
Όπως αναφέρει το Σύμφωνο Συνεργασίας: 

 «Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αποτελούν κορυφαίο τουριστικό προορισμό στην 

Μεσόγειο για πολλές δεκαετίες. Η μοναδική φυσική ομορφιά της περιοχής του Νοτίου 

Αιγαίου, η εξαιρετική πολιτιστική κληρονομιά και κυρίως η απαράμιλλη φιλοξενία των 

ανθρώπων της ήταν οι ακρογωνιαίοι λίθοι για την επιτυχία του τουριστικού τομέα. Ο 

τουρισμός έχει αποδειχθεί ισχυρή οικονομική και κοινωνική κινητήρια δύναμη για τα 

νησιά του Νοτίου Αιγαίου. 

Ειδικότερα στη Ρόδο, παρά την πανδημία, η μακροπρόθεσμη τουριστική τάση παραμένει 

ανέπαφη: Οι άνθρωποι θέλουν να ταξιδέψουν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κλάδος 

θα μπορέσει να επιστρέψει στην επιτυχημένη διαδρομή των τελευταίων ετών. 

Τώρα είναι η ώρα να οικοδομήσουμε τον τουρισμό του μέλλοντος. Στη Ρόδο ο κλάδος 

μπορεί να αναπτυχθεί βιώσιμα - με μεγαλύτερη συμμετοχή των ντόπιων, με ισχυρότερο 

θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και λιγότερη χρήση των φυσικών πόρων. Αυτό είναι το θέμα 

του Destination Co-Lab,  για το οποίο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Όμιλος TUI 

ενώνουν τώρα τις δυνάμεις τους. 

Το Destination Co-Lab συγκεντρώνει μια ποικιλία ενδιαφερόμενων μερών, όπου μαζί 

θα συνδιαμορφώσουν ένα ολιστικό βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για τον τουρισμό, 

που θα επιτρέψει τον θεμελιώδη εκ νέου σχεδιασμό του προορισμού και θα είναι 

επεκτάσιμος για προορισμούς σε όλο τον κόσμο, με βάση το πρότυπο του Δήμου Ρόδου 

ως θεμέλιο λίθο. Έτσι, το Destination Co-Lab θα αναπτύξει τη Ρόδο σε παγκόσμιο 

πρότυπο για βιώσιμη καινοτομία και ανάπτυξη στον τουριστικό τομέα. Είναι μια ανοιχτή, 

περιεκτική και εξελισσόμενη πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι καθορίζουν από κοινού 

τις βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τουρισμό στο νησί. 

Η ανταλλαγή δεξιοτήτων, γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών, ιδεών και αποτελεσμάτων 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων εταίρων είναι απαραίτητη. Αυτή η καινοτόμος 

προσέγγιση θα επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκόμενους  φορείς να συνεργαστούν  για την 

ενίσχυση του κλάδου και των θετικών του επιπτώσεων στους ανθρώπους και το 

περιβάλλον του νησιού. 

Τα (συμβαλλόμενα)μέρη καλούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε περιφερειακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και μαζί 

χτίζουμε το μοντέλο βιώσιμου τουρισμού  του μέλλοντος. 

Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και το πρόγραμμα Build back Better καθώς και οι 

Βιώσιμοι Στόχοι του ΟΗΕ αποτελούν μέρος των κατευθυντήριων αρχών για τις 

διαφορετικές ροές εργασίας. Όλοι όσοι μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του 

βιώσιμου μέλλοντος της Ρόδου καλούνται να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία. Μαζί οι 

εταίροι θα (ανα)διαμορφώσουν, θα (επανα)σχεδιάσουν και θα συνδημιουργήσουν λύσεις 

που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου 

επόμενης γενιάς για τον τουρισμό στη Ρόδο.  Η Ρόδος θα λειτουργήσει ως παγκόσμιο 

πρότυπο για τον κλάδο, οι λύσεις που θα αναπτυχθούν θα είναι σχεδιασμένες με 

επεκτάσιμο τρόπο, επιτρέποντας σε άλλους τουριστικούς προορισμούς να επωφεληθούν 

από τις εμπειρίες που έγιναν στο Co-Lab». 

 


