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''Investing in Smart Tourism'' 

 
 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς προσεκλήθη και παρευρέθη στις Βρυξέλλες, 
προκειμένου να μιλήσει σχετικά με το παγκόσμιο τουριστικό φαινόμενο της Μυκόνου, στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων και Περιφερειών. 
 

Στην ημερίδα, με θέμα τις επενδύσεις στον ''έξυπνο τουρισμό'', η οποία και συγκέντρωσε το 
ενδιαφέρον της τουριστικής αγοράς και των αρμόδιων οργάνων της Ε.Ε., ο κ. Κουκάς παρουσίασε 
σημαντικά στοιχεία που αφορούν στον τομέα του τουρισμού πανευρωπαϊκά, εστιάζοντας στα 
προβλήματα του παρόντος, στις προκλήσεις του άμεσου μέλλοντος, αλλά και παραθέτοντας μια σειρά 
από συγκεκριμένες και αναλυτικές προτάσεις. 
 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου με την ευκαιρία της ομιλίας του, έθεσε το όραμα για τον ευρωπαϊκό 
τουρισμό, ο οποίος αποτελεί ικανό συνδετικό κρίκο για την ενότητα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς αποτελεί πλέον του 10% του ΑΕΠ της, αναφερόμενος και στο σημαντικό ρόλο της 
Ελλάδας και ειδικότερα στη Μύκονο, η οποία και αποτελεί εδώ και χρόνια παγκόσμιο τουριστικό 
προορισμό. 
 
Παρατίθενται μερικά από τα βασικότερα σημεία της ομιλίας του κ. Κουκά: 

''...Προέρχομαι από την Ελλάδα, και συγκεκριμένα την όμορφη και κοσμοπολίτικη Μύκονο. 

Έναν σημαντικό παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, όπου ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα για την 

οικονομία.'' 

''... Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι το 2025, 520 εκατομμύρια τουρίστες αναμένεται να 

επισκεφθούν την Ευρώπη σε ετήσια βάση. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως των 140 εκατομμυρίων 

σε δεκαπέντε χρόνια.'' 

 

 

 

 

         

 

         



Αναφερόμενος στις προκλήσεις του μέλλοντος, ο Δήμαρχος Μυκόνου ανέφερε: 

''..Αντιμετωπίζουμε τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από αναδυόμενους, λιγότερο ακριβούς 

προορισμούς εκτός της ΕΕ. Οι αριθμοί τουριστών θα ανεβαίνουν, αλλά το μερίδιό μας στην αγορά θα 

μειωθεί. Αυτή η εξέλιξη δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμηθεί.' 

''...Σε περιοχές όπου η τοπική οικονομία βασίζεται κυρίως στην τουριστική κίνηση, τα ποσοστά 

ανεργίας πέφτουν στα ύψη στο τέλος της τουριστικής περιόδου, καθώς οι θέσεις πλήρους 

απασχόλησης είναι περιορισμένες. Το τοπικό εισόδημα, οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 

σύνδεσης με τις πόλεις και τον πληθυσμό, μειώθηκαν σημαντικά καθώς δεν βλέπουν άλλη επιλογή 

εκτός από τη μετανάστευση προς τις αστικές περιοχές.'' 

Ακολούθως ο κ. Κουκάς αναφέρθηκε εκτενώς στην στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί, 

αναλύοντας τα σημαντικά κεφάλαια της συνδεσιμότητας& υποδομής των μεταφορών, της 

ψηφιοποίησης του τουρισμού και των ΜΜΕ και του αειφόρου τουρισμού. 

Ενώ κλείνοντας αναφέρθηκε στην καθοριστικής σημασίας διακρατική συνεργασία στον τομέα του 

τουρισμού, τονίζοντας ότι: 

''...Πρέπει να συνεργαστούμε. Να συνδυάσουμε τις δυνάμεις, να δημιουργήσουμε ένα 

εμπορικό σήμα για την Ευρώπη. Εμείς, οι Ευρωπαίοι, πρέπει και θα μείνουμε ενωμένοι - και ο 

Τουρισμός μπορεί να είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτής της ένωσης.'' 
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