλυσίδας αξίας με την 
οικοδόμηση μιας καλύτερης συνεργασίας 
με τους τοπικούς παραγωγούς και τους 
παρόχους υπηρεσιών. 

Αν και οι περισσότερες εφαρμογές δεν 
περιορίζονται γεωγραφικά, ορισμένες 
έχουν εθνικό ή περιφερειακό πεδίο 
εφαρμογής. Ωστόσο, μπορούν επίσης να 
σας χρησιμεύσουν ως οδηγός για να 
βρείτε παρόμοιες προσφορές στη δική σας 
χώρα/περιοχή. 

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα 
δεδομένα  

είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
σε όλους τους τομείς, και ο τουρισμός δεν 
αποτελεί εξαίρεση. Βοηθούν στη 
δημιουργία πιο βιώσιμων μοντέλων 
τουρισμού, δεδομένου του δυναμικού του 
για αποδοτικότερη χρήση και παροχή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ή στη 
μείωση του τουριστικού κορεσμού σε 
πραγματικό χρόνο στα hot spots της 
τουριστικής εισροής (μνημεία, μουσεία, 
ιστορικά κέντρα...) και στην προώθηση 
λιγότερο επισκέψιμων αξιοθέατων ή στην 
ανάπτυξη νέων διαδρομών. 

Ο όγκος των δεδομένων που 
επεξεργάζονται στα διάφορα σημεία όπου 
ένας χρήστης αλληλεπιδρά είναι μια 
τεράστια πηγή πληροφοριών που καθιστά 
δυνατή την καλύτερη κατανόηση όσων 
εκτιμούν περισσότερο οι τουρίστες, 
προσφέροντάς τους παράλληλα 
υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις 
προτιμήσεις τους. Η τεχνητή νοημοσύνη 
συμβάλλει στην αυτόματη επεξεργασία 
πολλών από τις αναλύσεις που 
πραγματοποιούνται με αυτά τα δεδομένα 
και ταυτόχρονα δημιουργεί προβλέψεις 
για μελλοντικές καταστάσεις, 
βελτιώνοντας τις προβλέψεις των 
παραδοσιακών στατιστικών συστημάτων 
και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
εξοικονόμηση κόστους. 

Ορισμένες από τις πρακτικές 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία στον 
τομέα του τουρισμού. (Βλέπε "GIB 5.0", 
"Revapp", "Tourism 4.0 for the Black Sea 
Project"). 

Εκτός από μια ευρεία επιλογή βέλτιστων 
πρακτικών, διαθέτουμε μια ξεχωριστή 
ενότητα αφιερωμένη σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα και προσφορές. Μπορεί να 
σας χρησιμεύσει ως εργαλείο για να 
βελτιώσετε τις δικές σας γνώσεις και 
δεξιότητες στον τομέα του βιώσιμου 
τουρισμού. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε 
μια σύγκριση διαφορετικών 
προγραμμάτων σπουδών και να 
επεξεργαστείτε ή να επεκτείνετε τη δική 
σας εκπαιδευτική προσφορά ή να 
προτείνετε κάποια από αυτά τα 
προγράμματα στους μαθητές σας ως 
εξωσχολικές σπουδές και δραστηριότητες. 



52 

9. Συμπεράσματα
Με αυτό το εγχειρίδιο, οι εταίροι ελπίζουν 
να υποστηρίξουν την επιτάχυνση της 
βιώσιμης μετάβασης των επαγγελματιών 
στο οικοσύστημα του τουρισμού, 
προβλέποντας τις ανάγκες σε δεξιότητες 
και προσφέροντας εργαλεία για την 
προσαρμογή στις νέες προσδοκίες του 
τομέα. Σύμφωνα με το Cedefop & ETF 
(2020) η απορρόφηση/ανάπτυξη σχετικών 
προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης είχε μέτρια επιτυχία την 
περίοδο 2015-2020 και υπάρχει ανάγκη 
για περισσότερο υλικό για τους 
επαγγελματίες ώστε να προσαρμοστούν 
στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας 
μέσω οριζόντιων δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων.  

Το εγχειρίδιο στοχεύει να δώσει σαφήνεια 
στους επαγγελματίες σχετικά με τα οφέλη 
της ψηφιοποίησης για τη βιωσιμότητα και 
να προσφέρει πρακτικά παραδείγματα για 
τους σπουδαστές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στον 
τουρισμό. 

Η ουσία του SMART, η προώθηση ενός πιο 
βιώσιμου τουρισμού μέσω της 
ψηφιοποίησης και των κατάλληλων 
εργαλείων, ήταν απίστευτα επίκαιρη και 
προκάλεσε σημαντικό ενδιαφέρον. Στο 
πλαίσιο των εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν, οι εταίροι εντόπισαν 
κενά στην αγορά όσον αφορά τα ψηφιακά 
εργαλεία για την κοινωνική ένταξη, τα 
οποία επιβεβαιώθηκαν και στο πλαίσιο 
της πρόσφατης έρευνας. Οι συζητήσεις 
γύρω από τον βιώσιμο τουρισμό 
εξακολουθούν να περιστρέφονται σε 
μεγάλο βαθμό αποκλειστικά γύρω από την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αν και αυτό 
είναι απολύτως κατανοητό, λαμβάνοντας 
υπόψη την τρέχουσα επείγουσα κλιματική 
κατάσταση, η σύμπραξη παρατήρησε ότι 

υπάρχει πολύ περιορισμένη 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ένταξη 
ως αναπόσπαστο μέρος της αειφορίας και 
ότι οι στρατηγικές τουρισμού, 
προκειμένου να είναι επιτυχείς, δεν 
μπορούν να επικεντρωθούν μόνο στον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επίσης, 
σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση 
Inclusive Travel Insights Report της Expedia 
(Σεπτέμβριος 2022), το 92% των 
καταναλωτών πιστεύει ότι είναι 
σημαντικό οι ταξιδιωτικοί πάροχοι να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
προσβασιμότητας όλων των ταξιδιωτών, 
ωστόσο μόνο οι μισοί καταναλωτές έχουν 
δει επιλογές που είναι προσβάσιμες για 
όλους όταν αναζητούν και κάνουν 
κράτηση για ένα ταξίδι. Επιπλέον, μόλις το 
52% των καταναλωτών δήλωσαν ότι έχουν 
δει επιλογές που περιλαμβάνουν όλους 
τους τύπους ταξιδιωτών. Ως εκ τούτου, 
πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες στην ανάπτυξη ψηφιακών 
λύσεων που υποστηρίζουν τον κοινωνικό 
πυλώνα της βιωσιμότητας. 

Συνολικά, οι εταίροι πιστεύουν επίσης ότι 
η διαλειτουργικότητα και η 
συνδεσιμότητα μεταξύ των εργαλείων 
παραμένει πολύ περιορισμένη, γεγονός 
που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 
έχουν αναπτυχθεί ως αυτόνομες λύσεις με 
διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η 
διαλειτουργικότητα θα μπορούσε 
σίγουρα επίσης να ενσωματωθεί στα 
επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά είναι μια 
πτυχή που θα πρέπει να εξεταστεί από τα 
πολύ πρώιμα στάδια της ανάπτυξης. 
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Παράρτημα 1- Διαδικτυακές Πλατφόρμες 
Κατηγορία Πρακτική ή 

Εργαλείο 
Περιγραφή Κόστος Ανάγκες προσαρμογής Χώρα Ομάδα Στόχος Ιστοσελίδα 

1. Βιώσιμη διοίκηση
επιχειρήσεων 

RevApp Τα περισσότερα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια 
διακοπών είναι επί του παρόντος κολλημένα με το μοντέλο 
τιμολόγησης σταθερών τιμών. Ειδικά οι μικροί ξενοδόχοι, οι 
οποίοι δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς 
πόρους, προσπαθούν να εφαρμόσουν την τιμολόγηση μόνοι 
τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χρονοβόρες και δύσκολες 
εργασίες που απαιτούν πολύ χρόνο και πόρους όσον αφορά 
τη διαχείριση του ξενοδοχείου και επιπλέον, λόγω του 
μεγάλου αριθμού μεταβλητών που συσχετίζονται με τις τιμές 
της αγοράς, η προσέγγιση αυτή αφήνει αρκετά περιθώρια για 
λάθη στην τιμολόγηση και χαμένες ευκαιρίες. 

Η RevApp προσφέρει ένα εργαλείο τιμολόγησης δωματίων με 
μηχανική μάθηση, το οποίο επί του παρόντος επικεντρώνεται 
σε μικρούς και μεσαίου μεγέθους ξενοδόχους και διαχειριστές 
ενοικιαζόμενων δωματίων που θα τους επιτρέψει να 
αποκομίσουν τυχόν διαφυγόντα κέρδη μεγιστοποιώντας τα 
έσοδά τους και μειώνοντας το σταθερό κόστος και τον χρόνο 
που διαθέτουν για το έργο αυτό. Συμβάλλει στη βιωσιμότητα 
με την ψηφιοποίηση της λειτουργίας των ξενοδοχείων και με 
την υποστήριξη της βιώσιμης και οικονομικά αποδοτικής 
επιχειρηματικής λειτουργίας των μικρομεσαίων ξενοδοχείων. 
Η εφαρμογή προσφέρει ένα εργαλείο τιμολόγησης δωματίων 
με μηχανική μάθηση, το οποίο επί του παρόντος 
επικεντρώνεται σε μικρούς και μεσαίους ξενοδόχους και 
διαχειριστές ενοικιαζόμενων δωματίων που θα τους επιτρέψει 
να συλλάβουν τυχόν διαφυγόντα κέρδη μεγιστοποιώντας τα 
έσοδά τους και μειώνοντας τα πάγια έξοδα και τον χρόνο που 
τους αναλογεί. 

Επί πληρωμής - 
Μηνιαίο μοντέλο 
συνδρομής ανάλογα 
με το πρόγραμμα και 
τα χαρακτηριστικά. 

Όχι, μπορεί να το αναλάβει 
οποιοσδήποτε διευθυντής 
ξενοδοχείου ή ξενοδόχος. Η 
πλατφόρμα είναι φιλική 
προς το χρήστη και 
προσβάσιμη στο διαδίκτυο. 

Ελλάδα Επαγγελματίες https://getrevapp.com/ 

https://getrevapp.com/
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1. Βιώσιμη διοίκηση 
επιχειρήσεων 

OAKY Προ-διαμονή: Το Oaky στέλνει αυτοματοποιημένη 
επικοινωνία πριν την άφιξη στους επισκέπτες σε 
βελτιστοποιημένους χρόνους μεταξύ της κράτησης και της 
άφιξης, που αποδεδειγμένα έχει θετική επίδραση στη 
μετατροπή. 

Κατά την παραμονή: Η Oaky παρέχει στα ξενοδοχεία μια 
υποστηρικτική παρουσία, επιτρέποντας στους επισκέπτες 
συνεχή πρόσβαση σε σχετικές προσθήκες και αναβαθμίσεις 
καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής τους. 

Το Oaky βοηθά τους πελάτες να αγοράζουν αναβαθμίσεις, 
προσφορές και υπηρεσίες από τα ξενοδοχεία. Βοηθάει επίσης 
τα ξενοδοχεία με επιλογές branding, επιλογή του τι πουλάει 
και τι προσφέρει το ξενοδοχείο και ποιοι επισκέπτες θα 
πρέπει να βλέπουν τι είδους προσφορά. 

Το Oaky αξιοποιεί τη δύναμη της αυτοματοποίησης για να 
κερδίσουν τα ξενοδοχεία περισσότερα έσοδα ανά επισκέπτη 
χωρίς να επιβαρύνουν τις δραστηριότητές τους. Κάποιος 
μπορεί να το χρησιμοποιήσει με πολύ ευφάνταστους τρόπους 
για να βοηθήσει στη βιωσιμότητα, όπως το αεροδρόμιο Van 
der Valk των Βρυξελλών, που επιτρέπει στους επισκέπτες να 
νοικιάσουν το χρυσόψαρο Fons στο δωμάτιό τους έναντι 
αμοιβής 3€ που πηγαίνει σε φιλανθρωπικό σκοπό. 

Επί πληρωμή  Έδρα στο 
Άμστερνταμ και 
τη Σιγκαπούρη. 

Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί 
παγκοσμίως 

Επαγγελματίες www.oaky.com 

1. Βιώσιμη διοίκηση 
επιχειρήσεων 

OPERTO Το Operto Connect ενσωματώνει έξυπνες συσκευές για να 
δημιουργήσει μια εμπειρία χωρίς επαφή για τους επισκέπτες 
και εξορθολογισμένες λειτουργίες. 

Είτε τα ξενοδοχεία διαχειρίζονται μια χούφτα ακίνητα είτε 
εκατοντάδες - τα προϊόντα Guest, Tech και Teams της Operto 
λειτουργούν τόσο ανεξάρτητα όσο και ως ένα στενά 
ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα φιλοξενίας, παρέχοντας 
εξαιρετικές και επεκτάσιμες λύσεις ειδικά για τις ανάγκες 
τους. Η εταιρεία προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες : 

Operto guest : Η εφαρμογή web με πρώτη εφαρμογή για 
κινητά τηλέφωνα που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του 
επισκέπτη, ελαχιστοποιεί την εξάρτηση από το προσωπικό, 
αυξάνει τις θετικές κριτικές και προσφέρει μια κορυφαία 
εμπειρία στον επισκέπτη. 

Operto tech : Αυτοματοποιήστε την πρόσβαση και μειώστε 
προληπτικά τις υλικές ζημιές και το λειτουργικό κόστος 

Επί πληρωμή καμία Καναδάς Επαγγελματίες https://operto.com 

http://www.oaky.com/
https://operto.com/
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χρησιμοποιώντας έξυπνες συσκευές όπως έξυπνες κλειδαριές, 
θερμοστάτες, αισθητήρες. 

Operto Teams : Βελτιστοποιήστε και αυτοματοποιήστε τις 
λειτουργίες των ομάδων. Η εταιρεία συνεργάστηκε με τη 
Veritree και υποσχέθηκε να φυτέψει δέντρα για κάθε επίδειξη 
που παρέχει η ομάδα πωλήσεων και ένα δέντρο για κάθε 
πόρτα που ενεργοποιείται στην πλατφόρμα Operto. 

1. Βιώσιμη διοίκηση
επιχειρήσεων 

ALICE Το ALICE φέρνει όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου σε επαφή με 
μια ενιαία πλατφόρμα λειτουργιών για εσωτερική επικοινωνία 
και διαχείριση εργασιών, βοηθά το προσωπικό του 
ξενοδοχείου να ενεργεί ως ομάδα για να παρέχει σταθερά 
άριστες υπηρεσίες. Το σύνολο των εργαλείων παρέχει στους 
διευθυντές καθαριότητας μια ολοκληρωμένη εικόνα των 
εργασιών του τμήματός τους, συμπεριλαμβανομένων των 
αναθέσεων και των δελτίων εργασιών των συνοδών 
δωματίου, της κατάστασης καθαρισμού των δωματίων και 
τυχόν ειδικών αιτημάτων και εξατομικευμένων στοιχείων των 
επισκεπτών. Οι διευθυντές θα μπορούν να προετοιμάζουν 
αυτόματα και γρήγορα τα φύλλα εργασιών του προσωπικού 
και να εξισορροπούν τις αναθέσεις με βάση την τοποθεσία και 
το επίπεδο προτεραιότητας. Η πλατφόρμα επιτρέπει στην 

ομάδα καθαριότητας να γίνει πλήρως ψηφιακή, μειώνοντας 
τη σπατάλη χαρτιού και ενισχύοντας παράλληλα την 
αποτελεσματικότητα και την επικοινωνία. 

Επί πληρωμή Η πλατφόρμα θα μπορούσε 
να αναπτυχθεί ώστε να 
λαμβάνει υπόψη τα 
δεδομένα βιωσιμότητας. 

ΗΠΑ Επαγγελματίες https://www.aliceplatform.com/ 

https://www.aliceplatform.com/
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1. Βιώσιμη διοίκηση
επιχειρήσεων 

Tourmie Για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών, η Tourmie 
αναπτύσσει συνεχώς το δίκτυο συνεργατών της από 
αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, έτσι 
ώστε κάθε επισκέπτης να μπορεί να μάθει περισσότερα για 
τον τόπο που επισκέπτεται, μέσα από διάφορες αυθεντικές 
τοπικές εμπειρίες. Αμέσως μετά την κράτηση μιας διαμονής, η 
Tourmie γίνεται ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός του 
επισκέπτη, προσφέροντας μια εξατομικευμένη σελίδα με 
εξατομικευμένες προτάσεις.  

Από εκείνο το σημείο, ο επισκέπτης μπορεί να κάνει κράτηση 
για υπηρεσίες που παρέχονται από το ξενοδοχείο εσωτερικά ή 
εξωτερικά (π.χ. ενοικίαση αυτοκινήτου, ταξί, δραστηριότητες 
και πρωινό), να ελέγξει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη 
διαμονή του (π.χ. check-in, οδηγίες άφιξης και κωδικός WiFi) 
και, τέλος, να λύσει τυχόν προβλήματα μέσω ζωντανής 
συνομιλίας με τη ρεσεψιόν ή τον οικοδεσπότη. 

Η πρακτική αυτή συμβάλλει στη βιωσιμότητα επιταχύνοντας 
την ψηφιοποίηση της προσφοράς καταλύματος. Το Tourmie 
είναι ένα απλό αλλά ταυτόχρονα ισχυρό εργαλείο, το οποίο 
διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των καταλυμάτων και των 
παρόχων υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας το Tourmie, οι 
πάροχοι καταλυμάτων έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τα 
έσοδά τους από τις πωλήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ οι 
πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να προωθήσουν τις υπηρεσίες 
τους σε νέα κανάλια πωλήσεων. Η υπηρεσία βοηθά τους 
παρόχους καταλυμάτων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και 
με ευκολία τα ερωτήματα των επισκεπτών για ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες, καθώς και τις πληρωμές και τις συνεργασίες μέσω 
λεπτομερών αναφορών. Τέλος, τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών 
όσο και οι πάροχοι καταλυμάτων λαμβάνουν τις 
συμφωνημένες πληρωμές τους ηλεκτρονικά και με διαφάνεια 
εντός 24 ωρών μόλις ολοκληρωθεί μια υπηρεσία. Η 
πλατφόρμα είναι φιλική προς το χρήστη και προσβάσιμη μέσω 
διαδικτύου. 

Επί πληρωμή Το Tourmie μπορεί να 
προσαρμοστεί σε κάθε 
ξενοδοχείο, ιδιοκτήτη BnB, 
διαχειριστή ακινήτων και 
κάθε ταξιδιωτική 
επιχείρηση, όπως εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων, 
εταιρείες μεταφορών και 
πολλές άλλες, που 
ενδιαφέρονται να 
προσφέρουν μια μοναδική 
εμπειρία σε κάθε επισκέπτη 
τους, διευρύνοντας 
παράλληλα τις 
επιχειρηματικές τους 
ευκαιρίες και αποκτώντας 
περισσότερους πελάτες 
μέσω συνεργασιών με 
εξωτερικούς συνεργάτες. 

Ελλάδα Επαγγελματίες https://tourmie.com/ 

https://tourmie.com/
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1. Βιώσιμη διοίκηση 

επιχειρήσεων 

Sustainable 
Balearic Islands 

Από την 1η Ιουλίου 2016 ο φόρος βιώσιμου τουρισμού 
εφαρμόζεται σε όλες τις διαμονές σε τουριστικά καταλύματα 
στις Βαλεαρίδες Νήσους. Χάρη σε αυτή τη συνεισφορά, 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις για την 
αντιστάθμιση των επιπτώσεων που έχει ο τουρισμός στη γη 
και το περιβάλλον στη Μαγιόρκα, τη Μινόρκα, την Ίμπιζα και 
τη Φορμεντέρα. Προκειμένου να παρέχονται όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον φόρο, 
δημιουργήθηκε αυτός ο ιστότοπος. 

Συγκεντρώνονται στοιχεία για κάθε έργο που χρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Προώθησης του Αειφόρου Τουρισμού και 
περιλαμβάνει ένα τμήμα για την ενημέρωση των 
πληροφοριών σχετικά με τον Φόρο Αειφόρου Τουρισμού, 
μεταξύ άλλων πληροφοριών Άλλος. Με αυτόν τον τρόπο, η 
πύλη δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους των Βαλεαρίδων 
Νήσων, αλλά και στους τουρίστες ή τους διαχειριστές έργων 
να γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο Φόρος Βιώσιμου Τουρισμού 
και όλα όσα συνεπάγεται. Όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται 
από το ταμείο του φόρου δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Τα 
έργα δίνουν προτεραιότητα σε δραστηριότητες 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα και στοχεύουν να έχουν τους 
ακόλουθους σκοπούς:  
-περιβάλλον, 
-βιώσιμος τουρισμός, 
-πολιτιστική κληρονομιά, 
-επιστημονική έρευνα, 
-κατάρτιση και απασχόληση, 
-κοινωνική μίσθωση 

Δωρεάν Καλύπτει μόνο τις 
Βαλεαρίδες Νήσους 

Ισπανία Επαγγελματίες http://www.illessostenibles.trave l/ 

2. Promotion of local
products 

Digilor touch 
screens 

Πέρα από την απλή διάδοση πληροφοριών, το ψηφιακό 
τερματικό βοηθά στην καθοδήγηση των πελατών και στην 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων ενός κάμπινγκ. Η οθόνη 
αφής μπορεί επίσης να δώσει πληροφορίες για την κοντινή 
αναψυχή και τα σημεία ενδιαφέροντος. Η εγκατάσταση ενός 
διαδραστικού περιπτέρου σε ένα κάμπινγκ μπορεί να είναι 
επωφελής με πολλούς τρόπους, καθώς επιτρέπει επίσης 

Δωρεάν Οι πλατφόρμες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την 
καθοδήγηση των 
επισκεπτών και των 
τουριστών προς πιο 
βιώσιμα μέρη, 
δραστηριότητες ή 

Γαλλία Επαγγελματίες https://www.digilor.fr/tourisme/ 

http://www.illessostenibles.travel/
http://www.illessostenibles.travel/
https://www.digilor.fr/tourisme/
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2. Promotion of local
products 

Digilor touch 
screens 

Πέρα από την απλή διάδοση πληροφοριών, το ψηφιακό 
τερματικό βοηθά στην καθοδήγηση των πελατών και στην 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων ενός κάμπινγκ. Η οθόνη 
αφής μπορεί επίσης να δώσει πληροφορίες για την κοντινή 
αναψυχή και τα σημεία ενδιαφέροντος. Η εγκατάσταση ενός 
διαδραστικού περιπτέρου σε ένα κάμπινγκ μπορεί να είναι 
επωφελής με πολλούς τρόπους, καθώς επιτρέπει επίσης 
στους προορισμούς να καθοδηγούν τους τουρίστες προς πιο 
βιώσιμες τουριστικές προσφορές και δραστηριότητες. Για 
παράδειγμα, μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με επιλογές υγιεινής διατροφής, όπως τοπικούς παραγωγούς, 
αγορές ή εστιατόρια που δίνουν προτεραιότητα στα τοπικά 
προϊόντα ή σχετικά με τοπικές πολιτιστικές ή φυσιολατρικές 
δραστηριότητες. Στρατηγικά τοποθετημένες οθόνες αφής σε 
κάμπινγκ ή Άλλος τόπους μπορούν να βοηθήσουν στην 
ευαισθητοποίηση των τουριστών σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
βιώσιμων τουριστικών εμπειριών και δραστηριοτήτων που 
ωφελούν και τον προορισμό. Η οθόνη αφής προσφέρει 
μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τα μηνύματα που μπορούν να 
μεταδοθούν στους επισκέπτες και μπορεί επίσης να βοηθήσει 
να μάθουμε τι αναζητούν οι ταξιδιώτες σε έναν προορισμό. Ως 
εκ τούτου, η πρακτική αυτή είναι πολύ σημαντική για τις 
τουριστικές Επαγγελματίες και DMO, τις δημόσιες αρχές και 
τους φορείς χάραξης πολιτικής. 

Δωρεάν Οι πλατφόρμες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την 
καθοδήγηση των 
επισκεπτών και των 
τουριστών προς πιο 
βιώσιμα μέρη, 
δραστηριότητες ή εμπειρίες 
και, για παράδειγμα, προς 
την παραγγελία τοπικών 
προϊόντων, εφόσον αυτά 
προσφέρονται. 

Γαλλία Επαγγελματίες https://www.digilor.fr/tourisme/ 

2. Προώθηση τοπικών 
προϊόντων 

Devours Tours Η Devour Tours είναι μια εταιρεία που παρέχει περιηγήσεις 
στην Ισπανία και σε ορισμένες άλλες χώρες (Γαλλία, Ιταλία, 
Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) με στόχο την 
προώθηση του ζωντανού τοπικού πολιτισμού. 

Με τις ξεναγήσεις τους και τους τοπικούς ειδικούς ξεναγούς 
υποστηρίζουν τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις. 

Τα μικρά γκρουπ τους και η δέσμευσή τους για υπεύθυνο 
τουρισμό κάνουν τη διαφορά στις κοινότητες. 

Δωρεάν ιστότοπος, 
υπηρεσίες επί 
πληρωμή 

Δεν απαιτείται καμία 
προσαρμογή. 

Ξεκίνησε από την 
Ισπανία αλλά 
επεκτάθηκε 
παγκοσμίως 

Επαγγελματίες https://devourtours.com/ 

2. Προώθηση τοπικών 
προϊόντων 

Voy'Agir Το Voy'Agir είναι μια συνεργατική πλατφόρμα για τον 
υπεύθυνο τουρισμό, όπου οι ταξιδιώτες αναφέρονται σε 
τουριστικές διευθύνσεις (καταλύματα, εστιατόρια, 
δραστηριότητες, μουσεία, καταστήματα κ.λπ.) που έχουν 
υιοθετήσει μια πιο ενωτική, οργανική και τοπική προσέγγιση 
που συμβάλλει στη μείωση των οικολογικών επιπτώσεων στις 
χώρες που επισκέπτονται. Το Voy'Agir προτείνει συνεργατικές 
λύσεις που επιτρέπουν στους ανεξάρτητους υπεύθυνους 
ταξιδιώτες να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να 

Δωρεάν καμία Γαλλία Επαγγελματίες https://voyagir.org/ 

https://www.digilor.fr/tourisme/
https://voyagir.org/


63 

Κατηγορία Πρακτική ή 
Εργαλείο 

Περιγραφή Κόστος Ανάγκες προσαρμογής Χώρα Ομάδα Στόχος Ιστοσελίδα 

οργανώσουν τα ταξίδια τους με βάση τις συστάσεις των 
ταξιδιωτών Άλλος και τις συμβουλές τους. 

Ο ιστότοπος επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
να έχουν μεγαλύτερη προβολή στο διαδίκτυο και βοηθά τους 
ταξιδιώτες να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους και τον 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο.. 

2. Προώθηση τοπικών 
προϊόντων 

Du Potager à la 
Table 

Αρχικά ένα σχέδιο αλληλεγγύης με στόχο να εξασφαλίσει την 
προβολή και τη ροή μετρητών στους εστιάτορες κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το σχέδιο αυτό απέκτησε 
σχεδόν αμέσως πιο βιώσιμους, μακροπρόθεσμους στόχους. 
Έχει την κοινή φιλοδοξία να αναβαθμίσει το γαστρονομικό 
προφίλ της περιοχής Hauts- de-France. Το Du Potager à la 
Table είναι 

ένας δικτυακός τόπος που διευκολύνει την ηλεκτρονική 
προαγορά γευμάτων εστιατορίου μέσω ενός συστήματος 
δωροεπιταγών που προσφέρει δημιουργική γαστρονομική 
εμπειρία στο εστιατόριο. Ο δικτυακός τόπος θα προωθήσει 
φιλικά περιφερειακά εστιατόρια. Θα προσελκύσει πελάτες 
που απολαμβάνουν να μοιράζονται την αγάπη τους για το 
καλό φαγητό με τους φίλους τους. Αυτός ο ιστότοπος γίνεται 
τόπος συνάντησης για μια κοινότητα ανθρώπων που 
μοιράζονται τη γεύση για καλό ποιοτικό τοπικό φαγητό και 
φιλική εξυπηρέτηση. 

Το Du Potager à la Table στοχεύει να γίνει ο κεντρικός 
ιστότοπος για το καλό φαγητό στην περιοχή, παρέχοντας 
πληροφορίες, αποτελώντας εργαλείο προώθησης και 
προσφέροντας την ηλεκτρονική αγορά γαστρονομικών 
εμπειριών. Τα τουριστικά γραφεία προσλαμβάνουν 
εστιατόρια σύμφωνα με προσεκτικά επιλεγμένα κριτήρια που 
βασίζονται σε κοινές αξίες. 

Να ενθαρρύνουν τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να 
χρησιμοποιεί τοπικά προϊόντα. - Να βοηθήσουν τους 
ιδιοκτήτες εστιατορίων στο σχεδιασμό γαστρονομικών 
εμπειριών που λείπουν από το Hauts-de-France. 

Να προσφέρει στα τουριστικά γραφεία την ευκαιρία να 
επανασυνδεθούν με τους ιδιοκτήτες εστιατορίων της 
περιοχής μέσω μιας προσέγγισης που προσδίδει νόημα και 

Δωρεάν με εμπειρίες 
που πρέπει να 
πληρωθούν 

Καμία, αλλά η ιδέα θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί 
και σε άλλα τουριστικά 
πλαίσια. 

Γαλλία Επαγγελματίες https://dupotageralatable.com/ 

https://dupotageralatable.com/
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αξία και να να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζονται στους επισκέπτες. 

Το έργο συντονίζεται από την POT' (Platforme des Organismes 
de Tourisme), τη συνεργατική πλατφόρμα που ενώνει τα 72 
τουριστικά γραφεία, τους 5 οργανισμούς τουρισμού σε 
επίπεδο νομού και την περιφερειακή επιτροπή τουρισμού και 
συνεδρίων στην περιοχή Hauts- de-France. Οι οργανισμοί 
αυτοί συνεργάζονται για να μοιραστούν και να διευρύνουν τις 
εμπειρίες τους και να προσφέρουν νέες ευκαιρίες και 
καινοτόμες δραστηριότητες για τις περιφερειακές τουριστικές 
επιχειρήσεις. Το προσωπικό των τουριστικών γραφείων 
εκπαιδεύεται από το Sublimeurs, ένα τοπικό γραφείο 
μάρκετινγκ που ειδικεύεται στη γαστρονομία. Η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα υποστηρίζει την τοπική οικονομία, τις τοπικές 
επιχειρήσεις και τους παραγωγούς, δουλεύοντας με τοπικά 
προϊόντα και δίνοντας έμφαση στην τοπική πολιτιστική και 
γαστρονομική κληρονομιά. 

2. Προώθηση τοπικών 
προϊόντων 

Locavore Το Locavore είναι μια εφαρμογή, η οποία συνιστά στους 
χρήστες της την κατανάλωση εποχιακών και τοπικών φρούτων 
και λαχανικών με βάση την τοποθεσία, την οποία η εφαρμογή 
εντοπίζει χάρη στο GPS που είναι εγκατεστημένο στα κινητά 
τους τηλέφωνα. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να τη 
χρησιμοποιήσει οπουδήποτε στον κόσμο. Επιπλέον, μπορεί 
κανείς να αναζητήσει και αγροτικούς χώρους, όπως ανοιχτές 
φάρμες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Είναι 
καινοτόμο, καθώς όχι μόνο βοηθά τις τοπικές κοινότητες 
εξασφαλίζοντας μια πηγή εισοδήματος, αλλά στοχεύει επίσης 
στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
που παράγονται ως αποτέλεσμα της μεταφοράς προϊόντων 
από μακριά. 

Κάποιος μπορεί να 
γίνει μέλος, να 
περιηγηθεί ή να 
δημοσιεύσει 
καταχωρίσεις 
Δωρεάν, αλλά η 
πλατφόρμα χρεώνει 
μια προμήθεια που 
ισούται με 5% για τις 
πωλήσεις. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από οποιονδήποτε, αφού ο 
καθένας μπορεί να 
περιηγηθεί στις επιλογές ή 
να καταχωρίσει τα 
αντικείμενά του. Η 
εφαρμογή θα μπορούσε να 
προσαρμοστεί στους 
τουρίστες. Θα μπορούσε 
επίσης να προσαρμοστεί 
ώστε να είναι διαθέσιμη σε 
διάφορες γλώσσες. 

Παγκοσμίως. Επαγγελματίες που 
διαθέτουν δικό τους 
αγρόκτημα ή 
γεωργικό χώρο και 
υποψήφιους 
πελάτες. 

https://app.locavore.co/infos/ab out 

3. Προώθηση της 
βιώσιμης αγροτικής
ανάπτυξης 

Eco Tourism in 
Spain 

Η Λέσχη Οικοτουρισμού στην Ισπανία είναι μια πρωτοποριακή 
πρωτοβουλία που προσφέρει βιώσιμες οικοτουριστικές 
εμπειρίες, εξασφαλίζοντας την αξιοποίηση της συμβολής των 
ταξιδιωτών στην τοπική ανάπτυξη και στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές που 
επισκέπτονται και στις τουριστικές υπηρεσίες που 
απολαμβάνουν. 

Η Λέσχη Οικοτουρισμού ανέπτυξε μια διαδικτυακή πύλη όπου 
μπορείτε να βρείτε: 

-Προστατευόμενες περιοχές σε όλη την Ισπανία που 
ξεχωρίζουν για τα τοπία τους και για την εφαρμογή ενός

Δωρεάν Καλύπτει μόνο την Ισπανία. Ισπανία Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://ecotouristinspain.com/ 

https://app.locavore.co/infos/about
https://app.locavore.co/infos/about
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βιώσιμου τουριστικού σχεδίου. 

-Επαγγελματικά και υψηλής ποιότητας καταλύματα και 
επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες 
συνεργάζονται με προστατευόμενες περιοχές, υποστηρίζοντας
τη διατήρηση και την τοπική ανάπτυξη. 

-Εμπειρίες και διάφορες δραστηριότητες κατάλληλες για όλες
τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα που μπορείτε να απολαύσετε 
ανακαλύπτοντας τους χώρους (παρατήρηση πουλιών, 
παρατήρηση άγριας φύσης, πεζοπορία, ποδηλασία, 
πολιτιστικές δραστηριότητες, τοπική γαστρονομία κ.λπ.).Μια 
φυσική επιλογή για την πρακτική του οικοτουρισμού, όπου οι 
τοπικοί φορείς δεσμεύονται να προωθήσουν τον βιώσιμο 
τουρισμό και τις περιοχές προστασίας της φύσης. 

-Ενημέρωση σχετικά με τον οικοτουρισμό

3. Προώθηση της 
βιώσιμης αγροτικής
ανάπτυξης 

Tourinsoft SIM Η πλατφόρμα καθιστά δυνατή την προώθηση της τοπικής 
τουριστικής προσφοράς σε διάφορους ιστότοπους και 
εφαρμογές σε επίπεδο διαμερίσματος, ενώ τα δεδομένα 
διαμοιράζονται επίσης σε OpenData στον ιστότοπο 
DATAtourisme, ο οποίος καθιστά δυνατή την ομαδοποίηση 
των τουριστικών πληροφοριών και τη διανομή τους στους 
φορείς προώθησης ψηφιακών έργων. Προς το παρόν δεν 
υπάρχει ειδική εστίαση στην προώθηση βιώσιμων 
προσφορών, δραστηριοτήτων ή καταλυμάτων. Ωστόσο, αυτό 
το είδος εργαλείου θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό για 
την προώθηση μιας τέτοιας προσφοράς, καθώς και για την 
ανάδειξη των επιχειρήσεων και των παρόχων που εφαρμόζουν 
βιώσιμες πρακτικές. 

Δωρεάν Ναι, αν υπήρχε αναφορά σε 
βιώσιμους επαγγελματίες 
και ενδιαφερόμενους 
μεταξύ όλων όσων 
συμμετέχουν, τότε αυτό θα 
μπορούσε να είναι ένα 
πολύ καλό εργαλείο για ένα 
τοπικό οικοσύστημα. 

Γαλλία Επαγγελματίες https://prezi.com/view/PcVWjTC 
6a68rc10EelWB/ and 
https://www.tourinsoft.com/ 

3. Προώθηση της 
βιώσιμης αγροτικής
ανάπτυξης 

The Local 
Flavour 

Το Local Favour συνδέει τον σύγχρονο ανεξάρτητο ταξιδιώτη 
με ένα επιμελημένο δίκτυο ταξιδιωτικών εμπειρογνωμόνων, 
οι οποίοι παρέχουν τοπικές γνώσεις και διαμορφωμένα 
δρομολόγια με βάση την προσωπικότητα, τα ταξιδιωτικά 
κίνητρα και τις προτιμήσεις του ταξιδιώτη. Αφού 
συμπληρώσει ένα διασκεδαστικό ερωτηματολόγιο, 
συνδυάζεται με έναν τοπικό εμπειρογνώμονα και κλείνει μια 
βιντεοσκοπημένη συνεδρία για να συνεργαστούν για την 
ιδανική αυθεντική εμπειρία στην Ελλάδα. Ανάλογα με το 
επίπεδο βοήθειας που επιθυμεί, κάθε ταξιδιώτης λαμβάνει 
απλές αλλά διορατικές τοπικές συστάσεις ή ένα πλήρως 
προσαρμοσμένο δρομολόγιο. Αφού φτάσει στον επιλεγμένο 
προορισμό, οι ειδικοί μας παρέχουν βοήθεια εν κινήσει μέσω 
chat για διορθώσεις και αλλαγές στο πρόγραμμα και βοήθεια 

Επί πληρωμή Επαγγελματίες ή/και 
Εκπαιδευτικοί μπορούν να 
γίνουν μέλη του δικτύου 
Local Flavour 

Ελλάδα Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://www.thelocalfavour.com 

/ 

https://www.tourinsoft.com/
https://www.tourinsoft.com/
https://www.tourinsoft.com/
http://www.thelocalfavour.com/
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όταν κάτι πάει στραβά. Το The Local Favour στοχεύει στην 
ενδυνάμωση των Ελλήνων ταξιδιωτικών εμπειρογνωμόνων 
παρέχοντάς τους χώρο για να επικοινωνήσουν το πάθος τους, 
να προωθήσουν τα βιώσιμα ταξίδια βοηθώντας τις τοπικές 
κοινότητες και οικονομίες και να καταπολεμήσουν τον 
υπερτουρισμό προβάλλοντας λιγότερο γνωστούς 
προορισμούς. Η πρακτική συμβάλλει στη βιωσιμότητα με την 
προώθηση λιγότερο γνωστών προορισμών καθώς και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και των προϊόντων τους. Η κράτηση 
μιας πρώτης συνεδρίας με τους ξεναγούς του Local Flavour 
είναι απλή μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας. 

3. Προώθηση της 
βιώσιμης αγροτικής
ανάπτυξης 

Τον Μάιο του 2019, η πλατφόρμα Pitaca κέρδισε το 
Περιφερειακό Βραβείο Τουριστικής Καινοτομίας. Το έργο 
συνίσταται στη δημιουργία ενός έξυπνου ψηφιακού σημείου 
τουριστικής πληροφόρησης, το οποίο ενσαρκώνεται από έναν 
εικονικό τουριστικό σύμβουλο. Ο αρχικός στόχος του έργου 
είναι η αύξηση της τουριστικής κατανάλωσης των επισκεπτών 
που διαμένουν στην αγροτική περιοχή της Nièvre, στη 
Bourgogne-Franche-Comté, και η πρόσβαση σε όλες τις 
τουριστικές πληροφορίες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα, με τη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων 
εργαλείων. Το έξυπνο ψηφιακό σημείο τουριστικής 
πληροφόρησης είναι μια πύλη υποδοχής, πληροφόρησης και 
συστάσεων που διαχειρίζεται ένας έξυπνος ψηφιακός 
σύμβουλος τουρισμού, με δυνατότητα αναζήτησης μέσω 
φυσικής γλώσσας. Οι αποστολές του είναι να ενημερώνει τους 
επισκέπτες για τις προσφορές (ειδήσεις, εκδηλώσεις, φορείς 
παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), να τους υποστηρίζει στην 
αναζήτηση πληροφοριών, να τους παρέχει συστάσεις ανάλογα 
με το πλαίσιο, να απαντά στις ερωτήσεις τους, να τους 
καθοδηγεί και να τους προωθεί χρήσιμες συμβουλές και καλά 
σχέδια. 

Στόχος αυτού του εργαλείου είναι να παρέχει στους τουρίστες 
πληροφορίες και συστάσεις, πιο συγκεκριμένα εκτός των 
ωρών λειτουργίας των γραφείων και σε όλη την περιοχή. 
Πρόκειται επίσης για την καθοδήγηση και την ενημέρωση των 
τουριστών σχετικά με τα νέα και τα καλά σχέδια, καθώς και 
για τη δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικές κρατήσεις. Δεν 
υπάρχει ειδική αναφορά στη βιώσιμη προσφορά του 
εργαλείου. Σε κάθε περίπτωση το έργο μπορεί σίγουρα να 
στηρίξει τον αγροτουρισμό και την αγροτική ανάπτυξη και τις 
τοπικές επιχειρήσεις. 

Δωρεάν Η πλατφόρμα μπορεί να 
προσαρμοστεί και να 
χρησιμοποιηθεί σε 
αγροτικές περιοχές του 
Άλλος. Θα μπορούσε να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στις βιώσιμες προσφορές 
για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τον βιώσιμο 
τουρισμό. 

Γαλλία Επαγγελματίες https://ec.europa.eu/regional_policy
/fr/projects/France/a-smart-digital-
platform-for-tourists-developed-in-
nievre-france 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/France/a-smart-digital-platform-for-tourists-developed-in-nievre-france
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5. Προώθηση και
διατήρηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Genuine Spain Πρόκειται για έναν ιστότοπο που δημιουργήθηκε από 
ανθρώπους από την Ισπανία οι οποίοι είναι παθιασμένοι με τη 
χώρα τους και τον βιώσιμο τουρισμό. Σχεδιάζουν 
εξατομικευμένες ταξιδιωτικές διαδρομές που θέτουν στο 
επίκεντρο την ποικίλη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά 
τους, συνδέοντας τους ταξιδιώτες με την τοπική 
πραγματικότητα, αλλά και με άγνωστους προορισμούς και με 
τους προσεκτικά επιλεγμένους τοπικούς οικοδεσπότες που 
εργάζονται για τη δημιουργία μιας καλύτερης βιομηχανίας. 

Βασίζουν το έργο τους στους ακόλουθους πυλώνες και 
κατευθύνσεις δράσης: 

φροντίζουν για τον βιώσιμο τουρισμό σε κάθε πτυχή της 
αλυσίδας εφοδιασμού τους, 

προώθηση των ταξιδιών με θετικό αντίκτυπο, 

συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και στη διατήρηση της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 

προσφορά ποιοτικών τουριστικών προϊόντων και εμπειριών, 
ενθαρρύνοντας την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τον 
επαγγελματισμό 

Ο δικτυακός τόπος 
είναι δωρεάν, οι 
υπηρεσίες δεν είναι 

Μονο στην Ισπανία Ισπανία Επαγγελματίες https://www.genuinespain.es/ 

7. Προστασία και
διατήρηση του 
περιβάλλοντος 

Alentour Το Alentour συνδέει τις Επαγγελματίες δραστηριοτήτων 
αναψυχής με ξενοδοχεία, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, 
πανδοχεία, πανδοχεία και τουριστικά ιδρύματα, έτσι ώστε οι 
επισκέπτες να μπορούν να κάνουν άμεσα κράτηση για ένα 
πλούσιο και ποικίλο φάσμα τοπικών δραστηριοτήτων. Η 
πλατφόρμα αυτή εντάσσεται στην τάση του αργού τουρισμού 
και του βιώσιμου τουρισμού: προσανατολισμένη στην 
αναζήτηση της εμπειρίας, θέλει να προωθήσει την τοπική 
οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Το εργαλείο 
είναι διαθέσιμο μέσω ενός δικτυακού τόπου και ως κωδικός 
QR στους προορισμούς. 

δωρεάν Οποιοσδήποτε μπορεί να 
καταχωρήσει ένα ποδήλατο 
και να δημιουργήσει 
λογαριασμό για να το 
νοικιάσει ή να το δανειστεί. 

France Επαγγελματίες https://www.alentour.fr 

https://www.genuinespain.es/
http://www.alentour.fr/
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7. Προστασία και
διατήρηση του 
περιβάλλοντος 

Glooby Το Glooby είναι μια μηχανή ταξιδιωτικής αναζήτησης που 
επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν και να συγκρίνουν τις 
τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και των ξενοδοχείων, ενώ 
υποδεικνύει τις πτήσεις με την καλύτερη κατανάλωση 
καυσίμων και τα ξενοδοχεία με οικολογική σήμανση. 

Το Glooby συνεργάζεται με κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες, 
ταξιδιωτικά γραφεία και ιστότοπους κρατήσεων για να βρίσκει 
τις πιο βιώσιμες πτήσεις στις καλύτερες τιμές. 

Επίσης, αναζητούν πάνω από 500.000 ξενοδοχεία από 
διάφορους ιστότοπους κρατήσεων και αλυσίδες ξενοδοχείων 
και δείχνουν στον πελάτη όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεται για να λάβει καλύτερες ταξιδιωτικές αποφάσεις. 

δωρεάν Καμία παγκοσμίως Επαγγελματίες https://www.glooby.com/ 

7. Προστασία και
διατήρηση του 
περιβάλλοντος 

EcoMode App 
and game 

Η εφαρμογή EcoMode App έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει 
τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης στην οικολογική 
καινοτομία και να θέσει βασικές στρατηγικές για την 
ενεργοποίηση οικολογικών καινοτόμων διαδικασιών στον 
κλάδο της φιλοξενίας. Η εφαρμογή αυτή αποσκοπεί στην 
υποστήριξη των διευθυντών στην αναχαίτιση των οικολογικών 
απαιτήσεων των πελατών και στη βελτιστοποίηση των 
διαχειριστικών τους λειτουργιών μέσω της ελαχιστοποίησης 
της κατανάλωσης ενέργειας και των αποβλήτων. Η εφαρμογή 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με διάφορες δραστηριότητες 
για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες στη λήψη αποφάσεων 
σύμφωνα με μια πιο οικολογικά καινοτόμο προοπτική. Με την 
εφαρμογή EcoMode, μπορείτε επίσης να εντοπίσετε ποιες 
είναι οι τρέχουσες δεξιότητές σας όσον αφορά την οικολογική 
καινοτομία και τις αδυναμίες της δικής σας επιχείρησης που 
πρέπει να ενισχυθούν. 

Η εφαρμογή προωθεί μια σειρά από δραστηριότητες και 
παιχνίδια για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στον κλάδο της φιλοξενίας ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες και να 
αναπτύξουν νέες οικολογικές δεξιότητες στη δική τους 
επιχείρηση. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο κατάστημα 
εφαρμογών για συσκευές που χρησιμοποιούν Android και IOS. 

δωρεάν Καμία ΕΕ Επαγγελματίες http://eco-mode-project.eu/ 

http://www.glooby.com/
http://eco-mode-project.eu/?page_id=16
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7. Προστασία και
διατήρηση του 
περιβάλλοντος 

Electrek Explorer Η Electrek Explorer αναπτύσσει τα ακόλουθα βασικά 
προϊόντα. Nat Nav : Για να συμβάλει στην υλοποίηση του 
οράματός της για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με 
την προώθηση ταξιδιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, 
ηλεκτρικά οχήματα και τουρισμό με βάση τη φύση, 
δημιούργησε ένα σύστημα πλοήγησης στη φύση, το οποίο 
βοηθά στην επαναφόρτιση και επανασύνδεση στη φύση με 
πλοήγηση σε γραφικές διαδρομές με περιπέτειες κατά μήκος 
της διαδρομής. Η Electrek Explorer αναπτύσσει τα ακόλουθα 
βασικά προϊόντα. Nat Nav : Για να συμβάλει στην υλοποίηση 
του οράματός της για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης 
με την προώθηση ταξιδιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, 
ηλεκτρικά οχήματα και τουρισμό με βάση τη φύση, 
δημιούργησε ένα σύστημα πλοήγησης στη φύση, το οποίο 
βοηθά στην επαναφόρτιση και επανασύνδεση στη φύση με 
πλοήγηση σε γραφικές διαδρομές με περιπέτειες κατά μήκος 
της διαδρομής. 

Επί πληρωμή Το σύστημα πλοήγησης θα 
μπορούσε να προσαρμοστεί 
περαιτέρω ώστε να 
υποδεικνύει τοπικές 
προσφορές και εμπειρίες 
βιώσιμου τουρισμού. 

Σκωτία Επαγγελματίες https://www.electrekexplorer.co m/ 

7. Προστασία και
διατήρηση του 
περιβάλλοντος 

Spinlister Το Spinlister είναι μια εφαρμογή και μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα, η οποία στοχεύει στη σύνδεση τουριστών με 
ιδιοκτήτες ποδηλάτων. Τα ποδήλατα μπορούν είτε να 
ενοικιαστούν είτε να δανειστούν, ανάλογα με την απόφαση 
του δανειστή και μπορούν να κλειστούν εκ των προτέρων 
χάρη σε ένα ημερολόγιο που υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα. Η 
εφαρμογή είναι καινοτόμος, καθώς διευκολύνει την 
αναζήτηση για ενοικίαση ποδηλάτων και καθιστά τα ποδήλατα 
πιο προσιτά. Είναι το πρώτο βήμα για τη διάδοση της χρήσης 
ποδηλάτων κατά τη διάρκεια, για παράδειγμα, διακοπών στην 
πόλη, αντί να στηρίζεται κανείς αποκλειστικά στο αυτοκίνητο, 
το τρένο ή το λεωφορείο. Για όσους αποφασίσουν να 
νοικιάσουν ή να δανειστούν το ποδήλατό τους, το Spinlister 
προσφέρει επιλογές προστασίας για να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια. 

Η καταχώριση ενός 
ποδηλάτου είναι 
δωρεάν, ωστόσο, για 
να μπορέσει κάποιος 
να νοικιάσει ένα 
ποδήλατο πρέπει να 
καταβάλει το ποσό 
που συμφωνήθηκε 
μεταξύ του δανειστή 
και του δανειολήπτη. 

Εκτός από αυτό, η 
Spinlister παίρνει το 
17,5% του ποσού 
που κερδίζει ο 
δανειστής. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να 
καταχωρήσει ένα ποδήλατο 
και να δημιουργήσει 
λογαριασμό για να το 
νοικιάσει ή να το δανειστεί. 

Παγκοσμίως Επαγγελματίες https://www.spinlister.com/ 

https://www.electrekexplorer.com/about
https://www.electrekexplorer.com/about
https://www.spinlister.com/
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1. Βιώσιμη 
διοίκηση 
επιχειρήσεων 

OptiWatti Μια έξυπνη λύση ενεργειακής διαχείρισης που μπορεί να 
εξοικονομήσει έως και 40% σε θέρμανση και ψύξη χωρίς να 
χρειαστεί κάποια σημαντική ανακαίνιση. Το OptiWatti μπορεί να 
βελτιστοποιήσει τη χρήση ενέργειας με βάση τις προτιμήσεις του 
χρήστη, την πρόγνωση του καιρού και τις τιμές του ηλεκτρικού 
ρεύματος και ελέγχεται εύκολα μέσω μιας εφαρμογής. Τα 
θερμαντικά σώματα, η ενδοδαπέδια θέρμανση, τα πάνελ οροφής, 
οι αντλίες θερμότητας αέρα και οι λέβητες μπορούν να 
ελέγχονται εύκολα, ώστε όταν τα δωμάτια δεν χρησιμοποιούνται, 
τα ξενοδοχεία να μην καταναλώνουν περιττή ενέργεια. Το 
OptiWatti μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπολογιστή, tablet ή 
smartphone και όλα τα θερμαντικά σώματα ελέγχονται μέσω 
μιας διεπαφής χρήστη. 

Επί πληρωμή Καμία Φινλανδία Επαγγελματίες https://www.optiwatti.com 

2. Προώθηση
τοπικών 
προϊόντων 

Locavore Το Locavore είναι μια εφαρμογή, η οποία συνιστά στους χρήστες 
της την κατανάλωση εποχιακών και τοπικών φρούτων και 
λαχανικών με βάση την τοποθεσία, την οποία η εφαρμογή 
εντοπίζει χάρη στο GPS που είναι εγκατεστημένο στα κινητά τους 
τηλέφωνα. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να τη 
χρησιμοποιήσει οπουδήποτε στον κόσμο. 

Επιπλέον, μπορεί κανείς να αναζητήσει και αγροτικούς χώρους, 
όπως ανοιχτές φάρμες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. 
Είναι καινοτόμο, καθώς όχι μόνο βοηθά τις τοπικές κοινότητες 
εξασφαλίζοντας μια πηγή εισοδήματος, αλλά στοχεύει επίσης 
στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που 
παράγονται ως αποτέλεσμα της μεταφοράς προϊόντων από 
μακριά. 

Κάποιος μπορεί να 
γίνει μέλος, να 
περιηγηθεί ή να 
δημοσιεύσει 
καταχωρίσεις 
Δωρεάν, αλλά η 
πλατφόρμα χρεώνει 
μια προμήθεια που 
ισούται με 5% για 
τις πωλήσεις. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από οποιονδήποτε, αφού ο 
καθένας μπορεί να 
περιηγηθεί στις επιλογές ή 
να καταχωρίσει τα 
αντικείμενά του. Η 
εφαρμογή θα μπορούσε να 
προσαρμοστεί στους 
τουρίστες. Θα μπορούσε 
επίσης να προσαρμοστεί 
ώστε να είναι διαθέσιμη σε 
διάφορες γλώσσες. 

παγκοσμίως Επαγγελματίες που 
διαθέτουν δικό τους 
αγρόκτημα ή γεωργικό 
χώρο και υποψήφιους 
πελάτες. 

https://app.locavore.co/info 
s/about 

https://www.optiwatti.com/
https://app.locavore.co/infos/about
https://app.locavore.co/infos/about
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2. Προώθηση
τοπικών 
προϊόντων 
products; 

6. Κυκλική 
Οικονομία 

Go Zero Waste Πρόκειται για μια ισπανική εφαρμογή που υποστηρίζει τον αγώνα 
κατά του πλαστικού. 

Το Go Zero Waste, από τη Βαρκελώνη, δείχνει τα καταστήματα 
χύμα ή μηδενικών αποβλήτων που βρίσκονται κοντά σας, όπου κι 
αν βρίσκεστε. Έτσι, όταν ταξιδεύετε και πρέπει να κάνετε μια 
αγορά, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το κάνετε με τον πιο βιώσιμο 
τρόπο. Οι ιδρυτές του θέλουν να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη χωρίς 
πλαστικό και σκοπεύουν να 

εξαλείψουν τις δικαιολογίες του χρόνου ή της μη γνώσης της 
πόλης που πρόκειται να επισκεφθείτε. Ο καλύτερος τρόπος για 
να δημιουργήσετε βιώσιμες συνήθειες, εντός και εκτός του 
τόπου σας. Εκτός από τη διευκόλυνση των πιο βιώσιμων και 
τοπικών αγορών, η εφαρμογή διαθέτει επίσης μιαΆλλος 
λειτουργία - να παρέχει στους χρήστες μια σειρά από προκλήσεις 
για να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν πιο βιώσιμες 
καταναλωτικές συνήθειες. Καθώς τις εκτελούν, ένας μετρητής 
σημειώνει τα απόβλητα που εξοικονομούνται με τις ενέργειές 
τους. 

Για τις επιχειρήσεις το Go Zero Waste βοηθά να βρουν πιο 
πράσινους τρόπους λειτουργίας. Το κάνουν μέσω 
προσαρμοσμένων σχεδίων και παιχνιδοποίησης. 

Σήμερα, η εφαρμογή περιλαμβάνει περισσότερα από 4000 
καταστήματα σε 35 χώρες. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο 
κατάστημα εφαρμογών για συσκευές που χρησιμοποιούν 
Android και IOS. 

Δωρεάν. 

Για τις επιχειρήσεις 
υπάρχουν 
διαφορετικά 
πακέτα τιμών για 
προσαρμοσμένες 
δραστηριότητες 

Δεν απαιτείται 
προσαρμογή του 
περιεχομένου. Θα 
μπορούσε να διατεθεί σε 
πρόσθετες γλώσσες για να 
εφαρμοστεί σε άλλα μέρη. 

Παγκοσμίως (4000 
καταστήματα σε 35 
χώρες) 

Επαγγελματίες κι 
εκπαιδευτικοί 

https://gozerowaste.app/ 

3. Προώθηση της 
βιώσιμης 
αγροτικής 
ανάπτυξης 

Dirfys Topoguide Η Δίρφυς, είναι το ψηλότερο τμήμα της οροσειράς της Κεντρικής 
Εύβοιας (δεύτερο μεγαλύτερο ελληνικό νησί). Η εφαρμογή 
εντοπίζει την πλησιέστερη διαδρομή και πλοηγείται ενεργά προς 
αυτήν και στη συνέχεια κατά μήκος της, με συχνά μηνύματα προς 
τον χρήστη, και τον ενημερώνει για τυχόν φωτογραφικά 
στιγμιότυπα σε κοντινή απόσταση. Τέλος, τον καθοδηγεί να 
επιστρέψει στη διαδρομή αν απομακρυνθεί περισσότερο από 20 
μέτρα από αυτήν. 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει πλοήγηση, περιγραφές και 
φωτογραφίες για 24 πεζοπορικές διαδρομές, 2 ποδηλατικές 
διαδρομές, τις 2 διαδρομές του αγώνα ορεινού τρεξίματος Dirfys 
Marathon και 1 διαδρομή εκτός δρόμου, που απλώνονται στην 

Επί πληρωμή Ναι, παρόμοιες εφαρμογές 
μπορούν να αναπτυχθούν 
σε συνεργασία με 
προγραμματιστές και 
επαγγελματίες του 
τουρισμού για την 
προώθηση τοπικών 
μονοπατιών πεζοπορίας 
και φιλικού προς το 
περιβάλλον τουρισμού. 

Ελλάδα Επαγγελματίες κι 
εκπαιδευτικοί 

https://www.topoguide.gr/ 

You can see the available routes 
here: 
http://www.topoguide.gr/m 
ountains/sterea_ellada/hikin 
g_on_dirfys.php 

https://gozerowaste.app/
https://www.topoguide.gr/
http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_on_dirfys.php
http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_on_dirfys.php
http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_on_dirfys.php
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ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας. Κάθε Διαδρομή 
διαθέτει αναλυτική περιγραφή, φωτογραφίες και πίνακα με τα 
Σημεία Ενδιαφέροντος. 

Οι πεζοπορικές διαδρομές που προτείνει η εφαρμογή είναι 
μικρές και μεγαλύτερες πεζοπορίες ή ορειβατικές αναβάσεις, 
συνολικού μήκους 135 χλμ. 

Μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες διαδρομές εδώ: 
http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_o 
n_dirfys.php 

Η εφαρμογή προωθεί την πεζοπορία και τον φιλικό προς το 
περιβάλλον τουρισμό, καθώς και τις ομορφιές μιας σχετικά 
άγνωστης περιοχής. Τόσο στην πόλη όσο και εκτός αυτής, οι 
εφαρμογές διαθέτουν περιπατητικές διαδρομές, πεζοπορικές 
διαδρομές, ποδηλατικές διαδρομές, οδικούς χάρτες και 
πολιτιστικές περιηγήσεις, καθώς και φυσικά και αρχαιολογικά 
αξιοθέατα που προωθούν επίσης την τοπική πολιτιστική 
κληρονομιά. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο κατάστημα 
εφαρμογών για συσκευές που χρησιμοποιούν Android και IOS. 

4. Προώθηση της 
κοινωνικής 
ένταξης 

Turismo 
Accesible en 
Andalucia 

Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει στους τουρίστες να ελέγχουν την 
προσβασιμότητα των τουριστικών προορισμών της Ανδαλουσίας. 
Κάθε πόρος διαθέτει περιγραφή, φωτογραφίες, στοιχεία 
επικοινωνίας και αξιολόγηση των δεικτών που έχουν μετρηθεί 
όσον αφορά την προσβασιμότητα, ομαδοποιημένους ανά 
κατηγορίες: Πρόσβαση στον πόρο, κινητικότητα στο εσωτερικό, 
τουαλέτες δημόσιας χρήσης, πληροφορίες και χώροι/υπηρεσίες 
ειδικής χρήσης του πόρου. 

Στόχος της εφαρμογής είναι η προώθηση του προσβάσιμου 
τουρισμού, ενθαρρύνοντας δράσεις που ευνοούν την προώθηση 
και την εδραίωση των τουριστικών προορισμών που έχουν 
δεσμευτεί για την ποιότητα και την αριστεία σε όλη την αλυσίδα 
αξίας του τουρισμού. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο app store 
για συσκευές που χρησιμοποιούν. Android και IOS. 

Δωρεάν Η εφαρμογή είναι μόνο για 
την περιοχή της 
Ανδαλουσίας, αλλά θα 
μπορούσε να 
προσαρμοστεί και σε άλλα 
μέρη. 

Ισπανία Επαγγελματίες κι 
εκπαιδευτικοί 

http://www.juntadeandaluci 
a.es/ctrjal/destinosturisticos
accesibles/ 

http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_o
http://www.topoguide.gr/mountains/sterea_ellada/hiking_o
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/destinosturisticosaccesibles/
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/destinosturisticosaccesibles/
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/destinosturisticosaccesibles/
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4. Προώθηση της 
κοινωνικής 
ένταξης 

Access Earth Το Access Earth παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
προσβασιμότητα και το COVID-19, για να βοηθήσει όλους όσους 
επιθυμούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το 
πού μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς και πιο ευπρόσδεκτοι 
ενώ ψωνίζουν, τρώνε ή γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους. 

Η εφαρμογή προωθεί τον προσβάσιμο τουρισμό και την 
κοινωνική ένταξη με έμφαση στα άτομα με αναπηρία. 

Δωρεάν Οι τουριστικές επιχειρήσεις 
μπορούν να ενταχθούν στη 
βάση δεδομένων και να 
προωθήσουν την 
προσβασιμότητά 

τους μέσω του δικτυακού 
τόπου. 

Παγκοσμίως Επαγγελματίες https://www.accessearth.co m/ 

4. Προώθηση της 
κοινωνικής 
ένταξης 

Wheelmap Ακολουθώντας το μοντέλο των χαρτών της Google, η εφαρμογή 
Wheelmap και ο ιστότοπος παρουσιάζουν στον χάρτη 
προσβάσιμες τοποθεσίες για άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια. 

Αυτή η Δωρεάν και εύχρηστη εφαρμογή προωθεί τον 
προσβάσιμο τουρισμό και την κοινωνική ένταξη με έμφαση στα 
άτομα με αναπηρία. 

Δωρεάν Οι τουριστικές επιχειρήσεις 
μπορούν να ενταχθούν στη 
βάση δεδομένων και να 
προωθήσουν την 
προσβασιμότητά 

τους μέσω του δικτυακού 
τόπου. 

Παγκοσμίως Επαγγελματίες https://wheelmap.org/ 

4. Προώθηση της 
κοινωνικής 
ένταξης 

AccessLab Το AccessLab ιδρύθηκε το 2017 στην Αθήνα ως σύμπραξη 
πολεοδόμων και μηχανικών γεωπληροφορικής. Στόχος του είναι 
η συνεχής παροχή έξυπνων λύσεων για τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας και της αστικής κινητικότητας. Το AccessLab 
αναπτύσσει ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία, αποτελώντας 
έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τις τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις 
και τους ιδιώτες. 

Οι σύγχρονες πόλεις πρέπει να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα 
ζητήματα της προσβασιμότητας και της αστικής κινητικότητας. Οι 
τεχνολογικές εξελίξεις ανοίγουν νέους ορίζοντες και οδηγούν 
στην υιοθέτηση μεθόδων κοινωνικής καινοτομίας. Η AccessLab 
είναι μια νεοσύστατη εταιρεία αστικών σχεδιαστών και 
μηχανικών γεωπληροφορικής. Στόχος τους είναι να αποτελέσουν 
αναπόσπαστο μέρος του τεχνολογικού οικοσυστήματος και να 
παρέχουν έξυπνες λύσεις κινητικότητας για τα άτομα με 
αναπηρία. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της AccessLab, τα 
άτομα με αναπηρία μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια στην 
πόλη και να αναζητούν προσβάσιμα μέρη με τουριστικό 
ενδιαφέρον. 

Το AccessLab είναι φιλικό προς τον χρήστη και προωθεί τον 
προσβάσιμο τουρισμό και την κοινωνική ένταξη με έμφαση στα 
άτομα με αναπηρία. 

Δωρεάν Οι επιχειρήσεις τουρισμού 
και φιλοξενίας μπορούν να 
ενταχθούν στη βάση 
δεδομένων και να 
ζητήσουν πιστοποίηση 
προσβασιμότητας. 

Παγκοσμίως Επαγγελματίες https://accesslab.gr/ 

http://www.accessearth.co/
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4. Προώθηση της 
κοινωνικής 
ένταξης 

FairTrip Προσφέρει στους ταξιδιώτες μόνο ολοκληρωμένες και βιώσιμες 
επιλογές τουρισμού. 

Στόχος του FairTrip είναι να δημιουργήσει μια δυναμική για μια 
πραγματική και βαθιά αλλαγή στον τρόπο που ταξιδεύουμε, ώστε 
η τουριστική βιομηχανία να γίνει πραγματικά μοχλός οικονομικής 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς 
και φορέας μείωσης της φτώχειας παγκοσμίως. 

Η εφαρμογή FairTrip βοηθά τους ταξιδιώτες να βρουν τοπικά και 
αυθεντικά μέρη που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν ιδιαίτερες 
και αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν 
θετικό αντίκτυπο στον τόπο που επισκέπτονται, ωφελώντας 
άμεσα την τοπική κοινότητα. 

Το FairTrip παραπέμπει σε εστιατόρια, διάφορα είδη διαμονής ή 
εκδρομών, καταστήματα, συνεταιριστικές δομές, αγροκτήματα... 
Περισσότερα από 2.000 ηθικά και υπεύθυνα καταλύματα σε όλο 
τον κόσμο αναφέρονται για τον θετικό τους αντίκτυπο. Ως 
χρήστης στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή, ο καθένας μπορεί  
εύκολα  να  προσθέσει  τα  αγαπημένα του μέρη, τα οποία όμως 
πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια: 

να είναι αυθεντικά, πράσινα, τοπικά, υποστηρικτικά και δίκαια. Η 
ομάδα του FairTrip επικυρώνει τα μέρη που υποβάλλονται και τα 
καταχωρίζει στην πλατφόρμα. Ο καθένας μπορεί να γίνει 
συντελεστής του οδηγού και να τον εμπλουτίσει! Για να 
αναφερθεί στο FairTrip, κάθε μέρος πρέπει να προωθεί τον 
δίκαιο, κοινωνικό, αλληλέγγυο και βιώσιμο τουρισμό, πληρώντας 
μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές. Το FairTrip στοχεύει 
στην προώθηση και ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού σύμφωνα 
με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
(UNWTO). Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο κατάστημα 
εφαρμογών για συσκευές που χρησιμοποιούν Android και IOS 

Δωρεάν Καμία Γαλλία Επαγγελματίες https://www.fairtrip.org 

5. Προώθηση και 
διατήρηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Culture App Η εφαρμογή Culture App είναι μια εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας για κινητά τηλέφωνα για χρήση εντός του 
αρχαιολογικού χώρου. Οι μεμονωμένοι επισκέπτες 
χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές τους και την τεχνολογία 
επαυξημένης πραγματικότητας (A.R.) για να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των μνημείων, με 
γραπτές και ηχητικές ιστορικές πληροφορίες. Οι ξεναγοί μπορούν 
επίσης να ενισχύσουν την αφήγησή τους χρησιμοποιώντας το 

Επί πληρωμή Ναι, μπορεί να 
εμπλουτιστεί από τις 
εμπειρίες άλλων και τις 
εικονικές περιηγήσεις. 
Αυτές οι περιηγήσεις 
μπορούν να λειτουργήσουν 
ως εισαγωγή στην τοπική 
πολιτιστική κληρονομιά και 

Ελλάδα Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://cultureapp.eu/ 

https://www.fairtrip.org/
https://cultureapp.eu/
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ψηφιακό υλικό της εφαρμογής. 

Συμβάλλει στον βιώσιμο τουρισμό προωθώντας την πολιτιστική 
κληρονομιά με καινοτόμο τρόπο. 

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα με την ονομασία Culture VR που 
προσφέρει σύστημα κρατήσεων, ψηφιακό υλικό (τρισδιάστατα 
μοντέλα, φωτογραφίες, βίντεο, ήχο και κείμενο) και διαδραστικές 
λειτουργίες για μια εύκολη εξ αποστάσεως εικονική περιήγηση 
στους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό επιτρέπει στους 
πολιτιστικούς επισκέπτες που δεν μπορούν να επισκεφθούν έναν 
αρχαιολογικό χώρο και να είναι φυσικά παρόντες, να κάνουν είτε 
εξ αποστάσεως ζωντανή ξενάγηση από ξεναγούς είτε αυτο-
ξενάγηση. Ταυτόχρονα, οι ξεναγοί επωφελούνται από τη 
δημιουργία μιας νέας πηγής εσόδων καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους. Η εφαρμογή είναι φιλική προς το χρήστη και διατίθεται 
στο κατάστημα Google play. 

να προσελκύσουν επίσης 
το ενδιαφέρον των 
πολιτιστικών επισκεπτών 
και των επισκεπτών. 

5. Προώθηση και 
διατήρηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Normandie 
Tourisme 

Το τμήμα Hauts-de-Seine, μαζί με διάφορους εταίρους, εργάζεται 
για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου για τα 
ιμπρεσιονιστικά αρχιπελάγη, το οποίο θα χρησιμεύσει ως 
ψηφιακό εργαλείο διαμεσολάβησης για διάφορες τοποθεσίες 
ολόκληρου του ευρύτερου προορισμού. 

Το ψηφιακό εργαλείο θα επιτρέπει στους επισκέπτες να έχουν 
πληροφορίες για τον ιμπρεσιονισμό, αλλά θα προωθεί επίσης την 
περιπλάνηση μεταξύ των διαφόρων χώρων που συνθέτουν τον 
προορισμό. 

Το εργαλείο θα συνδυάζει την παρουσία στις διάφορες 
τοποθεσίες και την εικονική πραγματικότητα και θα απευθύνεται 
τόσο σε Γάλλους όσο και σε διεθνείς επισκέπτες και τουρίστες, 
προκειμένου να τους εμπλέξει σε αξέχαστες εμπειρίες μέσω ενός 
συνδυασμού επιτόπιων εμπειριών σε συνδυασμό με 
χαρακτηριστικά εικονικής πραγματικότητας. Ο ιμπρεσιονισμός θα 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη σύνδεση των διαφόρων χώρων 
του προορισμού και την προώθηση της παγκοσμίου φήμης 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι 
γραμμές το όνομα του εργαλείου δεν είναι ακόμη γνωστό και το 
εργαλείο δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία. 

Δωρεάν Θα καθοριστεί μόλις το 
εργαλείο τεθεί σε 
λειτουργία. 

Γαλλία Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://pronormandietouris 
me.fr/nos-actions/contrats- de-
destination/destination- i 
mpressionnisme/innovation-un-
outil-digital-pour-les-archipels-
impressionnistes/ 

https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
https://pronormandietourisme.fr/nos-actions/contrats-de-destination/destination-impressionnisme/innovation-un-outil-digital-pour-les-archipels-impressionnistes/
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5. Προώθηση και 
διατήρηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

WHATIZIS Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της οπτικής 
αναγνώρισης, αυτός ο ταξιδιωτικός οδηγός 2.0 προσφέρει τη 
δυνατότητα να φωτογραφίζετε τα μνημεία που συναντάτε τυχαία 
κατά τη διάρκεια περιπάτων στην πόλη και να επωφεληθείτε έτσι 
από τους επαγγελματίες ηχητικούς οδηγούς. Η εφαρμογή 
αναφέρεται σήμερα σε περίπου 400 μνημεία στο Παρίσι. Η 
εφαρμογή επιτρέπει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν 
πολιτιστικούς χώρους και να ανακαλύψουν την τοπική 
πολιτιστική κληρονομιά. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο 
κατάστημα εφαρμογών για συσκευές που χρησιμοποιούν 
Android και IOS. 

Δωρεάν Καμία Γαλλία Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://whatizis.com 

5. Προώθηση και 
διατήρηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

TOTEMUS Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη σε όλο το Βέλγιο, η εφαρμογή 
επιτρέπει την ανακάλυψη λιγότερο γνωστών περιοχών και 
προορισμών μέσα από περιπάτους διαφορετικής διάρκειας με 
καθήκοντα και ιστορίες κατά μήκος της διαδρομής που 
επιτρέπουν την ανακάλυψη θρύλων, ιστοριών, γαστρονομίας, 
πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ. Η εφαρμογή ξεναγεί τους 
ανθρώπους σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς και στην 
ανακάλυψη    του    τοπικού    πολιτισμού    και    της   τοπικής 

κληρονομιάς. Παρέχει επίσης μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τον  
τοπικό  και  εγχώριο  τουρισμό.  Οι χρήστες λαμβάνουν 
κονκάρδες μετά την ολοκλήρωση κάθε περιπάτου, γεγονός που 
τους ενθαρρύνει να τις συλλέγουν και να συνεχίσουν να 
ανακαλύπτουν τοπικούς και περιφερειακούς χώρους. Προς το 
παρόν η εφαρμογή απευθύνεται στον εγχώριο τουρισμό και είναι 
διαθέσιμη μόνο στα γαλλικά. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο 
κατάστημα εφαρμογών για συσκευές που χρησιμοποιούν 
Android και IOS. 

Δωρεάν Καμία Βέλγιο Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://totemus.be/ 

6. Κυκλική 
Οικονομία 

Tookki Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για το Παρίσι, τη Λυών, το Μπορντό 
και τη Μασσαλία. Η συνεργατική εφαρμογή έχει ήδη αναφερθεί 
σε 100 μέρη με βιώσιμη προσέγγιση στην πρωτεύουσα, τα οποία 
επιλέχθηκαν από τους χρήστες αλλά και από την ομάδα της 
εφαρμογής σύμφωνα με πέντε κριτήρια: 

Τοπική παροχή. Βιολογικά: τρόφιμα και κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα - Πράσινα: λιγότερες επιπτώσεις (διαχείριση 
αποβλήτων, ενέργειας και πόρων) 

Δίκαιο εμπόριο: από αναγνωρισμένα κανάλια Αλληλεγγύη: 
εξοπλισμός χωρίς αποκλεισμούς 

Δωρεάν Η εφαρμογή θα μπορούσε 
να επεκταθεί και σε άλλες 
πόλεις ή μέρη της Γαλλίας 
και της Ευρώπης ή να 
αναπτυχθούν παρόμοιες 
εφαρμογές που θα 
ανταποκρίνονται στις 
τοπικές και περιφερειακές 
ανάγκες. 

Γαλλία Επαγγελματίες https://www.tookki.com 

https://whatizis.com/
https://www.tookki.com/


77 

Κατηγορία Πρακτική ή 
Εργαλείο 

Περιγραφή Κόστος Ανάγκες προσαρμογής Χώρα Ομάδα Στόχος Ιστοσελίδα 

Το Tookki είναι ένας βιώσιμος οδηγός πόλης που βοηθά τους 
χρήστες να μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα κατά τη 
διάρκεια του ελεύθερου χρόνου και των ταξιδιών τους στην 
πόλη. Με την εφαρμογή οι άνθρωποι μπορούν να βρουν ένα 
φιλικό προς το περιβάλλον ξενοδοχείο, ένα βιολογικό εστιατόριο, 
ένα κατάστημα με αργή μόδα, μια πράσινη δραστηριότητα ή ένα 
μέσο μεταφοράς μηδενικών εκπομπών, που έχουν επίγνωση του 
περιβάλλοντος και των τοπικών πληθυσμών. 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο κατάστημα εφαρμογών για 
συσκευές που χρησιμοποιούν Android και IOS. 

6. Κυκλική 
Οικονομία 

Refill Το Refill λειτουργεί συνδέοντας τους ανθρώπους με τοποθεσίες 
όπου μπορούν να τρώνε, να πίνουν και να ψωνίζουν με λιγότερα 
απορρίμματα. 

Εκτός από το να κάνει πιο διαθέσιμες τις επιλογές 
επαναπλήρωσης και επαναχρησιμοποίησης, η εφαρμογή βοηθά 
επίσης: 
-Αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά και μείωση των 
αποβλήτων, 
-Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
-Παροχή πρόσβασης σε ασφαλές, καθαρό πόσιμο νερό, 
-Ενδυνάμωση των ατόμων και των κοινοτήτων. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή δωρεάν για 
να βρει τοπικούς σταθμούς επαναπλήρωσης κοντά του. Οι 
επιχειρήσεις που θα ήθελαν να συμμετάσχουν μπορούν απλώς 
να εγγραφούν στην εφαρμογή και να τοποθετήσουν ένα 
αυτοκόλλητο στη βιτρίνα τους, προειδοποιώντας τους 
περαστικούς ότι είναι ευπρόσδεκτοι να περάσουν να 
ξαναγεμίσουν. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο κατάστημα 
εφαρμογών για συσκευές που χρησιμοποιούν Android και IOS 

Δωρεάν Η προσφορά της 
εφαρμογής θα μπορούσε 
να επεκταθεί και ορισμένα 
χαρακτηριστικά θα έπρεπε 
να προσαρμοστούν σε 
άλλες τοποθεσίες. 

Ηνωμένο Βασίλειο, 
συμπεριλαμβαν 
ομένων των 
διεθνών 
διαδικτυακών 
λιανοπωλητών 

Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://www.refill.org.uk/ 

6. Κυκλική 
Οικονομία 

Too Good To Go: 
End Food Waste 

Πώς λειτουργεί για τον τελικό χρήστη: 

Αναζητήστε στο χάρτη για να βρείτε ένα εστιατόριο, καφέ ή 
κατάστημα κοντά σας που έχει απούλητα τρόφιμα. 

Αγοράστε το φαγητό μέσω της εφαρμογής 

Παραλάβετε το φαγητό σας την προκαθορισμένη ώρα και 
απολαύστε το γνωρίζοντας ότι κάνατε κάτι καλό για τον πλανήτη 

Δωρεάν, 

έχουν ειδικά σχέδια 
τιμών για 
προσαρμοσμένες 
δραστηριότητες για 
τις εταιρείες. 

Οι διαχειριστές 
καταλυμάτων μπορούν να 
προσθέσουν την 
επιχείρησή τους στην 
εφαρμογή ως συνεργάτες 
μαζί με Άλλος επιχειρήσεις 
φιλοξενίας, όπως 
εστιατόρια και καφετέριες, 
και να πωλούν το 

Ηνωμένο Βασίλειο 
και διεθνώς 

Επαγγελματίες https://toogoodtogo.org/ 

https://www.refill.org.uk/
https://toogoodtogo.org/
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Στην εφαρμογή έχουν εγγραφεί πολλά δημοφιλή εστιατόρια και 
εταιρείες φιλοξενίας: οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από 
καταστήματα όπως τα Costa Coffee, Greggs, Caffè Nero, 
Morrisons, Planet Organic, LEON, YO! και τα αγαπημένα σας 
τοπικά ανεξάρτητα καταστήματα - περισσότερα από 90.000 
καταστήματα καταπολεμούν μαζί μας τα απορρίμματα τροφίμων 
σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, ενώ κάθε μέρα 
προστίθενται και άλλα. 

Κύριος στόχος της είναι να συμβάλει στη βιωσιμότητα με την 
εξάλειψη των αποβλήτων τροφίμων. Τα ξενοδοχεία που 
προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με το φαγητό, όπως πρωινό, 
μεσημεριανό ή/και δείπνο, μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο 
επιχειρήσεων και να πωλούν τα πλεονάσματα των τροφίμων τους 
μέσω της εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι δωρεάν και φιλική προς 
το χρήστη. 

πλεόνασμα των τροφίμων 
τους στους 
ενδιαφερόμενους πελάτες 
σε πολύ χαμηλή τιμή. 

7. Προστασία και 
διατήρηση του 
περιβάλλοντ ος 

Giki Zero Pro Το Giki Zero Pro είναι ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας για τους 
εργαζόμενους που βοηθά τα άτομα που θέλουν να μειώσουν το 
αποτύπωμα άνθρακα και βοηθά τις εταιρείες που θέλουν να 
εμπλέξουν το προσωπικό τους σε θέματα ESG (περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης) και να μετρήσουν τον 
αντίκτυπο των ενεργειών τους. 

Πώς το επιτυγχάνουν αυτό; 

Αφενός, παρέχεται στους εργαζόμενους μια ελκυστική, 
επιστημονικά τεκμηριωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για να 
κατανοήσουν, να παρακολουθήσουν και να μειώσουν το 
αποτύπωμα άνθρακα τους. Επίσης, ενθαρρύνει τη συλλογική 
δράση με ομάδες, πίνακες κατάταξης και πληροφορίες σχετικά με 
τον άνθρακα, το νερό, τη γη και το πλαστικό μίας χρήσης που 
έχουν εξοικονομήσει οι συνάδελφοι από κοινού. Τα 
αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας χρησιμεύουν ως καλό 
έναυσμα για αλλαγή συμπεριφοράς. 

Από την άλλη πλευρά, παρέχουν μια εργαλειοθήκη για τους 
υπεύθυνους βιωσιμότητας (τους υπεύθυνους για τη βιωσιμότητα 
της εταιρείας) για να προωθήσουν τη δέσμευση και τη δράση. Η 
εργαλειοθήκη παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για τη 
διεξαγωγή ενός ελκυστικού προγράμματος βιωσιμότητας με 
υψηλό αντίκτυπο ως μέρος της εταιρικής κουλτούρας. Μπορούν 
επίσης να υποστηρίξουν τους πελάτες με εξατομικευμένα 

Το Giki Zero για 
ιδιώτες είναι 
δωρεάν. 

Το Giki Zero Pro 
έχει διαφορετικά 
πακέτα τιμών 
ανάλογα με τις 
ανάγκες σας (είναι 
απαραίτητο να 
επικοινωνήσετε 
μαζί τους για να 
λάβετε μια 
προσφορά) 

Καμία EU Επαγγελματίες https://giki.earth 
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προγράμματα, υπολογισμούς άνθρακα κατά παραγγελία και νέες 
ιδέες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής. Οι πελάτες μπορούν 
να λάβουν τα δεδομένα που μετρούν τον αντίκτυπο που έχουν. Η 
εφαρμογή είναι σχετική με τις Επαγγελματίες που εργάζονται σε 
οποιονδήποτε κλάδο. 

7. Προστασία και 
διατήρηση του 
περιβάλλοντ ος 

Bikemap Το Bikemap έχει ως στόχο να μοιραστεί απίστευτες διαδρομές με 
τους ποδηλάτες που τους αρέσει να ταξιδεύουν με ποδήλατα. 
Αυτή η εφαρμογή προσφέρει πάνω από 9,4 εκατομμύρια 
μοναδικές διαδρομές σε περισσότερες από 100 χώρες, 
βοηθώντας τους ανθρώπους να βρουν την πιο κατάλληλη 
διαδρομή για το σκοπό τους. 

Παρέχοντας στον χρήστη τεχνολογία για τον σχεδιασμό 
διαδρομών και την πλοήγηση, η εφαρμογή προωθεί την 
ποδηλασία και διευκολύνει τον καθένα να ανέβει στο ποδήλατο. 

Το ποδήλατο δεν είναι μόνο καλό για την υγεία, αλλά βελτιώνει 
επίσης την ποιότητα του τοπικού αέρα και μειώνει τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Είναι επίσης ένας τρόπος να 
ανακαλύψετε την τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά σε 
αρμονία με τη φύση. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο κατάστημα 
εφαρμογών για συσκευές που χρησιμοποιούν Android και IOS. 

Δωρεάν Καμία Παγκοσμίως Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://www.bikemap.net/ 

7. Προστασία και 
διατήρηση του 
περιβάλλοντ ος 

Green Travel Η εφαρμογή Green Travel βοηθά τον χρήστη να λαμβάνει 
αποφάσεις για ταξίδια φιλικά προς το κλίμα. Η εφαρμογή παρέχει 
στον χρήστη τη συμβολή του ταξιδιού του στο αποτύπωμα 
άνθρακα. 

Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια αυτής της εφαρμογής ο χρήστης 
μπορεί να: 
-να γνωρίζει τις καθημερινές του εκπομπές, 
-σχεδιάσει το ταξίδι του με επίγνωση του ανθρακικού του 
αποτυπώματος, 
-συγκρίνει το αποτύπωμα άνθρακα ανάλογα με τον τύπο
μεταφοράς που επιλέγει, 
-να ελέγχει τις λεπτομέρειες του ταξιδιού του. 

Δωρεάν Καμία ΗΒ Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://www.green- 
travel.co.uk/ 

https://www.bikemap.net/
https://www.green-travel.co.uk/
https://www.green-travel.co.uk/
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7. Προστασία και 
διατήρηση του 
περιβάλλοντ ος 

Spinlister Το Spinlister είναι μια εφαρμογή και μια διαδικτυακή πλατφόρμα, 
η οποία στοχεύει στη σύνδεση τουριστών με ιδιοκτήτες 
ποδηλάτων. Τα ποδήλατα μπορούν είτε να ενοικιαστούν είτε να 
δανειστούν, ανάλογα με την απόφαση του δανειστή και μπορούν 
να κλειστούν εκ των προτέρων χάρη σε ένα ημερολόγιο που 
υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα. Η εφαρμογή είναι καινοτόμος, 
καθώς διευκολύνει την αναζήτηση για ενοικίαση ποδηλάτων και 
καθιστά τα ποδήλατα πιο προσιτά. Είναι το πρώτο βήμα για τη 
διάδοση της χρήσης ποδηλάτων κατά τη διάρκεια, για 
παράδειγμα, διακοπών στην πόλη, αντί να στηρίζεται κανείς 
αποκλειστικά στο αυτοκίνητο, το τρένο ή το λεωφορείο. Για 
όσους αποφασίσουν να νοικιάσουν ή να δανειστούν το ποδήλατό 
τους, το Spinlister προσφέρει επιλογές προστασίας για να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια. 

Η καταχώριση ενός 
ποδηλάτου είναι 
δωρεάν, ωστόσο, 
για να μπορέσει 
κάποιος να 
νοικιάσει ένα 
ποδήλατο πρέπει 
να καταβάλει το 
ποσό που 
συμφωνήθηκε 
μεταξύ του 
δανειστή και του 
δανειολήπτη. Εκτός 
από αυτό, η 
Spinlister παίρνει το 
17,5% του ποσού 
που κερδίζει ο 
δανειστής. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να 
καταχωρήσει ένα 
ποδήλατο και να 
δημιουργήσει λογαριασμό 
για να το νοικιάσει ή να το 
δανειστεί. 

Παγκοσμίως Άνθρωποι που έχουν στην 
κατοχή τους ένα 
ποδήλατο και είναι 
πρόθυμοι να το 
διαθέσουν προς 
ενοικίαση, καθώς και 
υποψήφιοι πελάτες που 
τους αρέσει να οδηγούν 
ποδήλατο. 

https://www.spinlister.com/ 

7. Προστασία και 
διατήρηση του 
περιβάλλοντος 

Giki Badges Το Giki Badges είναι μια εφαρμογή χάρη στην οποία μπορεί 
κανείς να σαρώσει τους γραμμωτούς κώδικες διαφόρων 
προϊόντων για να μάθει για αυτά όσον αφορά τις χημικές ουσίες 
που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του, τα πρότυπα 
καλής μεταχείρισης των ζώων, τα πρόσθετα και την ποσότητα 
ζάχαρης, αλατιού ή λίπους. Τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα 
στην εφαρμογή επισημαίνονται με τη χρήση 15 διαφορετικών 
επιδέσμων που παρέχουν στους χρήστες της πληροφορίες 
σχετικά με έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η υγεία καθώς και η 
δικαιοσύνη. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από 
τους τουρίστες αλλά και από τους ιδιοκτήτες που μπορούν να 
αποφασίσουν ποια προϊόντα επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στα 
εστιατόρια, τα μπαρ ή τα καφέ τους για να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια και την υγεία των πελατών τους, την ευημερία των 
ζώων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος 

Δωρεάν Η εφαρμογή θα μπορούσε 
να εξαπλωθεί και σε άλλες 
χώρες 

ΗΒ Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://giki.earth/giki- badges-
impact-score 

https://www.spinlister.com/
https://giki.earth/giki-badges-impact-score
https://giki.earth/giki-badges-impact-score
https://giki.earth/giki-badges-impact-score
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1. Βιώσιμη 
διοίκηση 
επιχειρήσεων 

BedSwap project Το έργο BedSwap της εταιρείας χρησιμοποιεί ένα σύστημα 
με δυνατότητα blockchain για τη διατήρηση αρχείων των 
αποθεμάτων των ξενοδοχειακών κλινών σε πραγματικό 
χρόνο. Το εν λόγω απόθεμα κρεβατιών μπορεί στη 
συνέχεια να προσφερθεί σε όλες τις αγορές μέσα σε 
δευτερόλεπτα και δεν υπάρχει ανάγκη για έναν ενδιάμεσο 
φορέα όπως η Expedia για τη διαχείριση των 
πληροφοριών. Τα πλεονεκτήματα του blockchain στην 
ταξιδιωτική βιομηχανία: 
- Μια αποκεντρωμένη αγορά ισοδυναμεί με μια 

εκδημοκρατισμένη αγορά. 
- Ένα σύστημα blockchain ελέγχεται από όλους τους

εμπλεκόμενους και δεν μπορεί να χειραγωγηθεί. 
- Θα επιτευχθεί εξοικονόμηση κόστους και αυξημένη

αποτελεσματικότητα, καθώς οι μεσάζοντες δεν 
αποτελούν πλέον μέρος της διαδικασίας. 

- Το blockchain παρέχει μια αμετάβλητη και ασφαλή
πλατφόρμα πληρωμών και μεταφοράς δεδομένων. 

- Το κόστος για τη δημιουργία ενός συστήματος 
blockchain είναι μικρό σε σύγκριση με τη δημιουργία 
και τη συντήρηση ενός συστήματος όπως το 
Expedia. 

- Το blockchain θα μπορούσε να επιτρέψει μία εύκολο 
εφαρμογή προγράμματος επιβράβευσης πιστότητας 

Δ/Γ είναι μια 
τεχνολογία που 
αναπτύχθηκε από τον 
όμιλο TUI για δική 
του χρήση.; 

Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως καλή 
πρακτική για άλλα 
στελέχη της 
ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας, εάν 
σκέφτονται να 
εφαρμόσουν την 
τεχνολογία blockchain 
στην επιχείρησή τους. 

Διεθνώς Επαγγελματίες https://www.tuigroup.com/
en- 
en/media/stories/special-
themed- 
section/digitalisation-and-
innovation/2017-06- 22-tui-
to-use-blockchain-
opportunities 

https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
https://www.tuigroup.com/en-en/media/stories/special-themed-section/digitalisation-and-innovation/2017-06-22-tui-to-use-blockchain-opportunities
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1. Βιώσιμη 
διοίκηση 
επιχειρήσεων 

Gensuite Eco 
Treasure Hunt 

Το Eco Treasure Hunt της Gensuite είναι ένα εργαλείο που 
μπορεί να φανεί χρήσιμο στον κλάδο της φιλοξενίας στο 
σύνολό του, καθώς και σε άλλους οργανισμούς που θα 
ήθελαν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους, να αυξήσουν 
την εξοικονόμησή τους και ταυτόχρονα να συμβάλουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο πρωταρχικός 
σκοπός του εργαλείου συνοψίζεται στον υπολογισμό των 
πιθανών οφελών υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός 
θα στραφεί σε πιο βιώσιμες επιλογές, για παράδειγμα σε 
πιο αποδοτικούς λαμπτήρες. Λειτουργεί ως εξής: 
χρειάζεται να παράσχει κανείς διάφορες πληροφορίες, 
όπως (μεταξύ άλλων): το μοντέλο καθώς και τη χρήση, και 
στη συνέχεια η εφαρμογή είναι σε θέση να υπολογίσει τα 
χρήματα που μπορούν να εξοικονομηθούν μέσω της 
προσαρμογής μιας συγκεκριμένης ορθής πρακτικής. 

Δεν παρέχεται η 
πληροφορία 

Καμία Ινδία και Διεθνώς Επαγγελματίες https://www.gensuite.in 

. Βιώσιμη 
διοίκηση 
επιχειρήσεων 

Kleesto Το Kleesto είναι ένα back-office σύστημα επόμενης γενιάς 
για ταξιδιωτικές εταιρείες που τις βοηθά να 
ψηφιοποιήσουν, να αυτοματοποιήσουν και να 
βελτιστοποιήσουν την επιχείρησή τους. Το σύστημα 
καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς με ολιστικό τρόπο. 

Οι χρήστες μπορούν να βελτιστοποιήσουν μια πληθώρα 
λειτουργιών της εταιρείας τους, όπως η διανομή, οι 
επικοινωνίες, η διαχείριση προσωπικού και προμηθευτών, 
η διαχείριση πόρων και εξοπλισμού, η διαχείριση 
αποδόσεων, η διαχείριση πληρωμών και εξόδων, καθώς 
και η προηγμένη διαχείριση τιμών. 

Το Kleesto απευθύνεται σε OTAs, και σε tour operators 
που διαθέτουν πολλούς πόρους (ιδιωτικές μεταφορές, 
ναυλώσεις σκαφών, κ.λπ.), βοηθώντας τους να αυξήσουν 
τα έσοδά τους. 

Η Kleesto επικεντρώνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με 
μεταφορές, περιηγήσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και 
εμπειρίες, βοηθώντας τους να βελτιστοποιήσουν τις 
δραστηριότητές τους. Η ανάγκη τους είναι να 
συμβαδίσουν με την ψηφιακή επέκταση της τουριστικής 
αγοράς και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε κλίμακα, 
συνδεόμενοι με ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες. Το να 
καταστήσουν τις υπηρεσίες τους προσιτές δίπλα στα 
καταλύματα και τις μεταφορές αποτελεί προτεραιότητα, 
ακολουθούμενη από την ανάγκη διασύνδεσης με νέους 

Επί πληρωμή Καμία Ελλάδα Επαγγελματίες https://kleesto.com/ 

https://www.gensuite.in/about-us/
https://kleesto.com/
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συνεργάτες για τη δημιουργία μοναδικών και ελκυστικών 
ταξιδιωτικών προϊόντων. Οι ηγέτες της αγοράς όπως η 
TripAdvisor, η Booking & η Airbnb κλίνουν προς τις 
εμπειρίες για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των 
ταξιδιωτών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κύριο πρόβλημα 
είναι ότι οι πάροχοι εμπειριών δεν είναι καλά 
οργανωμένοι και δυσκολεύονται να επεκτείνουν την 
επιχείρησή τους, επειδή οι λειτουργίες τους δεν είναι ούτε 
εξορθολογισμένες ούτε αποδοτικές ως προς το χρόνο. Η 
πρακτική συμβάλλει στη βιωσιμότητα επιταχύνοντας την 
ψηφιοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

1. Βιώσιμη 
διοίκηση 
επιχειρήσεων 

Tourism 4.0 for the 
Black Sea project 

Οι περισσότερες πρωτοβουλίες έξυπνου τουρισμού σε όλο 
τον κόσμο επικεντρώνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις. 
Ωστόσο, οι εταίροι του έργου Tourism 4.0 κατανοούν ότι η 
τεχνολογία είναι ένας παράγοντας που επιτρέπει την 
ανάπτυξη, ενώ η συνεργασία είναι το κλειδί για τον 
τουρισμό του μέλλοντος. Στόχος των εταίρων είναι η 
συνδημιουργία του τουρισμού για το μέλλον μέσω της 
ανάλυσης δεδομένων. Το έργο Tourism 4.0 for the Black 
Sea θα ενισχύσει την τομεακή συνεργασία και θα 
επιτρέψει τη μεγαλύτερη χρήση των τεχνολογιών της 
Βιομηχανίας 4.0 στον τουρισμό. Το έργο βασίζεται στην 
ιδέα ότι ο τουρισμός με βάση τα δεδομένα θα επιτρέψει 
μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στο μέλλον. Το 
έργο διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον 
Δεκέμβριο του 2021. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με την προσβασιμότητα επικοινωνήστε με τους 
εταίρους του έργου. 

Δωρεάν Καμία Σλοβενία, Ελλάδα, 
Ουκρανία, Ρουμανία, 
Γεωργία 

Επαγγελματίες https://www.t4bs.eu/ 

https://www.t4bs.eu/en/about/
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1. Βιώσιμη 
διοίκηση 
επιχειρήσεων 

BOS4.tours Το Bos4.tours είναι μια πλατφόρμα/λογισμικό για την 
online κράτηση και τοποθέτηση εκδρομών και 
δραστηριοτήτων. Η πλατφόρμα BOS προσφέρει ψηφιακό 
μετασχηματισμό για τους φορείς παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών και τη δυνατότητα συνδυασμού όλων των 
προσφορών από τον προορισμό και δικτύωσης με μια πιο 
κοντινή ή ευρύτερη περιοχή ή τοποθέτησης μέσω 
θεματικών ιστότοπων μέσω των οποίων οι μελλοντικοί 
τουρίστες μπορούν να κάνουν online κρατήσεις 
υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι προορισμοί έχουν την 
ευκαιρία να διαμορφώσουν ένα κοινό εμπορικό σήμα και 
ένα κανάλι διανομής 

προσαρμοσμένο στις αγορές-στόχους και στα κοινά-
στόχους. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 
τις δικές τους εκστρατείες προώθησης και να τονώσουν 
έτσι τη ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθούν μεγάλα δεδομένα βάσει των οποίων θα 
δημιουργήσουν νέα τουριστικά προϊόντα και νέες 
στρατηγικές στο μέλλον (SMART tourism). 

Η ομάδα BOS συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες στον 
τουρισμό και το ψηφιακό μάρκετινγκ και, εκτός από την 
τεχνολογική λύση που προσφέρει, είναι σε θέση να 
παρέχει μια ολοκληρωμένη "επιχείρηση σε ένα κουτί" για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του προορισμού σας. Έτσι, 
εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητα και την 
ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καλύτερης υιοθέτησης 
των αρχών της αειφορίας, της καινοτομίας, της 
ψηφιοποίησης, της βελτίωσης της ποιότητας και της 
συνεργασίας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του 
τουρισμού. Οι BOS4.eu προσαρμόζουν την προσφορά τους 
στις νέες συνθήκες της αγοράς και ξεκινούν όλες τις 
δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης προς την 

Προς πληρωμή/δεν 
είναι προσβάσιμο 

Δεν εφαρμόζεται Σερβία Επαγγελματίες https://bos4.tours 

 

5. Προώθηση και 
διατήρηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Vista AR Σκοπός του Vista AR είναι να αυξήσει τα έσοδα από τον 
τουρισμό των πολιτιστικών χώρων και των χώρων 
πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της αύξησης του αριθμού 
των επισκεπτών. Θα φέρει σε επαφή εταίρους από τους 
τομείς του τουρισμού, της ψηφιακής τεχνολογίας και της 
οικονομίας. Στην ψηφιακή εποχή, οι χώροι πολιτισμού και 
πολιτιστικής κληρονομιάς που επιθυμούν να 
καινοτομήσουν την προσφορά τους στο κοινό μπορούν να 
επωφεληθούν από δύο λύσεις: εφαρμογές εικονικής 
πραγματικότητας/επαυξημένης πραγματικότητας και 

Δωρεάν   Γαλλία και Αγγλία Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://www.vista-ar.eu/ 

https://bos4.tours/
https://www.vista-ar.eu/
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εργαλεία για την ανάλυση των εμπειριών των επισκεπτών. 
Τα εργαλεία αυτά είναι συνήθως είτε απαγορευτικά 
ακριβά είτε βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη. Η Vista AR 
δημιουργεί νέες εμπειρίες για τους επισκέπτες, 
υιοθετώντας προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες σε 
συνεργαζόμενους χώρους πολιτισμού και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Οι χώροι αυτοί αντιμετωπίζουν σημαντικές 
οικονομικές προκλήσεις στη σημερινή συγκυρία. Το VISTA 
θέλει να εργαστεί για την ανάπτυξη διαφόρων εργαλείων 
και να τα καταστήσει διαθέσιμα σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο αριθμό χώρων μέσω ενός συστήματος cloud. 

5. Προώθηση και
διατήρηση της 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Caverne du Pont 
d’Arc Project 

Η αναπαραγωγή ιστορικών σχεδίων με κάρβουνο και 
κόκκινη ώχρα από το σπήλαιο Chauvet που θεωρείται το 
μεγαλύτερο αποθετήριο παλαιολιθικής τέχνης στον κόσμο. 
Τα σχέδια έχουν αναπαραχθεί σε υπόστεγο με τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και εργαλείων υψηλής τεχνολογίας. 
Η χρήση της τεχνολογίας για την αναπαραγωγή ιστορικών 
μνημείων ή ζωγραφικών έργων εμποδίζει την προστασία 
ιστορικών χώρων που κινδυνεύουν λόγω του τουρισμού. 
Το αντίγραφο άνοιξε για το κοινό το 2017 (με εργασίες 
μεταξύ 2007 και 2017), αφού η τοπική κυβέρνηση είχε 
αναγνωρίσει ότι ένα διεθνές κοινό είχε ζητήσει πρόσβαση 
στο σπήλαιο. Οι αναπαραγωγές με τη χρήση ψηφιακής 
τεχνολογίας καθώς και η ανάπτυξη εικονικών περιηγήσεων 
υποστηρίζουν τη διατήρηση και την προβολή των χώρων 
πολιτιστικής κληρονομιάς και συμβάλλουν σημαντικά στην 
ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού. 

Προς πληρωμή Η πρακτική αυτή μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως 
παράδειγμα για τη χρήση 
της ψηφιακής 
τεχνολογίας για τη 
διατήρηση και τον 
εικονικό τουρισμό. Τα 
εργαλεία εικονικού 
τουρισμού θα πρέπει να 
προσαρμόζονται συχνά 
για να παραμένουν 
ελκυστικά στους χρήστες. 

Γαλλλία Επαγγελματίες και 
Εκπαιδευτικοί 

https://incroyable-
montelimar.fr/grotte-
chauvet/ and 
https://archeologie.culture.
fr/chauvet/fr 

6. Κυκλική
οικονομία 

MyHotelBike 
Το MyHotelBike δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
ποδηλασίας για τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο, 
αποχαιρετώντας τις ώρες κλεισίματος, τις υψηλές 
καταθέσεις και τους αυστηρούς κανόνες και 
καλωσορίζοντας την ευκολία του να έχεις ποδήλατα 
μπροστά από τα ξενοδοχεία.  

Για τους επισκέπτες είναι απλό να νοικιάσουν ένα 
ποδήλατο από το ξενοδοχείο και για το προσωπικό του 
ξενοδοχείου είναι εύκολο να παρακολουθεί την πληρότητα 
και την κατάσταση επισκευής. Η τιμολόγηση είναι όλη 
αυτοματοποιημένη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν ίχνη χαρτιού. Ένας πράσινος τρόπος για τους 
επισκέπτες να εξερευνήσουν την περιοχή χωρίς την 
ανάγκη χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και 
μια επιπλέον πηγή εσόδων για τα ξενοδοχεία. 

Προς πληρωμή Καμία Ολλανδία 
https://myhotelbike.com 

https://myhotelbike.com/


86 

Κατηγορία Πρακτική ή Εργαλείο Περιγραφή Κόστος Ανάγκες προσαρμογής Χώρα Ομάδα Στόχος Ιστοσελίδα 

7. Προστασία και 
διατήρηση του 
περιβάλλοντος 

GIB 5.0 Η εταιρεία εγκαινίασε το GIB 5.0, μια ιδιόκτητη εφαρμογή 
τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη των έργων 
βιώσιμου τουρισμού της σε όλο τον κόσμο. Το GIB 5.0 
επιτρέπει στους ταξιδιώτες της Big Five να υποστηρίξουν 
καλύτερα την προσφορά προς τους ντόπιους και τον 
πλανήτη στους προορισμούς που επισκέπτονται. Η Big Five 
επεκτείνει την υποστήριξή της για να συμπεριλάβει 
περισσότερα βραχυπρόθεσμα έργα που βασίζονται στους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για 
να παρουσιάσει στους επισκέπτες μια πλούσια ποικιλία 
επιλογών που ευθυγραμμίζονται στενά με τα προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα όταν ταξιδεύουν, επιτρέποντάς τους 
να διοχετεύσουν καλύτερα τη φιλανθρωπική τους 
υποστήριξη. 

Προς πληρωμή Καμία Παγκοσμίως Επαγγελματίες https://bigfive.com/big-
five-uses-ai-to-advance-
sustainable-tourism-
impact/
https://bigfive.com/sustain
able-tourism-big-five/gib-5-
0/ 

 Διάφορες 
κατηγορίες 

Blockchain 
Γενικότερα, η blockchain χρησιμοποιείται κυρίως για τον 
εντοπισμό και την πιστοποίηση δεδομένων. Ειδικότερα με 
την ασφάλεια του IOT (Internet of things) όπου βελτιώνει 
την ακεραιότητα των δεδομένων και την εμπιστευτικότητά 
τους. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα αρχεία δεν υποκλέπτονται, 
δεν διαβάζονται και/ή δεν χειραγωγούνται. Αυτή η 
ιχνηλασιμότητα και η πιστοποίηση μπορούν έτσι να 
εφαρμοστούν σε πολλούς τομείς.  

Στον τουρισμό, η χρήση της αλυσίδας μπλοκ μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντική καινοτομία, ένα παράδειγμα είναι 
το Futourist, το οποίο είναι μια πλατφόρμα για τους 
δημιουργούς που αγαπούν τα ταξίδια για να ανεβάζουν 
πρωτότυπο περιεχόμενο, να αφήνουν κριτικές και να 
συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες που θα ήταν 
επωφελείς για όσους σκέφτονται να κάνουν διακοπές - 
ενώ παράλληλα ανταμείβονται για τη συνεισφορά τους. Οι 
περισσότεροι δημοφιλείς ιστότοποι ταξιδιωτικών κριτικών 
δεν διαθέτουν συστήματα για την άμεση αποζημίωση των 
συνεισφερόντων, οι προοπτικές των οποίων είναι 
ανυπολόγιστα πολύτιμες. Τα νομίσματα FTR τους είναι το 
μέσο με το οποίο οι κριτικοί πληρώνονται για να 
μοιράζονται τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις τους. Σε 
γενικές γραμμές, το Blockchain μπορεί να οδηγήσει σε πιο 
βιώσιμο τουρισμό μέσω της ιχνηλασιμότητας των 
προϊόντων και των υπηρεσιών και της δυνατότητας 
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στο πλαίσιο της 
βιομηχανίας του βιώσιμου τουρισμού  

Προς πληρωμή είναι μια ενδιαφέρουσα 
επιλογή για τους 
επαγγελματίες του 
βιώσιμου τουρισμού που 
πρέπει να εξερευνήσουν 
όταν εξετάζουν την 
ανάπτυξη καινοτόμων 
τουριστικών προσφορών. 

παγκοσμίως επαγγελματίες https://www.disruptordaily.
com/blockchain-startups-
travel/ 

Futourist : 
https://partner.booking.co
m/en-gb/click-
magazine/sustainable-
tourism-slovenia 

https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/
https://bigfive.com/big-five-uses-ai-to-advance-sustainable-tourism-impact/
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-slovenia
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  Διάφορες 
κατηγορίες 

Χρήση drones Με τη βοήθεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον 
τουρισμό, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν, για 
παράδειγμα, να επισκέπτονται μέρη χωρίς να βρίσκονται 
εκεί φυσικά. Μπορεί επίσης να προστατεύσει τους 
πολιτιστικούς χώρους από τους πολλούς επισκέπτες. 
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