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Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή και τροποποίηση του συγκεκριμένου εγγράφου, εν όλω ή 
εν μέρει για οποιονδήποτε σκοπό , χωρίς γραπτή άδεια από την κοινοπραξία SMART VILLAGE. 
Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται σαφώς η αναγνώριση των συντακτών του κειμένου καθώς και 
ολόκληρη η δήλωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών. 
  
 
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
 
Αυτό το έγγραφο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. 
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1. Κατανόηση του Γενικού Πλαισίου 

1.1 Σκοποί και στόχοι του έργου   
 

Το έργο με τίτλο SMART VILLAGE έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος 
για την αναβάθμιση  νέων βασικών ψηφιακών ικανοτήτων  έως το 2022, σε πάνω από 900 άτομα που 
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι ομάδες αυτές επηρεάστηκαν από την πανδημία του COVID- 
19 και πιο συγκεκριμένα, άτομα τα οποία ζουν σε αγροτικές υποβαθμισμένες περιοχές σε τουλάχιστον 
εννέα Ευρωπαϊκές τοπικές κοινότητες. Το έργο επιδιώκει να δείξει στα συγκεκριμένα άτομα πώς να 
δημιουργήσουν τη δική τους νέα επιχείρηση σε χωριά χρησιμοποιώντας  καινοτόμες τοπικές 
πολιτιστικές τουριστικές  ευκαιρίες, βασισμένες στην κοινωνική καινοτομία, τις βέλτιστες πρακτικές και 
τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Το έργο μας θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε  πολίτες ώστε 
να κερδίσουν το δικό τους εισόδημα κατά την παρούσα οικονομική κρίση του 2020-2021 που έχει 
δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 . Η  βασική πρόκληση του έργου είναι να κρατήσει 
ζωντανό το ενδιαφέρον της ομάδας-στόχου καθώς και να είναι οι συμμετέχοντες σε εγρήγορση και 
ενεργοί κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
 Το έργο SMART VILLAGE θα παράγει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης, μέσα 
από ερευνητικές μελέτες και τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών,  4 πολλαπλά  εγχειρίδια, 1 εκπαιδευτικό 
κιτ (πακέτο), 1 βιντεοπαιχνίδι, καθώς και εργαλεία για την απόκτηση  επιχειρηματικών ικανοτήτων στον 
αγροτικό τουρισμό. Το έργο  αυτό φιλοδοξεί να εξασφαλίσει άμεσο αντίκτυπο σε περισσότερους από 
900 ενήλικες μαθητές ηλικίας άνω των 50 ετών, βελτιώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητές τους, έως το 
2022 και μακροπρόθεσμα θα επηρεάσει περισσότερα από 500 ταξιδιωτικά γραφεία στην Ευρώπη. 
 

Τα προβλεπόμενα  αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής: 

Αναλυτικότερα, το έργο SMART VILLAGE θα επιδιώξει τους ακόλουθους στόχους: 

 Βελτίωση του επιχειρηματικού πνεύματος, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται 
άμεσα με τη διαχείριση του τουρισμού σε ενήλικα άτομα ηλικίας άνω των 50 που προέρχονται από 
περιθωριοποιημένες αγροτικές περιοχές.   

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους νέους κανόνες περί 
συνθηκών υγιεινής σε δομές  και υπηρεσίες διαμονής, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. 
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 Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί η πολιτιστική και η φυσική κληρονομιά στον αγροτικό τουρισμό. 

 Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των αγροτικών ηγετών ώστε να γίνουν Ειδικοί στα SMART 
VILLAGES, μαθαίνοντας τους να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, 
καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης μαζικών δεδομένων ή καινοτομιών που σχετίζονται με τη χρήση 
του ‘’Διαδικτύου των Πραγμάτων’’. Το αντίκτυπο του έργου έγκειται στο ότι αυτοί οι ειδικοί, θα 
λειτουργήσουν ως μοχλοί, επιτρέποντας στα SMART VILLAGES να γίνουν πιο ευέλικτα, να κάνουν 
ορθότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων τους καθώς και να βελτιώσουν τόσο την ελκυστικότητα 
των αγροτικών περιοχών τους όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. 

• Αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό, στο μάρκετινγκ και 
στη διαχείριση. Απευθύνεται σε άτομα (ηλικιωμένα)  με ή χωρίς ψηφιακό υπόβαθρο.  

• Ένας καταιγισμός ιδεών για προκλήσεις και ευκαιρίες σχετικά με δεξιότητες ψηφιακού τουρισμού. 
• Συμβολή στη διαμόρφωση νέων δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της κατανόησης των 

ψηφιακών τεχνολογιών από τον τουριστικό τομέα, καθώς και στην ομαλότερη ένταξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παγκόσμια ψηφιακή αλυσίδα αξίας. 

1.2 Υπόβαθρο έργου  
 

Σύμφωνα με τα νέα του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού από τις 8 Απριλίου 2020, το παγκόσμιο 
εμπόριο αναμένεται να μειωθεί κατά 13% και 32% το 2021, καθώς η πανδημία COVID-19 διαταράσσει 
σημαντικά την κανονική οικονομική δραστηριότητα και ζωή σε όλο τον κόσμο. Η οικονομία πρέπει να 
ξαναρχίσει αμέσως μόλις τελειώσει αυτή η υγειονομική κρίση. Καθώς η κατάσταση με την πανδημία 
COVID-19  θα βελτιώνεται σταδιακά, o τουρισμός αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην αύξηση 
της κατανάλωσης, προκειμένου να αναζωογονηθεί η οικονομία. Καθώς τα ταξίδια στο εξωτερικό έχουν 
ανασταλεί εξαιτίας της πανδημίας, ο εγχώριος αγροτικός τουρισμός αναμένεται να υποδεχθεί 
περισσότερους τουρίστες. Αναλυτικότερα, οι άνθρωποι αναμένονται να επιδιώξουν έναν πιο υγιεινό 
και φυσικό τρόπο ζωής.  Το έργο λοιπόν, θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα για μια νέα εποχή αγροτικού 
τουρισμού, μετά την κρίση της πανδημίας του COVID-19.  Η πλατφόρμα αυτή θα αξιοποιήσει τις 
ευκαιρίες ταξιδιού των συνειδητοποιημένων τουριστών στα χωριά μετατρέποντας λιγότερο γνωστά 
μέρη και λιγότερο γνωστές αγροτικές περιοχές σε νέες διαδρομές βιώσιμου τουρισμού.  Η αξιοποίηση 
αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη στενή συνεργασία των ντόπιων προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι 
παραδόσεις και η πολιτιστική τους κληρονομιά και παράλληλα θα τις μετατρέψουν  σε περιουσιακά 
στοιχεία για την τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.  



 
 

  

 

 

Erasmus+ Strategic Partnership - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 

[IO1 Ενημερωτική Μελέτη – Μεθοδολογικό πλαίσιο] 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
- 9 - 

2. Πεδίο Εφαρμογής 
 

Κατηγορία Περιγραφή 

 

Παραδοτέο 1 

Στόχοι 
Ενημερωτική Μελέτη που αφορά το SMART VILLAGE, την ψηφιακή 
κοινωνική καινοτομία, και τις δεξιότητες της κυκλικής οικονομίας που 
χρειάζονται στον αγροτικό τουρισμό. 

Αρχικά, το πρώτο παραδοτέο  θα υλοποιήσει δραστηριότητες που στοχεύουν 
στον επιτυχή σχηματισμό ενός πλήρους πλαισίου σχετικά με το SMART 
VILLAGE, την ψηφιακή κοινωνική καινοτομία, και τις δεξιότητες της κυκλικής 
οικονομίας στον αγροτικό τουρισμό σε όλες τις χώρες. 

Παραδοτέο 1  
Φάσεις 

Ενημερωτική Μελέτη- Μεθοδολογικό πλαίσιο ( κατευθυντήριες γραμμές) : 
για τη δημιουργία κοινού πλαισίου για την κοινοπραξία. 

Κάθε εταίρος θα αναπτύξει μία έρευνα σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 

1. Ψηφιακή εκπαίδευση και ανάλυση  εκπαιδευτικών αναγκών  

2. Δημογραφική ανάλυση για  τους ηλικιωμένους  και τις ανάγκες τους  

3. Επιχειρησιακή ανάλυση: ορίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

τους μικροεπιχειρηματίες, τις κοινοτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις. 

4. Ικανότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις σχετικά με τον αγροτικό 
τουρισμό  

5. Οικονομική υποστήριξη για νεοσύστατες επιχειρήσεις που θα 
απευθύνονται σε μειονεκτικές ομάδες-στόχους. 

 

Παραδοτέο 2  
Στόχοι 

Σεμινάριο κατάρτισης -SMART VILLAGE- ανάπτυξη επιχειρήσεων αγροτικού 
τουρισμού μέσα από την κυκλική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία. 
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Με βάση το πρώτο παραδοτέο, την Ενημερωτική Μελετη, η κοινοπραξία θα 
αναπτύξει τη δεύτερο παραδοτέο, δηλαδή  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Παραδοτέο 2  
Φάσεις 

● 4 βιωματικά και  πρακτικά ψηφιακά εγχειρίδια για ηλικιωμένους ή 
ενήλικες με μειωμένες ψηφιακές δεξιότητες που ζουν σε απομακρυσμένες 
περιοχές του χωριού, είναι άνεργοι ή εργάζονται σε κάποια εταιρεία ή 
είναι πρόθυμοι  να αναπτύξουν μία νέα επιχείρηση στον αγροτικό 
τουρισμό   

● 1 εκπαιδευτικό εργαλείο για εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να 
διεξάγουν δομημένα προγράμματα για την καθορισμένη ομάδα-στόχου: 
ηλικιωμένοι και ενήλικες μαθητές, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι οι 
οποίοι εργάζονται στις τοπικές  δημόσιες υπηρεσίες της υπαίθρου και 
διευθυντές επιχειρήσεων που απασχολούνται στον αγροτικό τουρισμό. 

Παραδοτέο             3 
Στόχοι 

Εκπαιδευτική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης: SMART VILLAGE 
TOURISM 

Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας  μάθησης. 

Παραδοτέο 3  
Φάσεις 

Τα κύρια αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την 
Εκπαιδευτική Εκμάθηση του SMART VILLAGE θα είναι τα ακόλουθα: 

- Η ενίσχυση των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να 
εισέλθουν στον ψηφιακό και ‘’κινητό’’ κόσμο. 

- Προσαρμογή ανάλογα με τις  ανάγκες των χρηστών, των 
ηλεκτρονικών εφαρμογών και της παροχής υπηρεσιών για 
επιχειρήσεις  

- Η συμμετοχή των αρχών  ‘’ΕΕΚ ‘’ (Επαγγελματικής Έρευνας και 
Κατάρτισης) από την έναρξη του έργου. Αυτό θα είναι ζωτικής 
σημασίας  για  τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο στις πολιτικές 
κατάρτισης  και εργασίας, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 

Στόχος - Άτομα (50+), ενήλικες εκπαιδευόμενοι πρόθυμοι να εργαστούν στον 
τομέα του τουρισμού. Το μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών  
περιοχών  θεωρείται υποβαθμισμένο καθώς υπάρχει η περίπτωση 
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να είναι απομονωμένο αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε βασικές 
υποδομές όπως οδικά δίκτυα μεταφοράς, ηλεκτρική ενέργεια, ή/και 
τηλεπικοινωνίες συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου).  

- Άτομα με χαμηλό εισόδημα,  
- Άτομα που βρίσκονται στα όρια φτώχειας ή/και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 
- Ενήλικοι δημόσιοι υπάλληλοι (40+) της τοπικής δημόσιας διοίκησης  

και  διευθυντές ιδιωτικού τομέα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από  
αγροτικά χωριά. 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΣΤΟΧΟΥ 

- Εκπαιδευτές στον τομέα του τουρισμού,  
- Διευθυντές, ή λοιπό προσωπικό σε τουριστικές ενώσεις και 

ταξιδιωτικά πρακτορεία που προωθούν τον αγροτικό τουρισμό . 
- Εκπαιδευτές (επαγγελματικής εκπαίδευσης) ενηλίκων, που θα 

αξιοποιήσουν  τις μεγάλες δυνατότητες του έργου. 

Ποιοτικά πρότυπα 
αξιολόγησης  

Τα τρία κύρια αποτελέσματα του έργου θα αξιολογηθούν ποιοτικά μέσα από 
μια  μελέτη  αντίκτυπου, που βασίζεται σε διαφορετικά ερωτηματολόγια. Τα 
ερωτηματολόγια θα δοθούν απευθείας στους 21 συμμετέχοντες της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας C1, στους 240 συμμετέχοντες στις 8 πιλοτικές 
εκδηλώσεις επίγνωσης και εξέτασης, καθώς και στους 50 συμμετέχοντες του 
τελικού συνεδρίου.  Θα πραγματοποιηθούν πολλαπλές εκδηλώσεις  για την 
επίγνωση σχετικά με τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση νέων 
γνώσεων με σκοπό τη  βελτίωση των ανθρώπινων δεξιοτήτων. 

3. Έρευνα Χώρας 
 

Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συντάξει μία Συνολική Έκθεση Έρευνας για τις χώρες 
των εταίρων, η  οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη των στόχων του έργου.  
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Αυτή η ερευνητική έκθεση αντιπροσωπεύει μία σημαντική βάση για την ανάπτυξη  της 
εκπαίδευσης και της πλατφόρμας SMART VILLAGE. Οι εταίροι πραγματοποίησαν έρευνες ανά χώρα 
έτσι ώστε να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με το επίπεδο της ‘’ψηφιακής διείσδυσης’ ’στην εκάστοτε 
χώρα, τη δημογραφική ανάλυση σχετικά με τους ηλικιωμένους, την ανάλυση της ανάπτυξης του 
αγροτικού τουρισμού, την ανάλυση αναγκών για τις απαραίτητες ικανότητες για την σύσταση μια 
επιχείρησης με επίκεντρο τον αγροτικό τουρισμό, καθώς και την οικονομική υποστήριξη για 
νεοσύστατες επιχειρήσεις που απευθύνονται σε καθορισμένες μειονεκτικές ομάδες-στόχους. 

 

3.1 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΑΠΙΑΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ  

 

 3.1.1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

Η Ρουμανία κατατάσσεται στην 26η θέση των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
βάση τον Δείκτη της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2020. Είναι σε καλή θέση σε 
θέματα που αφορούν αποφοίτους τεχνολογιών, πληροφορίας και επικοινωνίας. Με  ποσοστό 5,6% 
όλων των αποφοίτων της, κατατάσσεται 5η  καθώς ο μέσος όρος της ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται 
στο 3,6%. 

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και τη χρήση των υπηρεσιών 
διαδικτύου, η απόδοση της Ρουμανίας είναι η χαμηλότερη σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τουλάχιστον 43% του 
πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, κατατάσσοντας έτσι τη 
Ρουμανία πρώτη στην Ε.Ε από αυτήν την άποψη. Είναι αξιοσημείωτο παρόλα αυτά, ότι μόλις λίγο 
πάνω από το 20% των ατόμων της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας, που ζουν σε αγροτικές περιοχές είχαν 
βασικές  ή άνω του βασικού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες. 

Παρά το ότι οι προσπάθειες για την βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού στους 
ηλικιωμένους είναι ακόμη αναδυόμενες σε εθνικό επίπεδο και ως προς τη συνοχή τους,  μπορούμε 
να παρατηρήσουμε αρκετούς οργανισμούς σε όλη τη χώρα όπως ΜΚΟ,  δημόσιες βιβλιοθήκες, 
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ομάδες, τοπικές δημόσιες αρχές κ.λπ. που αγωνίζονται για την ενίσχυση έργων και πρωτοβουλιών για 
αντίστοιχες υπηρεσίες, συνήθως δωρεάν.  

 
 

 To Πρόγραμμα ECDL EqualSkills που διευθύνεται από το ECDL της Ρουμανίας: Το πρόγραμμα 
αυτό αποσκοπεί να διευκολύνει την πρόσβαση των ηλικιωμένων στην κοινωνία της 
πληροφορίας. Το πρώτο στάδιο  του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μεταξύ Απρίλιο και 
Ιούνιο του  2012 και ακολουθήσε την εκπαίδευση και την πιστοποίηση του ΕCDL EqualSkills.  

 Ο Σύλλογος για τον Κοινωνικό Εθελοντισμό στο Βουκουρέστι διοργανώνει το πρόγραμμα με 
τίτλο  Ψηφιακή παιδεία για ηλικιωμένους. 

 Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Medgidia παρέχει δωρεάν μαθήματα ψηφιακού γραμματισμού για 
ηλικιωμένους 

 Το έργο "Ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών δεξιοτήτων για ηλικιωμένους μέσω του 
καινοτόμου συστήματος κατάρτισης  e - DigiStars είναι ένα διεθνές έργο που ξεκίνησε το 2020 
και στοχεύει στο να διδάξει στους ηλικιωμένους ψηφιακές δεξιότητες και χρηματοδοτείται από 
ευρωπαϊκά κονδύλια στο πλαίσιο του προγράμματος Danube Transnational Program 2014 – 
2020. 

 Η DASM – Διεύθυνση Κοινωνικής και Ιατρικής Βοήθειας από το Cluj-Napoca διευθύνει το 
πρόγραμμα με τίτλο : Ψηφιακοί Ενήλικες τον Νοέμβριο του 2019. Το έργο υποστηρίζεται 
οικονομικά από το δημαρχείο και το τοπικό συμβούλιο της Cluj-Napoca και συντονίζεται από το 
Transilvania IT Cluster σε συνεργασία με Simplon Romania, υπό την αιγίδα του Συμβούλιου 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στην Πληροφορική. 

 

3.1.2. ΙΤΑΛΙΑ 

 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ιταλία είχε λάβει ισχυρή ώθηση με τη δημιουργία της 

ομάδας για το ‘’ Trasformazione Digitale’’ (Ψηφιακή Μεταμόρφωση) κατά την έλευση της δεύτερης 
κυβέρνησης Conte που η καινοτομία μεταμορφώθηκε σε  Υπουργείο και ομάδα.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ περίπου το 26% των ατόμων  από 16 έως 74 ετών στην Ιταλία 
δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το  διαδίκτυο, σε σύγκριση με τον μέσο όρο (περίπου 14%) των άλλων 
χωρών. Αυτό σημαίνει ότι 10 εκ. Ιταλοί πολίτες δεν έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο.  
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Για να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες και να γίνουν γνωστές οι στρατηγικές που εφαρμόζονται 
για να μειωθεί το ψηφιακό αυτό χάσμα, πρέπει να αναφερθεί αρχικά το έργο ‘’Republica Digitale’’.  
Πιο συγκεκριμένα, από το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντοπίσει 8 βασικές δεξιότητες που 
χρειάζονται για ζήσει κάποιος ως Ευρωπαίος Πολίτης. Αυτές οι δεξιότητες ενημερώνονται τακτικά, 
αλλά ο μόνος παράγοντας που δεν αλλάζει  είναι η ψηφιακή ικανότητα. Σίγουρα δεν πρόκειται για 
ένα απλό ζήτημα: σημαίνει ότι προκειμένου να ζει κανείς στο μέγιστο βαθμό ως πολίτης της Ε.Ε, 
πρέπει να κάνει συνειδητή χρήση του διαδικτύου. 

3.1.3 ΒΕΛΓΙΟ 

 
Η Βαλλονία φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη στον ψηφιακό τομέα των εταιρειών 

που βρίσκονται στην περιοχή. Το μερίδιο της εθνικής απασχόλησης στον ψηφιακό τομέα το οποίο 
σχετίζεται με την Βαλλωνική περιοχή είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με των άλλων δύο περιοχών.  Ο 
Βαλλωνικός ψηφιακός τομέας χαρακτηρίζεται από μία συγκεκριμένη δυναμική που σχετίζεται με την 
συνεισφορά των νεότερων εταιρειών της περιοχής αλλά και των πιο νέων εταιρειών. Αυτή η 
συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να παρατηρηθεί σαν ένα σημάδι χαμηλού επιπέδου ανανέωσης των 
εταιρειών στον τομέα της περιοχής. Η ψηφιακή τεχνολογία της Βαλλωνικής περιοχής έχει 
δημιουργηθεί από μικρές δομές και δεν υπάρχουν αρκετά μεγάλες εταιρείες έτσι ώστε να 
αναβαθμιστεί η θέση της σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας. Συνεπώς το μερίδιο της βελγικής 
ψηφιακής απασχόλησης στην Βαλλωνική περιοχή είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τις άλλες  βελγικές 
περιοχές ακόμα κι αν φαίνεται ότι υπάρχει μία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Σε  ότι αφορά το πιθανό 
αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στην τοπική απασχόληση οι ποιοτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι 
τουλάχιστον το μισό από το υπάρχον απασχολούμενο προσωπικό της Βαλλωνικής περιοχής θα 
απειληθεί με αντικατάσταση μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Αυτό αντιστοιχεί σε γύρω στις 564 
χιλιάδες θέσεις εργασίας.  

Η μετάλλαξη της Βαλλωνικής περιοχής στην ψηφιακή εποχή είναι το πλάνο της Βαλλωνικής  
ομοσπονδιακής κυβέρνησης.  Η στρατηγική που θα χρησιμοποιηθεί αναπτύσσεται σαν ένα 
πρόγραμμα πλαισίου για την ψηφιακή Βαλλωνική περιοχή, το οποίο θέτει   προτεραιότητες  και 
στόχους δημόσιας πολιτικής. Αυτό το πρόγραμμα παρέχει ένα Πλαίσιο υποστήριξης σε ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες που θα σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία. 
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3.1.4 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

 Η ψηφιακή πολιτική στην Ιρλανδία ισχυρίστηκε ξεκάθαρα ότι η  χρήση τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας και η ανάπτυξη των ικανοτήτων ψηφιακής μάθησης είναι απαραίτητες 
και πρέπει να περιέχονται σε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα (τμήμα Εκπαίδευσης και 
ικανοτήτων Ιρλανδίας 2016). Τον Ιούλιο του 2013 η  Ιρλανδία  παρουσίασε το κείμενο  εθνικής 
ψηφιακής στρατηγικής (Φάση 1 - Ψηφιακή Δέσμευση) η οποία παρουσιάζει αρκετές δράσεις και 
βήματα έτσι ώστε να ενθαρρύνει πολίτες και επιχειρήσεις να εμπλακούν στην ψηφιακή κοινωνία.   

 Η Ιρλανδία έχει ένα μεγάλο εύρος από ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι παρέχουν 
αποτελεσματική ψηφιακή εκπαίδευση και μία σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες εστιάζουν σε 
ικανότητες. Συγκεκριμένα κάποιες από τις πρωτοβουλίες είναι οι ακόλουθες:  

 Μία εκστρατεία για την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης σε ψηφιακά θέματα. Πιο 
συγκεκριμένα, το DCENR, το τμήμα επικοινωνίας ενέργειας και φυσικών πόρων,  σε 
συνεργασία με αρκετούς μετόχους της βιομηχανίας θα δημιουργήσει μία εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης έτσι ώστε να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το 
διαδίκτυο να μάθουν να το αξιοποιούν.  

 Ένα νέο BenefiT 4 θα επιχορηγήσει εκπαίδευση για πολίτες. Το πρόγραμμα αυτό  επιχορηγεί 
ευκαιρίες εκπαίδευσης που επικεντρώνονται σε σημαντικές εφαρμογές οι οποίες είναι 
πιθανό να δώσουν κίνητρα σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται με το διαδίκτυο. 

 Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πόρου που θα ταυτοποιεί τις ψηφιακές ικανότητες και 
μαθησιακές ευκαιρίες.  

 Το DCENR θα συνεργαστεί με τον ψηφιακό πρωταθλητή της Ιρλανδίας  έτσι ώστε να 
συμπεριλάβει μετόχους για να εντοπίσει πόρους οι οποίοι μπορούν να υπάρξουν διαθέσιμα 
για εκπαιδευτικά προγράμματα ψηφιακών ικανοτήτων (τμήμα επικοινωνίας κλίματος δράσης 
και περιβάλλοντος 2013). 

 

3.1.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

 

Η προσφορά της ψηφιακής εκπαίδευσης και μάθησης για την πληθυσμιακή ομάδα των 50 και 
άνω στη Σλοβενία είναι ποικίλη. Παρέχεται από δημόσια σώματα και οργανισμούς από μη 
κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και από ιδιωτικές εταιρείες. Υπάρχουν τρεις βασικοί πάροχοι 
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ψηφιακής εκπαίδευσης και μάθησης για ενηλίκους στη Σλοβενία. Υπηρεσία απασχόλησης της 
Σλοβενίας, δημόσια ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων και πανεπιστημίων τρίτης ηλικίας.  

 Η υπηρεσία απασχόλησης της Σλοβενίας παρέχει εκπαίδευση για τους ανέργους μέσω των 
ενεργών πολιτικών μέτρων Απασχόλησης. Τα δημόσια ινστιτούτα εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέρουν 
ένα ευρύ φάσμα ψηφιακής εκπαίδευσης για ευάλωτες ομάδες όπως άτομα ηλικιακής ομάδας 45 και 
άνω και άνεργοι . Η βασική ενότητα περιέχει 60 μαθήματα, ψηφιακή μάθηση και  γνώση υπολογιστή. 
Η ανώτερη ενότητα προσφέρει 60 μαθήματα. Αυτοί οι δύο τύποι εκπαίδευσης είναι η πιο κοινοί και 
πιστοποιούνται από το  σλοβενικό υπουργείο εκπαίδευσης επιστήμης και αθλητισμού   

Ο τρίτος βασικός παράγοντας της ψηφιακής εκπαίδευσης και μάθησης είναι τα πανεπιστήμια 
της Τρίτης ηλικίας. Αυτά τα ιδρύματα προσφέρουν ανεπίσημα προγράμματα για ηλικιωμένους. 
Συνταξιούχοι άνω των 60 είναι συνήθως αυτοί που διδάσκονται σε αυτά τα προγράμματα. Τα θέματα 
τα οποία καλύπτει αυτό το πρόγραμμα είναι η χρήση κινητών τηλεφώνων οι τραπεζικές συναλλαγές 
μέσω διαδικτύου, τα κοινωνικά δίκτυα, η ασφάλεια διαδικτύου, η χρήση του υπολογιστή και το 
πρόγραμμα Microsoft Word κ.λπ. 

 

3.1.6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα ψηφιακών ικανοτήτων 
μεταξύ ενηλίκων που ζουν στα αστικά κέντρα και αυτών που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Το 2019 
το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών ικανοτήτων των ανθρώπων που ζουν σε  αστικά κέντρα και αυτών 
που ζουν στις αγροτικές περιοχές σε μέσο όρο αντιστοιχεί στο 14% (όπως μετρήθηκε από τη 
διαφορά στα  σχετικά μερίδια ενηλίκων οι οποίοι κατέχουν βασικές ή παραπάνω από βασικές 
ψηφιακές ικανότητες). Αυτός ο ψηφιακός διαχωρισμός σε συνολικές ικανότητες έφτασε το 23% 
στη Βουλγαρία.  

 Ο βασικός πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων στη Βουλγαρία είναι το πρακτορείο απασχόλησης. 
Αυτός ο οργανισμός παρέχει εκπαίδευση σε Εθνικό πλαίσιο απασχόλησης που στοχεύει ξεκάθαρα 
σε ευάλωτους ανθρώπους όπως ενήλικες άνω των 50. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει 
αφιερωθεί στις επαγγελματικές ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για συγκεκριμένα 
επαγγέλματα.   

Πληροφορίες για  δωρεάν  ή μη τεχνολογικές εκπαιδεύσεις και προγράμματα προσφέρονται 
από την βουλγαρική Ένωση τεχνολογιών πληροφορίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές απευθύνονται σε 
διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, με ποικίλα επίπεδα δυσκολίας. Κάποια από αυτά τα 
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προγράμματα περιέχουν εκπαίδευση με διαφορετικά θέματα όπως: Ακαδημία Καννών στη 
Βουλγαρία, κλπ. 

3.1.7 ΕΛΛΑΔΑ 

 
 Στην Ελλάδα υπάρχει ένα χάσμα ψηφιακών ικανοτήτων το οποίο μεγαλώνει μεταξύ του γενικού 

πληθυσμού της Ελλάδος και των ευάλωτων ομάδων στόχου. Οι ευάλωτες ομάδες αποτελούνται από 
ηλικιωμένους ανθρώπους με αναπηρίες, μετανάστες ή άνθρωποι που βρίσκονται στα όρια φτώχειας 
και υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν κοινωνικά αποκλεισμένοι. Επίσης στις αγροτικές περιοχές 
υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα όχι μόνο στις ψηφιακές ικανότητες αλλά ακόμα και στην πρόσβαση στο 
διαδίκτυο συγκριτικά με τα αστικά κέντρα. Σε όλη την Ευρώπη το επίπεδο των ψηφιακών ικανοτήτων 
συνεχίζει να αυξάνεται αργά και αυτή η αύξηση βασίζεται κυρίως στα κοινωνικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα για τους ηλικιωμένους πολίτες, ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και 
κοινωνίας  του 2020 έδειξε ότι μόνο το 35% των ανθρώπων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55 έως 
74 και το 30% των συνταξιούχων και των άεργων κατέχουν βασικές ψηφιακές ικανότητες. Η Ελλάδα 
κατατάχθηκε κατώτερα από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βασικές και 
προηγμένες βασικές ικανότητες και κατάφερε να ξεπεράσει μόνο τρεις χώρες.  

Ο ψηφιακός αποκλεισμός ευάλωτων ομάδων σχετίζεται άμεσα με την ανεργία εφόσον δεν 
υπάρχει πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα όχι μόνο σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις 
αλλά επίσης και στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Συνεπώς οι πολίτες οι οποίοι ανήκουν σε 
ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες δεν μπορούν να προσφέρουν τη δική τους εμπειρία επειδή 
ακριβώς δεν κατέχουν ψηφιακές ικανότητες. Παρότι έχουν γίνει σποραδικές προσπάθειες ψηφιακής 
ένωσης για αυτές τις κοινωνικές ομάδες, είναι ξεκάθαρο ότι το ψηφιακό χάσμα υπάρχει μεταξύ 
διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων που  αντιμετωπίζουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.  

 

 

3.2  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; 
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3.2.1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή το 2015 το πληθυσμιακό κομμάτι ατόμων 65 και άνω 
αντιπροσωπεύει το 17,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Όπως αναφέρθηκε από τη Eurostat 
το 2019 πάνω από το  1/5 δηλαδή το 20,3% από τα 27 μέλη της E.Ε.  άνηκε στην πληθυσμιακή ομάδα 
των 65 και άνω. Η Ρουμανία κατατάχθηκε λίγο κάτω από αυτή την μέτρηση με 18,5%. Σε συμφωνία 
με τη γενική τάση και με τα στοιχεία από την υπηρεσία πολιτογράφησης και μετανάστευσης, ο 
πληθυσμός της Ρουμανίας  άνω των 65 ετών θα αντιπροσωπεύει το 29,7% του συνολικού πληθυσμού 
το 2060.  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση ισορροπίας  μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων σε σχέση 
με το φαινόμενο της αποθάρρυνσης στην αγορά εργασίας. Αυτός που παραμένει λιγότερο 
επηρεασμένος είναι παρόλα αυτά ο πληθυσμός από 55 έως 64 ετών. Τις πρόσφατες δεκαετίες  η 
διαφορά εισοδήματος μεταξύ του πληθυσμού αυξήθηκε και αυτό δημιούργησε κοινωνική ανισότητα, 
ένα φαινόμενο το οποίο συναντιέται κυρίως σε κράτη με προηγμένες οικονομίες. Από την άλλη η 
ανισότητα εμφανίζεται σαν ένα αυξανόμενα  νέο συστατικό το οποίο δημιουργείται από την πίεση 
για τεχνολογική πρόοδο και εκπαιδευτικές διαφορές μεταξύ γενεών και μεταξύ διαφορετικών 
πληθυσμιακών ομάδων. 

 3.2.2 ΙΤΑΛΙΑ 

Το δημογραφικό γήρας, ακόμα αυξάνεται και σε ένταση και σε διάδοση. Αυτό το φαινόμενο 
σχετίζεται με το προοδευτικό γήρας από πάνω (αυξανόμενη διάρκεια) και ειδικά με το γήρας από 
κάτω  (χαμηλός ρυθμός γέννηση)ς και η γήρανση των baby boomers. Αυτή η συνεχιζόμενη κατάσταση 
δεν μειώνεται ούτε επιβραδύνεται από τον φαινόμενο της μετανάστευσης.  

Υπάρχει άμεση ανάγκη σχεδιασμού νέων προοδευτικών πολιτικών οι οποίες  θα σχετίζονται με 
την δημιουργία υγιεινού και ενεργού γήρατος όπως εκπαιδεύοντας την πρόληψη από μικρή ηλικία, 
επενδύοντας πόρους στην έρευνα δημιουργώντας πραγματικότητες οι οποίες θα σχετίζονται άμεσα 
με τις ανάγκες και τη βοήθεια των ηλικιωμένων και μειώνοντας τα εμπόδια φόρων απέναντι στους  
ηλικιωμένους και γενικά προς το ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού.  

Οι πιο σημαντικές υπηρεσίες οι οποίες χρειάζονται, σχετίζονται με το κομμάτι της φροντίδας. 
Παρόλα αυτά υπάρχει μία μεγάλη ανάγκη για δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι 
ώστε να εκμεταλλευτούν και να αυξήσουν τις ικανότητες των συνταξιούχων για να κρατηθούν 
ενεργοί. Αυτές οι δραστηριότητες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με κάποιες ενώσεις ή κάποιες τοπικές 
δημόσιες αρχές. Η προσφορά αυτή είναι πολύ χαμηλού επιπέδου και περιορίζεται σε πολιτιστικές 
τουριστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες με πολύ χαμηλή ανάπτυξη ικανοτήτων η αναβάθμισης. 
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3.2.3 ΒΕΛΓΙΟ 

Το Βέλγιο σαν χώρα δείχνει μία περισταλτική πληθυσμιακή πυραμίδα η οποία παρουσιάζει 
υψηλό μέσο όρο προσδόκιμου ζωής, παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα θανάτων αλλά επίσης και χαμηλά 
επίπεδα γεννήσεων.  Η πληθυσμιακή δομή στην περιοχή του XαΪναουτ δείχνει ακόμα περισσότερους 
ηλικιωμένους ειδικά στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως 74. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η περιοχή να χρειάζεται να επενδύσει σε περισσότερη υποστήριξη 
για τους ηλικιωμένους στα χρόνια που ακολουθούν. Η πληθυσμιακή δομή στο  Xαιναουτ εξηγείται 
από την μετανάστευση, Εθνική  ή  διεθνή, νέων πολιτών αλλά επίσης οι τιμές των σπιτιών είναι ακόμα 
χαμηλές σε αυτή την περιοχή άρα δίνει ένα έξτρα κίνητρο για να έχει κάποιος δεύτερο σπίτι σε μία 
ήσυχη περιοχή και αυτό  ελκύει ανθρώπους κυρίως άνω των 50 να μεταναστεύσουν.  

Η ηλικιακή δομή στο κοινοτικό επίπεδο μας δείχνει ότι οι κάτοικοι της περιοχής είναι κυρίως 
άνω των 65, στο Βαλλωνικό κομμάτι του Βελγίου, κυρίως στην  περιοχή του Χαιναουτ. 

Ο χάρτης που παραθέτει 
τον μέσο όρο εισοδήματος ανά 
κάτοικο  το 2017 δείχνει ότι το 
Χαιναουτ  είναι μία περιοχή με 
πολύ χαμηλό εισόδημα. Η 
φλαμανδική περιοχή παραμένει 
η περιοχή με το πιο υψηλό 
εισόδημα.  Οι Βρυξέλλες 
παραμένουν η περιοχή με το 
χαμηλότερο μέσο όρο 
εισοδήματος αφού στις 
πρωτεύουσες συνήθως 
ελκύονται πολλοί άνθρωποι οι 
οποίοι ψάχνουν για εργασία. Μεγάλες περιοχές με χαμηλό εισόδημα επίσης μπορούν να 
παρατηρηθούν στα νότια στο Βαλλωνικό τμήμα της χώρας. 

Η περιοχή του Χαιναουτ είναι η φτωχότερη περιοχή στο Βέλγιο. Όπως φαίνεται και στο χάρτη 
εκτός των Βρυξελλών αυτή η περιοχή μαστίζεται περισσότερο από την ανέχεια. Επίσης αυτή η περιοχή 
της χώρας έχει τον πιο ηλικιωμένο πληθυσμό , και σε σύγκριση με το υπόλοιπο Βέλγιο οι ηλικιωμένοι 
κάτοικοι του Χαιναουτ επηρεάζονται περισσότερο από τη φτώχεια. Οι στατιστικές επίσης  δείχνουν 
ότι στο Χαιναουτ παρέχεται η χαμηλότερη  ενεργητικότητά εργασίας.   
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3.2.4 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Η Ιρλανδία έχει αυξημένο ηλικιωμένο πληθυσμό. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι όπως και στις 
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες,  στα επόμενα δέκα χρόνια αυτοί που θα συνταξιοδοτηθούν θα είναι 
περίπου μισό εκατομμύριο και γύρω στις 855  χιλιάδες το 2026 και περίπου 1,4 εκατομμύρια το 2046. 
Άτομα ηλικίας των 80 ετών τουλάχιστον θα αυξηθούν από 128.000 το 2011 σε περίπου 477.000 το 
2046. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες ηλικίας από 20 έως 64 θα είναι λιγότεροι, και αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι εργασιακής ηλικίας ( τμήμα επικοινωνίας κλίματος 
δράσης και περιβάλλοντος 2013)  

Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι άνθρωποι στην Ιρλανδία έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (62%). Αλλά τα υψηλότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα 
διαφοροποιούνται σε σχέση με τα φύλα και τις ηλικίες. Σε ότι αφορά την απασχόληση, στην 
πληθυσμιακή ομάδα 50 έως 64 οι περισσότεροι άντρες,17% και γυναίκες 14% βρίσκονται σε 
διευθυντικές επαγγελματικές θέσεις, 5% των ανδρών και 20% των γυναικών είναι σε άλλες μη 
χειρωνακτικές θέσεις εργασίας,17% των αντρών και 11% των γυναικών είναι σε χειρωνακτικές θέσεις 
εργασίας και 16% των ανδρών και 4% των γυναικών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.  

Συνολικά η κοινωνική και δημογραφική εικόνα των ηλικιωμένων ανθρώπων της Ιρλανδίας 
αποκαλύπτει πολλές από τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες οι οποίες ήταν παρούσες σε διάφορα 
στάδια της ζωής τους, όπως την εισαγωγή της δωρεάν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι το 22% των ανθρώπων από 50 και άνω έχουν ζήσει στο εξωτερικό. (Amiya 
and Sofroniou 2011).  

 

3.2.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Η έρευνα όρισε τρία επίπεδα ικανοτήτων. Επίπεδο 1 το χαμηλότατο, επίπεδο 2 μεσαίο και 
επίπεδο 3 το ανώτατο επίπεδο. Τα αποτελέσματα της Σλοβενίας έδειξαν ότι οι ικανότητες των 
ενηλίκων μειώνονται με το χρόνο. Συγκεκριμένα 23,6% των ενηλίκων στην ηλικιακή ομάδα 50 έως 54 
ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία εμπειρία σε εργασιακό περιβάλλον με υπολογιστές. Στην ηλικιακή 
ομάδα 55 έως 59 το ποσοστό είναι 33,5% και στην πληθυσμιακή ομάδα 60 έως 65 το ποσοστό είναι 
ακόμα μεγαλύτερο από 42%.  

Μιλώντας για το επίπεδο των ικανοτήτων που πέτυχαν στο επίπεδο 1 το 26,7% των ενηλίκων 
από την ηλικιακή ομάδα 50 έως 54, το 26,3% των ενηλίκων της πληθυσμιακής ομάδας 55 έως 59, και 
42% των ενηλίκων της πληθυσμιακής ομάδας 60 έως 65. Αυτοί που πέτυχαν στο επίπεδο 1 μπορούν 
να στείλουν e-mail να χρησιμοποιήσουν περιηγητές να λύσουν προβλήματα τα οποία περιέχουν 
μερικά μικρά βήματα, να κάνουν απλή αφαίρεση και λίγη η καθόλου περιήγηση. Τα αποτελέσματα 
και από τα τρία επίπεδα για τις τρεις ηλικιακές ομάδες φαίνονται στο ακόλουθο σχέδιο 1: 
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Πίνακας 1: PIAAC αποτελέσματα για τη Σλοβενία στον τομέα Επίλυση προβλημάτων σε πλούσιο 
τεχνολογικό περιβάλλον 

Επίπεδο που 
επιτεύχθηκε 

(σε %) 

 

Ηλικιακή Ομάδα 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

50-54 22,3 10,3 1,5 

55-59 16,8 5,0 0,1 

60-65 12,9 3,8 0,3 

 
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενηλίκους αυτών των ηλικιών να 

εκπαιδευτούν έτσι ώστε να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες . 
 

3.2.6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Η Βουλγαρία έχει υψηλά ποσοστά ηλικιωμένου πληθυσμού. Από το τέλος του 2019 ο αριθμός 
των ατόμων ηλικιακής ομάδας 65 και άνω βρίσκεται πάνω από το 1.504.088 δηλαδή ποσοστό 21,6% 
του πληθυσμού της χώρας σε σύγκριση με το 2018 που το μερίδιο του πληθυσμού από 65 και άνω 
αυξήθηκε σε 0,3% .Κάποιες περιοχές, ειδικά αγροτικές περιοχές, αποτελούνται από 25% έως 32% στην 
ηλικία των 65 και άνω στο σύνολο του πληθυσμού τους. Από το 2019 η πληθυσμιακή ομάδα από 45 
και άνω στις αστικές περιοχές είναι στο 47,87% και στις αγροτικές περιοχές 54,82 %.   

Η πρόσβαση σε φροντίδα υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες είναι κάποιες από τις πιο σημαντικές 
υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεται ο ηλικιωμένος πληθυσμός της Βουλγαρίας. Μαζί με αυτά, χρειάζονται 
και άλλα μέτρα τα οποία θα προωθήσουν μία πιο δραστήρια ζωή, έτσι ώστε να αποφύγουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Οι ηλικιωμένοι χρειάζεται να αποκτήσουν ικανότητες και γνώσεις έτσι ώστε 
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να είναι χρήσιμοι στην αγορά εργασίας και προσκομίσουν νέες ευκαιρίες για διάφορες 
δραστηριότητες. 

 

 

3.2.7 ΕΛΛΑΔΑ 

Με 21,3% πληθυσμό άνω των 65, η Ελλάδα έχει το δεύτερο πιο ηλικιωμένο πληθυσμό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ιταλία που βρίσκεται στο 22% και μπροστά από τη Γερμανία με 21,1%.  

Οι βασικές ανάγκες ηλικιωμένου πληθυσμού στην Ελλάδα παραμένουν  οι υπηρεσίες υγείας. Η 
παροχή επαρκούς και υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας είναι σημαντική και πρέπει να είναι 
προσβάσιμη από τον καθένα. Οι υπηρεσίες υγείας και οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να είναι  
προσιτές και κατάλληλες για τις ανάγκες των ηλικιωμένων, αλλά επίσης πρέπει να είναι και καλύτερα 
συντονισμένες.  

Υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκές εισόδημα για τους ηλικιωμένους και κατάλληλες 
εργασιακές συνθήκες  χωρίς διακρίσεις λόγω ηλικίας και ένα ασφαλές περιβάλλον και κατάλυμα  
καθώς επίσης και  συνθήκες για συνεχόμενη ανάπτυξη, εκπαίδευση και κοινωνική δικτύωση η οποία 
θα αναπτύξει την ποιότητα ζωής τους. Συνολικά οι ηλικιωμένοι χρειάζονται ευκαιρίες για να 
συνεχίσουν να προσφέρουν σε κάθε τομέα της κοινωνίας χωρίς ηλικιακούς διαχωρισμούς και 
περιορισμούς.  

Πολίτες άνω των 50 χρειάζονται ευκαιρίες να μάθουν νέες ικανότητες οι οποίες θα ανοίξουν 
νέους ορίζοντες σε άλλες δραστηριότητες. Σε μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα, η υψηλού επιπέδου 
ευκαιρία μάθησης ακόμα κι αν είναι ανεπίσημη, είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την πνευματική και 
φυσική υγεία και για την μάχη απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
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3.3.1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Στη Ρουμανία ο οικολογικός τουρισμός έχει μεγάλη απήχηση σε κυβερνητικό επίπεδο στον 
ιδιωτικό τομέα και σε δημόσιο επίπεδο. Ο οικολογικός τουρισμός συνδέεται άρρηκτα με τις αγροτικές 
περιοχές, με κοινότητες οι οποίες έχουν μία παράδοση στην αγροτική δραστηριότητα και καλύπτουν 
μαζί την πρόσβαση στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής αλλά και στα κοινωνικά δρώμενα και 
στον τρόπο ζωής των ανθρώπων που ζουν εκεί.  

 Για να λυθούν τα συστηματικά προβλήματα, η στρατηγική ανάπτυξη του τουρισμού της 
Ρουμανίας έθεσε δύο γενικούς στρατηγικούς στόχους οι οποίοι μπορούν να υποστηριχθούν από την 
τουριστική ανάπτυξη και ως αντάλλαγμα να βοηθήσουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
τοπικών κοινοτήτων. Ένας από τους στόχους είναι η υποστήριξη της δημιουργίας εργασιών σε τοπικές 
κοινότητες περικλείοντας ευάλωτες ομάδες όπως γυναίκες, νέους ανθρώπους και ανθρώπους σε 
αγροτικές περιοχές μέσα από την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.  

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με βιομηχανία αγροτικού τουρισμού σύμφωνα 
με το εθνικό ινστιτούτο στατιστικών, η μεγαλύτερη ανάπτυξη επετεύχθη τα τελευταία χρόνια στον 
τομέα των καταλυμάτων.  

Μέσα σε αυτή την περιοχή ένας αυξανόμενος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων αγροτικού 
τουρισμού βασίζεται στην αναβάθμιση και αλλαγή παραδοσιακών σπιτιών έτσι ώστε να 
φιλοξενήσουν τουρίστες οι οποίοι ενδιαφέρονται να βιώσουν νέες εμπειρίες οι οποίες αφορούν νέες 
δραστηριότητες να διδαχθούν τοπικές καλλιτεχνίες και να δοκιμάσουν τοπική γαστρονομία.  

Ένα άλλο σημαντικό μοντέλο μικρής επιχείρησης είναι το EcoBrunch, το οποίο περιέχει τοπικούς 
παραγωγούς που παρέχουν παραδοσιακό φαγητό, επισκέψεις σε αγρότες, τέχνες, περιοχές με 
πολιτιστική  κληρονομιάς και οδηγούς για να δημιουργηθεί μία εκδήλωση αφιερωμένη σε τουρίστες. 

 

3.3.2 ΙΤΑΛΙΑ  

      Από το τέλος του 20ου αιώνα και επίσης λόγω της κρίσης της βιομηχανοποίησης, και την διάλυση  
του μοντέλου του εργοστασίου, το ενδιαφέρον για επιστροφή στην επαρχία αναπτύχθηκε στην Ιταλία. 
Η αύξηση της νέας κοινωνικής και πολιτιστικής μόδας η οποία είναι πιο ευαίσθητη σε θέματα 
βιωσιμότητας και διατήρησης του Εθνικού πλούτου ενθάρρυνε στην Ιταλία μία ξαφνική αύξηση σε 
νέες τουριστικές πρωτοβουλίες οι οποίες είναι  οικολογικά φιλικές και σχετίζονται με το ποιοτικό 
φαγητό και κρασί. Οι δρόμοι των γεύσεων και αμέτρητες ενώσεις μικρών πόλεων δημιουργήθηκαν 
έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την ιταλική καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική κληρονομιά. 
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3.3.3 ΒΕΛΓΙΟ 

       Το 2017 περίπου το 69% των Βέλγων εργαζομένων απασχολούνταν από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Αυτό ήταν σημαντικά υψηλότερο από τις γειτονικές χώρες όπως η Γαλλία, το 
Λουξεμβούργο και η Ολλανδία όπως επίσης και από τον μέσο όρο των 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Παρόλα αυτά αυτό ήταν μικρότερο το ποσοστό για παράδειγμα από την Ιταλία και την Πορτογαλία. 
Βάσει  των επιχειρησιακών στοιχείων από το 2019, παραπάνω από τις μισές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στο Βέλγιο βρισκόντουσαν στην φλαμανδική περιοχή. Όταν γίνεται μία έρευνα που 
αφορά το Βέλγιο τα περισσότερα στοιχεία αφορούν τις τρεις τοπικές περιοχές και όχι το 
ομοσπονδιακό επίπεδο. Το Βέλγιο έχει τέσσερις διαφορετικές κυβερνήσεις οι οποίες δρουν 
διαφορετικά η μία από την άλλη το ομοσπονδιακό επίπεδο, η φλαμανδική περιοχή, η Βαλλωνική 
περιοχή και η περιοχή των Βρυξελλών. 

    Η υποστήριξη της  δημιουργίας επιχειρήσεων μεταξύ ηλικιωμένων μπορεί να έχει αρκετά 
πλεονεκτήματα για την οικονομία και την κοινωνία. Μπορεί να είναι ένας τρόπος να διατηρηθεί η 
σύνδεση της αγοράς εργασίας με κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους και σε μικρή χρονική διάρκεια 
μπορεί να καλύψει την έλλειψη προσωπικού στην αγορά σε κάποιες περιοχές και παράλληλα σε 
κάποιους τομείς. Το να κρατήσει κάποιος στην αγορά εργασίας αυτούς τους ηλικιωμένους εργάτες 
επίσης μπορεί να βοηθήσει στη μεταφορά του ανθρώπινου προσωπικού μεταξύ γενεών. Η επιτυχής 
δημιουργία επιχειρήσεων από ηλικιωμένους μπορεί επίσης να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα και 
συνεπώς να συμψηφίσει τα αυξανόμενα κοινωνικά κόστη. Η επιχειρηματικότητα των ηλικιωμένων 
μπορεί επίσης να παρέχει κι άλλα κοινωνικά οφέλη όπως βελτιωμένη ποιότητα ζωής , απομάκρυνση 
από τον κοινωνικό αποκλεισμό και μειωμένο ρίσκο ηλικιωμένων να βρεθούν στην ανέχεια. 

 3.3.4 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

          Αυτοί που  δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τουρισμό είναι κυρίως αγρότες και κάτοικοι 
αγροτικών περιοχών που θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους και να παρέχουν νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης. Ο αγροτικός τουρισμός προσφέρει πολλές επιλογές, περιλαμβάνοντας την παροχή 
καταλυμάτων, τις δημιουργικές δραστηριότητες, τις αγροτικές ανέσεις, τα αξιοθέατα τα οποία 
σχετίζονται με τον τοπικό πολιτισμό και κληρονομιά, και γενικές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες της 
εξοχής. Οι δραστηριότητες αναψυχής δημιουργούνται συνήθως μέσα από τη χρήση ξεχασμένων 
φυσικών πόρων.  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περιλαμβάνει τις λίμνες, τα ποτάμια, τη θάλασσα 
τη γη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περπάτημα και άλλες προστατευόμενες περιοχές οι 
οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν με βιώσιμους τρόπους.  
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           Αρκετά είδη επιχειρήσεων βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Ένα παράδειγμα επιχειρήσεων το 
οποίο μοιράζεται κομμάτι του αγροτικού τουρισμού είναι η κατασκευή. Είναι κοινό ότι ο αγροτικός 
τουρισμός είναι μία επιπλέον πηγή εισοδήματος για τις νεότερες αγρότισσες από το τέλος του 1990 
ως τις αρχές του 2000. Αλλά επίσης είναι μία ευκαιρία για μία νέα γενιά επιχειρηματιών είτε είναι 
αγρότες είτε όχι να απασχοληθούν στον τουρισμό.  
      Αντίστοιχα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού 
δυσκολεύονται να επιτύχουν γιατί εμποδίζονται από τα προβλήματα της γραφειοκρατίας στο να 
αναπτύξουν, να λειτουργήσουν και να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα 
υπάρχουν πολλοί οργανισμοί και πρακτορεία τα οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να συμβουλευτούν για 
τα διαφορετικά θέματα  τα οποία αντιμετωπίζουν γεγονός που δημιουργεί αρκετά προβλήματα. 
 

3.3.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Στο ξεκίνημα του Οκτωβρίου του 2017 η κυβέρνηση της δημοκρατίας της Σλοβενίας υιοθέτησε 
τη στρατηγική ανάπτυξης βιωσιμότητας για το σλοβενικό τουρισμό 2017-2021. Σύμφωνα με αυτή τη 
στρατηγική η Σλοβενία είναι μία πράσινη μπουτίκ παγκόσμιου προορισμού για απαιτητικούς 
επισκέπτες οι οποίοι ψάχνουν για ποικίλες δραστηριότητες που γίνονται στη φύση, για ηρεμία και 
προσωπικό όφελος.  

Η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του σλοβενικού τουρισμού από το 2017 - 2021 διαίρει 
την Σλοβενία σε τέσσερεις μακρό-προορισμούς. Μεσογειακή Σλοβενία, Αλπική Σλοβενία, η θερμή 
Σλοβενική Παννόνια, κεντρική  Σλοβενία και Λιουμπλιάνα. Για κάθε μάκρο-προορισμό η στρατηγική 
ορίζει δύο προϊόντα κλειδιά και δευτερεύοντα υποστηρικτικά προϊόντα. Ο Επαρχιακός τουρισμός  
ορίζεται ως το δευτερεύον προϊόν σε δύο μάκρο προορισμούς. Η Αλπική Σλοβενία και η Μεσογειακή 
Σλοβενία παρότι τοποθετείται σαν ένα από τα προϊόντα κλειδιά στη θερμική Σλοβενική Παννόνια  
(κάτω Σαβίν ία κοιλάδα με την πόλη Ζάλεκ). Η στρατηγική ορίζει τον επαρχιακό τουρισμό σαν 
τουρισμό ολόκληρης της χρονιάς ο οποίος βασίζεται στο τι προσφέρουν οι τουριστικές φάρμες, οι 
μικροί προμηθευτές, τα εξοχικά αμπέλια και οι αυθεντικές αγροτικές εμπειρίες.  

Αρκετά μέτρα προβλέπονται στη στρατηγική, τα οποία αφορούν ανάπτυξη μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Ο σκοπός είναι να βελτιωθεί το επιχειρησιακό περιβάλλον για τουριστικές εταιρείες 
και τουριστικές φάρμες και να προαχθεί η ανάπτυξη των ειδικευομένων μικρότερων παροχών 
υπηρεσιών και να βελτιωθεί το φάσμα των μαγειρικών υπηρεσιών.  
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3.3.6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Ο τουρισμός στη Βουλγαρία παράγει ένα μεγάλο ποσοστό του ακαθάριστου Εθνικού προϊόντος. Το 
περισσότερο από αυτό οφείλεται στη θάλασσα και στον χειμερινό τουρισμό. Παρόλα αυτά 
εναλλακτικοί τρόποι τουρισμού που περικλείουν τον αγροτικό τουρισμό παράγουν αυξανόμενο 
ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα κοινώς αποδεκτά κριτήρια οι αγροτικές κοινότητες της χώρας 
αντιπροσωπεύουν το 80% από όλη την περιοχή μας. Περίπου το 1/3 του βουλγαρικού πληθυσμού ζει 
σε αγροτικές περιοχές. Το μερίδιο των εσόδων από τον αγροτικό τουρισμό σε αυτό το στάδιο δεν 
ξεπερνάει το 3% όλων των τουριστικών εσόδων της εθνικής οικονομίας. (Γκραβαιλόβ 2017) 
 Οι  βασικοί οικονομικοί παράγοντες του αγροτικού τουρισμού είναι οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες 
προσφέρουν διακοπές στην εξοχή και στη φύση, αποκτώντας επαφή με την αγροτική ζωή σαν μία 
ατμόσφαιρα, σαν ένα τρόπο σίτισης και το πώς θα περάσει κάποιος τον ελεύθερο του χρόνο. Το 
μεγαλύτερο μερίδιο στον αγροτικό τουρισμό ανήκει συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν 
καταλύματα στους τουρίστες.  Πιο συχνά αυτά καταγράφονται σαν ξενώνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ένωσης ξενώνων στη Βουλγαρία, οι ξενώνες είναι πάνω από 3.000. Οι πιο πολλοί από αυτούς μαζί 
με τα καταλύματα προσφέρουν τοπική κουζίνα και πρόσβαση σε διάφορες εκδηλώσεις. Οι διάφορες 
υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται στον αγροτικό τουρισμό της Βουλγαρίας αφορούν περιπάτους στη 
φύση μαζί με επισκέψεις σε τοπικούς, πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους, ιππασία, φολκλορικές 
βραδιές και δραστηριότητες στη φύση.   

 

3.3.7 ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα,  ο τουρισμός εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, του κλίματος και του τοπίου 
της, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς τομείς της. Παρόλα αυτά ο αγροτικός 
τουρισμός αναπτύχθηκε στην Ελλάδα από τα μέσα του 1980 όταν νέες μορφές τουρισμού 
αναζητήθηκαν. Ο αγροτικός τουρισμός ορίζεται σαν κάθε ειδικός τρόπος βιώσιμου τουρισμού και 
ανάπτυξης και σκοπεύει στην επαφή του τουρίστα με τη φύση και τις δραστηριότητες οι οποίες 
μπορούν να αναπτυχθούν. Έτσι δυναμώνει και οικονομικά και κοινωνικά η επαρχία χωρίς να 
αλλοτριώνει το περιβάλλον και τα ειδικά πολιτιστικά στοιχεία του κάθε μέρους. Μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε το αγροτικό τουρισμό σε οικολογικό τουρισμό, αγροτουρισμό και τουρισμό του 
κρασιού.  

Στην Ελλάδα ο αγροτικός τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη φύση την αγροτική 
δραστηριότητα και τα προϊόντα της.  Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού στην Ελλάδα ανήκουν σε μία 
υποκατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων και λειτουργούν με ειδική συμφωνία η οποία είναι 
υπουργικά εγκεκριμένη.  
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Οι πιο πολλές επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές είναι οικογενειακές φάρμες οι οποίες 
προσφέρουν μία ποικιλία υπηρεσιών  όπως φιλοξενία και ενασχόληση με τοπικές αγροτικές 
δραστηριότητες. Υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις σε χωριά σε συνεργασία με ενώσεις σε 
παραδοσιακούς οικισμούς κοντά σε προστατευόμενες περιοχές και σε νησιά.  

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές έχουν άμεση εμπλοκή σε απευθείας με 
τον καταναλωτή πωλήσεις, αγροτική εκπαίδευση, αγροτικές επισκέψεις σε φάρμα, φιλοξενία, 
αναψυχή όπως κυνήγι, ιππασία και ψυχαγωγία, τοπική γαστρονομία και τα λοιπά. Όλες οι εταιρείες 
αγροτικού τουρισμού οι οποίες προσφέρουν μαγειρικά προϊόντα πρέπει να προσφέρουν ή να 
πουλούν τοπικά αγροτικά προϊόντα όπως ορίζεται από το νόμο, για να θεωρούνται επιχειρήσεις 
αγροτικού τουρισμού. Οι επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού είναι συνήθως εποχικές και απασχολούν 
μικρό αριθμό ατόμων της οικογένειάς ή εποχιακούς εργάτες. 

 

 

3.4  ΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

3.4.1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Η ανάπτυξη ικανοτήτων και η μετάδοση τεχνολογίας είναι σημαντικά εργαλεία για την 
ενδυνάμωση των αγροτικών επιχειρήσεων. Η κατανόηση και η εκμετάλλευση της ψηφιοποίησης, 
αυτοματοποίησης και οι πιθανότητες που μπορεί να υπάρξουν μέσω της παγκοσμιοποίησης είναι 
κάποιες από τις νέες ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες.  

Οι μικρές εταιρείες ίσως χρειάζεται να αναπτύξουν νέες αγορές και νέους τρόπους σε ότι αφορά 
το επιχειρείν, παρά να αναπτύξουν νέα καινοτομικά προϊόντα ή υπηρεσίες.  

 Στη Ρουμανία όλα τα τουριστικά πρακτορεία και υπηρεσίες καταλυμάτων πρέπει να 
διευθύνονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τουριστική άδεια. Είναι μια πιστοποίηση 
που επιβεβαιώνει ότι το πρόσωπο κατέχει επαγγελματικές ικανότητες στον τομέα του 
τουρισμού  πάντα σε συνάρτηση με το επίπεδο της γνώσης  και της επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης όπως επίσης και διαφόρων άλλων κριτηρίων. Η τουριστική άδεια μπορεί 
να εκδοθεί για τα ακολούθα επαγγέλματα:  
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 Τουριστικός διευθυντής σε τουριστικό πρακτορείο,  
 Διευθυντής ξενοδοχείου,  
 Διευθυντής εστιατορίου  
 Διευθυντής  

Ο κάθε υποψήφιος  που αιτείται για μία τέτοια άδεια χρειάζεται να εκπαιδευτεί μέσω ενός 
προγράμματος minimum για έξι μήνες που αποτελείται από 720 μαθήματα. Τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή πάνω από 250 τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα για ικανότητες και πάντα στις υπηρεσίες του 
τουρισμού προσφέρονται από δημόσιους και ιδιωτικούς πάροχους στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 

 Τεχνικός εργάτης σε αγροτουριστικές δραστηριότητες  
 Τουριστικός οδηγός   
 Διευθυντής τουριστικών δραστηριοτήτων  
 Τουριστικός πράκτορας 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις πιθανές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τον αγροτικό τουρισμό 
κάποιες από τις πιο σημαντικές ικανότητες για έναν επιχειρηματία είναι οι ακόλουθες: 
 

● Ικανότητες για υπεύθυνη επικοινωνία με προσωπικό κ τουρίστες  
● Ικανότητες ανάπτυξης νέων προσωποποιημένων εμπειριών φιλοξενίας  
● Διευθυντικές ικανότητες διαφόρων εργαλείων 

● Κατανόηση των διαφορετικών εργαλείων διαδικτύου και υπηρεσιών  
● Χρησιμοποιώντας κριτική και δημιουργική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων. 

Η ποιοτική και επαγγελματική εκπαίδευση ενός επιτυχημένου επιχειρηματία είναι σχετικά 
παρόμοια χωρίς να επηρεάζει η περιοχή στην οποία υπάρχει η επιχείρησή του. Σύμφωνα με τον 
ενεργό αγρότη, έναν οδηγό, για να δημιουργηθεί μία επιχείρηση σε αγροτικές περιοχές οι 
επιτυχημένοι επιχειρηματίες είναι πολύ διαφορετικά άτομα αλλά μοιράζονται τις ίδιες ικανότητες.  

  
1. Κατέχουν τα ίδια οράματα και είναι ρεαλιστές   
 
Ο επιχειρηματίας νιώθει και κατανοεί τις ευκαιρίες της αγοράς. Ενεργοποιεί όλες τις πηγές του 

για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες. Την ίδια στιγμή ο επιχειρηματίας αλλάζει τις 
μεθόδους και τους στόχους του όταν η αρχική στρατηγική δεν αποδίδει τα επιθυμητά αποτελέσματα.    

 
2. Είναι δραστήριοι και επίμονοι   
Μία ιδέα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με πάρα πολύ κόπο, υπομονή και επιμονή. Οι 

επιχειρηματικές ιδέες αναπτύσσονται σταδιακά μέχρι να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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3. Έχουν αυτοπεποίθηση και πιστεύουν στις δυνάμεις τους   
Αυτή η ιδιότητα συνήθως επηρεάζει τη συμπεριφορά  των συνεταίρων του επιχειρηματία. Οι 

χορηγοί και οι πελάτες ουσιαστικά πείθονται να  επενδύσουν και να αγοράσουν προϊόντα τα οποία ο 
επιχειρηματίας εμπιστεύεται. 

 
4. Είναι πρόθυμοι να πάρουν ρίσκα   
 
Πριν ξεκινήσει μία επιχείρηση ο επιχειρηματίας πρέπει να δεχτεί την πιθανότητα να χάσει τις 

πηγές οι οποίες έχουν επενδυθεί στην περίπτωση της αποτυχίας. Επειδή αυτά τα ρίσκα είναι 
συγκεκριμένα στην επιχειρησιακή δραστηριότητα, ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει και να 
προσπαθεί να μειώσει το ρίσκο αυτό μέσα από τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της επιχείρησής του. 

 
5. Είναι επιμελείς  
 
Οι επιχειρηματίες μπορούν να δουλέψουν πολλές ώρες και είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν τον 

περισσότερο χρόνο της ημέρας τους σε τέτοιες δραστηριότητες 
 
6. Έχουν τις ικανότητες να οργανώνονται και να σχεδιάζουν    
 
Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες έχουν ένα γραπτό σχέδιο το οποίο οδηγεί τις πράξεις τους κατά 

τη διάρκεια της δημιουργίας και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει ένα 
ξεκάθαρο όραμα για κάθε περίπτωση και στάδιο. Το ίδιο σημαντικό είναι και η ικανότητα να έχει 
εναλλακτικά πλάνα στην περίπτωση μιας ξαφνικής αλλαγής συνθηκών.  

Συνολικά οι επιχειρηματίες μπορούν να ανήκουν σε κάθε επαγγελματική ομάδα. Δεν υπάρχουν 
προσχεδιασμένα επαγγέλματα τα οποία παράγουν επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες μπορούν να 
προέρχονται από οποιοδήποτε επάγγελμα αλλά πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις και ικανότητες οι 
όποιες θα τους επιτρέψουν να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν μία επιχείρηση. 
 

3.4.2 ΙΤΑΛΙΑ 

Οι επιχειρησιακές ικανότητες οι οποίες  ορίζονται σαν το πιο σημαντικό θέμα για την επιτυχία 
μιας επιχείρησης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τεχνικές ικανότητες και επιχειρησιακές 
ικανότητες. Οι τεχνικές ικανότητες αφορούν  νέες επιχειρηματικές ιδέες, ενώ οι επιχειρηματικές 
ικανότητες αφορούν την έρευνα αγοράς και τον τρόπο δημιουργίας  ενός κερδοφόρου ανοίγματος. Στην 
περίπτωση του αγροτικού τουρισμού το κερδοφόρο άνοιγμα είναι η κεντρική ιδέα.  

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι οι  ικανότητες της  
ομάδας. Η τεχνική ειδίκευση αποτελεί μία καλύτερη λύση από αυτές που ήδη υπάρχουν στην αγορά 
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ιδίως αν δεν συνοδεύεται από μία επιχειρηματική ιδέα η οποία να ξεχωρίζει και δεν πρόκειται  να δώσει 
το επιθυμητό πετυχημένο αποτέλεσμα. Το πάθος του νέου επιχειρηματία που καινοτομεί, αν δεν 
συνοδεύεται από ωριμότητα και εμπειρία ενός πιο ηλικιωμένου προσώπου, δεν θα δώσει την 
επιχειρηματική αξιοπιστία στα μάτια του πιθανού επενδυτή και των ενδιαφερομένων μερών.   

Οι κριτικές ικανότητες δεν είναι κάτι στατικό αλλά κάτι που αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο σε 
συνάρτηση με τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης.   

Είναι σημαντικό για μία επιχείρηση στο αρχικό της πλάνο να μπορέσει να επικοινωνήσει την ιδέα 
της και να κάνει τους ανθρώπους να εκτιμήσουν την επιχειρηματική πλευρά και να αποκτήσει την 
σωστή ορατότητα. Όσο προχωράει η μία επιχείρηση χρειάζεται να εφαρμόσει τις ρεαλιστικές τις ιδέες 
σε πράξεις και να επιβεβαιώσει ότι αυτές οι πράξεις θα γίνουν όπως πρέπει και μέσα στο επιθυμητό  
χρονικό διάστημα. Αφού στηθεί το επιχειρηματικό μοντέλο το κλειδί στην επιτυχία θα είναι η ικανότητα  
να μετρηθεί το λειτουργικό μοντέλο της (διαδικασίες, εργαλεία, υποδομές) και για αυτό είναι 
σημαντικό η ομάδα να αναπτυχθεί σταθερά μαζί με την επιχειρηματική περιπλοκότητα. 

3.4.3 ΒΕΛΓΙΟ 

Η επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης. Η 
δημιουργία επιχειρήσεων από ανθρώπους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ομάδες ευάλωτων ανθρώπων  
(γυναίκες, νεαροί, ηλικιωμένοι, μετανάστες, άνεργοι) θα βοηθήσει να δημιουργηθούν θέσεις 
εργασίας. Συνεπώς αυτό θα έχει αντίκτυπο στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό αυτών των 
ανθρώπων μαζί με την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι πολιτικές και τα προγράμματα 
περιεκτικής επιχειρηματικότητας σκοπεύουν να απευθυνθούν στις αποτυχίες της αγοράς και των 
ιδρυμάτων οι οποίες επιτρέπουν τις ίσες ευκαιρίες στην επιχειρηματικότητα για τους ανθρώπους με 
πραγματικές δυνατότητες από όπου κι αν προέρχονται.  

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό ελευθέρων επαγγελματιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το 2018 14,5 εκατομμύρια ελεύθερων επαγγελματιών ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα από 50 
ετών και άνω, δηλαδή το 48% όλων των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί 
ταχύτατα την τελευταία δεκαετία κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 65 έως 74 και θα συνεχίσει να 
μεγαλώνει όσο ο πληθυσμός γίνεται γηραιότερος. Πάνω από το 31% αυτών των ηλικιωμένων 
ελεύθερων επαγγελματιών απασχολεί άλλους που σημαίνει ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να 
υποστηρίξουν τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων μετά τη σύνταξη των ηλικιωμένων έτσι ώστε να 
εμποδίσουν το κλείσιμο αυτών των επιχειρήσεων. Ακόμα περισσότερο ο πληθυσμός που γηράσκει 
δημιουργεί πίεση στα συστήματα υγείας και  στο θέμα των συντάξεων. Η επιχειρηματικότητα 
προσφέρει μία ευκαιρία να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και να μειωθούν αυτές οι πιέσεις.  

Η ψηφιακή  επιχειρηματικότητα μπορεί να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα να βρεθεί  
πλεονεκτική θέση με τη δημιουργία επιχειρήσεων χαμηλού προϋπολογισμού και με την πρόσβαση σε 
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μεγαλύτερες αγορές μέσω του διαδικτύου. Παρόλα αυτά οι γυναίκες, οι νέοι και ηλικιωμένοι δεν 
αποτελούν μέρος των ψηφιακών επιχειρηματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας διαφόρων 
παραγόντων όπως τα λιγοστά ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα και την έλλειψη ψηφιακών 
ικανοτήτων. Αυτές οι προκλήσεις φαίνεται ότι επηρεάζουν τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες 
δυσανάλογα, καθώς μόνο το 59% των ανδρών και το 42% των γυναικών μεταξύ 55 έως 75 ετών 
χρησιμοποιούν τους υπολογιστές καθημερινά. Είναι επίσης σημαντική η υιοθεσία της ανάπτυξης 
δυνατότερων  δικτύων έτσι ώστε οι ψηφιακοί επιχειρηματίες να βελτιώσουν την πρόσβαση τους σε 
χορηγίες, ευκαιρίες, πελάτες, συνεταίρους και προμηθευτές. 

 

 

 

3.4.4 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Η Cedefop για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης διεξήγαγε μία ανάλυση για να 
ορίσει τις ικανότητες οι οποίες χρειάζονται στον τουριστικό τομέα,  βασιζόμενη στις διαφημίσεις 
εργασίας διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα το Cedefop ανέλυσε 1,13 εκατομμύριες διαφημίσεις που 
αφορούν καταλύματα για φαγητό, 93.000 διαφημίσεις που αφορούν ταξιδιωτικά πρακτορεία, 
υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτόρων και περίπου 5.000 διαφημίσεις σε ταξιδιωτικές μεταφορές από 
αέρα και θάλασσα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι πιο σημαντικές ικανότητες 
στον τουριστικό τομέα είναι, το ομαδικό πνεύμα, ο εγκλιματισμός, η ικανότητα να βάζει κάποιες 
προτεραιότητες, η επικοινωνία  και η ικανότητα να λύνονται προβλήματα. Επίσης αρκετές τεχνικές 
ικανότητες όπως βασικές ικανότητες τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας π.χ. χρήση 
υπολογιστή και λογισμικού μαγειρική διαχείριση λογιστική και  προϋπολογισμού. Όλα τα παραπάνω 
φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικά για τον τουριστικό κλάδο.   

Εκτός από τις παραπάνω ικανότητες ο αγροτικός τουρισμός γενικά απαιτεί κάποιες 
συγκεκριμένες ικανότητες και δράσεις οι οποίες θα ορίσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις στην περιοχή. 
Η συνεργασία μπορεί να οριστεί σαν μία απαραίτητη ικανότητα, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες των 
καταλυμάτων χρειάζεται να συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις με εμπειρία όπως μη κυβερνητικές 
οργανώσεις  και τοπικούς σημαντικούς παράγοντες έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο ποιότητας στην περιοχή. Μία άλλη σημαντική ικανότητα στον τουρισμό είναι ο στρατηγικός 
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σχεδιασμός. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες οι οικοδεσπότες του αγροτικού τουρισμού δεν έχουν τις 
ικανότητες να αναπτύξουν τοπικές αγροτουριστικές στρατηγικές.  

H Cedefop είναι ένα αποκεντρωμένο πρακτορείο της ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε το 
1975 και η βάση του βρίσκεται στην Ελλάδα από το 1995. Παρέχει υποστήριξη των πολιτικών 
ανάπτυξης της γνώσης και εκπαίδευσης των ευρωπαίων επαγγελματιών και βοηθά στην εφαρμογή 
τους.  Αυτό το πρακτορείο βοήθα την Ευρωπαϊκή επιτροπή ,τα μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης και τους 
κοινωνικούς εταίρους της να αναπτύξουν τις σωστές Ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν τα 
παραπάνω. 

 

3.4.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 
Ο επαρχιακός τουρισμός στη Σλοβενία αντιμετωπίζει προκλήσεις οι οποίες αφορούν  μικρές και 

μεγάλες επιχειρήσεις τουρισμού. Προκλήσεις όπως:  
 Έλλειψη ποιοτικών καταλυμάτων  
 Θέματα διοίκησης εμποδίζουν πιθανούς επενδυτές να ασχοληθούν με τον τουρισμό  
 Η Σλοβενία έχει μία εξαιρετική δυνατότητα να αξιοποιήσει τη μαγειρική της παράδοση, αλλά 

αυτή η δυνατότητα δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά. Επίσης υπάρχει έλλειψη συνεργασίας μεταξύ 
του τουριστικού τομέα των αγροτών, του αγροτικού τομέα και της  βιομηχανίας της 
καλλιτεχνίας.  

 Η τέταρτη βασική πρόκληση η οποία αναφέρεται στο έντυπο στρατηγική είναι η μη χρήση της 
δυνατότητας των φάρμεων στον Σλοβενικό τουρισμό.  

Εκτός από τα οικονομικά μέσα οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα επιχειρησιακό περιβάλλον το 
οποίο οφείλει να υποστηρίζει συστηματικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ειδικά στη δημιουργία  
κοινού Τουριστικού Πλαισίου προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων και κοινό πλάνο επενδύσεων στις 
τουριστικές υποδομές. Επίσης χρειάζεται ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ  του τουρισμού και 
της   βιομηχανίας, της καλλιτεχνίας μοντέρνων τεχνολογιών, σχεδίου και πολλών δημιουργικών ιδεών. 

3.4.6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 Για να δημιουργηθεί μία επιχείρηση στον τομέα του αγροτικού τουρισμού, ο  επιχειρηματίας 
πρέπει να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο και τους νόμους στο χώρο δραστηριότητας του. Πάντα σε 
συνάρτηση με τον τύπο δραστηριότητας, υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα 
σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία κάθε κατάλυμα είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένο και 
κατηγοριοποιημένο. Για να θεωρηθεί εγγεγραμμένος ένας ξενώνας πρέπει να έχει το μέγιστο 10 
δωμάτια  και σαν οικογενειακό ξενοδοχείο, πρέπει να διαθέτει από 5 έως 20 δωμάτια.  

Επίσης εκτός από  το να γνωρίζει κανείς τις προϋποθέσεις για τους διάφορους τουριστικούς και 
ψυχαγωγικούς χώρους, ο επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες για να 
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ξεκινήσει μία επιχείρηση στο αγροτικό τουρισμό όπως οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και 
επίσης γνώση της περιοχής στην οποία η επιχείρηση του θα λειτουργήσει, δηλαδή να γνωρίζει τις 
πολιτιστικές παραδόσεις, την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, τα μνημεία κλπ. Σύμφωνα με τα 
ντοκουμέντα τα οποία αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα Ιnterreg Ρουμανία-Βουλγαρία, ένα πρόγραμμα  
που αφορά την καινοτομική επιχειρηματικότητα στον  αγροτικό τουρισμό οι απαραίτητες ικανότητες 
για κάθε επιχειρηματία σε αυτό τον τομέα περικλείουν:   

 Ικανότητα να καλύψει τις ανάγκες των πελατών. Η ποιότητα των υπηρεσιών για τον πελάτη 
είναι ένα σημαντικό θέμα για τον τουρισμό αφού οι τουρίστες περιμένουν τις καλύτερες 
υπηρεσίες και οι απογοητεύσεις μπορεί να προκαλέσουν μία δημόσια έκφραση μη 
ικανοποίησης. 

 Η πολιτιστική ευαισθητοποίηση. Οι επιχειρηματίες στον αγροτικό τουρισμό μπορούν να 
έρχονται συχνά σε επαφή με τουρίστες από διαφορετικές κουλτούρες, γεγονός που 
προϋποθέτει ότι η πολιτιστική ευαισθητοποίηση είναι απαραίτητη για να κατανοήσουν τους 
πελάτες και τις ανάγκες τους. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα αυξήσει την ικανοποίηση των 
τουριστών.  

 Προσαρμοστικότητα. Ο επιχειρηματίας πρέπει να αντέχει στην πίεση να προσαρμόζεται να 
σκέφτεται γρήγορα και να λύνει τα προβλήματα μέσα στον απαραίτητο χρόνο.  

 Συναισθηματική νοημοσύνη, το ομαδικό πνεύμα,  η διαχείριση χρόνου και άγχους και 
ικανότητα καινοτομίας.  

Στην εποχή μας η κατοχή ψηφιακών ικανοτήτων είναι πολύ σημαντική για τους 
επιχειρηματίες του αγροτικού τουρισμού. Γνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία του 
διαδικτυακού περιβάλλοντος για τις διακοπές και τις επιλογές των ταξιδιών, ο επιχειρηματίας 
οφείλει να είναι εξοπλισμένος με ικανότητες για να χρησιμοποιήσει ψηφιακά κανάλια έτσι 
ώστε να προάγει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποία προσφέρει. 

 

3.4.7 ΕΛΛΑΔΑ 

Για να ανήκει μία Ελληνική επιχείρηση στον τομέα του αγροτικού τουρισμού πρέπει να πληροί 
συγκεκριμένα κριτήρια. Κάθε επιχείρηση τουριστικών καταλυμάτων πρέπει να έχει το περισσότερο 
40 κλίνες και στην περίπτωση που η επιχείρηση προσφέρει φαγητό, οφείλει να χρησιμοποιεί και να 
προσφέρει για κατανάλωση προϊόντα τα οποία ανήκουν στην αγροτική παραγωγή και προϊόντα τα 
οποία παράγονται σε παρόμοιο αγροτικό χώρο. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για εστιατόρια ή καφέ 
στην αγροτική περιοχή. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης πρέπει να υποστηρίζουν το φυσικό 
περιβάλλον και τα ειδικά πολιτιστικά στοιχεία του κάθε μέρους. Κάθε αγροτική τουριστική επιχείρηση 
για να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες καταλυμάτων σε συνεργασία με τις κεντρικές της υπηρεσίες 
και προϊόντα υποχρεούται να προσφέρει και επιπλέον τουριστικές δομές. Η επιχείρηση λειτουργεί με 
μία ειδική συμφωνία η οποία ονομάζεται συμφωνία αγροτικού τουρισμού και η οποία παρέχεται από 
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το Υπουργείο Τουρισμού. Η συμφωνία αυτή μπορεί να επιτευχθεί από τη στιγμή που οι απαραίτητες 
ικανότητες έχουν ελεγχθεί από δημοσίους υπαλλήλους του Υπουργείου. 

Ειδικά για τον αγροτουρισμό ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες μιας τέτοιας επιχείρησης πρέπει να  
είναι εγγεγραμμένοι αγρότες ή τουλάχιστον το  50% του κεφάλαιού τους να ανήκει σε εγγεγραμμένο 
αγρότη ή αγρότες.  

Εκτός από τις φυσικές υποδομές, οι επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού χρειάζεται να επενδύουν 
στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων τους. Στις αγροτικές περιοχές πολλοί κάτοικοι δεν 
γνωρίζουν τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν την ποιότητα των 
υπηρεσιών που οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν. Φυσικά οι ψηφιακές ικανότητες μπορούν να 
διαδοθούν μαζί με τις κατάλληλες ψηφιακές υποδομές έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.  

 
 

 

3.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

3.5.1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Όπως σημειώθηκε και στη στρατηγική ανάπτυξης του ρουμανικού τουρισμού το 2019, το 
κυβερνητικό πρόγραμμα για την περίοδο 2018-2020 αναφέρει ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους 
βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης, με ένα θετικό αντίκτυπο στις τοπικές δραστηριότητες 
ανάπτυξης της χώρας. Το πρόγραμμα σκοπεύει να εξασφαλίσει μία καλύτερη ποιότητα ζωής όλων 
των κατοίκων προάγοντας την υποστήριξη της ανάπτυξης της μεσαίας τάξης.  

Η κυβέρνηση συνεχίζει επιτυχημένα να εφαρμόζει διάφορες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να 
υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτά είναι κάποια από τα πιο σημαντικά:  

 Το Εθνικό πρόγραμμα εκκίνησης προσφέρει μέσω κρατικών επιχορηγήσεων ΡΟΝ, διακόσιες 
χιλιάδες σε δικαιούχους αιτούντες με σκοπό τη δημιουργία 75.000 νέων θέσεων στα επόμενα 
τρία χρόνια.  

 Το Κυρίαρχο Ταμείο πλούτου συνδυάζει κερδοφόρες κρατικές εταιρείες έτσι ώστε να 
υποστηρίξουν επιχειρησιακές δραστηριότητές στο βασικό  τομέα προτεραιότητας που 
περικλείει τον τουρισμό με ένα συνολικό προϋπολογισμό 10 δισεκατομμύρια ευρώ.  
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 Το Πρόγραμμα του “Πρώτου μου κέντρου αναψυχής”, έχει ως στόχο να αυξήσει την 
επένδυση σε απαραίτητες υποδομές για δραστηριότητες ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου 
όπως πισίνες, σάουνα, μασάζ, εξάσκηση και διάφορα άλλα σπορ. Αυτό θα βοηθήσει να 
επεκταθεί η σεζόν σε παραθαλάσσια φέρετρα τα οποία αυτή τη στιγμή επηρεάζονται 
σημαντικότατα από τις καιρικές συνθήκες.  

 Το πρόγραμμα στρατηγικής επένδυσης στη Ρουμανία θα προάγει νέες δραστηριότητες 
προσφέροντας κρατική βοήθεια με τη μορφή επενδυτικής κρατικής επιχορήγησης της τάξεως 
των 2 εκατομμυρίων ευρώ. 

 
Ο βασικός προορισμός των ευρωπαϊκών δομικών και επενδυτικών πόσων στο πολυετές 

οικονομικό Πλαίσιο 2021-2027 ακολουθεί τη δομή του πολυετούς οικονομικού πλαισίου 2014-2020 
και δεν θεωρεί ότι ο τουρισμός είναι  ένας ξεχωριστός τομέας. Παρόλα αυτά οι στρατηγικοί του στόχοι 
και τα θέματα στα οποία στοχεύει, προσφέρουν έναν αριθμό από ευκαιρίες για δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τον τουρισμό και τους οικονομικούς τομείς, άρα αντιπροσωπεύει τη βασική πηγή 
χρηματοδότησης για την ανάπτυξή του ρουμανικού τουρισμού, προσφέροντας μία αυξημένη 
ικανότητα να συνδεθεί ο τουρισμός σαν ένας διασταυρούμενος τομέας με τις κοινωνικό-οικονομικές 
και περιβαλλοντολογικές δραστηριότητες. 

 
 

3.5.2 ΙΤΑΛΙΑ  

Η «Έξυπνη Ιταλία» είναι ένα εργαλείο διευκόλυνσης το οποίο ιδρύθηκε με διάταγμα από το 
υπουργείο οικονομικής ανάπτυξης στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 με επακόλουθες τροποποιήσεις και 
προσθήκες στοχεύει στην προώθηση των συνθηκών για τη διάδοση νεοσύστατων επιχειρήσεων 
και την υποστήριξη των πολιτικών μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής εκμετάλλευσης των 
αποτελεσμάτων του δημόσιου και ιδιωτικού συστήματος έρευνας σε όλη την εθνική επικράτεια. 
Το διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης στις 30 Αυγούστου 2019 υιοθέτησε την 
εφαρμογή των παροχών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του Νομικού διατάγματος 
30 Αυγούστου 2019 νούμερο 34.  

Τροποποιήσεις έγιναν στο προαναφερόμενο διάταγμα στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 οι οποίες 
αναφέρονταν σε μία περίληψη της στρατηγικής νομολογίας  που αφορούσε την απαραίτητη 
παρέμβαση μαζί με άλλα πράγματα και την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την 
πρόσβαση, χορήγηση και δαπάνη των εγκαταστάσεων, αναβαθμίζοντας τις μεθόδους για την 
εκτίμηση των πρωτοβουλιών και την αναφορά στα έξοδα των δικαιούχων .  
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Με την  εγκύκλιο  της γενικής διεύθυνσης για κίνητρα που αφορούν εταιρείες ( ….. του 
Δεκεμβρίου 16 2019) είχαν  ορίσει τα κριτήρια και τις μεθόδους για πρόσβαση, χορήγηση και 
δαπάνη των εγκαταστάσεων.  

Το θυγατρικό μέτρο συντηρείται για τις καινοτομικές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε 
ολόκληρη τη χώρα.  Οι συγκεκριμένες εγγράφονται στον ειδικό τομέα της εγγραφής επιχειρήσεων 
και κατέχουν τις απαιτήσεις του Νομικού διατάγματος νούμερο 179/2012. Οι επιχειρήσεις αυτές 
ορίζονται ως μικρές και πρέπει να έχουν ιδρυθεί όχι περισσότερο από 60 μήνες από τη μέρα που 
έχουν καταθέσει αίτηση. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις μπορούν πάντα να απευθύνονται  σε 
ευάλωτες ομάδες εφόσον το θέμα τους σχετίζεται με τεχνολογία και καινοτομία.  

 

3.5.3 ΒΕΛΓΙΟ 

Η συλλογική χρηματοδότηση αποτελεί ένα νέο τρόπο αύξησης κεφαλαίου για την εκκίνηση μιας 
επιχείρησης. Υπάρχουν αρκετές  πλατφόρμες για ευκαιρίες συλλογικής χρηματοδότησης στο Βέλγιο 
όπως angel.me, Hello Crowd, Look&Fin, κλπ. Αυτές οι πλατφόρμες συλλογικής χρηματοδότησης 
συνδέουν τους επιχειρηματίες με τους επενδυτές.  

Υπάρχει πληθώρα υποστήριξη συμβούλων που αφορούν τις νέες επιχειρήσεις στο Βέλγιο.  Εκτός 
από τις βελγικές τράπεζες, οι τρεις βελγικές  περιοχές προσφέρουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης παρέχει ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
τους επιχειρηματίες που περικλείει μέσω οικονομικής υποστήριξης για τους επιχειρηματίες. Για την 
οποιαδήποτε βοήθεια η εξεύρεση ενός ειδικού λογιστή φόρων  υπάρχουν πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του ινστιτούτου κλπ. 

Χρήσιμες πήγες για αυτούς που επιθυμούν να ξεκινήσουν μία επιχείρηση: 

- Δημόσια ομοσπονδιακή οικονομική υπηρεσία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι 
επαγγελματίες και Ενέργεια: Οι πληροφορίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 
Βέλγιο ως επί το πλείστον είναι στα Αγγλικά.  

- https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/starting-business  
- Επιχείρηση Βέλγιο : Τμήμα του FPS που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες στα αγγλικά 

στο πώς να ξεκινήσεις μία επιχείρηση στο Βέλγιο.. 
- Βελγική κοινωνική ασφάλιση (Service Public Federal Securite Sociale): Ιστότοπος 

κοινωνικής ασφάλισης FPS. 
- Για το  Βαλλωνικό κομμάτι: https://www.1890.be/, Ελεύθεροι επαγγελματίες στο 

Βαλλωνικό Βέλγιο - shared in videos: 
https://www.youtube.com/channel/UCACjrpdIcbFm5JTXTl33Elw?reload=9 . 
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3.5.4 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Στην Ιρλανδία υπάρχουν προγράμματα και οργανισμοί που υποστηρίζουν την έναρξη των 
επιχειρήσεων. Η «Επιχείρηση Ιρλανδία» είναι ένας κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την αύξηση των ιρλανδικών επιχειρήσεων. Ο οργανισμός 
συνεργάζεται με ιρλανδικές επιχειρήσεις για να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν 
και να εξάγουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στις παγκόσμιες αγορές. Επιπλέον η Ιρλανδία 
διαθέτει ένα δίκτυο από προγράμματα επιτάχυνσης για την έναρξη επιχειρήσεων. Τα περισσότερα 
από αυτά παρέχουν κάποιας μορφής χορηγία στους συμμετέχοντες, όπως επίσης εκπαιδεύσεις και 
μαθήματα. Σελίδα επιχείρησης Ιρλανδία. Κάποια από τα παραδείγματα αυτού του προγράμματος 
βρίσκονται παρακάτω. 

 Τοπικό γραφείο επιχειρήσεων.  
Το τοπικό γραφείο επιχειρήσεων είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση ή για  ανθρώπους  οι οποίοι είναι ήδη ενεργοί στο εμπόριο όπως 
επιχειρηματίες  ή προαγωγοί  πρόωρου  Σταδίου  ή ακόμα και μικρών επιχειρήσεων  που θέλουν να 
μεγαλώσουν. Τα γραφεία επιχειρήσεων παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε αυτό τον τομέα. 

 
 Βραχυπρόθεσμη Επιχορήγηση Επιχειρήσεων: 

Η βραχυπρόθεσμη επιχορήγηση επιχειρήσεων υποστηρίζει ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τις 
δουλειές τους και θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους νέα επιχείρηση και παρέχεται σε αυτούς για 
κάποιους μήνες.      

 NDRC:  Το NRDC είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων στον 
κόσμο.  Δημιουργεί ψηφιακές νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις βοηθά να γίνουν επιτυχημένες 
ανταλλάσσοντας εμπειρίες, γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη και ένα μικρό κεφάλαιο. 

• NovaUCD: Αυτό βασίζεται στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας και είναι το 
κέντρο αρίστευσης για την έναρξη επιχειρήσεων. Το NovaUCD παρέχει εκπαίδευση, δωρεάν 
συμβουλές που αφορούν το νόμο, τους φόρους και την αγορά και γενικά πληροφορίες για μία πιθανή 
επιχορήγηση.  

• Αποζημιώσεις κινήσεων για τους επιχειρηματίες. Αυτό αφορά ανθρώπους οι οποίοι 
θέλουν να ξεκινήσουν μία επιχείρηση και χρειάζονται χρήματα.     

• Βελτιστοποίηση ποσού διαδικτυακού εμπορίου  που αφορά μικρές επιχειρήσεις και 
τους ιδιοκτήτες τους, τα διαδικτυακά εργαλεία και τον τρόπο βελτιστοποίησης της ήδη  υπάρχουσας 
σελίδας τους. Και τη σωστή χρήση των ψηφιακών εργαλείων τους.   

 

3.5.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Η οικονομική υποστήριξη για νεοσύστατες επιχειρήσεις παρέχεται από διάφορους μηχανισμούς, ένας 
από αυτούς είναι τα Σχέδια Κουπονιών. Τα κουπόνια είναι η οικονομική υποστήριξη για επιχειρήσεις 
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που χρηματοδοτούνται από το Σλοβενικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αποτελούνται από οικονομικά κίνητρα που 
χορηγούνται από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις σε ιδιωτικές εταιρείες με στόχο την 
επίτευξη προκαθορισμένων στόχων. Στο πλαίσιο αυτό. Τα προγράμματα κουπονιών προορίζονται για 
την αντιμετώπιση θεμάτων Πολύ Μικρών ,Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Κυβερνητικών Ιδρυμάτων 
με καινοτομία και ψηφιοποίηση, δίνοντας κίνητρα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, υπηρεσιών και 
δεξιοτήτων. 

 Επιπλέον οικονομική υποστήριξη παρέχεται στις εταιρείες τοπικού επιπέδου μέσω του ΕΤΠΑ 
(Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης). Η προσέγγιση LEADER.  Η προσέγγιση LEADER 
λειτουργεί στις κοινότητες  δια μέσου  της Τοπικής Ανάπτυξης με καθοδήγηση την κοινότητα.  

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν  να είναι υποψήφιες, ως συνέταιροι του έργου, για 
να λάβουν επιπλέον χορηγίες από άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και υπουργεία 
όπως από το ΕΚΤ  και το Υπουργείο Οικογενείας Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του 
κέντρου ικανοτήτων   για την κοινωνική καινοτομία.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕ  
Το Σλοβένικο Ταμείο Επιχειρήσεων προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε νεοσύστατες 

καινοτόμες επιχειρήσεις,  με υψηλή προοπτική ανάπτυξης,  οι οποίες βρίσκονται στο επιχειρησιακό 
τους ξεκίνημα και αναπτύσσουν καινοτομικά προϊόντα  για την ευρύτερη αγορά  όπως και διαδικασίες 
και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτές οι πρωτοβουλίες παρέχουν οικονομική 
υποστήριξη σε νέες εταιρείες στην πρώτη αναπτυξιακή φάση και καλύπτουν το στήσιμο της 
επιχείρησης, την δημιουργία του ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος βασιζόμενη στην ιδιόκτητη 
ανάπτυξη, την δημιουργία μια επιχειρησιακής ομάδας, την απευθείας μετάδοση γνώσης στο 
επιχειρησιακό περιβάλλον.  

Ένα από τα τρία διαθέσιμα κίνητρα είναι η έναρξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε 
προβληματικές περιοχές. Ο σκοπός αυτού του κίνητρου είναι η υποστήριξη  νεοσύστατων  
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν είναι τεχνολογικά καινοτομικές, αλλά η όλη τους φιλοσοφία έχει μια 
οικονομική και κοινωνική προσδοκία, ειδικά σε θέματα που αφορούν την μείωση της ανεργίας σε 
προβληματικές περιοχές.   

Μικροπιστώσεις στις προβληματικές περιοχές. Το κίνητρο επιτρέπει εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση σε ποσά ρευστότητας για επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι μικροπιστώσεις 
αντιπροσωπεύουν  τις απευθείας πιστώσεις του ΣΤΕ στο επιθυμητό  συμβατικό επιτόκιο. Αυτός ο 
τύπος χρηματοδότησης διευκολύνει επιχειρήσεις συγκεκριμένων ομάδων στόχου, που 
αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο αγοραστικό κενό, πρόσβαση σε επιθυμητούς χρηματοδοτικούς 
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πόρους στην 4η αναπτυξιακή φάση για την χρηματοδότηση της επιπλέον αύξησης και ανάπτυξης 
επενδύσεων και για την επί του παρόντος λειτουργία της επιχείρησης. 

 
 

3.5.6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Το Σύστημα υποστήριξης νεοσύστατων επιχειρήσεων και ιδίως η χρηματοδότηση τους βασίζεται 
ακόμα κυρίως στην δημόσια υποστήριξη. Τα χρηματοδοτικά όργανα είναι λιγότερο ανεπτυγμένα σε 
σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων και 
επιχειρηματικών αγγέλων για νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις είναι ακόμα πολύ κάτω από τον 
μέσο όρο της ΕΕ. 

Τα βασικά προγράμματα για την οικονομική υποστήριξη έναρξης επιχειρήσεων  για  το 
πρόγραμμα της περιόδου 2014-2020 είναι:  

● Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας (OPIC). Αυτό το 
πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις συγκεκριμένων περιοχών, π.χ. 
δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, εταιρείες που αναπτύσσουν νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον γηραιό πληθυσμό.  Η υποστήριξη αφορά ιδέες 
που εφαρμόζονται από κοινωνικούς επιχειρηματίες και ανθρώπους με αναπηρίες, 
γυναίκες επιχειρηματίες  και επιχειρηματίες έως 29 ετών καθώς και άνω των 50 ετών 
(OPIC, 2015).  

● Πρόγραμμα Αγροτικής  Ανάπτυξης – Μέρος του προγράμματος είχε ως σκοπό να 
χρηματοδοτήσει δραστηριότητες για τουριστική ανάπτυξη (κατασκευή) ανακαίνιση 
τουριστικών χώρων  και ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών. 

Το πλάνο της Εθνικής Στρατηγικής (SME) 2021-2027 για τη νέα προγραμματική περίοδο 
παρέχει διάφορα μέτρα που προάγουν την επιχειρηματικότητα όπως:  

 Μέτρο 1.1 προάγοντας το επιχειρηματικό οικοσύστημα  
 Μέτρο  1.3 υποστήριξη των εκκινήσεων επιχείρησης  
 Μέτρο 1.4 προάγοντας σημαντικούς τύπους επιχειρηματικότητας – Υποστήριξη στις 

κοινωνικές επιχειρήσεις, γυναίκες, νέοι, ηλικιωμένοι, οικογενειακές επιχειρήσεις της 2ης και 
3ης γενιάς.  
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 Μέτρο 1.5 Υποστήριξη για καλλιτεχνική, επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές και 
δημιουργικές βιομηχανίες, περιέχοντας το τοπικό επίπεδο – Επιδόματα και οικονομικά  
εργαλεία, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν; οι ανάγκες των επιχειρηματιών και των 
επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές. Έργα και μέτρα που προάγουν την καλλιτεχνία και 
τους επιχειρηματίες στις δημιουργικές βιομηχανίες. 

 

3.5.7 ΕΛΛΑΔΑ 

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα παρουσίασε πολλές μεταρρυθμίσεις για να εμποδίσει 
την ανεργία. Σχήματα εκκίνησης επιχειρήσεων έγιναν διαθέσιμα σε ανθρώπους που ανήκουν στις 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (π.χ., άνθρωποι με αναπηρίες, ηλικιωμένοι). Στην περίπτωση των 
ανθρώπων με αναπηρίες τα ποσά ήταν συνήθως πιο γενναιόδωρα  και επίσης υπάρχουν επιδόματα 
διαθέσιμα  για την σχεδόν αποκλειστικά, τροποποίηση του εργασιακού χώρου. Αυτά συνήθως 
χορηγούνται από το (ΕΚΤ) (έως και75%) και τα υπόλοιπα ποσά από την Εθνική Κυβέρνηση(25%). Επί 
του παρόντος, υπάρχει μια πρωτοβουλία για τις εκκινήσεις επιχειρήσεων,  η οποία επικεντρώνεται 
στην καινοτομία και στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχείρησης. Παρόλα αυτά η οικονομική 
υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων είναι ακόμα περιορισμένη στην Ελλάδα   και είναι ακόμα 
πιο δύσκολο για τις ομάδες στόχους  της περιεκτικής επιχειρηματικότητας, να βρουν τα κεφάλαια για 
τις επιχειρήσεις τους. Οι επιχειρήσεις συνήθως ξεκινούν με δάνεια αλλά υπάρχει ακόμα 
διστακτικότητα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στην παροχή των δανείων, εκτός και αν ο αιτών 
διαθέτει την απαραίτητη εγγύηση. Υπάρχουν κάποια προγράμματα για νέους επιχειρηματίες αλλά 
επικεντρώνονται σε νεαρές ηλικίες.  

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ETEAN S.A.) είναι το βασικό όργανο για 
την προσφορά εγγυήσεων, αλλά μέχρι πρόσφατα , κανένα ειδικό πρόγραμμα δεν δημιουργήθηκε για 
επιχειρηματίες οι οποίοι  ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες της αγοράς εργασίας. 
 

 

3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  
Υπάρχουν διάφορα συμπεράσματα από αυτή την έρευνα, ένα από τα πιο αποδεκτά είναι ότι 

στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε  ο πληθυσμός  γηράσκει σε πολύ γρήγορο ρυθμό. 
 



 
 

  

 

 

Erasmus+ Strategic Partnership - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 

[IO1 Ενημερωτική Μελέτη – Μεθοδολογικό πλαίσιο] 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
- 41 - 

Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι έχουν καλύτερη υγεία και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης γενικά, 
και αυτό αφήνει την κοινωνία μας με ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο παρότι έχει 
συνταξιοδοτηθεί, επιθυμεί  να παραμείνει ενεργό κοινωνικά και επαγγελματικά. Όπως  αναφέρθηκε, 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι της ηλικιακής κατηγορίας 65 και άνω, άσχετα αν 
εργάζονται ή όχι, νιώθουν την ανάγκη να είναι  ενεργοί. Ανήκουν και είναι μέλη των κοινοτήτων τους. 
Αυτοί οι ηλικιωμένοι επιζητούν να εμπλακούν, να συμμετέχουν και να αποτελέσουν ένα σημαντικό 
ρόλο στις κοινότητες τους. 

  
Όπως είδαμε και παραπάνω, ο τουρισμός είναι ένας αναπτυσσόμενος οικονομικός τομέας στην 

Ελλάδα,  όπως και στις πιο πολλές μεσογειακές χώρες, περιλαμβάνοντας εδώ την Ιταλία, η οποία όχι 
μόνο δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας ετησίως, αλλά επίσης δημιούργει και  μεγάλες ευκαιρίες 
για τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να μένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. 

 
Μπορούμε, επίσης να παρατηρήσουμε ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν το κίνητρο και την 

αποφασιστικότητα να αποτελούν ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μέσω της συμμετοχής τους στον 
τουριστικό τομέα, οι ηλικιωμένοι δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για αυτό. Υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη για εκπαίδευση και την επέκταση των ικανοτήτων τους, ειδικά  σε ότι αφορά τις ΤΠΕ και τις 
ψηφιακές τους ικανότητες από την στιγμή που είναι ένα χαρακτηριστικό  το όποιο εγγυάται  την 
ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται στον τουριστικό τομέα. 

 
Ο τουρισμός, ο οποίος ξεκάθαρα βελτιώνεται από την τεχνολογία είναι ένας από τους πιο 

αυξανόμενους επιχειρησιακούς τομείς στην Ευρώπη, που προσφέρει χιλιάδες ευκαιρίες 
απασχόλησης και δείχνει να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο σύμφωνα με τις παρούσες τάσεις.  

 
Την ίδια στιγμή, παράγοντες όπως η γήρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση και οι σχετικά 

χαμηλοί μισθοί στον τουρισμό οδηγούν στην έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού. Η πιο ενεργή 
εμπλοκή των ηλικιωμένων στο εργατικό δυναμικό μπορεί να αποτελέσει μια από τις πιο 
ανεξερεύνητες ευκαιρίες έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. 

 
Υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των απαιτήσεων για τους χαμηλού και μεσαίου επιπέδου 

ειδικούς στον τουρισμό καθώς το χαμηλό επίπεδο απασχόλησης απαιτεί μηδαμινές ή και ανύπαρκτες 
ψηφιακές ικανότητες. Θέματα δημιουργούνται στα μεσαία και υψηλότερα επίπεδα όπου οι ψηφιακές 
ικανότητες είναι απαραίτητες. 

 
Τέλος, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια πρέπει να ενημερωθούν σε σχέση με τις πρόσφατες 

τεχνολογικές διαδικασίες και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις ψηφιακές ικανότητες της 
διδακτέας ύλης τους. 
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4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
Δυο διαφορετικά είδη ερωτηματολογίου διένειμαν σε ενήλικες από αγροτικές περιοχές και σε 
μετόχους για να αναλυθεί η σημασία της ανάπτυξης επιχειρήσεων στον αγροτικό τουρισμό.    

Συνολικά, 365 ενήλικοι μαθητευόμενοι και 70 μέτοχοι από 7 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στην 
έρευνα. Όλοι ο συνέταιροι (εκτός της EUROGEO* έφτασαν τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων, 
ώστε να αναπτυχθεί η κατάλληλη ανάλυση για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Ο σκοπός ήταν να 
συλλεχθούν τουλάχιστον 50 απαντήσεις για τις δυο έρευνες (το ελάχιστο ήταν 10 για τους μετόχους)  
Σύμφωνα με την περιοχή κάλυψης  κάθε εταίρος διένειμε τα ερωτηματολόγια στην αντίστοιχή εθνική 
του γλώσσα.  

Η EUROGEO ως επίσημος συνέταιρος του Smart Village είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός 
οργανισμός  με έδρα το Βέλγιο. Η περιοχή στόχου που ορίζεται σε αυτή την έρευνα είναι η Βαλλωνική 
(Γαλλικής Γλώσσας) επαρχία του Χαινάουτ. Η EUROGEO έχει ως συνέταιρους την Michaela Lindner-
Fally η οποία κατάγεται από την Αυστρία (Περιοχή Γερμανικής Γλώσσας) και τον Harry Rogge από την 
Ολλανδία (Περιοχή Ολλανδικής Γλώσσας). Θέματα γλώσσας καθώς και η γεωγραφική περιοχή  των 
συνέταιρων εξηγεί το χάσμα το οποίο αντιμετώπισε το EUROGEO σε αυτό το θέμα.  

Το κεφάλαιο της επισκοπικής ανάλυσης διαιρείται σε δυο κομμάτια:  

1. Το πρώτο κομμάτι είναι αφιερωμένο στην ανάλυση των στοιχείων που συλλέχτηκαν από την 
έρευνα των ενηλίκων. Ο σκοπός είναι να εκτιμηθεί το επίπεδο της γνώσης τους στις ΤΠΕ  και 
να συλλεχθούν στοιχεία για την κατάσταση στο αγροτικό τουρισμό στην κάθε χώρα.   

2. Το δεύτερο κομμάτι είναι αφιερωμένο στα στοιχεία τα οποία συλλέχτηκαν από την έρευνα 
των μετόχων.  Ρωτήσαμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε οργανισμούς που σχετίζονται 
με τον τουρισμό ποιες είναι οι πιο σημαντικές επιδράσεις στον αγροτικό τουρισμό σε σχέση 
με την κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία του Covid. 

 

4.1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ 
Σε αυτήν την ενότητα αναλύονται τα αποτελέσματα  που αφορούν την έρευνα ομάδων στόχου στις 7 
διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες των εταίρων. 
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4.1.1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Στην Ρουμανία, 73 ενήλικοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Από τους ερωτηθέντες το 59% ήταν 
μεταξύ της ηλικιακής κατηγορίας 40 έως 50 ετών, το 27% από 50 έως 60 ετών και το 14% ,60 ετών και 
άνω.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ήταν γυναίκες (59%)  και γενικά το μεγαλύτερο μέρος του 
δείγματος είχε ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (41%). Αλλά εκπαιδευτικά 
επίπεδα των συμμετεχόντων που αναφέρονται είναι η χαμηλότερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(11%), πτυχίο ανώτερης σχολής (22%) και ένα μικρότερο ποσοστό, μεταπτυχιακό (15%).  

Οι 73 που απάντησαν, ρωτήθηκαν επίσης για τα ενδιαφέροντα τους και η πρώτη τους επιλογή ήταν 
το μαγείρεμα ή το ψήσιμο (40%), τα ταξίδια (24%), οι δραστηριότητες εξωτερικού χώρου και η φύση, 
εκγύμναση (22%) και η φροντίδα της υγείας τους (22%), η ενασχόληση με μουσικό όργανο (17%), το 
διαδίκτυο και οι ΤΠΕ ήταν επίσης κάποια από τα θέματα  τα οποία είχαν κάποιο ενδιαφέρον (8%) ενώ 
σε ότι αφορά τη συγγραφή, το blogging και τα παιχνίδια ήταν οι λιγότερο αρεστές επιλογές. 

Οι πιο πολλές από τις ομάδες στόχου δήλωσαν ότι δεν έχουν εμπειρία στην γραφή κώδικα ή στον 
προγραμματισμό υπολογιστών (99%) και μόνο 37% των ερωτηθέντων είχαν προηγουμένη εμπειρία 
στις ΤΠΕ. Η κατάσταση απασχόλησης των Ρουμάνικων ομάδων στόχου συμμετεχόντων ανέρχεται με 
ποσοστό 12% σε συνταξιούχους, 62% σε εργαζόμενους και 26 % σε άνεργους.  

Οι πιο δυνατές και οι πιο σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων:  ομαδική 
εργασία(29%), η αποτελεσματική επικοινωνία (21%), η προσαρμοστικότητα (15%) και η επίλυση 
προβλημάτων (14%).   

Το 84 % των συμμετεχόντων είναι πρόθυμο να αναπτύξει τις γνώσεις του και τις ικανότητες του σε 
σχέση με τις ΤΠΕ και τις επιστήμες των υπολογιστών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του πεδίου της 
προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η έρευνα έδειξε ότι η εστίαση  (26%), η φιλοξενία 
(22%) και η παραγωγή τοπικού φαγητού είναι οι προτιμώμενες δραστηριότητές για τις ομάδες στόχου 
εάν ήταν ενεργές στον αγροτικό τουρισμό. Το 11% ενδιαφέρεται για την καλλιτεχνία, ποσοστό ίδιο με 
το ποσοστό  για τις περιηγήσεις. Ένα υψηλό ποσοστό από αυτούς που απάντησαν (89%) δήλωσαν ότι 
δεν γνώριζαν τίποτα για την χρηματοδότηση ανάπτυξης επιχειρήσεων.  

4.1.2 ΙΤΑΛΙΑ  

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες βρίσκονται ηλικιακά  μεταξύ 40 και 50  ετών. Η 
2η μεγαλύτερη κατηγορία αποτελείται από  51 έως 60 ετών και κάποιοι από τους συμμετέχοντες είναι 
άνω των 60 ετών.  
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Περισσότερο από το 70% των δεχόμενων απαντήσεων  ήταν από γυναίκες. Σχεδόν όλοι οι 
συμμετέχοντες ήταν Ιταλοί. 

Περισσότερο από 30% των συμμετεχόντων κατέχουν ένα μεταπτυχιακό, το 30% δηλώνει ότι έχει 
ένα πιστοποιητικό υψηλότερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το υπόλοιπο 40% έχει διαφορετικά 
επίπεδα εκπαίδευσης. Σε κάποιες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν πιστοποιητικό 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά, το εκπαιδευτικό επίπεδο της ομάδας στόχου της Ιταλίας είναι 
υψηλό.  

Οι πιο πολλοί που απάντησαν θετικά στην ερώτηση σχετικά με το αν διαθέτουν εμπειρία στις 
ψηφιακές δραστηριότητες και στις ΤΠΕ, ισχυρίζονται ότι απέκτησαν αυτή την εμπειρία λόγω της 
εργασίας τους ή επειδή είχαν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα υπολογιστών στο 
παρελθόν. Οι βασικοί λόγοι για να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες οι 
συμμετέχοντες είναι κυρίως οι διαδικτυακές αγορές, η γραπτή επικοινωνία και εργασία. Σε πιο λίγες 
περιπτώσεις οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τεχνολογία  για βίντεο επικοινωνία, για να μελετήσουν 
και να πουλήσουν προϊόντα.  

Περισσότερο από το  60% των συμμετεχόντων εργάζονται. Ένα μικρό κομμάτι είναι 
συνταξιούχοι και κάποιοι λίγοι είναι άνεργοι.  

Ο βασικός τομέας ενδιαφέροντος για πάνω από 37% των συμμετεχόντων είναι  τα ταξίδια και 
ακολούθως οι μαγειρικές τέχνες. Η τέχνη, η ιστορία, η φύση, η φυσική άσκηση και οι κοινωνικές 
υπηρεσίες είναι συχνά οι πιο επιλεγμένες κατηγορίες. Για τους περισσότερους συμμετέχοντες οι πιο 
δυνατές ικανότητές τους είναι η προσαρμοστικότητα η ομαδική εργασία, η αποτελεσματική 
επικοινωνία και η επίλυση προβλημάτων.  

Το 60% των συμμετεχόντων είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν την ικανότητα τους και γνώση τους 
στις ΤΠΕ. Η πιο επιλεγμένη δραστηριότητα που αφορά την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού είναι 
η παραγωγή των τοπικών φαγητών ακολουθούμενα από την εστίαση και τη φιλοξενία. Οι πιο πολλοί 
συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν τίποτα για την  χρηματοδότηση και  οικονομική υποστήριξη στην 
επιχειρηματική ανάπτυξη. Και επίσης δηλώνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν 
ερευνήσει αρκετά. 

 

4.1.3 ΒΕΛΓΙΟ 

Στην έρευνα απάντησαν 24 ενήλικες  συνολικά. Το 54,2% βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 50 έως 60 
και το 20,8% είναι ηλικίας 40 έως 50 ετών. Παραπάνω από τους μισούς ερωτηθέντες που απάντησαν 
είναι άντρες και 41,7% γυναίκες. Το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο κατανέμεται ως εξής. Παραπάνω 
από το μισό ποσοστό (58,3%) έχουν μεταπτυχιακό ή παρόμοιο τίτλο σπουδών, το 29,2% έχουν πτυχίο 
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ανώτερης εκπαίδευσης ή κάτι παρόμοιο ενώ μόνο το 8,3% έχουν αποφοιτήσει από υψηλότερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λιγότεροι από το 4% διαθέτουν κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Μία μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει έλλειψη εμπειρίας στις ΤΠΕ (70,8%) ενώ μόνο 29,2% δηλώνει ότι 
είναι έμπειροι σε ΤΠΕ. Ζητώντας τις προδιαγραφές της χρήσης ΤΠΕ, κάποια εργαλεία των ΤΠΕ τα οποία 
χρησιμοποιούνται προσωπικά είναι MS office και κυρίως το διαδίκτυο.  

Μέρος των δραστηριοτήτων  για τις οποίες η ομάδα στόχου χρησιμοποιεί  ΤΠΕ είναι η γραπτή 
επικοινωνία με ποσοστό 100%, προηγείται της  επικοινωνίας μέσω βίντεο (83,3% )και τις διαδικτυακές 
αγορές με ποσοστό 70%. Οι ΤΠΕ επίσης χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκμάθησης με ποσοστό 41,7% 
και σκοπούς  εργασίας με ποσοστό 37,5%. Τέλος το 16,7 % των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 
για marketing και πώληση προϊόντων. 

Το καθεστώς απασχόλησης των βελγικών ομάδων αποτελούν 54,2% συνταξιούχοι, 41,7% εργαζόμενοι 
και ένα άτομο ήταν άνεργο. Το υπόβαθρο των συμμετεχόντων αποτελείται από δύο πρώην 
υπεύθυνους εταιρειών, 3 δασκάλους  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τρεις διευθυντές, έναν 
αξιωματικό , έναν καθηγητή, έναν δάσκαλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έναν τουριστικό οδηγό, έναν 
ταχυδρόμο, μία γυναίκα που ασχολείται με τα οικιακά, έναν αγρότη, έναν σχεδιαστή πλάνων σε 
κοινοτική υπηρεσία, έναν αξιωματικό υπηρεσίας, έναν εργάτη, έναν ελεύθερο επαγγελματία, έναν 
επενδυτή, έναν καλλιτέχνη και ένα άτομο το οποίο  ζει μέσω επιδομάτων.  

Οι μεγαλύτεροι τομείς ενδιαφέροντος είναι η φύση (50%), κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικές αιτίες 
45,8%, η τέχνη, η ιστορία και θέατρο 41,7% ,το υπόλοιπο 29,2% ενδιαφέρεται για ταξίδια και το 25% 
ενδιαφέρεται να μαγειρεύει και να φροντίζει την υγεία του. Είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί 
ότι δεν υπάρχουν μουσικοί ανάμεσα σε αυτούς που απάντησαν και  να μηδενικό ενδιαφέρον ως προς 
τις ξένες γλώσσες. Το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες ενδιαφέρουν μόνο 3 άτομα από τους 24 
συμμετέχοντες το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μερίδιο 12,5% .  

 Στην ερώτηση για τα προσωπικά προσόντα η ομαδική εργασία βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο με 
50%, ακολουθεί η προσαρμοστικότητα 41,7% και  η ενεργή επικοινωνία. Χαμηλότερη βαθμολογία 
πηγαίνει στην επίλυση διαφωνιών με 0%,  ενώ η αξιοπιστία και η επίλυση προβλημάτων βρίσκονται 
στο 16,7%.  Η επιμονή αναφέρθηκε  επίσης ως προσόν.  

Το  54,2% των ερωτηθέντων ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται για καλύτερες  ικανότητες στις ΤΠΕ, γεγονός 
που αντίθεται με το παραπάνω χαμηλό ενδιαφέρον  που αφορά τις ΤΠΕ, όταν η ομάδα στόχου 
ρωτήθηκε για ειδικά ενδιαφέροντα. Το 45,8% των ερωτηθέντων δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον στο να 
βελτιώσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες.  

 Επίσης φαίνεται ότι οι περιηγήσεις και η καθοδήγηση, όταν σχετίζονται με τον πολιτισμό βρίσκονται 
στο 50% με τη φύση και την  υγεία στο 33,3% και το ίδιο σε ότι αφορά τη φιλοξενία καθώς είναι οι 
προτεινόμενες δραστηριότητες για τις ομάδες στόχου στον αγροτικό τουρισμό.  Το 12,5% θέλει να 
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παράγει τοπικό φαγητό, το 8,3%  ενδιαφέρεται για την εστίαση και τις δουλειές που ασχολούνται με 
την καλλιτεχνία. Και μόνο ένα άτομο θα έκανε σπορ.   

 Τα τρία τέταρτα των Βέλγων συμμετεχόντων  απάντησαν ότι δεν έχουν καμία γνώση σχετικά με τη 
χρηματοδότηση ανάπτυξης επιχειρήσεων, ένα τέταρτο έχει γνώση σε αυτό το θέμα. Το υπόλοιπο ένα 
τέταρτο απάντησαν για τους οργανισμούς όπως το creajob, τα ιδρύματα wartoise που  διευθύνονται 
από την schoolmont abbey, και τα επιδόματα της  ΕΕ που υποστηρίζουν την περιοχή της Βαλλωνικής 
για ειδικά στοχευμένες ενέργειες για ανάπτυξη αγροτικού τουρισμού ή ανακατασκευής μετά την 
πανδημία. Παρόλα αυτά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, και γενικά υπάρχουν ειδικά επιδόματα για νέες 
εταιρείες  στην πράσινη επιχειρηματική ανάπτυξη από την τοπική κοινωνία. 

 

 

4.1.4 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Οι πιο πολλοί συμμετέχοντες ειδικά της ηλικιακής κατηγορίας 50+ ετών δεν γνωρίζουν για τη χρήση 
των ΤΠΕ  για σκοπούς εκτός της γραπτής ή βίντεο επικοινωνίας (κοινωνικοποίηση). Παρόλα αυτά η 
έρευνα έδειξε ότι οι διαδικτυακές αγορές είναι μία δραστηριότητα η οποία έγινε τάση ειδικά μετά την 
πανδημία.  

Φαίνεται ότι τουλάχιστον όλοι οι συμμετέχοντες (92%) είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν τις γνώσεις 
τους και τις  ικανότητες τους σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ και της επιστήμης των υπολογιστών, μέσω 
της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.  

Σε ότι αφορά τον αγροτικό τουρισμό, η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά σε συνεργασία με την 
παραγωγή τοπικού φαγητού, είναι τα βασικά ενδιαφέροντα για τους περισσότερους συμμετέχοντες.  

Τοπικές περιφερειακές εθνικές και διεθνείς χρηματοδοτήσεις οι οποίες σχετίζονται με την 
επιχειρησιακή ανάπτυξη δεν έχουν διαδοθεί αρκετά στις αγροτικές περιοχές και κάποιες δεν είναι  
διαθέσιμες στο κοινό. 

4.2.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Οι απαντήσεις των ομάδων στόχου αποκάλυψαν ότι οι πιο πολλοί που απάντησαν ήταν νεότεροι των 
60 ετών ( 40% ήταν μεταξύ των ηλικιών 40 έως 50 και 42% ήταν μεταξύ των ηλικιών 51 έως 60).  

Οι πιο πολλοί από την ομάδα στόχου μας ήταν γυναίκες με ποσοστό 84% και μεταξύ όλων και πιο 
πολλές είχαν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ποσοστό 70%. Άλλα εκπαιδευτικά 
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επίπεδα τα οποία είχαν επιτευχθεί από τους συμμετέχοντες ήταν κολλέγια 8% πτυχία ανώτερης 
εκπαίδευσης 12% και μεταπτυχιακά 10%  

Παρότι η βασική ομάδα στόχου ήταν ενήλικες μεγαλύτεροι των 40 ετών ανακαλύψαμε ότι το 69% 
αυτών είχε προηγούμενη εμπειρία σε ΤΠΕ. Ήδη αναγνωρίζεται ότι δεν μπορούν να αποφύγουν τη 
χρήση αυτού γιατί είναι παντού γύρω τους καθημερινά. Την χρησιμοποιούν είτε στη δουλειά τους 
είτε στον ελεύθερο χρόνο τους, για παράδειγμα όταν παρακολουθούν διάφορα διαδικτυακά 
προγράμματα ή όταν θέλουν να κλείσουν ραντεβού με τον γιατρό τους. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι 
χρησιμοποιούν πιο πολύ τις ΤΠΕ για εκπαίδευση (32%), το 31% τις χρησιμοποιεί για γραπτή 
επικοινωνία ,το 25% για βίντεο-επικοινωνία και το 21% για διαδικτυακές αγορές. Βάσει της ηλικίας 
τους, είναι φανερό ότι πιο πολλοί συμμετέχοντες δεν είναι συνταξιούχοι 94%. Αυτοί οι οποίοι  είναι 
εργαζόμενοι, εργάζονται σε βιομηχανίες, στις πωλήσεις, στο μάρκετινγκ, στη διοίκηση, σε 
οργανισμούς εκπαίδευσης, ή σε κάποια φάρμα.   

Η ομάδα στόχος επίσης ρωτήθηκε και τα ενδιαφέροντά τους και ψήφισαν  εξάσκηση και φροντίδα 
υγείας ως τα κυρίαρχα ενδιαφέροντα τους (19%), ακολούθως το 16% ψήφισε δραστηριότητες εκτός 
σπιτιού και φύση, το 14% ψήφισε μαγειρική και ψήσιμο και φύση το 10%. Το Διαδίκτυο και οι ΤΠΕ 
ήταν τα ενδιαφέροντα τα οποία είχαν ενδιαφέρον ενώ σε ότι αφορά το ενδιαφέρον για το blogging, 
τα παιχνίδια, την τέχνη, την ιστορία και το θέατρο ήταν τα λιγότερα επιλεγμένα ενδιαφέροντα. Όσοι 
απάντησαν ήταν σίγουροι για τις κοινωνικές δεξιότητες τους εκτός από την επίλυση διαφωνιών η 
οποία αντικατοπτρίζει τις θέσεις στις οποίες ασχολούνται. Μόνο κάποιοι από αυτούς ήταν σε θέσεις 
οι οποίες είχαν να κάνουν με διοίκηση και ακόμα και αυτοί  δεν έδειχναν να επιθυμούν τη 
συγκεκριμένη δεξιότητα ως την  δυνατότερη τους.   

Σε ότι αφορά την τελευταία ερώτηση της έρευνας η οποία σχετίζεται με τη γνώση της  διαθεσιμότητας 
χρηματοδότησης για επιχειρησιακή ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, οι  πιο πολλοί δεν γνώριζαν για τις 
διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις. Αυτές που αναφέρονται είναι οι τοπικές, οι Ευρωπαϊκές προσφορές του 
Υπουργείου Οικονομικών, Ευρωπαϊκές προσφορές για ανάπτυξη, επιδόματα (ομάδες τοπικής 
ενέργειας) κοινοτική υποστήριξη, περιεκτική υποστήριξη σε εταιρείες για την ενεργή γήρανση του 
εργατικού δυναμικού,  (γραφείο απασχόλησης της δημοκρατίας της Σλοβενίας) και υποστήριξη 
εκκίνησης επιχειρήσεων μέσω των  επιδοτήσεων. 

4.1.6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Οι αντιπρόσωποι των ομάδων στόχου που απάντησαν στην έρευνα είναι 53 συνολικά . 25 από αυτούς 
βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 61 plus και 21 στην ηλικιακή ομάδα 51 έως 60. Οι υπόλοιποι 7 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 40 εώς 50 ετών. Περισσότερο από τους μισούς από αυτούς που 
απάντησαν 56,6% είναι γυναίκες και 43,4% άνδρες. Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο η 
κατανομή αυτών που έδωσαν τη συνέντευξη είναι η ακόλουθη: 52,8% έχουν αποφοιτήσει από 
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υψηλότερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 30,2% έχουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης. 13,2% έχουν 
μεταπτυχιακό ή παρόμοιο τίτλο και 3,8% έχουν κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Το 69,8% των ερωτηθέντων ισχυρίστηκε ότι δεν είχαν καμία προηγούμενη εμπειρία στις ΤΠΕ, αλλά 
την ίδια στιγμή κάποιοι από αυτούς μοιράστηκαν ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες 
επικοινωνίας τουλάχιστον για επικοινωνία στη μορφή του βίντεο ή της γραπτής επικοινωνίας , που 
αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν κάποιοι από αυτούς δεν θεωρούν τις δραστηριότητες αυτές σαν χρήση 
των ΤΠΕ, έχουν στην πραγματικότητα κάποια εμπειρία κυρίως στην επικοινωνία. 

Οι σκοποί της επικοινωνίας μέσω της χρήσης ΤΠΕ, είναι  στην πραγματικότητα το πιο διαδεδομένο 
μέσο ανάμεσα  στις ομάδες στόχου με 44 από τους 120  στην βίντεο επικοινωνία, και 36 από αυτούς 
στη γραπτή επικοινωνία και ακολούθως τις διαδικτυακές αγορές.  Οκτώ άνθρωποι ισχυρίζονται ότι 
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για εκπαίδευση και τέσσερις από αυτούς για μάρκετινγκ και δραστηριότητες 
παραγωγής και τρεις από αυτούς για να πωλούν τα προϊόντα τους.  

Η θέση εργασίας τους ποικίλει σημαντικά και περιλαμβάνει, τρεις δασκάλους τρεις μάγειρες δύο 
αγρότες δύο μάνατζερ δύο λογιστές δύο βιβλιοθηκάριος δύο ηλεκτρολόγους, έναν τορναδόρο έναν 
εργάτη κουζίνας, έναν οδηγό, έναν ειδικό, έναν ελεγκτή οχημάτων έναν υπάλληλο έναν εργάτη 
πρατήριο καυσίμων έναν ειδικό ελεγκτή ποιότητας,  έναν υπάλληλο ασφαλείας και έναν βοηθό 
τεχνίτη.  

Τα βασικά ενδιαφέροντα  αυτής της ομάδας στόχου περιλαμβάνουν τις εξωτερικές δραστηριότητες 
και τη φύση (21%), τα ταξίδια (20%), τη μαγειρική και ψήσιμο (19%), τη φύση (15%), την καλλιτεχνία 
(12%), τις δραστηριότητες τέχνης όπως ζωγραφική ή γραφικό σχέδιο (7%), τις κοινοτικές υπηρεσίες 
και κοινωνικά θέματα (6%)  

Σαν την πιο δυνατή και πιο ανεπτυγμένη κοινωνική τους δεξιότητα και οι συμμετέχοντες υπέδειξαν 
στην πρώτη θέση την αποτελεσματική επικοινωνία με 36%, την ομαδική εργασία με  31%, την 
αξιοπιστία με 26% και την προσαρμοστικότητα με  22%  

Οι πιο πολλοί από αυτούς που απάντησαν  ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στις 
ΤΠΕ. 

Οι δραστηριότητες οι οποίες η ομάδα στόχου τείνει να ασχοληθεί περισσότερο είναι η ανάπτυξη του 
αγροτικού τουρισμού της περιοχής τους, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση επιλογής, την παραγωγή 
τοπικού φαγητού, στη δεύτερη θέση εργασία που σχετίζεται με την καλλιτεχνία και στην τρίτη θέση 
φιλοξενία, περιήγηση στην πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, ακολουθούμενη από περιήγηση και 
καθοδήγηση σχετιζόμενη με τη φύση και την υγεία και τέλος με την εστίαση  

Το 90% των ερωτηθέντων δεν γνώριζαν τη διαθεσιμότητα των χρηματοδοτήσεων για την 
επιχειρησιακή ανάπτυξη για τη χώρα και την περιοχή τους. Σύμφωνα με αυτούς οι χρηματοδοτήσεις 
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είναι διαθέσιμες για μη αγροτικές δραστηριότητες, τεχνολογική καινοτομία, αγροτική ανάπτυξη και 
κάποιοι από αυτούς θεωρούν ότι οι χρηματοδοτήσεις είναι διαθέσιμες μόνο για μεγάλες εταιρείες. 

4.1.7 ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα 53 ενήλικες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο . 32 από αυτούς βρίσκονται στην ηλικιακή 
ομάδα 40 έως 50 ετών και 12 στην ηλικιακή ομάδα 50 ως 60  ενώ οι 9 από αυτούς είναι 60 ετών και 
άνω.  

Βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν στις 15 ερωτήσεις σε αυτή την διαδικτυακή έρευνα , φαίνεται 
ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας δεν γνωρίζουν για εθνικές οι 
τοπικές χρηματοδοτήσεις  σε σχέση με την επιχειρησιακή ανάπτυξη. Παρόλα αυτά πρέπει να 
σημειωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον αγροτικό τουρισμό και να 
ασχοληθούν είτε με την παραγωγή τοπικού φαγητού και την εστίαση ή με την περιήγηση και 
καθοδήγηση σε χώρους με πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά. Επίσης ενδιαφέρονται για τον τομέα 
της φύσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 23 από τους 53 
συμμετέχοντες ενδιαφέρονται για τη μαγειρική, το ψήσιμο, 22 από τους 53 ενδιαφέρονται για την 
εκγύμναση και 28 από τους 53 ενδιαφέρονται για ταξίδια. Συνεπώς αυτό μας δείχνει ότι οι 
ηλικιωμένοι ενήλικες στις αγροτικές περιοχές έχουν το κίνητρο να αναπτύξουν τις αγροτικές περιοχές 
τους με την ασφάλιση τους σε πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν και τους διασκεδάζουν.  

Παρόλα αυτά , σύμφωνα με το ακαδημαϊκό επίπεδο των συμμετεχόντων  και τον τομέα σπουδών τους  
οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν έχουν ικανότητες οι οποίες σχετίζονται με τις ΤΠΕ, και τις 
ψηφιακές ικανότητες. Το 54,7% των ενηλίκων δεν έχουν καμία εμπειρία σε σχέση με την τεχνολογία 
επικοινωνίας η ΙΤ, και αυτές είναι οι ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για  τον τομέα της 
επιχειρηματικότητας.  

Συνολικά εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πιο ανεπτυγμένες ικανότητες οι οποίες κατέχουν οι 
ηλικιωμένοι:  είναι η αξιοπιστία, η αποτελεσματική επικοινωνία και η προσαρμοστικότητα,  τους κάνει 
αρκετά ικανούς έτσι ώστε να μπορούν να ενθαρρυνθούν και  να ενασχοληθούν με τον τομέα του 
αγροτικού τουρισμού καθώς είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες. 
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4.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ  
 

1. Ηλικία 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες από όλες τις χώρες, 
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 40 ως 50.    
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2. Φύλο 

 

 

 

Τουλάχιστον το 60% αυτών που απάντησαν  από όλες τις χώρες είναι γυναίκες.  
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3. Επίπεδο Εκπαίδευσης 

 

Σε ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης οι στατιστικές δείχνουν ότι οι περισσότεροι από τους 
συμμετέχοντες έχουν γενικά ένα καλό επίπεδο εκπαίδευσης. Η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχουν ένα 
ποσοστό συμμετεχόντων οι οποίοι είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι σε σχέση με τις άλλες χώρες 
(λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικές καταστάσεις του Βελγίου). 
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4. Προηγμένη εμπειρία σε ΤΠΕ 

 

 

Οι στατιστικές σε αυτό το γράφημα δείχνουν ότι οι περισσότεροι από αυτούς που απάντησαν ,από 
όλες τις χώρες, δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε καμία μορφή των ΤΠΕ. Οι μοναδικές εξαιρέσεις 
είναι, η Ιταλία και η Σλοβενία όπου το 51% έχει προηγούμενη εμπειρία στις ΤΠΕ.  

 Παρατηρώντας τον επιβαρυμένο μέσο όρο, στον τομέα της προηγούμενης εμπειρίας των ΤΠΕ 
ικανοτήτων, μπορούμε να δούμε ένα μέτριο επίπεδο γνώσης, σε όλες τις χώρες κατά τον ίδιο τρόπο, 
χωρίς κενά ανάμεσα τους. Παρόλο αυτά η Βουλγαρία φαίνεται ότι έχει  λίγο χαμηλότερο μέσο όρο. 
γνώσης τέτοιων εμπειριών σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. 
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5. Απασχόληση 

 

 

Το γράφημα παραπάνω δείχνει, ότι σε όλες τις χώρες, οι περισσότεροι άνθρωποι που απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο, εργάζονται. Στην Ιταλία υπάρχει ένας υψηλός δείκτης εργαζομένων συμμετεχόντων 
76%.  
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6. Τομείς ενδιαφέροντος 

 

Γενικά, σύμφωνα με τις στατιστικές, η πλειοψηφία αυτών που απάντησαν, σε όλες τις χώρες, 
ενδιαφέρονται για την μαγειρική, τα ταξίδια, τις δραστηριότητες εκτός σπιτιού και την φύση, τη 
γραφή και τα παιχνίδια είναι τομείς με λιγότερο ενδιαφέρον.  
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7. Ικανότητες 

 

 

Σύμφωνα με τις στατιστικές η πλειοψηφία αυτών που απάντησαν, σε όλες τις χώρες, θεωρούν ότι 
έχουν τις ικανότητες για ‘’Αποτελεσματική Επικοινωνία’’ και ‘’Ομαδική εργασία’’. Η ‘’Επίλυση 
προβλημάτων’’ είναι μία ικανότητα όπου το 10% των ομάδων στόχου θεωρεί ότι κατέχει. Μόνο στην 
Ελλάδα παρατηρούμε  ένα ποσοστό που ξεπερνά το 50% στον τομέα της αξιοπιστίας ως ικανότητα.  
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8. Ενδιαφέρον στην ανάπτυξη ICT ικανοτήτων   

 

Αναλύοντας το γράφημα 8 μπορούν να παραχθούν κάποιες ειδικές παρατηρήσεις. Σύμφωνα με τις 
στατιστικές, η πλειοψηφία αυτών που απάντησαν ότι επιθυμούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους 
ικανότητες. Σε όλες τις χώρες, το ποσοστό αυτών που απάντησαν ότι τους ενδιαφέρουν οι ψηφιακές 
τους ικανότητες, είναι πολύ υψηλότερο από αυτών που απάντησαν ότι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον 
για αυτό. Εκτός του Βελγίου και της Ελλάδος, όπου το χάσμα είναι  αξιοσημείωτα λιγότερο.   
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9. Πεδία ενδιαφέροντος 

 

 

 

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τις στατιστικές, η πλειοψηφία αυτών που απάντησαν θέλουν να 
ασχοληθούν με την τοπική παραγωγή φαγητού, και τις δραστηριότητες εστίασης. Στην Ιρλανδία, 53 
άτομα που απάντησαν το ερωτηματολόγιο ενδιαφέρονται για  την ιστορική περιήγηση και 
καθοδήγηση. 
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10. Χρηματοδότηση Ανάπτυξης 

 

 

Γενικά, στο τομέα πληροφοριών των συμμετεχόντων, οι άνθρωποι που απάντησαν το 
ερωτηματολόγιο, δεν γνωρίζουν, για τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις ή προγράμματα  
χρηματοδότησης ανάπτυξης.   

 

4.3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  
Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στόχου, η οποία εξετάστηκε για αυτή την έρευνα ήταν αυτή των 
ενήλικων εκπαιδευτών και των ενδιαφερόμενων μερών. 

4.3.1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Ο τομέας απασχόλησης  των ερωτηθέντων είναι οι ιδιωτικές εταιρείες και ο τουριστικός τομέας.  Οι 
δραστηριότητες οι οποίες   είναι κομμάτι του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνουν δερμάτινές 
χειροποίητες δημιουργίες, σουβενίρ και εποχιακά προϊόντα, καταστήματα, σχολεία και 
μελισσοκομική. Ο τουριστικός τομέας σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες όπως τα 
καταλύματα ξενοδοχείων και την εστίαση.  
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Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι πολλές τοπικές επιχειρήσεις μπορούν 
αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα μετά την πανδημία του COVID 19 από  αυτές που έχουν τις 
ικανότητες να επανασχεδιάσουν τους στόχους τους, θα μπορέσουν να επιβιώσουν.  

Η κυκλική οικονομία και η μείωση του φόρου είναι κάποιες από τις λύσεις που η ομάδα στόχος  
θεωρεί  αποτελεσματικές. Είναι σημαντικές στο να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν την τοπική 
επιχειρησιακή κοινότητα. Η χρηματοδότηση ανάπτυξης για τοπικούς παραγωγούς και η προώθηση 
των δραστηριοτήτων τους φαίνεται να είναι μία καλή ιδέα για τους περισσότερους από τους 
ερωτηθέντες.  

Τα αποτελέσματα ανέφεραν και την οικονομική ευθραυστότητα πολλών μικρών επιχειρήσεων και το 
σημαντικό αντίκτυπο του COVID 19 που είχε  σε αυτές τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που 
επηρεάστηκαν περισσότερο είναι ο τομέας της φιλοξενίας και ο πολιτιστικός τομέας. Οι ΤΠΕ παρέχουν 
εργαλεία και προσφορές για την ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού έτσι ώστε να λειτουργήσει με έναν 
πιο εύκολο τρόπο και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες από τη στιγμή που παρέχει περισσότερη αξία 
στα τουριστικά προϊόντα.  

Ο τουρισμός, η τοπική γαστρονομία και η χειροτεχνική εργασία  θεωρούνται ότι απαιτούν βελτίωση 
σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουν και πως αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να προαχθούν στο 
δημόσιο και να ενωθούν με τις παροχές υπηρεσιών.  Σε ότι αφορά την εστίαση και τα καταλύματα, οι 
εξοχικές δραστηριότητες μπορούν να συσχετιστούν με αυτές. 

4.3.2 ΙΤΑΛΙΑ 

Γενικά  στην Ιταλία τα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίζονται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
αποτυγχάνουν εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας και μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις συνεχίζουν.  Η 
χρήση των ΤΠΕ και τα ψηφιακά εργαλεία θεωρούνται σημαντικά για το μέλλον όσο και για το παρόν.   

Παρόλα αυτά,  η βιωσιμότητα και ο σεβασμός για το περιβάλλον θεωρούνται επίσης σημαντικά 
θέματα για τις νέες επιχειρήσεις. Κάποιοι πιστεύουν ότι η σημαντική υποστήριξη πρέπει να παρέχεται 
από την κυβέρνηση η οποία υποτίθεται ότι μπορεί να παρέχει χρήματα έτσι ώστε να βοηθήσει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητες τους μετά τη πανδημία. 

Το 99% απάντησε ναι  και το 1% απάντησε ναι ή όχι που σημαίνει ότι οι ψηφιακές συσκευές μπορούν 
να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τον τουρισμό μόνο τμηματικά σε πραγματικό χρόνο.  Οι ΤΠΕ ήταν  
και παραμένουν σημαντικές τόσο πριν αλλά και μετά την πανδημία. Ο τουρισμός θα πρέπει να 
ανακάμψει και να του δοθεί μία νέα εικόνα η οποία θα περιέχει τη βιωσιμότητα και την  πράσινη 
καινοτομία. 
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4.3.3 ΒΕΛΓΙΟ 

Απαντήσεις δόθηκαν από 10 ανθρώπους που απασχολούνται στους τομείς της ασφάλειας, των 
πανεπιστήμιων,  της ζυθοποιίας, και των καλλιεργειών.  Οι υπόλοιποι είναι ενεργοί στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της γεωργίας, της γαστρονομίας  και της ποτοποιίας, στις οικονομικές υπηρεσίες και 
στον τουρισμό. 

Στην ερώτηση πως προβλέπει η ομάδα στόχου μας την κρίση του κορονοϊού για τις επιχειρήσεις, οι 
περισσότερες από τις απαντήσεις επικεντρώνονται στο κλείσιμο των  διάφορων επιχειρήσεων. 
Υπάρχει χαμηλή πεποίθηση ότι θα μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να ανακάμψουν και να 
συνεχίσουν να υπάρχουν στο μέλλον, σύμφωνα  με τα ευρήματα της έρευνας. Ένας από τους  
συμμετέχοντες βλέπει νέες ευκαιρίες αν πραγματοποιηθούν ορθές κινήσεις που σχετίζονται με 
κύκλους μικρότερης παραγωγής για τις τοπικές επιχειρήσεις.  

Οι συμμετέχοντες καταγράφουν την οικονομική υποστήριξη αρκετές φορές, βοήθεια από την 
κυβέρνηση, εκπαίδευση και μάθηση σε τομείς πού το εργατικό δυναμικό δεν διαθέτει, όπως το πεδίο 
των  ΤΠΕ και των νέων τεχνολογιών, προώθηση και  δικτυακές εταιρείες είναι παράγοντες που θα 
υποστηρίξουν την οικονομία της περιοχής  έτσι ώστε να επανέλθει.  

Υπηρεσίες τουρισμός, καλλωπισμός και εκγύμναση, οτιδήποτε δεν θεωρείται απαραίτητο, μικρές 
επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ελαστικές στο να προσαρμοστούν ή είναι απούσες από τα 
ψηφιακά μέσα αποτελούν τους οικονομικούς τομείς / επιχειρήσεις που θεωρούνται ότι έχουν 
επηρεαστεί περισσότερο από τον πανδημία.   

Οικονομική υποστήριξη, αποταμιεύσεις με ένα σταθερό πελατολόγιο θεωρούνται βασικοί 
παράγοντες οι οποίοι θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη. Εκτός από αυτό οι μικρές και τοπικές 
επιχειρήσεις αυτές που δείχνουν ελαστικότητα στην καινοτομία  και οι τομείς οι οποίοι βοηθούν την 
κυκλική οικονομία και τις τοπικές υποδομές περικλείοντας νέους τρόπους διάδοσης και δικτύωσης 
αναφέρονται σαν αυτοί που θα επιβιώσουν.  

Πολλοί συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι ΤΠΕ  μπορούν να βοηθήσουν  τον τουρισμό να αναστηλωθεί 
μετά την κρίση της πανδημίας. Λεπτομερώς, προτείνουν διαδικτυακές πωλήσεις, στρατηγικές 
μάρκετινγκ και  εικονικές περιηγήσεις έτσι ώστε να ελκύσουν περισσότερους τουρίστες και να τους 
πληροφορήσουν για την τοπική κληρονομιά.  Επίσης ντόπιοι ηθοποιοί ζητούνται για την προώθηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό να αναπτύξουν το ενδιαφέρον για αυτήν. Τα εργαλεία των 
ΤΠΕ προτείνονται έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες για τη συλλογική  βάση δεδομένων 
κληρονομιάς.  Οι ενέργειες αυτές μπορούν να ενισχύσουν τις  οικονομικές δραστηριότητες στην 
περιοχή (καταλύματα εστίαση δραστηριότητες) και να δημιουργήσει μία μάρκετινγκ στρατηγική.  

Οι υπηρεσίες,  τις οποίες οι συμμετέχοντες προτείνουν ότι χρειάζονται ενίσχυση περιέχονται στον 
τουρισμό, στις συγκοινωνίες και στις υποδομές (όπως υποδομές ΤΠΕ). Η σημασία της ζωής στο χωριό,  
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οι κοινωνικές υπηρεσίες,  οι κοινωνικές κτιριακές δραστηριότητες,  και η  διατήρηση της κληρονομιάς 
αναφέρονται σαν επίσης μία υποστήριξη για τους καλλιτέχνες και χειροτέχνες. Ένας από του 
συμμετέχοντες αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας μόνιμης εποπτείας για την αναβάθμιση της 
κληρονομιάς, και της σύνδεσης της με τις τοπικές οικονομικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας 
ψηφιακά εργαλεία για εθελοντές κατοίκους έτσι ώστε να μοιραστούν τη γνώση τους σε σχέση με την 
τοπική κληρονομιά. Ο Συμμετέχων είναι ένας ενδιαφέρων συνέταιρος, για το δικό μας έργο SMART 
VILLAGE. 

4.3.4 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Οι τομείς οι οποίοι επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία, περιλαμβάνουν τον πολιτιστικό 
και δημιουργικό τομέα με επίκεντρο τον τουρισμό, την προαγωγή των τεχνών όπως επίσης και 
τοπικών επιχειρήσεων οι οποίες έκλεισαν εξαιτίας του παγκόσμιου lockdown (τράπεζες, καλοί 
πωλητές , εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία και τα λοιπά). 

Οι πιο πολλές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε μια υψηλά 
ανταγωνιστική κλειστή και χωρίς ταξίδια αγορά. Εξαίρεση οι επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 
εργαλεία ΤΠΕ.  

Ο ρόλος των ΤΠΕ στον τοπικό τουρισμό θεωρείται  κρίσιμος αφού υπάρχουν αρκετές λύσεις οι οποίες 
μπορούν να προσφερθούν για να βελτιωθεί η κατάσταση στην  τουριστική βιομηχανία. Αυτές 
περιέχουν το διαδικτυακό εμπόριο, το διαδικτυακό μάρκετινγκ, την αυτοματοποίηση της διοίκησης 
επιχειρήσεων και ακόμα και την χρήση των επιδράσεων του gaming για την προώθηση του 
διαδικτυακού τουρισμού και την ανάπτυξη του.  

Για να επιβιώσουν σε αυτή την κρίση οι επιχειρήσεις απαιτούν οικονομική και τεχνολογική 
υποστήριξη σε σχέση με χρηματοδοτήσεις και ψηφιακές υποδομές. Η  εκπαίδευση στο πώς να 
αλλάξουν ψηφιακά τις εταιρείες τους είναι επίσης απαραίτητη. 

4.3.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Οι περισσότεροι μέτοχοι συμφωνούν ότι το πιο σημαντικό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει την οικονομία, 
όχι μόνο στις τοπικές επιχειρήσεις,  αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, θα είναι το άνοιγμα όλων των 
δραστηριοτήτων κάτω από αυστηρούς και ακριβείς ελέγχους. Το τελευταίο είναι σημαντικό γιατί το 
άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων,  ακολουθώντας όλες τις συστάσεις, θα κρατήσει όλους τους 
τομείς της οικονομίας σε μία περιορισμένη κατάσταση που είναι προτιμότερο από το να είναι τελείως 
κλειστοί. Οι όροι και οι συνθήκες πρέπει να έχουν συστηθεί  με την σωστή σειρά και στον κατάλληλο 
χρόνο, και αυτό θα βοηθήσει στην οργάνωση των επιχειρηματιών και υπηρεσιών. Κατά αυτό τον 
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τρόπο όλοι οι μέτοχοι θα μπορούν να προετοιμάσουν, δεχτούν, και να προχωρήσουν με τις 
απαιτούμενες ενέργειες εγκαίρως και να οργανώσουν την εργασία τους καλύτερα.  

Οι άνθρωποι επιθυμούν να ταξιδέψουν και να ενεργοποιηθούν τώρα, αν ήξεραν ποιοι θα είναι οι 
κανόνες. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα είναι τόσο ρευστά που οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται και δεν 
έχουν το κίνητρο να υπακούσουν στα μέτρα.  

Ένα άλλο μέτρο το οποίο αναφέρθηκε από πολλούς  μετόχους ήταν η οικονομική βοήθεια. Οι μέτοχοι 
συμφωνούν ότι η απάντηση της κυβέρνησης πρέπει να είναι πιο έγκαιρη, αυτό σημαίνει γρηγορότερη 
και υψηλότερη εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας. Αυτή θα πρέπει να κατανεμηθεί σε όλες τις 
περιοχές όχι μόνο στην οικονομία αλλά και  στον πολιτισμό, τη γεωργία κλπ. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
δεν μπορούσαν να δουλέψουν ή δεν τους επιτρεπόταν να δουλέψουν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, πρέπει να τους γίνει παροχή οικονομικής βοήθειας και ασφαλιστικής συνεισφοράς. 
Κάποιες εταιρείες οι οποίες παρέμειναν ανοιχτές επίσης δυσκολεύονται. Συνεπώς η κάλυψη αυτών 
των κοστών που θα βοηθήσει αυτές τις εταιρείες να επιβιώσουν και να συντηρήσει την απασχόληση 
είναι σημαντική. (Σταθερά κόστη και κόστη εργασίας). 

Οι τρεις σημαντικές επιλογές οι οποίες επιλέχτηκαν από όλους τους μετόχους , ήταν ο τουρισμός η 
εστίαση και ο πολιτισμός. Αυτοί ήταν  οι τομείς οι οποίοι δεν ήταν διαθέσιμοι στο κοινό για την 
περισσότερη χρονική διάρκεια επειδή οι κυβερνήσεις δεν τους επέτρεψαν να ανοίξουν.  

Οι μέτοχοι συμφώνησαν ότι όλοι οι τομείς θα ξανά αναπτυχθούν. Ο κόσμος επιθυμεί να ταξιδέψει 
ξανά και να γυρίσει πίσω στην κανονικότητα. Επί του παρόντος όλοι θέλουν να ταξιδέψουμε να πάμε 
σε ένα εστιατόριο για ένα φαγητό ή καφέ ή να πάμε σε μία συναυλία. Η ερώτηση παρόλα αυτά είναι 
πόσο γρήγορη η ανάπτυξη θα είναι, και αν όλοι οι τομείς θα είναι ικανοί να αναπτυχθούν με την ίδια 
ταχύτητα  

Οι περισσότεροι μέτοχοι συμφωνούν ότι οι ΤΠΕ μπορεί να ενισχύσουν τον τοπικό τουρισμό καθώς η 
τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστεί το αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας  αναπτύσσοντας 
τα προϊόντα και  παρουσιάζοντας τα σε μία ευρύτερη γκάμα ανθρώπων π.χ. διαδικτυακά και αυτό 
μπορεί να είναι σημαντικό  στο να έλκει νέους  επισκέπτες. Αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες πρόσφεραν 
τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά  είχαν κάποιο εισόδημα ακόμα και κατά τη διάρκεια του ολικού 
lockdown.  

Σε ότι αφορά τον τουρισμό είναι δυνατή η επαφή με τους πιθανούς επισκέπτες οι οποίοι θα 
ξεκινήσουν να εξερευνούν λιγότερο γνωστά κρυμμένα διαμάντια του τοπικού περιβάλλοντος μετά το 
τέλος της πανδημίας. Αυτοί που εργάζονται στον τουριστικό τομέα ήδη παρατηρούν κάποιες θετικές 
αλλαγές στην ελαστικότητα μεταξύ των κοινοτήτων  και περιοχών.  

Οι μέτοχοι είχαν πολλές προτάσεις όταν απάντησαν στην παραπάνω ερώτηση. Θεωρούν ότι πολλές 
υπάρχουσες υπηρεσίες χρειάζονται βελτίωση όπως η ποιότητα των υπηρεσιών, η προώθηση των 
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επιχειρήσεων, η σύνδεση με άλλους πάροχους υπηρεσιών κλπ. Κάποιες είναι ήδη επιτυχημένες στην 
ένωση παροχής τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών επειδή συνεργάζονται με το κέντρο τουριστικών 
πληροφοριών  δημιουργούν νέα τουριστικά προϊόντα και έχουν μία καλύτερη προώθηση μαζί. Επίσης 
προσφέρουν καλές εμπειρίες οι οποίες είναι ποιοτικά προετοιμασμένες. 

 

4.3.6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Δέκα άνθρωποι απάντησαν το ερωτηματολόγιο των ενδιαφερόμενων μερών, πέντε από αυτούς είναι 
αντιπρόσωποι ΜΚΟ , δύο από αυτούς από την δημόσια διοίκηση και ένας από αυτούς από εταιρεία 
ένας από εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένας από ταξιδιωτικό πρακτορείο. Είναι ενεργοί στον τομέα των 
δημόσιων πολίτικων, τοπικής κυβέρνησης, τουρισμού και πολιτισμού, υπηρεσιών διοίκησης, 
πολιτιστικού τουρισμού, ΜΚΟ, τουριστικών υπηρεσιών, υποστήριξης επιχειρήσεων, υπηρεσίες 
υποστήριξης επιχειρήσεων και εκπαίδευση   

  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησαν ότι παρατήρησαν τις αρνητικές συνέπειες στις τοπικές 
επιχειρήσεις ειδικά όσες λειτουργούν στον τουριστικό τομέα. Παρόλα αυτά δύο συμμετέχοντες  
προβλέπουν  νέες ευκαιρίες μέσα στην κρίση καθώς και την πρόοδο της επιχείρησης σε σχέση με την 
ψηφιοποίηση, τον εκσυγχρονισμό  και ελαστικότητα.  

Οι πιθανές δραστηριότητες που ευνοούν την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, που προτάθηκαν από 
τους συμμετέχοντες στην έρευνα, περιλαμβάνουν: κοινές στρατηγικές μάρκετινγκ, παροχή 
διαδικτυακής κατάρτισης, διαβουλεύσεις, διαδικτυακά σεμινάρια, κοινές ταξιδιωτικές υπηρεσίες και 
ιδέες για καινοτόμα προϊόντα, μετάβαση της επιχείρησής τους σε διαδικτυακό περιβάλλον και, εάν 
είναι δυνατόν, οργάνωση και διεξαγωγή φόρουμ σταδιοδρομίας για την πρόσληψη εργαζομένων, 
οργάνωση φεστιβάλ, παρουσίαση τοπικών ευκαιριών για τουρισμό, καθώς και την περιοχή ως 
τουριστικό προορισμό μετά την πανδημία, με κοινές ταξιδιωτικές υπηρεσίες και ιδέες για καινοτόμα 
προϊόντα, μειώνοντας μέρος των πληρωμών της επιχείρησης στον προϋπολογισμό και την άμεση 
οικονομική βοήθεια. 
  

Όλοι οι ερωτηθέντες είναι ομόφωνοι στην άποψη ότι ο τομέας του τουρισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των τομέων του όπως: εστιατόρια, εστίαση, πάρτι, καθώς και οι σχετικοί 
τομείς - μεταφορές, ψυχαγωγία κ.λπ.) είναι ο αισθητά πιο επηρεαζόμενος τομέας  από την κρίση του 
κορονοϊού. 
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Ταυτόχρονα, οι τομείς που διαθέτουν τις δυνατότητες να αναπτυχθούν ξανά και να δημιουργήσουν 
μια νέα εποχή επιχειρήσεων, οι απαντήσεις κατανέμονται κυρίως μεταξύ του τουρισμού και των 
σχετικών τομέων και των ΤΠΕ, του διαδικτυακού εμπορίου, της υποστήριξης πελατών και των 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών. 
  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι δυνατότητες των ΤΠΕ μπορούν  να βοηθήσουν τον 
τοπικό τουρισμό να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, μεταξύ άλλων στον τομέα 
του μάρκετινγκ και της παροχής πληροφοριών, απτής παρουσίας και διαδικτυακής διαφήμισης, 
πλατφόρμες προώθησης και πληροφόρησης, εφοδιαστικής, παρακολούθησης ροών ανθρώπων και 
προσφορών μεμονωμένες υπηρεσίες, εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας. Φυσικά, ορισμένοι είναι 
σκεπτικοί και βλέπουν τον τουρισμό στην παραδοσιακή του μορφή ή πιστεύουν ότι οι ΤΠΕ μπορεί να 
είναι χρήσιμες για την ανάκαμψη του τομέα μετά το τέλος της πανδημίας. 
  

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πιστεύουν καταρχάς ότι ο (τοπικός) τουρισμός πρέπει να προωθηθεί σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς και η παραγωγή βιολογικών τροφίμων, οι παραδοσιακοί τομείς της περιοχής 
- εταιρείες που εργάζονται στον τομέα της υλοτομίας και της ξυλουργικής, του φαρμακείου, της 
χημείας, του τουρισμού, βιομηχανία ρούχων και μηχανολογία τεχνίτες από όλους τους τομείς και 
εταιρείες στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής. 
 

 

4.3.7 ΕΛΛΑΔΑ 

Καθένας από τους μετόχους, εργάζεται σε διαφορετικούς τύπους οργανισμών. Εργάζονται στον τομέα 
των καταστημάτων λιανεμπορίου, ένα μουσείο, ένα κέντρο αισθητικής, ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο, 
και η πλειοψηφία από αυτούς στον τομέα των ξενοδοχείων.  

Ο τομέας που κυριαρχεί είναι ο ιδιωτικός και εκείνος του τουρισμού. Οι δραστηριότητές τους οι 
οποίες είναι ένα τμήμα του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβάνονται σε χρυσοχοεία, κέντρα αισθητικής, 
προϊόντων εποχικών καταστημάτων. Ο τουριστικός τομέας περιλαμβάνει κυρίως δραστηριότητες οι 
οποίες σχετίζονται με τη βιομηχανία των ξενοδοχείων και την εστίαση.  

Για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν δραστηριότητες στον τομέα των ξενοδοχείων, του λιανικού 
εμπορίου και των τροφίμων, το επίπεδο βιωσιμότητάς τους, ο ρόλος τους στην προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και του χαρακτήρα της περιοχής, καθώς και ο βαθμός κοινωνικής ευθύνης 
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είναι μερικοί από τους τρόπους που οι άνθρωποι  και οι οργανισμοί της περιοχής μπορούν να 
συμμετέχουν στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα. 
  

Οι τομείς οι οποίοι επηρεάστηκαν περισσότερο εξαιτίας της κρίσης, και οι οποίοι χρειάζονται 
ιδιαίτερη προσοχή για το  πώς θα  ανακάμψου είναι: ο τουρισμός, η εστίαση και το ευρύτερο κομμάτι 
του λιανεμπορίου το οποίο δίνει έμφαση στο ρουχισμό και στα υποδήματα.  

Αναλυτικότερα, η πανδημία αναμένεται να οδηγήσει στην απώλεια περισσότερων από ενός  
εκατομμυρίου θέσεων εργασίας στον τουρισμό. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό 
αναμένεται να είναι κατά πολύ πιο δύσκολες από την οικονομική κρίση του 2008. 
 

Οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν την τοπική τουριστική ανάπτυξη να αντιμετωπίσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις  που προκάλεσε ο κορονοϊός. Ο τοπικός τουρισμός επηρεάζεται από το νέο επιχειρηματικό 
περιβαλλοντικό μοντέλο που δημιουργεί η ανάπτυξη των  ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ παρέχουν εργαλεία και 
επιτρέπουν στην ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού να λειτουργεί με ευκολότερο τρόπο και να 
δημιουργεί νέες ευκαιρίες, καθώς παρέχουν μια επιπλέον αξία στα τουριστικά προϊόντα. 
 

Πιστεύουν ότι σύμφωνα με την επικράτειά τους, οι κοινοτικές υπηρεσίες που θα ήθελαν να 
ενδυναμώσουν αφορούν την υγεία, τον καθαρισμό, τον πολιτισμό, τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας, την 
τοπική παραγωγή τροφίμων και την τοπική αγορά. Αυτοί οι τομείς θεωρούνται εκείνοι που απαιτούν 
βελτίωση όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρουν ή δεν διαθέτουν, σχετικά με τον τρόπο 
προώθησης των υπηρεσιών στο κοινό και συνδεδεμένους πάροχους υπηρεσιών. Σύμφωνα με την 
εστίαση και τη διαμονή, ένας άλλος τομέας είναι οι υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς ορισμένα μέρη, 
όπως τα νησιά, έχουν απελπιστική ανάγκη για καλύτερη δημόσια συγκοινωνία 
 

4.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ   
α) Πού εδρεύει ο οργανισμός σας; 

Τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη βρίσκονται στη χώρα κατοικίας τους, εκτός από αυτούς που 
απάντησαν από την Ιρλανδία, οι οποίοι βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη. 

β) Για τι είδους οργανισμό εργάζεστε; 
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Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος εργάζεται για έναν διαφορετικό τύπο οργανισμού. Εργάζονται στους 
τομείς: συμβουλευτικών πρακτορείων, τοπική κοινωνία, κοινότητα, επικουρική δραστηριότητα σε 
φάρμα, ιδιωτικό ινστιτούτο, κέντρο τουριστικών πληροφοριών, τουριστική φάρμα, δημόσιο ίδρυμα, 
τουριστικό πρακτορείο, και εθελοντικό οργανισμό ο οποίος ασχολείται με πολιτιστικά ιστορικά και 
φυσικά θέματα. 

γ) Ποιος είναι ο τομέας εφαρμογή σας; 

Οι τομείς που επικρατούν μεταξύ των ενδιαφερομένων είναι ο δημόσιος τομέας και ο τουρισμός. Οι 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του τουρισμού είναι η διοργάνωση 
εκδηλώσεων, η επεξεργασία της τοπικής εφημερίδας και η εργασία σε μουσεία. Άλλοι τομείς που 
αναφέρθηκαν ήταν η γεωργία (είτε η περιοχή επεξεργασίας προϊόντων είτε η στέγαση), η τοπική 
κοινότητα και ο εθελοντισμός. Μπορούμε επίσης να βρούμε άλλους τομείς δραστηριοτήτων όπως η 
κατάρτιση και η εκπαίδευση, η έρευνα και η ανάπτυξη, οι κοινωνικές πρωτοβουλίες, οι ΤΠΕ και το 
ανθρώπινο δυναμικό. 
 

δ) Πώς προβλέπεται η κατάσταση των τοπικών επιχειρήσεων  μετά την κρίση του κορονοϊού; 

Η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται, ειδικά σε τομείς όπως ο τουρισμός και οι επιχειρήσεις 
εστίασης που είχαν σταματήσει πριν από μήνες. Μερικά εστιατόρια πιθανότατα θα κλείσουν οριστικά 
και η επιχείρηση των ταξιδιωτικών γραφείων είναι επίσης αμφισβητήσιμη. Πολλές μετρήσεις έπρεπε 
να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Πολλές εταιρείες και 
επιχειρηματίες διατήρησαν εν μέρει τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της επιδημίας, αλλά 
ακόμη περισσότερες από αυτές περιμένουν να τελειώσει η κρίση και οι μετρήσεις για να ξεκινήσουν 
εκ νέου τις επιχειρήσεις τους. Ταυτόχρονα, σε τομείς με δυνατότητες να αναπτυχθούν ξανά και να 
οδηγήσουν μια νέα εποχή επιχειρήσεων, οι απαντήσεις κατανέμονται κυρίως μεταξύ του τουρισμού 
και των σχετικών τομέων και των ΤΠΕ, του διαδικτυακού εμπορίου, της υποστήριξης πελατών και των 
υπηρεσιών ταχυμεταφορών. 
Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είπαν ότι η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων θα επιταχύνει 
την ανάκαμψη μετά την κρίση του κορονοϊού. 
 
ε) Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι τομείς οι οποίοι  επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση του 
κορονοϊού; 
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Ο τουριστικός τομέας ο οποίος περιλαμβάνει κυρίως δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη 
βιομηχανία των ξενοδοχείων και της εστίασης είναι ο τομέας που επηρεάστηκε περισσότερο σε όλες 
τις χώρες. Στη Βουλγαρία όλοι όσοι απάντησαν, ανέφεραν  τις τουριστικές επιχειρήσεις σαν τον τομέα 
που επηρεάστηκε περισσότερο από την κρίση. Επίσης τοπικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις οι οποίες 
δεν ήταν ελαστικές στο να προσαρμοστούν επηρεάστηκαν. Ο πολιτιστικός και ψυχαγωγικός τομέας 
επίσης υπέφερε αρκετά από τους περιορισμούς του lockdown. 

στ) Ποιοι πιστεύετε ότι θα είναι οι τομείς οι οποίοι θα αναπτυχθούν ξανά και θα ηγηθούν στη νέα 
εποχή των επιχειρήσεων; 

Οι επιχειρήσεις που ανακάμπτουν και έχουν τη γνώση να προσαρμοστούν είναι εκείνες που οι 
ενδιαφερόμενοι πιστεύουν ότι θα αναπτυχθούν ξανά. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι οι τοπικές 
επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι 
ενδιαφερόμενοι συμφωνούν ότι όλοι οι τομείς θα ανακάμψουν. Οι άνθρωποι επιθυμούν να 
ταξιδέψουν ξανά και να επιστρέψουν στον «κανονικό» τρόπο ζωής. Προς το παρόν, όλοι θέλουμε να 
ταξιδέψουμε, να πάμε σε ένα εστιατόριο για μεσημεριανό γεύμα, καφέ ή σε μια συναυλία. Το 
ερώτημα είναι, πόσο γρήγορα θα επιτευχθεί η ανάπτυξη και αν όλοι οι τομείς θα μπορέσουν να 
αναπτυχθούν ομοιόμορφα γρήγορα. 
 

ζ) Πιστεύετε ότι οι ΤΠΕ μπορούν  να βοηθήσουν τον οικοτουρισμό να αντιμετωπίσει το αρνητικό 
αντίκτυπο της κρίσης του κορονοϊού; Αν ναι πώς;   

Η ομάδα -στόχος από όλες τις χώρες των εταίρων πιστεύει ότι ο ρόλος των ΤΠΕ στον Τουρισμό είναι 
καθοριστικός. Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει στις τοπικές επιχειρήσεις να στοχεύουν ένα 
παγκόσμιο κοινό. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην υπέρβαση των αρνητικών επιπτώσεων μιας 
πανδημίας με την έννοια ότι ήταν δυνατή η ανάπτυξη προϊόντων καθώς και η παρουσίασή τους σε 
έναν ευρύτερο κύκλο ανθρώπων (διαδικτυακά κ.λπ.), κάτι που μπορεί να είναι σημαντικό για την 
προσέλκυση νέων επισκεπτών. Όσες επιχειρήσεις προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο (π.χ. 
ηλεκτρονικά καταστήματα) είχαν κάποιο εισόδημα ακόμη και κατά τους μήνες του συνολικού 
κλειδώματος. Στον τομέα του μάρκετινγκ και της παροχής πληροφοριών, απτής παρουσίας και 
διαδικτυακής διαφήμισης, πλατφόρμες προώθησης και πληροφόρησης, εφοδιαστικής, 
παρακολούθησης ροών ατόμων και προσφοράς ατομικών υπηρεσιών, υλοποίησης εικονικής 
πραγματικότητας, οι ΤΠΕ είναι πολύ σημαντικές. 
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η) Σκεπτόμενοι την περιοχή σας, ποιες είναι οι υπηρεσίες οι οποίες θα θέλατε να βελτιώσετε;  

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν πολλές προτάσεις απαντώντας σε αυτήν την ερώτηση. Οι δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τον τουρισμό και η προώθηση τοπικών παραγωγών είναι αυτές που μπορούν να 
βρεθούν σε κάθε χώρα. Ταμεία/Οικονομική υποστήριξη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που 
περιλαμβάνει επίσης εργαλεία και τεχνολογικούς πόρους και για τοπικές επιχειρήσεις για την 
ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Ορισμένοι έχουν ήδη επιτύχει να ενώσουν τους τοπικούς 
πάροχους αγαθών και υπηρεσιών επειδή συνεργάζονται με το TIC (κέντρο τουριστικών 
πληροφοριών). Δημιουργούν νέα τουριστικά προϊόντα και έχουν καλύτερη προβολή μαζί 
 

5. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η γνώση των ψηφιακών ικανοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί μία 
πρόκληση για όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Οι περισσότεροι από τους ενήλικες που ερωτήθηκαν, σκοπεύουν να αναπτύξουν ικανότητες όπως σε 
τομείς ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους, όπως η μαγειρική, οι υπαίθριες δραστηριότητες, η φύση, 
και θεωρούν την ιδέα της ανάπτυξης των ψηφιακών ικανοτήτων τους ως μία καλή ευκαιρία. Αυτό 
αποδεικνύει ότι σκοπεύουν να βελτιώσουν το δικό τους επίπεδο στον ψηφιακό κόσμο.  

Γενικά όλα τα μέλη των ομάδων- στόχου έχουν ένα μέτριο επίπεδο εμπειριών ως προς τις ΤΠΕ, 
δεδομένο που συσχετίζεται με το επίπεδο σπουδών τους.  

Επίσης  σε κάθε χώρα-εταίρο παρατηρήθηκε ότι η πληροφόρηση σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις 
τοπικής ανάπτυξης είναι πολύ περιορισμένη σε όλες τις χώρες.  

Κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες κρίνονται ως πιο σημαντικές σε σχέση με άλλες, όπως η ομαδική 
εργασία ή η αποτελεσματική επικοινωνία. Ένα ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχουν 
περιορισμένη ικανότητα στον τομέα των πιο συγκεκριμένων ικανοτήτων όπως στην επίλυση 
διαφωνιών.  

Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού χρειάζεται την ικανότητα παροχής μιας νέας και αλλαγμένης 
εικόνας, είναι μία οικονομική πρόκληση τόσο ιδιαίτερη, όσο είναι και αυτή η περίοδος που ζούμε.    

Αυτή η έρευνα μπορεί να βοηθήσει αγρότες οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον αγροτικό 
τουρισμό, έτσι ώστε να κάνουν πιο αποτελεσματική τη χρήση της διαθέσιμης υποδομής του 
αγροτικού τουρισμού και επίσης μπορεί να βοηθήσει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα 
προϊόντων αγροτικού τουρισμού. Όλο αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μεγαλύτερη  ικανοποίηση 
των τουριστών.  
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Οι ομάδες-στόχοι από όλες τις χώρες των συνεταίρων πιστεύουν ότι ο ρόλος των ΤΠΕ στον τουρισμό 
είναι κρίσιμος. Το διαδικτυακό εμπόριο επιτρέπει στις τοπικές επιχειρήσεις να στοχεύσουν σε 
παγκόσμιο κοινό. 

Μία σημαντική πρακτική εφαρμογή αυτής της έρευνας είναι η προώθηση του νέου τρόπου σκέψης 
και η υιοθέτηση μιας νέας επιχειρηματικής φιλοσοφίας που σχετίζεται με παγκοσμίως  
αναγνωρισμένες τάσεις που παρουσιάζουν νέα υποδείγματα σε επιπλέον οικονομικές αναπτύξεις 
μιας μάλλον απλής  προοπτικής  σε σχέση με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα .  

Σε ότι αφορά την ποικιλότητα σε κάθε χώρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η έρευνα μπορεί να 
είναι μία ορθή εκδοχή που σχετίζεται με τη σωστή χρήση των πλεονεκτημάτων του περιβάλλοντος και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και απαιτεί την απαραίτητη εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσμού 
μέσω καινοτομίας. 

6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

Χώρα 
Όνομα 

Οργανισμού 
Είδος Οργανισμού/ 

Τομέας Ενδιαφέροντος 
Είδος Οργανισμού/ Τομέας 

Ενδιαφέροντος 
Επικοινωνία 

Ρουμανία 

Asociația pentru 
Promovarea Văii 

Șomuzului 

Ένωση η οποία προάγει το 
χωριό Dolheștii Mici και τις 

γύρω περιοχές. 

Ένωση η οποία προάγει το χωριό 
την τοπική κοινωνία, οργανώνει 
τοπικές εκδηλώσεις για τους 
τουρίστες. 

0040756087821 

Primaria Targu Neamț Η κοινότητα του Targu 
Το αρμόδιο ίδρυμα του για 

αποφάσεις που αφορούν την 
κοινότητα και τα γύρω χωριά. 

Tg. Neamt Municipality 

Eugenia Niculescu Εκπαιδευτής στον τουρισμό Εκπαιδευτής στον τουρισμό 
niculescu_eugenia@yahoo.

com 

Βέλγιο 

Wallonië België 
Toerisme 

Vereniging 

Οργάνωση της προώθησης του 
τουρισμού στο en naar Wallonië 

en de Ardennes. 
 

j.henneke@wbtoerisme.nl 

Blue Turtles 
Development / Urban 

Living Lab Breda 

Επιχείρηση / Εκπαίδευση / 
Κυκλική Οικονομία 

Έργο πρωτοβουλιών με τοπικές 
επιχειρήσεις αγρότες και πολίτες 
από φοιτητές και επαγγελματίες 

tjebbe.will@blue-
turtles.com 

Kasbah du Toubkal 
Discover Ltd 

Αγροτικός τουρισμός / 
Βιώσιμος τουρισμός 

Λειτουργός βιώσιμου αγροτικού 
τουρισμού στο Μαρόκο κυρίως 

mike@discover.ltd.uk 
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στην περιοχή. 
www.kasbahdutoubkal.com 

Ιταλία 

MAG ΒΕΡΟΝΑ 
Κοινωνική συνεργασία για 
την αυτοδιαχείριση   

Η κοινή κοινωνία για την 
αυτοδιαχείριση, δημιουργήθηκε 
στη Βερόνα το 1978 από άντρες 

και γυναίκες οι οποίοι είχαν 
κοινά πιστεύω σε ότι αφορά την 
οικονομία την αλληλεγγύη και 

τους νέους τρόπους της 
αυτοδιαχειριζόμενης εργασίας. 
Σήμερα αυτή η κοινότητα έχει 
γίνει ένα ενωτικό δίκτυο για 

περίπου 400 κοινωνικές 
επιχειρήσεις συνεργασίες 

ενώσεις ιδρύματα και επιτροπές. 
Και για 250 άτομα σε σύνολο 

2300 ανθρώπων οι οποίοι 
εργάζονται σε διάφορους τομείς. 

Από υπηρεσίες φροντίδας στις 
οργανικές φάρμες, από ηθικής 

χρηματοδότησης για την 
παραγωγή κατασκευασμένων 
ειδών. Από το δίκαιο εμπόριο 
στις πολιτιστικές καλλιτεχνικές 

και νέου τρόπου ζωής 
δραστηριότητες. 

https://magverona.it/ 

 

info@magverona.it 

GEA ONLUS ΜΚΟ 

Η εκπαιδευτική περιβαλλοντική 
Ένωση δημιουργήθηκε με την 

επιθυμία να ενώσει τη γνώση και 
την αφοσίωση διαμέσου της 

προώθησης των δραστηριοτήτων 
στο σχολικό επίπεδο και της 

ευαισθητοποίησης των πολιτών 
και των διοικήσεων. Η ένωση 

θέλει να εκπληρώσει τις ανάγκες 
για περισσότερη προσοχή και 

ευαισθητοποίηση σε θέματα που 
αφορούν τις φυσικές υποδομές, 
τα απόβλητα , τη γνώση για τα 

διαφορετικά οικοσυστήματα, την  
φυσική τροφή, την ανανεώσιμη 

ενέργεια, και την βιώσιμη 
ανάπτυξη της περιοχής. 

http://www.gea-
onlus.it/wp/ 

 

associazionegea@yahoo.it 



 
 

  

 

 

Erasmus+ Strategic Partnership - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 

[IO1 Ενημερωτική Μελέτη – Μεθοδολογικό πλαίσιο] 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
- 72 - 

AMENTELIBERA Πολιτιστική Ένωση 

Η ένωση μας δημιουργήθηκε το 
2008 με το σκοπό της 

προώθησης βιώσιμων τρόπων 
ζωής μέσω της δημιουργίας των 

εξωτερικών εμπειριών, και τα 
μονοπάτια περιβαλλοντολογικής 

εκπαίδευσης τα οποία 
βασίζονται στην εκπαίδευση των 

φυσικών πρακτικών. 

Με την πάροδο του χρόνου 
αυτοί οι στόχοι μεταφράστηκαν 

ως εκπαιδευτικά μονοπάτια 
δραστηριότητας για παιδιά και 
ενηλίκους μέσω εμπειριών, οι 

οποίες σχετίζονται με τις 
κοινότητες τον πολιτισμό και τα 

περιβάλλοντα των διαφόρων 
περιοχών στις οποίες ενεργούμε. 

Αυτό μας επιτρέπει να 
δημιουργήσουμε σχέσεις και να 

διαδώσουμε τη γνώση των 
ιταλικών τοπίων και περιοχών, 
τα αποτελέσματα της δουλειάς 
του ανθρώπου και της φύσης 

μέσα στους αιώνες. 

Οι προτάσεις μας αφορούν 
ανθρώπους να έχουν την 

περιέργεια για το τι βρίσκεται 
γύρω τους να είναι ανοιχτοί σε 

νέες εμπειρίες, να 
χρησιμοποιήσουν ένα νέο τρόπο 
παρατήρησης του κόσμου, και να 

αφήσουν τις παλιές τους 
συνήθειες μέσω πρακτικών και 

Παιδείας. 

https://www.viaggiamente
libera.it/ 

 

 

info@viaggiamentelibera.it 

Ιρλανδία Hearthands λύσεις   
Οργανισμός επιχειρησιακών 
και τεχνικών συμβούλων 

Σχεδιάζει αναπτύσσει και 
εφαρμόζει βιώσιμα μονοπάτια 
σε σχέση με την ψηφιοποίηση 

της εκπαίδευσης για διάφορους 
σκοπούς και διάφορες ομάδες 

στόχων. Με αυτό το μέσο 
αναπτύσσει τα δικά της ψηφιακά 

εργαλεία για τους 
εκπαιδευτικούς σκοπούς , οι 

οποίοι περιλαμβάνουν 

info@hearthands.solution 
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πλατφόρμες διαδικτυακής 
εκπαίδευσης , διαδικτυακά 

σοβαρά παιχνίδια,  και 
εφαρμογές εικονικής 

πραγματικότητας .Ο Οργανισμός 
αργότερα θα υποστηρίξει την 
τεχνική εφαρμογή του project 

και την ανάπτυξη των ψηφιακών 
εργαλείων. 

EKVASIS 
Κοινωνική υπηρεσία η οποία 

παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. 

Οι βασικές περιοχές που 
επικεντρώνεται ο οργανισμός 

είναι: ψηφιακό μάρκετινγκ 
προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη, ψηφιακές ικανότητες, 
απασχόληση, διαδικτυακή 

Δημοκρατία και κυκλική 
οικονομία. Ο οργανισμός επίσης 
χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία 
για να προωθήσει τις υπηρεσίες 
του (εικονική πραγματικότητα, 

τεχνητή νοημοσύνη κλπ) 

 

info@ekvasis.online 

Digicult 

Πολιτιστικός οργανισμός ο 
οποίος ειδικεύεται στον 
τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του 
βιώσιμου τουρισμού. 

Ο οργανισμός επιθυμεί να 
αξιοποιήσει την ict. Τεχνολογίες 

έτσι ώστε να προωθήσει 
πολιτιστικές δραστηριότητες οι 

οποίες σχετίζονται με 
πνευματική ιδιοκτησία, 

πολιτιστική κληρονομιά , 
περιβαλλοντολογική  και 

χρηματοδοτική βιωσιμότητα των 
εμπειριών και προϊόντων, 

δημόσια εκπαίδευση. 

info@digicult.team 

 

KOMICHA 

Εκπαιδευτικό κέντρο 
ενηλίκων το οποίο προκαλεί 

μαθητευόμενους από 
διαφορετικές ομάδες στόχου 

( ενήλικη χαμηλών 
ικανοτήτων από αγροτικές 
περιοχές μειονότητες κλπ) 

Ο οργανισμός παρέχει υβριδικά 
και αναγνωρισμένα 

προγράμματα για διάφορους 
σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με 

την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
ενηλίκων την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης τους σε 
διάφορα θέματα τα οποία 

σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, 
την προσωπική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη , 

info@ekvasis.eu 



 
 

  

 

 

Erasmus+ Strategic Partnership - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 

[IO1 Ενημερωτική Μελέτη – Μεθοδολογικό πλαίσιο] 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
- 74 - 

τη συνεχόμενη βελτίωση τους , 
και τις ισόβιες ευκαιρίες 

μάθησης κλπ 

Σλοβενία 

    

    

    

Βουλγαρία 

Desislava Dimitrova – 
training expert 

Οργανισμός υποστήριξης 
επιχειρήσεως 

Ο ειδικός εκπαίδευσης έχει 
ευρεία εμπειρία, σε 

εκπαιδευτικές ανάγκες, στην 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

μεθοδολογιών, και υλικών στον 
τομέα της επιχείρησης, το 

μοντέλο της ανάπτυξης, την 
επιχειρηματικότητα και την 

επώαση της κοινωνικής 
καινοτομίας. Ο ειδικός επίσης 

έχει πρακτική εμπειρία σε 
δραστηριότητες οι οποίες 

σχετίζονται με την αναβάθμιση 
ικανοτήτων του προσωπικού και 

της διοικήσεως μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, οι οποίες 

σχετίζονται με τον τομέα του 
τουρισμού. 

info@innobridge.org 

Nikolay Tsolev – 
tourism expert 

Οργανισμός Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων 

Ο τουριστικός εμπειρογνώμονας 
έχει πρακτική εμπειρία στη 
διεξαγωγή αναλύσεων και 
ερευνών στον τομέα του 

τουρισμού. Συμμετέχει επίσης σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται 

με την υποστήριξη και την 
προώθηση του τουρισμού. 

 

info@innobridge.org 

Ivanichka Yankova- 
policy maker 

Κοινότητα dwe 

Η κοινότητα εργάζεται ενεργά σε 
προγράμματα τα οποία 

σκοπεύουν στην ανάπτυξη και 
προώθηση του αγροτικού και 
οικολογικού τουρισμού στην 

περιοχή. 

info@innobridge.org 

Ελλάδα   George Kaplanis 
Ξενοδοχειακή Ένωση 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης 
Οι βασικοί σκοποί  συνδικάτου 
εκτός από τον εμπορικό ρόλο 
Ένωσης είναι η προώθηση και 

giorgoskap@gmail.com 
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αναβάθμιση των τουριστικών 
προϊόντων στην Κεφαλονιά και 

στην Ιθάκη. 

George Ntaikos 
Αγροτικό συνεργατικό 

συνδικάτο του Αγρινίου. 

Αυτή η συνεργασία είναι ενεργή 
στον διαδικαστικό τομέα των 

αγροτικών προϊόντων τα οποία 
παράγονται στην περιοχή. 

Επίσης έχουν υποκαταστήματα 
έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις 

ανάγκες των μελών και να έχουν 
την ικανότητα να επεμβαίνουν 

στην τροποποίηση της αγοράς σε 
ότι αφορά τις τιμές , αλλά επίσης 

και μέσω των στόχων στην 
παροχή ενός υψηλότερου 

οικονομικού εισοδήματος για 
τους παραγωγούς. 

ntaikos152@gmail.com 

Myrsini Rachani 
Κοινότητα Μυτιλήνης 

Λέσβου 

Σε συνεργασία με την ΕΤΑΛ Α.Ε η 
κοινότητα εφαρμόζει ένα πρόγρα 
το οποίο λέγεται Μέτρο 3. Αυτό 

αποτελείται από τέσσερις 
υποκατηγορίες έτσι ώστε να 
αναπτύξουν την περιοχή της 

Μυτιλήνης. Επιπλέον προωθούν 
ενέργειες για την ανάπτυξη 

τοπικού τουρισμού και τοπικής 
παραγωγής, της οικονομίας και 
των ψηφιακών εκπαιδεύσεων 

των πολιτών. 

dimos@mytilene.gr 

 

 

 


