1. Η ανάγκη θωράκιςησ του Τουριςμοφ ςτο Νότιο Αιγαίο
Η κρίςθ που βιϊνει τα τελευταία δφο χρόνια θ παγκόςμια τουριςτικι βιομθχανία λόγω τθσ
πανδθμίασ, και ωσ αποτζλεςμα και θ ελλθνικι οικονομία, πρζπει όχι μόνο να μασ κάνει πιο
δυνατοφσ, αλλά κυρίωσ να αποτελζςει καταλφτθ αλλαγϊν που κα κωρακίςουν τθν
ανταγωνιςτικότθταμιασ βιομθχανίασ που ςτθρίηει το 97% του ΑΕΠ των νθςιϊν μασ.
Σθμαντικό κομμάτι αυτισ τθσ κωράκιςθσ αποτελεί θ εκ βάκρων αλλαγι και ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ
οργανωτικισ δομισ του τουριςτικοφ μασ προϊόντοσ, και τθσ διαχείριςθσ του κάκε τουριςτικοφ
προοριςμοφ. Χρειαηόμαςτε ευζλικτεσ, τεχνοκρατικζσ, αλλά ταυτόχρονα και πολυςυλλεκτικζσ δομζσ,
ικανζσ αφενόσ να αντικατοπτρίηουν τθν πολυςφνκετθ φφςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ δθλαδι τθσ
εμπειρίασ που βιϊνει ο επιςκζπτθσ μασ, αφετζρου να μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτισ ςυνεχείσ
αλλαγζσ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν και τθσ ηιτθςθσ.
2. Η Πρωτοβουλία Τουριςμοφ ωσ επιτυχημζνο παράδειγμα (μζρουσ ενόσ DMO)
Η απόλυτα επιτυχθμζνθλειτουργία τθσ Πρωτοβουλίασ για τον Τουριςμό ςτο Νότιο Αιγαίο, απζδειξε
ςε όλουσ μασ ζμπρακτα τα οφζλθ και τισ ςυνζργειεσ που δθμιουργοφνται όταν το ςφνολο των
εμπλεκομζνων (stakeholders) που ςυνκζτουν το τουριςτικό προϊόν ςυςτρατεφονται κάτω από μια
ενιαία ομπρζλα.
Ποια ιταν θ ανάγκθ δθμιουργίασ τθσ Ομάδασ αυτισ; Μζςα από ζναν τεχνοκρατικά δομθμζνο
μθχανιςμό διαχείριςθσνα διαςφαλιςτεί μία και ενιαία φωνι θ οποία κα εκφράηει επίςθμα τοΝότιο
Αιγαίο. Δθλαδι, θ αποφυγι πολλϊν διαφορετικϊν φωνϊν που μθ τεκμθριωμζνα και μθ
τεχνοκρατικά κα ιταν πικανό να τραυματίςουν τθν εικόνα του προοριςμοφ. Η λειτουργία εςτίαςε:
(1) Στον ζγκαιρο εντοπιςμό, τθν πρόλθψθ, τθν διαχείριςθ κρίςεων επικοινωνίασ που κα μποροφςαν
να προκαλζςουν αρνθτικι δθμοςιότθτα για τον προοριςμό τόςο ςε διεκνζσ όςο και εκνικό επίπεδο,
και (2) ςτθν προϊκθςθ κετικϊν ειδιςεων προσ ςυγκεκριμζνα κοινά-ςτόχουσ που ςυνδράμουν
κακοριςτικά ςτθν εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ για τον προοριςμό.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ Ομάδα λειτοφργθςε άτυπα ωσ μζροσ ενόσ Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ
Προοριςμοφ (DMMO), αφοφ τότε δεν υπιρχε ακόμα το νομικό πλαίςιο που κα μασ ζδινε τθ
δυνατότθτα να δθμιουργιςουμε και να τθν εντάξουμε ςε μια τζτοια δομι.
Ο πρόςφατοσ Νόμοσ 4875/2021 μασ δίνει πλζον τθν δυνατότθτα θ Περιφζρεια να προχωριςει ςτθν
δθμιουργία ενόσ Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ και Προϊκθςθσ Προοριςμοφ,πάντα λαμβάνοντασ υπ’
όψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Περιφζρειασ μασ.
3. To γενικό πλαίςιο λειτουργίασ με βάςη τισ οδηγίεσ του UNWTO
Οι DMMO αποτελοφν διεκνϊσ μια επιτυχθμζνθ και διαδομζνθ δομι. Λειτουργοφν αυςτθρά
τεχνοκρατικά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτιρια, διαςφαλίηουν τθν εμπλοκι και τον ςυντονιςμό όλων
όςων διαμορφϊνουν το τουριςτικό προϊόν, είναι ευζλικτοι ςτισ αποφάςεισ, διαχειρίηονται το
προϊόν, παρακολουκοφν ςυςτθματικά με νζα ςφγχρονα εργαλεία τισ αλλαγζσ ςτισ τάςεισ τθσ
αγοράσ, τισ γεωγραφικζσ αγορζσ, τον ανταγωνιςμό, και τισ καλζσ διεκνϊσ πρακτικζσ.
Η διεκνισ πρακτικι αλλά και θ κεςμικι περιγραφι του πλαιςίου ενόσ DMMO αναλφεται από τον
Παγκόςμιο Οργανιςμό Τουριςμοφ (UNWTO) ςε εξειδικευμζνο οδθγό “UNWTO Guidelines for
InstitutionalStrengthening of Destination Management Organizations (DMOs) – PreparingDMOs for
newchallenges (UNWTO, 2019). Ο οδθγόσ παραπζμπει ςε ζναν πολφ-ςυμμετοχικό οργανιςμό ο
οποίοσ βρίςκεται ςτο επίκεντρο του προοριςμοφ και επιδεικνφει ικανότθτεσ ςε τρείσ βαςικοφσ
άξονεσ: (1) Στρατθγικι Ηγεςία, (2) Αποτελεςματικι λειτουργία, και (3) Αποδοτικι Διακυβζρνθςθ.
Κακοριςτικό ςθμείο κεωρείται θ οργανωτικι δομι του, που περικλείει διαφορετικοφσ φορείσ και
κοινωνικοφσ εταίρουσ καλφπτοντασ όλο το οικοςφςτθμα των εμπλεκομζνων του προοριςμοφ
(stakeholders) και ςυνάμα διευκολφνει ςυνζργειεσ ςτθν κατεφκυνςθ του ςυλλογικοφ οράματοσ και
τθσ βιϊςιμθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ για τον τόπο.

4. Οι ιδιαιτερότητεσ και ο ςτρατηγικόσ ρόλοσ του DMMO τησ Περιφζρειασ
Η δθμιουργία ενόσ DMMO όχι μόνο κα αναδιαμορφϊςει ςτθν πράξθ τθν οργανωτικι δομι του
τουριςμοφ ςτθν Περιφζρεια μασ, αλλά μεςομακροπρόκεςμα κα ενδυναμϊςει τθ κζςθ των νθςιϊν
μασ ςτθν παγκόςμια τουριςτικι αγορά.
Ταυτόχρονο όμωσ, ο ςχεδιαςμόσ, θ δομι, και οι λειτουργίεσ του πρζπει να αντικατοπτρίηουν τθν
ιδιαιτερότθτα που ζχει το Νότιο Αιγαίο ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ. Ζνασ περιφερειακόσ
προοριςμόσ που διακζτει ζναν μεγάλο αρικμό ιδθ καταξιωμζνων διεκνϊσ νθςιϊτικων τουριςτικϊν
προοριςμϊν με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν παγκόςμια τουριςτικι αγορά. Τα brands των νθςιϊν μασ
είναι ιδθ γνωςτά και καταξιωμζνα ςτο μυαλό των καταναλωτϊν και αποτελεί ευκφνθ όλων μασ να
ςυνεχίςουν να είναι.
Με δεδομζνο ότι ο Νόμοσ δίνει τθ δυνατότθτα ςε κάκε Διμο να προχωριςει ςτθν δθμιουργία
DMMO είναι προφανζσ ότι ο Περιφερειακόσ DMMO κα πρζπει, ωσ προσ τθν ςχζςθ του με τουσ
δθμοτικοφσ DMMO, να ζχει ζναν διακριτά ξεκάκαρο επιτελικό αλλά και υποβοθκθτικό ρόλο.
Αν και θ οριςτικοποίθςθ των λειτουργιϊν του Περιφερειακοφ DMMO κα πρζπει να αποτελζςει
αντικείμενο εξειδικευμζνθσ μελζτθσ, εκτιμάμε ςε αυτι τθ φάςθ, ότι ο ρόλοσ του κα πρζπει να
κινθκεί ςτουσ παρακάτω άξονεσ:










Δθμιουργία και παροχι ςτα νθςιά τεχνογνωςίασ αλλά και νζων εργαλείων
ανάλυςθσ,παρακολοφκθςθσ τθσ αγοράσ, και προςζγγιςθσ νζων αγορϊν.
Υλοποίθςθ ζργων ψθφιακοφ αναςχθματιςμοφ προσ χριςθ από κάκε νθςί.
Ζκπόνθςθςτρατθγικοφςχεδίουβιϊςιμθστουριςτικισ ανάπτυξθσ.
Τεχνοκρατικι ςυνδρομι ςτθν ανάπτυξθ νζων τουριςτικϊν προϊόντων.
Δθμιουργία μθχανιςμϊν ζγκαιρου εντοπιςμοφ, πρόλθψθσ, διαχείριςθσ κρίςεων
επικοινωνίασ που κα μποροφςαν να προκαλζςουν αρνθτικι δθμοςιότθτα για τον
προοριςμό τόςο ςε διεκνζσ όςο και εκνικό επίπεδο, αλλά και θ προϊκθςθ κετικϊν
ειδιςεων προσ ςυγκεκριμζνα κοινά-ςτόχουσ που ςυνδράμουν κακοριςτικά ςτθν εξζλιξθ
τθσ ηιτθςθσ για τον προοριςμό. Εδϊ εντάςςεται ςτον DMMO θ λειτουργία τθσ Ομάδασ
Πρωτοβουλίασ για τον Τουριςμό ςτο Νότιο Αιγαίο.
Επιςτθμονικι, ςυμβουλευτικι και τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ αλλά και των
επιμζρουσ δθμοτικϊν DMMO ςε κζματα προβολισ και προϊκθςθσ ςτθν τουριςτικι αγορά.
Προςζγγιςθ φορζων του ιδιωτικοφ τομζα για υλοποίθςθ προγραμμάτων ςυνδιαφιμιςθσ με
τουσ εκάςτοτε DMMO κάκε νθςιοφ.
Ο ςυντονιςμόσ και θ δθμιουργία ςυνζργειασ ςε διάφορεσ δράςεισ προϊκθςθσ. Στο ςθμείο
αυτό κα πρζπει να γίνει ξεκάκαρο ότι θ ευκφνθ προϊκθςθσ αφορά το κάκε νθςί ξεχωριςτά.
Ο ρόλοσ τθσ περιφζρειασ ςε αυτό το κζμα είναι ξεκάκαρα επιτελικόσ, τεχνοκρατικόσ και
ςυμβουλευτικόσ. Θα δϊςει τεχνογνωςία και κατευκυντιριεσ γραμμζσ, αλλά και μζςα από
τθν δικι τθσ καμπάνια (θ οποία εςτιάηει ςε νθςιά και όχι γενικά ςτο Νότιο Αιγαίο) κα
δθμιουργιςει ςυνζργειεσ αυξάνοντασ τθν αποτελεςματικότθτα τθσ προσ τον τελικό
καταναλωτι.

Ο Νόμοσ δίνει τθ δυνατότθτα θ Κ2 ωσ Αναπτυξιακόσ Οργανιςμόσ του άρκρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’
53) να λειτουργιςει και ωσ Οργανιςμόσ Διαχείριςθσ και Προϊκθςθσ Προοριςμοφ μετά από
απόφαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου και ςτθ ςυνζχεια με τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ
ςκοποφ με απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων τθσ.

