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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο τρίτο μέρος της ανάλυσής μας για τον ψηφιακό νομαδισμό (βλ. εδώ 
το πρώτο και δεύτερο μέρος), θα επικεντρωθούμε στους δημοφιλείς 
προορισμούς Ψηφιακών Νομάδων (ΨΝ), τι έχουν κάνει δηλαδή άλλες χώρες, 
για να τους προσεγγίσουν. Θα αναφερθούμε όμως και στην Ελλάδα, τόσο 
ως προς το τι έχει εξαγγείλει και κάνει μέχρι τώρα η χώρα μας, όσο και 
ως προς το τι περισσότερο θα μπορούσε να κάνει, έτσι ώστε να καταστεί 
ένας δημοφιλής προορισμός για ΨΝ.

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ

Πριν από την πανδημία, ο κλάδος των ταξιδιών και του τουρισμού ήταν από 
τους σημαντικότερους της παγκόσμιας οικονομίας, καταλαμβάνοντας το 
10% του παγκόσμιου ΑΕΠ και προσφέροντας εργασία σε 320 εκατομμύρια 
ανθρώπων. Κι ενώ το 2019, 1,5 δισ. άνθρωποι πραγματοποίησαν ταξίδια 
στο εξωτερικό, το πρώτο μισό του 2020 με την επιβολή των lockdowns, 
οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 65% σε όλον τον κόσμο, με την κατάσταση 
να μην αναμένεται να βελτιωθεί πριν από το 2023 (Behsudi, 2020). 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στους 5 κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας 
που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, οι τρεις ήταν των 
αερογραμμών, των κέντρων αναψυχής και των εστιατορίων (Haydon & 
Kumar, 2020). Αυτό φυσικά είχε αρνητική επίπτωση και στην παγκόσμια 
οικονομία, αλλά ιδιαιτέρως στις οικονομίες των χωρών που εξαρτιόνταν 
από τον τουρισμό σε μεγάλο ποσοστό (Behsudi, 2020). Σε αυτό το δυσμενές 
περιβάλλον, κάποιες χώρες (Μπαρμπάντος, Εσθονία, Γεωργία κ.ά.), στην 
προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, που 
δημιούργησε η πανδημία, προσέφεραν μακροχρόνιες άδειες παραμονής σε 
ξένους επισκέπτες, ώστε να μεταφερθούν σε αυτές, μαζί με τα εικονικά 
(virtual) γραφεία τους, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία (Behsu-
di, 2020). Είναι προφανές, ότι απευθύνονταν σε ΨΝ, προσπαθώντας να 
προσελκύσουν ένα άλλο είδος ταξιδιωτών. Ας μη ξεχνάμε ότι πλέον, οι ΨΝ 
παγκοσμίως, υπολογίζονται γύρω στους 10,9 εκατ. (Younger, 2021) και ότι 
αναμένεται να φτάσουν το 1 δισ. έως το 2035 (Pantziou, 2021).

https://www.enainstitute.org/publication/%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b5/
https://www.enainstitute.org/publication/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%ad%cf%81/


Εκτός από τις προαναφερθείσες χώρες όμως, υπάρχουν κι άλλα σημεία 
του πλανήτη, πρόθυμα να δεχτούν ΨΝ, όπως οι Βερμούδες, το Ντουμπάι, 
η Κροατία, τα νησιά Κέιμαν και η Αντίγκουα, προσβλέποντας στην τόνωση 
της οικονομίας τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και τα ιδανικά, 
γι’ αυτό και το περιοδικό Forbes, αναζήτησε τους καλύτερους και τους 
χειρότερους προορισμούς για ΨΝ, εξετάζοντας: την πρόσβαση και την 
ταχύτητα του Internet, το κόστος ενοικίασης διαμερισμάτων, τη δυσκολία 
της γλώσσας, τη δεκτικότητα της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους ΨΝ, 
το κόστος και την ευκολία απόκτησης Visa για εργασία (work Visa) και τη 
διάρκεια της Visa για απομακρυσμένη εργασία (remote working Visa). Οι 10 
καλύτεροι προορισμοί και οι βαθμολογίες τους (με σειρά κατάταξης) είναι 
(Younger, 2021):

1. Νορβηγία (7,88 / 10)

2. Μεξικό (7,30 / 10)

3. Γερμανία (7,19 / 10)

4. Πορτογαλία (6,84 / 10)

5. Ισλανδία (6,83 / 10)

6. Ελλάδα (6,45 / 10)

7. Κόστα Ρίκα (6,11 / 10)

8. Τζαμάικα (6,03 / 10)

9. Ισπανία (6,02 / 10)

10. Βερμούδες (5,97 / 10)

Το άρθρο του Forbes αναφέρει επίσης, ότι η Νορβηγία, η Πορτογαλία και η 
Ελλάδα δεν έχουν χρονικό περιορισμό στην παραμονή των ΨΝ, που έχουν 
Visa για απομακρυσμένη εργασία και αυτή επιτρέπεται όσο πληρούνται 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Το αρνητικό της Νορβηγίας είναι το υψηλό 
κόστος διαμονής, ενώ το Μεξικό είναι μεν φθηνό, αλλά έχει περιορισμένη 
πρόσβαση στο Internet. Την ίδια στιγμή, οι 10 χειρότεροι προορισμοί και οι 
βαθμολογίες τους (με σειρά κατάταξης) είναι (Younger, 2021):
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1. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (4,13 / 10)

2. Γεωργία (4,63 / 10)

3. Μπαρμπάντος (4,95 / 10)

4. Αντίγκουα (5,06 / 10)

5. Κροατία (5,06 / 10)

6. Βιετνάμ (5,10 / 10)

7. Εσθονία (5,35 / 10)

8. Αρούμπα (5,46 / 10)

9. Μαυρίκιος (5,54 / 10)

10. Τσεχία (5,80 / 10)

Η δυσκολία της γλώσσας είναι ο λόγος που τα Εμιράτα έχουν τη χαμηλότερη 
βαθμολογία, ενώ η Γεωργία υστερεί σε ταχύτητα Internet και αποδοχή 
νομάδων. Θα πρέπει να επισημάνουμε ωστόσο, ότι η Γεωργία παρέχει 
Visa-free διάρκειας 360 ημερών σε 94 χώρες (Passport Index, n.d.).

Σε μία προσπάθεια να συγκεντρώσει όλα αυτά που αναζητούν οι ΨΝ σε 
ένα μέρος, ώστε να το επιλέξουν για τη διαμονή τους, ο Green (2020) 
επισκέφθηκε την Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης δύο φορές και πραγματοποίησε 
52 συνεντεύξεις με ανθρώπους, που έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο 
ζωής σε αυτήν την πόλη. Σε γενικές γραμμές προτιμούν άνετα, ζεστά και 
θεαματικά μέρη, τα οποία παράλληλα είναι οικονομικά και φιλόξενα για 
τους κατοίκους της Δύσης. Είναι σημαντικό όμως αυτά τα μέρη, να τους 
παρέχουν και τις απαραίτητες υποδομές, ώστε να μπορούν να εργαστούν. 
Για τον Tom, έναν Λονδρέζο γύρω στα 35, στην Τσιάνγκ Μάι βρήκε το 
(σχεδόν) τέλειο μέρος για να ζει και να εργάζεται, καθώς είναι ένα μέρος που 
μπορεί να συναντήσει και άλλους ΨΝ στους πολυάριθμους συνεργατικούς 
χώρους και στα café που έχει, ενώ του προσφέρει αφθονία επιλογών, σε 
ό,τι αφορά το φαγητό. Σημαντικό είναι επίσης, το γεγονός ότι η Τσιάνγκ 
Μάι έχει πολλές καταχωρήσεις Airbnb και μία πληθώρα φθηνών επιπλω-
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μένων «studio apartments» (Green, 2020) που εξυπηρετούν τις ανάγκες 
των ΨΝ. Για τη Samantha, μία Αμερικανίδα που κοντεύει τα 30, αυτοί οι 
μικροί χώροι διαμονής, την κάνουν να θέλει να βγαίνει συνεχώς έξω, σε 
café ή συνεργατικούς χώρους (coworking spaces), κάτι το οποίο αυξάνει 
την παραγωγικότητά της. Ακόμη, η πόλη αυτή είναι αρκετά φθηνή: όταν 
ο John, Αμερικάνος γύρω στα 35, άφησε την εργασία του στην τράπεζα 
για να ξεκινήσει μία δική του online εταιρεία, πέρασαν αρκετοί μήνες 
μέχρι να έχει κέρδη. Με λίγα χρήματα λοιπόν, η Τσιάνγκ Μάι τον βοήθησε 
να ζήσει, να αναπτύξει την επιχείρησή του, αλλά και να την κάνει πιο 
ανταγωνιστική στην πορεία. Υπάρχει όμως και κάτι εξαιρετικά σημαντικό: 
η συνδεσιμότητα. Η Kim από τον Καναδά, ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη, 
έχοντας ήδη εξασφαλίσει εργασία (online διδασκαλία Αγγλικών) και 
παρόλο που είχε φροντίσει να ρωτήσει στο ξενοδοχείο της για το Wi-Fi, 
αντιμετώπισε προβλήματα: η ταχύτητα του Internet ήταν πολύ χαμηλή για 
να υποστηρίξει τα online μαθήματα και σύντομα, η εταιρεία που την είχε 
προσλάβει, την ενημέρωσε ότι δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, εάν 
επαναλαμβανόταν το πρόβλημα.

Κατά τη διάρκεια της online συνέντευξής μας με τον ΨΝ, Mike Holp, 
(παρουσιάστηκε στο δεύτερο μέρος), η ταχύτητα του Internet, στο σπίτι 
του στο Κο Σαμούι της Ταϊλάνδης, ήταν 300Mbps (αντίστοιχα, η δική μας 
ταχύτητα στο κέντρο της Αθήνας ήταν 8,3Mbps). Διαβάζουμε λοιπόν ότι, 
η Ταϊλάνδη έκανε μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια για να βελτιώσει τις 
ταχύτητες του Internet και ενώ τον Ιανουάριο του 2020 βρισκόταν στην 
9η θέση παγκοσμίως, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, κατάφερε να φτάσει 
στην 3η θέση, μετά τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ (Tripathi, 2021). 
Επιπλέον, ήδη από το 2018, η Ταϊλάνδη έχει θεσπίσει την Thailand Smart 
Visa, την οποία και απέκτησε ο Mike, προκειμένου να προσελκύσει: 
«υψηλής ειδίκευσης ξένους εργαζόμενους ή επενδυτές» (Worldwide Travel 
Visa Guide, n.d.). Η εν λόγω Visa έχει 5 κατηγορίες, με την πιο απλή 
(SMART Visa “T”, for foreign Talents)2 να απαιτεί μόνο τα εξής από 
τον αιτούντα: να εργάζεται σε συγκεκριμένους κλάδους επιστήμης και 
τεχνολογίας, να έχει μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 100.000 Thai Baht 
(~2.760 ευρώ) και σύμβαση εργασίας τουλάχιστον ενός έτους. Αν και στις 
επόμενες κατηγορίες οι απαιτήσεις αυξάνονται, διαπιστώνουμε, ότι είναι 
πολύ εύκολο για έναν ΨΝ να αποκτήσει Visa στην Ταϊλάνδη και να 
εξασφαλίσει μία νόμιμη διαμονή από 1 έως 4 χρόνια.

2 Οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι: SMART Visa “I” (for foreign Investors), SMART Visa “E” (for foreign 
Executives), SMART Visa “S” (for foreign technology-based startup Entrepreneurs) και SMART Visa “O” (for 
the family members of the above SMART Visa holders) (https://visaguide.world/asia/thailand-visa/smart/).

https://visaguide.world/asia/thailand-visa/smart/
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Ανατρέχοντας πάλι στο άρθρο του Younger (2021) για το περιοδικό 
Forbes, στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, βλέπουμε ότι η Πορτογαλία 
βρίσκεται μέσα στους 5 καλύτερους προορισμούς για ΨΝ. Μάλιστα, στο 
νησί Μαδέιρα, που λαμβάνει επί 5 συνεχόμενα χρόνια το βραβείο του 
κορυφαίου νησιωτικού προορισμού στην Ευρώπη (Corbley, 2021) χτίστηκε 
μία πόλη ειδικά για τη φιλοξενία των ΨΝ. Το Digital Nomad Village έχει 
γρήγορο Internet, ξενοδοχείο αποκλειστικά για δική τους χρήση, events 
και δωρεάν χώρους γραφείου. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 100 άτομα 
τη φορά, ενώ οι κάτοικοι οφείλουν να μείνουν έναν μήνα τουλάχιστον. 
Ξεκίνησε πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2021, όταν η τοπική αρχή της 
Μαδέιρα, σε συνεργασία με άλλους φορείς, διέβλεψε ότι έπρεπε να 
δημιουργήσει μια ενοποιημένη (integrated) στρατηγική, έτσι ώστε να κάνει 
το νησί γνωστό, ως ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο, για όσους 
εργάζονται απομακρυσμένα. Επισκεφθήκαμε το site και διαβάσαμε ότι το 
Nomad Village θα συνεχιστεί για έναν ακόμη χρόνο (από 4 μήνες που είχε 
αρχικά προβλεφθεί), ενώ το όλο project προσέλκυσης ΨΝ σε Μαδέιρα και 
Πόρτο Σάντο, θα συνεχιστεί έως το 2024, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα 
του εγχειρήματος, ήταν παραπάνω από θετικά (Digital Nomads Madei-
ra Islands, n.d.). Επιπροσθέτως, από 30.10.22 η χώρα δέχεται αιτήσεις 
για την Portugal Digital Nomad Visa, για την οποία δε βρήκαμε πολλές 
πληροφορίες, εκτός του ότι απαιτείται μηνιαίο εισόδημα 2.820 ευρώ (Cun-
ningham, 2022).

Η Ισπανία σχεδιάζει επίσης τη δημιουργία μίας Digital Nomad Visa με 
σκοπό να προσφέρει σε Βρετανούς και άλλους μη Ευρωπαίους πολίτες, την 
ευκαιρία να ζουν και να εργάζονται στο ζεστό της κλίμα και παράλληλα να 
απολαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι ΨΝ που θα κάνουν αίτηση για 
Visa στην Ισπανία, θα πρέπει να εργάζονται απομακρυσμένα σε εταιρείες 
εκτός Ισπανίας. Εάν απασχολούνται και σε ισπανικές επιχειρήσεις, τότε 
μόνο το 20% του εισοδήματός τους, θα πρέπει να προέρχεται από αυτές. 
Αν και δεν έχει ψηφιστεί ακόμη ο σχετικός νόμος, η διάρκεια της Visa 
προβλέπεται να είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης έως και πέντε 
έτη, ενώ οι ΨΝ θα φορολογούνται με 15% τα πρώτα τέσσερα χρόνια, αντί 
του 25% που ισχύει στη χώρα (Burgen, 2022).

Καθώς η οικονομική αξία της παγκόσμιας κοινότητας ΨΝ υπολογίζεται 
στα 669 δισ. ευρώ (McDonagh, 2021), εντοπίσαμε ακόμη έναν τρόπο 
προσέλκυσής τους από χώρες που αποφάσισαν να επενδύσουν, 
πληρώνοντάς τους ουσιαστικά, για να ζήσουν στην επικράτειά τους. Με 
δεδομένο ότι πολλές μικρές ευρωπαϊκές πόλεις και χωριά «ερημώνουν»,
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οι ΨΝ είναι μια ευκαιρία τόνωσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. 
Έτσι λοιπόν, πάλι στην Ισπανία, η πόλη Πόνγκα προσφέρει 3.000 ευρώ 
σε κάθε οικογένεια που θα εγκατασταθεί εκεί, καθώς και επιπλέον 
3.000 ευρώ για κάθε νέο μωρό που θα αποκτά. Η Ρουμπιά ενισχύει 
το μηνιαίο εισόδημα των νέων κατοίκων με 100 – 150 ευρώ. Εξαιρετική 
επίσης, μας φάνηκε η πρωτοβουλία συσπείρωσης 42 (μέχρι στιγμής) 
μικρών χωριών της Ισπανίας, που, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη 
συνεχή μείωση του πληθυσμού τους, συμμετέχουν στο «Διεθνές Δίκτυο 
Χωριών Φιλοξενίας Απομακρυσμένων Εργαζόμενων»3 και προσφέρουν 
κίνητρα για προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση (Ledsom, 2022). Η 
πλατφόρμα του δικτύου είναι εντυπωσιακή, καθώς δίνει πληροφορίες 
για κάθε χωριό ανά περιοχή, αλλά και για το κόστος ζωής και τις 
παροχές, που ενδιαφέρουν έναν ΨΝ. Το Αλμπίνεν της Ελβετίας επιδοτεί 
4 οικογένειες κάθε χρόνο με 25.200 δολάρια ΗΠΑ την κάθε μία, με τη 
δέσμευση να μείνουν εκεί για τα επόμενα 10 χρόνια. Η γειτονική μας 
Ιταλία προσφέρει δύο εναλλακτικές: α) την αγορά σπιτιού με 1 ευρώ 
σε Σικελία, Σαρδηνία, Αμπρούτσο και Μιλάνο με σκοπό την ανακαίνιση 
των σπιτιών που έχουν εγκαταλειφθεί ή β) την επιδότηση από 800 – 
2.000 ευρώ, σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 7.500 ευρώ και 
κάνουν αίτηση μόνιμης κατοικίας στην Καντέλλα. Επίσης, το Σάντο 
Στέφανο Ντι Σεσσάνιο επιδοτεί μέχρι 44.000 ευρώ νέους από 18 έως 
40 ετών να ζήσουν εκεί, με την προσδοκία να ανοίξουν τη δική τους 
επιχείρηση, ενώ η Καλαβρία προσκαλεί όσους είναι κάτω των 40 ετών, 
να κάνουν αίτηση για εισόδημα από 1.000 – 8.000 ευρώ/έτος για 2 έως 
3 χρόνια. Τέλος η Ιρλανδία, ο φορολογικός παράδεισος των μεγάλων 
εταιρειών, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα: το 2020 έδωσε 120 
εκατ. ευρώ σε νεοφυείς (start-up) επιχειρήσεις. Οι μόνες προϋποθέσεις 
ήταν η δημιουργία τουλάχιστον 10 θέσεων εργασίας και πωλήσεις 1 
εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Στα παραπάνω, υπάρχει ένα 
παράδοξο: η δέσμευση μακρόχρονης παραμονής και εγκατάστασης, που 
δεν συνάδει με τον τρόπο ζωής του ΨΝ. Βέβαια και το να ταξιδεύει 
κάποιος συνέχεια, είναι κουραστικό, όπως μας είχε επισημάνει ο Mike. 
Να προσθέσουμε επίσης, ότι σύμφωνα με την έρευνά μας, ένα 20,47% 
των ΨΝ θα σταματούσε να περιπλανάται, εάν αυτό δυσκόλευε τη 
δημιουργία οικογένειας.

3 Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo (https://pueblosacogedores.com/).

https://pueblosacogedores.com/)
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΟΣ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΝΟΜΑΔΑ;

Στη λίστα του Forbes, είδαμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μία σχετικά καλή 
θέση (6η) (Younger, 2021). Αυτό, μας έκανε να αναρωτηθούμε, τι ενέργειες 
έχουν γίνει έως τώρα για να προσελκύσει η Ελλάδα ΨΝ, εάν αυτές είναι 
αρκετές και τι παραπάνω θα μπορούσε να γίνει. Σύμφωνα με το Euronews, 
τον Ιανουάριο του 2021, η Ελλάδα μπήκε «... δυναμικά στη μάχη διεκδίκησης 
των ‘ψηφιακών νομάδων’» (Τουχτίδου, 2021), καθώς ψηφίστηκε νόμος που 
έδινε έκπτωση 50% στον φόρο εισοδήματος, σε όσους ΨΝ εγκαταθίσταντο 
στη χώρα μας από τότε και στο εξής. Η διάρκεια της φοροαπαλλαγής θα 
ήταν επτά έτη και έπρεπε να ισχύουν τα εξής: (α) ο εργαζόμενος να μην 
έχει υπάρξει στο παρελθόν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας4 και (β) να 
μην έχει αφαιρέσει αντίστοιχη θέση εργασίας από την Ελλάδα. Στο άρθρο 
αναφέρεται ότι στην Ελλάδα, οι πρώτοι ΨΝ εμφανίστηκαν περίπου το 
2018, ενώ έχουν εντοπιστεί μικρές αλλά ενεργές κοινότητες στη Ρόδο, τη 
Λέσβο και την Κρήτη.

Σε άρθρο του Money Review δίνονται περισσότερες πληροφορίες, όπως 
ότι: «εάν η Ελλάδα προσέλκυε 100.000 ψηφιακούς νομάδες ετησίως, 
με μία μέση παραμονή 6 μηνών, θα μπορούσε να ωφεληθεί με πάνω 
από 1,6 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σχεδόν με το ισοδύναμο 
2,5 εκατομμυρίων τουριστών για μία εβδομάδα παραμονής» (Μπέλλος, 
2021). Αναφέρεται επίσης, εκτός από τον νόμο που ψηφίστηκε, ότι 
το 20% από τα 32 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ5, προβλέπεται 
να διοχετευθούν στον ψηφιακό τομέα, με δράσεις που αφορούν στη 
συνδεσιμότητα και την ψηφιακή εκπαίδευση. Γίνεται αναφορά ακόμη, 
στην οριστικοποίηση της διαδικασίας έκδοσης Visa για ΨΝ, αλλά και 
στο υφιστάμενο πλαίσιο φορολογίας επιχειρήσεων (24%) και εισφορών 
των μισθωτών (φόρος αλληλεγγύης), σε ενέργειες που έγιναν για τη 
βελτιστοποίησή τους, όπως επίσης και στο πρόγραμμα «Non Dom», 
που προβλέπει έναν κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ σε όσους μη 
φορολογικούς κατοίκους, αποφασίσουν να έρθουν να ζήσουν στην 
Ελλάδα. Το άρθρο τελειώνει με τη διαπίστωση, ότι οι ενέργειες που 
έχουν γίνει μέχρι στιγμής, διαμορφώνουν ένα «πακέτο» για τους ΨΝ, 
που είναι πολύ ελκυστικό για να αγνοηθεί. Είναι όμως έτσι;

4 Μεταγενέστερο άρθρο αναφέρει συγκεκριμένα τα προηγούμενα 5 έτη (Αλεξάκης, 2021).
5 Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Σύμφωνα με το Άρθρο 406 του Ν. 4758/2020, ο ειδικός τρόπος φορολόγησης, 
που αναφέρθηκε παραπάνω, ισχύει όταν: (1) ο φορολογούμενος, φυσικό 
πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται 
σε φορολόγηση, για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην 
Ελλάδα ή το εισόδημα από μισθωτή εργασία, που ασκείται στην αλλοδαπή 
και καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον σωρευτικά: α) δεν ήταν 
φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) 
έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, β) 
μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ.7 
ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον 
τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα και γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο 
ή σε νομική οντότητα, είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης 
στην Ελλάδα. Στις παραγράφους (6) & (7) δε, διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω 
εφαρμόζονται αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας, αλλά και 
για όσα φυσικά πρόσωπα έχουν σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα. Διαπιστώνουμε δηλαδή, ότι ο εν λόγω νόμος 
έχει ως σκοπό να προσελκύσει ανθρώπους εκτός Ελλάδος, που είτε όμως θα 
πληρώνονται από ελληνικές εταιρείες ή ξένες με γραφεία στην Ελλάδα, είτε θα 
εργάζονται (και θα φορολογούνται) ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ας περάσουμε τώρα στα καίρια θέματα των υποδομών και του Internet που 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ένα χρόνο πριν, η μέση ταχύτητα των 36,42 
Mbps (Τσουλάκης, The big obstacles keeping digital nomads away from Greece, 
2021) κατέτασσε την Ελλάδα στην 100η θέση παγκοσμίως, ενώ η χώρα μας 
ήταν μέσα στις 10 χώρες που είχαν να κάνουν τα περισσότερα, σε ό,τι αφορά 
το δίκτυο οπτικών ινών, αφού 3,99 εκατ. νοικοκυριά αδυνατούσαν ακόμη να 
συνδεθούν. Αν και το εγχείρημα ξεκίνησε το 2019, η κάλυψη βρισκόταν στο 
7% και απείχε πολύ από τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. (44%). Παρόλα αυτά, είχαμε 
το ακριβότερο Internet στην ΕΕ: το 2020 ήταν κατά 73% ακριβότερο από τον 
ευρωπαϊκό Μ.Ο. (Τσουλάκης, Greece has the most expensive internet in the EU, 
2021). Φτάνοντας στο σήμερα, λίγα πράγματα έχουν αλλάξει, τόσο ως προς την 
ταχύτητα (Εικόνα 1), όσο και ως προς τις τιμές, καθώς σύμφωνα με μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας

6 Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που 
προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 
- Προσθήκη άρθρου 5Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) (https://www.taxheaven.gr/
law/4758/2020).
7 Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

https://www.taxheaven.gr/law/4758/2020
https://www.taxheaven.gr/law/4758/2020
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έχει ελκυστικές τιμές στις χαμηλές ταχύτητες, αλλά είναι ακριβή στις ταχύτητες 
πάνω από 100 Mbps (broadband συνδέσεις). Για τις mobile συνδέσεις, η Ελλάδα 
κατατάσσεται στις σχετικά ακριβές χώρες (European Commission, 2022). 
Η πραγματική δε απορρόφηση των συνολικών πόρων του Εθνικού Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στις 31.08.22, ανερχόταν μόλις 
στο 2%, ενώ από τα 7,5 δισ. ευρώ, που έχει ήδη εισπράξει η χώρα μας, έχει 
απορροφηθεί ένα 8%. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο στις 
27.10.21 εξέδωσε προς δημόσια διαβούλευση το «Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 2021 
-2027», έχει μηδενική απορρόφηση επιχορηγήσεων (Ινστιτούτο Εναλλακτικών 
Πολιτικών ΕΝΑ, 2022).

Εικόνα 1
Μέσες Ταχύτητες Mobile & Broadband Internet – Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2022

Πηγή: https://www.speedtest.net/global-index/greece (2022)

https://www.speedtest.net/global-index/greece (2022)
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Τέλος, βάλαμε τον εαυτό μας στη θέση ενός ΨΝ, που ενδιαφέρεται 
για την Ελλάδα. Πληκτρολογήσαμε λοιπόν στο Google: «digital no-
mad visa Greece». Τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ήταν διαφημίσεις 
δικηγορικών γραφείων και κάποια άρθρα σε sites που απευθύνονται 
σε ΨΝ Μας έκανε εντύπωση, που δεν βγήκε πρώτο, κάποιο επίσημο 
θεσμικό site, που να δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά και 
τη δυνατότητα απευθείας αίτησης (έστω ενδιαφέροντος). Βρήκαμε βέβαια 
το site www.workfromgreece.gr, στο οποίο διαβάσαμε μερικές σημαντικές 
πληροφορίες: (α) η Digital Nomad Visa αφορά μόνο πολίτες εκτός ΕΕ, 
Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας, (β) το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 3.500 ευρώ (μετά φόρων), ενώ το ποσό αυξάνεται 
κατά 20%, εάν έχει σύζυγο ή συγκάτοικο και 15% για κάθε παιδί, εάν 
έχει. Δηλαδή, ένας ΨΝ, παντρεμένος με ένα παιδί, για να μπορέσει να 
ζήσει στην Ελλάδα έναν χρόνο, πρέπει να έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα 
τουλάχιστον 4.725 ευρώ, (γ) ο ΨΝ δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώνει 
φόρους στην Ελλάδα, εάν η παραμονή του δεν ξεπερνά τις 180 ημέρες 
(6 μήνες) σε ένα ημερολογιακό έτος. Εάν όμως τις ξεπεράσει, θα πρέπει 
να αποκτήσει ΑΦΜ και να αρχίσει να πληρώνει... και (δ) η διάρκεια της 
Digital Nomad Visa είναι 1 έτος, ενώ κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, 
ο ΨΝ δεν μπορεί να απασχοληθεί σε ελληνική επιχείρηση (WorkFrom-
Greece, n.d.). Βρήκαμε όμως κι άλλο ένα site, το www.nomadsgreece.
com/, στο οποίο διαβάσαμε περίπου τις ίδιες πληροφορίες.

Το workfromgreece.gr λειτουργεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι πολύ προσεγμένο (το Bounce Rate8 

είναι 36.04%), αλλά χρησιμοποιώντας το δωρεάν ψηφιακό εργαλείο Simi-
larWeb, είδαμε ότι στην ελληνική κατάταξη επισκεψιμότητας, βρίσκεται 
στη θέση No. 69.454, με 6,9 χιλ. επισκέψεις (Μάρτιος 2022) (Εικόνα 
4), ενώ η σελίδα του στο Facebook, έχει μόνο 394 ακόλουθους και στο 
Linkedin, 657. To nomadsgreece.com βρίσκεται στη θέση Νο. 268.439 με 
λιγότερες από 5 χιλ. επισκέψεις (Νοέμβριος 2022) (Εικόνα 3), ενώ δεν 
παρατηρήθηκε καμία σύνδεση με Facebook ή LinkedIn.

8 Ποσοστό Εγκατάλειψης: περίοδοι σύνδεσης στη σελίδα ενός ιστότοπου διαιρούμενες με το σύνολο των 
περιόδων σύνδεσης στον ιστότοπο (https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=el).

 www.workfromgreece.gr
www.nomadsgreece.com/
www.nomadsgreece.com/
workfromgreece.gr
nomadsgreece.com
https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=el
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Εικόνα 2
Κατάταξη σελίδας: workfromgreece.gr

Πηγή: SimilarWeb (2022)

Εικόνα 3
Κατάταξη σελίδας: nomadsgreece.com

Πηγή: SimilarWeb (2022)

Την ίδια ώρα, το site του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, 
βρίσκεται πολύ ψηλότερα στην επισκεψιμότητα (No. 1.629) με 196 χιλ. 
επισκέψεις (Μάρτιος 2022) (Εικόνα 4).

workfromgreece.gr
nomadsgreece.com


Ο λόγος που κάναμε αυτή τη σύγκριση, είναι γιατί ο Ν.4825/20219 
ορίζει ως αρμόδιο υπουργείο, το Μετανάστευσης και Ασύλου και όχι 
το Υπουργείο Τουρισμού. Έτσι, ο ΨΝ που είναι ακόμη στη χώρα του, 
πρέπει να επικοινωνήσει με το ελληνικό προξενείο, ενώ ο ΨΝ που 
βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναζητήσει την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (η οποία δεν 
αναγράφεται κάπου ξεκάθαρα πού βρίσκεται).

Τέλος, κατά τη διάρκεια της εμπειρικής μας έρευνας (το μεγαλύτερο 
μέρος της οποίας, παρουσιάστηκε στο προηγούμενο δεύτερο σκέλος 
της παρούσας μελέτης), κάναμε και μελέτη περιεχομένου στα Facebook 
Groups ΨΝ, στα οποία γίναμε μέλη και αποκομίσαμε την εντύπωση 
ότι δεν θεωρούν τους εαυτούς τους τουρίστες και δεν θέλουν να 
αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Αναρωτιόμαστε λοιπόν για ποιόν λόγο, 
δεν υπάρχει μέσα στο site του Υπουργείου Μετανάστευσης, έστω μία 
σελίδα που να απευθύνεται σε ΨΝ.

14

Εικόνα 4
Κατάταξη σελίδας: migration.gov.gr

Πηγή: SimilarWeb (2022)

9 Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και 
ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
επείγουσες διατάξεις (https://collab.lawspot.gr/sites/default/files/mashup/feka/2021/fek-157-2021.pdf).

migration.gov.gr
https://collab.lawspot.gr/sites/default/files/mashup/feka/2021/fek-157-2021.pdf
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Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, θέσαμε στους ΨΝ που συμμετείχαν σε 
αυτήν και μερικά ερωτήματα, που αφορούσαν τη χώρα μας (τα ερωτήματα 
και τα γραφήματα με τα ποσοστά των απαντήσεων είναι διαθέσιμα στο 
Παράρτημα Α). Υπενθυμίζουμε, ότι το 63% των ΨΝ που συμμετείχαν στην 
έρευνά μας, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα (Γράφημα 1), ενώ το 
75,6% δήλωσε πως: ίσως (52%) ή ναι (23,6%) θα την επέλεγε για να ζήσει 
ως ΨΝ (Γράφημα 2). Το 7,9% των ερωτηθέντων, που απάντησε ότι δε θα 
επέλεγε την Ελλάδα ως προορισμό, αιτιολόγησε την απάντησή του στον 
Πίνακα 1.

Πίνακας 1
Λόγοι για τους οποίους οι ΨΝ δε θα επέλεγαν την Ελλάδα
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Στο ερώτημά μας τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα, ώστε να προσεγγίσει ΨΝ, 
το 31,5% έθεσε ως βασικότερη προτεραιότητα τις υποδομές του Internet 
(Γράφημα 3), το 28,3% μία καμπάνια στα Social Media (Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης), στην οποία να ενημερώνει τον κόσμο ότι δέχεται ΨΝ (Γράφημα 
4), το 26,8% τη Visa για ΨΝ (Γράφημα 5), το 26% την εφαρμογή λιγότερης 
γραφειοκρατίας (Γράφημα 6) και το 25,2% ένα ανταγωνιστικό φορολογικό 
σύστημα για ΨΝ (Γράφημα 7). Ρωτήσαμε επίσης, εάν υπήρχε ένας και 
μόνο καθοριστικός παράγοντας, για να επιλέξουν μία τοποθεσία στην 
Ελλάδα και να ζήσουν σε αυτήν ως ΨΝ, ποιος θα ήταν αυτός. Το 22,8% 
μας απάντησε ότι θα ήταν το χαμηλό κόστος ζωής, το 15% το γρήγορο και 
φθηνό Internet, το 12,6% η μεγάλη κοινότητα ΨΝ, το 11,8% το ωραίο τοπίο 
και το 7,9% η φιλόξενη τοπική κοινωνία (Γράφημα 8). Τέλος, ρωτήσαμε πως 
τους φαίνονται οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει η ελληνική κυβέρνηση για 
τη χορήγηση Visa σε ΨΝ και το 88% μας απάντησε, ότι δεν ήξερε πως 
γίνεται κάτι τέτοιο (Γράφημα 9).

Σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις που έδωσαν οι ΨΝ της έρευνάς μας για την 
Ελλάδα, είδαμε ότι 1 στους 3 την έχει ήδη επισκεφθεί και θετικό είναι 
φυσικά, το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς θα την επέλεγαν ως χώρα 
προορισμού. Τόσο όμως όσοι απάντησαν θετικά όσο και όσοι απάντησαν 
αρνητικά, δείχνουν να ξέρουν τα προβλήματα που αφορούν στο υψηλό 
κόστος ζωής, τις υποδομές και τη γραφειοκρατία. Διαπιστώσαμε όμως με 
έκπληξη ότι την ίδια στιγμή, έχουν και πλήρη άγνοια για τις ενέργειες 
που έχει κάνει η χώρα μας, ώστε να τους προσεγγίσει. Ίσως γι’ αυτό και 
θεωρούν ως προτεραιότητα Νο2 την καμπάνια ενημέρωσης των ΨΝ στα 
Μ.Κ.Δ.10. Θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στον νου μας, ότι απευθυνόμαστε 
σε Millennials11 και ότι η ηλικία, είναι αυτή που σχετίζεται με τη χώρα 
προορισμού και όχι το εισόδημα.

11 Στη γενιά των Millennial ανήκουν όσοι έχουν γεννηθεί από το 1981 έως το 1996 (https://www.pewre-
search.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/).

10 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/
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ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Από αυτά που παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι προφανές, ότι η Ελλάδα 
έχει σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσει, προτού φιλοξενήσει ΨΝ. 
Φυσικά και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα φυσικά κάλλη, το ήπιο κλίμα 
και την τεχνογνωσία στον τουρισμό, που διαθέτουμε ως χώρα, για να 
επιμηκύνουμε την εξάμηνη, στην καλύτερη περίπτωση, τουριστική σεζόν 
μας. Όμως οι ΨΝ, έστω και αυτό το μικρό κομμάτι τους, που συμμετείχε 
στην έρευνά μας, έδειξαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει στην 
Ελλάδα, σε σχέση με τις υποδομές, τις υψηλές τιμές σε ενοίκια και εστίαση 
και τη γραφειοκρατία. Αναμφισβήτητα, οι υποδομές απαιτούν χρόνο και 
επενδύσεις. Αναρωτιόμαστε όμως, πως γίνεται το αρμόδιο υπουργείο να 
μην έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα, έστω κάποια χρήματα από το Ταμείο 
Ανάκαμψης για αυτόν τον σκοπό. Θυμίζουμε, ότι η Ταϊλάνδη βελτίωσε την 
ταχύτητα του Internet σε λιγότερο από ένα έτος. Επίσης, ενώ έχουμε το 
προνόμιο, να μπορούμε να φιλοξενούμε ΨΝ απ’ όλη την Ευρώπη χωρίς 
Visa (λόγω ΕΕ), την ίδια στιγμή το ακυρώνουμε, υποχρεώνοντάς τους να 
πληρώνουν φόρους, έπειτα από 6 μήνες διαμονής (τουλάχιστον αυτό λέει 
το site για ΨΝ που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού). 
Καθώς όμως η φορολογία είναι μέσα στο κόστος ζωής και το κόστος 
ζωής είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή ενός προορισμού, 
πιστεύουμε ότι το θέμα, θα πρέπει να επανεξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές 
το συντομότερο δυνατό. Ας θυμηθούμε εδώ το φορολογικό καθεστώς για 
ΨΝ, που σχεδιάζει να θεσμοθετήσει η Ισπανία, αλλά και το ότι επιτρέπει 
ένα 20% του εισοδήματός τους, να προέρχεται από ισπανικές επιχειρήσεις, 
ίσως στο πλαίσιο ενός ιδιότυπου «brain gain». Εντύπωση μας έκανε επίσης, 
ότι έχουμε θέσει ως ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα για ΨΝ τα 3.500 ευρώ, ενώ 
η Πορτογαλία με βασικό μισθό περίπου ίδιο με της Ελλάδας (~750 ευρώ) 
(Eurostat, 2022), έχει θέσει ως ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα, τα 2.820 ευρώ.

Όσον αφορά δε τους ΨΝ εκτός ΕΕ, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 
πλέον και οι Βρετανοί (τα έτη 2019 και 2020 οι περισσότεροι τουρίστες στη χώρα 
μας ήταν από Γερμανία και Αγγλία (Statista Research Department , 2022), τα 
πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα: για ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα, καλούνται 
να αντιμετωπίσουν το «τέρας» της ελληνικής γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με την 
atlys12, υπάρχουν κάποια «θολά» σημεία σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται 
για την έκδοση της ελληνικής Digital Nomad Visa, αλλά και για τα βήματα που

12 Υπηρεσία – εφαρμογή, η οποία αναλαμβάνει επί πληρωμή τη διαδικασία έκδοσης Visa σε 232 χώρες.



πρέπει να ακολουθήσουν οι αιτούντες. Αναφέρεται επίσης, το θέμα της 
φορολογίας και ιδιαιτέρως, το γεγονός ότι εφόσον κάποιος γίνει φορολογικός 
κάτοικος Ελλάδας, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει όλα τα εισοδήματά του, 
ασχέτως εάν αυτά δεν αποκτήθηκαν στην Ελλάδα (Du Preez, 2022). Κάτι 
το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας επίσης, είναι ότι για αυτούς τους 
ανθρώπους κάποια πράγματα δεν θεωρούνται δεδομένα, γιατί στη χώρα 
τους μπορεί να είναι διαφορετικά. Πρόσφατα, μία Αμερικανίδα ΨΝ στο 
Group του Facebook: Digital nomads in Greece, ζητούσε τη βοήθεια των 
υπόλοιπων μελών, καθώς νοίκιασε ένα διαμέρισμα στη χώρα μας, αλλά δεν 
της είπε κανείς ότι για να μεταφερθούν οι λογαριασμοί ρεύματος και νερού 
στο όνομά της, θα έπρεπε να έχει Α.Φ.Μ. Ομοίως, δεν της είπε κανείς ότι 
για να έχει Α.Φ.Μ., θα έπρεπε να έχει άδεια διαμονής, η οποία εκδίδεται σε 
διάστημα δύο ή τριών μηνών. Έγραφε λοιπόν, ότι δε θα μπορούσε να ζήσει 
τόσον καιρό χωρίς ρεύμα. Ευτυχώς, τα υπόλοιπα μέλη έσπευσαν να την 
κατατοπίσουν, είτε με τις γνώσεις τους, είτε προτείνοντας κάποιο λογιστικό 
ή δικηγορικό γραφείο.

Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να αναφέρουμε, ότι κατά τη διάρκεια της 
διαδικτυακής εκδήλωσης (virtual event): «Greece: Competing for global 
talent», το οποίο διοργανώθηκε το 2021 στο πλαίσιο του Οικονομικού 
Φόρουμ των Δελφών, o David Williams, συνιδρυτής και CEO13 του No-
madX14, που συμμετείχε σε μία συζήτηση, που είχε ως θέμα, εάν η Ελλάδα 
είναι ελκυστική για «ψηφιακούς μετανάστες», ανέφερε ότι αν και η χώρα 
μας είναι εξαιρετική, ως τόπος, υπάρχουν πολλές προκλήσεις ακόμη, 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως φτωχές υποδομές και αργό In-
ternet, μη επαρκείς υπηρεσίες ταξί, υψηλά ενοίκια και έλλειψη παροχής 
κινήτρων και στοχευμένων ενεργειών, από τη μεριά των κυβερνήσεων, για 
μη μόνιμους κατοίκους. Στην ίδια συζήτηση, ο Goncallo Hall, συνιδρυτής 
του Remote Work Movement Podcast15, υποστήριξε ότι στα παραπάνω 
θα μπορούσε να δοθεί λύση, μέσω της δημιουργίας μίας κοινότητας ΨΝ 
που θα γινόταν πραγματικότητα, με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. Το δημόσιο θα μπορούσε να παράσχει τις υποδομές και ο ιδιωτικός 
τομέας την τεχνογνωσία. Ο Nacho Rodriguez, ιδρυτής του repeople.co16, 
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13 Chief Executive Officer
14 Παγκόσμια πλατφόρμα ακινήτων για ψηφιακούς νομάδες σε τιμές χαμηλότερες από την Airbnb κατά 
50% (https://www.eu-startups.com/directory/nomadx/).
15 Ιστότοπος που δίνει τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να γίνουν ψηφιακοί νομάδες, να ακούσουν 
συνεντεύξεις ανθρώπων που το έχουν τολμήσει ήδη (https://pod.co/remote-work-movement-podcast).
16Ιστότοπος ή πλατφόρμα που λειτουργεί ως κεντρικό σημείο δημιουργίας και διανομής πληροφοριών για 
ανθρώπους που εργάζονται απομακρυσμένα (https://www.repeople.co/en/).

https://www.eu-startups.com/directory/nomadx/
https://pod.co/remote-work-movement-podcast
https://www.repeople.co/en/


που συνεργάζεται με ΨΝ στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, συμφώνησε 
και τόνισε τη σημασία δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πακέτου (inte-
grated package), το οποίο θα περιέχει μία κοινότητα ΨΝ, μία φορολογική 
μεταρρύθμιση και τις σωστές υποδομές, ώστε να είναι σε θέση η Ελλάδα 
να προσελκύσει ΨΝ (Pantziou, 2021). Ας θυμηθούμε εδώ την ενοποιημένη 
(integrated) στρατηγική, που ακολούθησε η τοπική αρχή της Μαδέιρα στην 
Πορτογαλία. 

Πιστεύουμε, ότι θα ήταν ενδιαφέρον να αναφερθούμε επίσης, στην 
«ελληνική» εμπειρία του Ian (40) και της Amy (37), ενός ζευγαριού 
Αμερικανών σχεδιαστών ιστοσελίδων (web designers), που τον Αύγουστο 
του 2020, άφησαν τη Φλόριντα των ΗΠΑ και αποφάσισαν να ζήσουν 
ως ΨΝ. Μένουν στο κάθε μέρος περίπου τρεις μήνες, ενώ στην Αθήνα 
έφτασαν τον Μάιο του 2021. Αυτό που αναφέρουν αρχικά, είναι ότι η 
Ελλάδα είναι πολλά περισσότερα πράγματα από την Ακρόπολη και τη 
Σαντορίνη και έχει πολλά επίπεδα απόλαυσης, όπως ο μουσακάς. Τους 
έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας η υπηρεσία Uber17, 
παρά μόνο η Uber Taxi, δηλαδή η μεταφορά με επαγγελματίες οδηγούς 
ταξί. Θεωρούν θετική την ύπαρξη του τραμ, αλλά αρνητικό το ότι τα 
λεωφορεία μας, δεν αναγράφουν τους προορισμούς στα Αγγλικά. Η διαμονή 
τους σε διαμέρισμα Airbnb του Π. Φαλήρου, τους γλίτωσε από έξοδα 
χιλιάδων δολαρίων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ενώ συμβουλεύουν 
άλλους ταξιδιώτες/ΨΝ, να έχουν προμηθευτεί VPN18, έτσι ώστε να έχουν 
και πιο γρήγορο Internet, αλλά και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
διαδικτυακό περιεχόμενο, που είναι διαθέσιμο στη χώρα τους. Αυτό, είναι 
κάτι πολύ λογικό, εάν σκεφτεί κανείς ότι το Netflix της Αμερικής π.χ., 
είναι διαφορετικό από της Ελλάδας. Αναφέρουν τέλος, ότι απόλαυσαν τη 
θάλασσα και την κουζίνα μας, αλλά όχι τις τιμές σε μερικά εστιατόρια και 
μπαρ. Ο Ian και η Amy έχουν ιστότοπο (website), τον οποίο μπορούμε να 
επισκεφθούμε, εάν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τις περιπέτειές 
τους (Anderson & Anderson, 2021).

Συνοψίζοντας, θέματα όπως οι υποδομές, η φορολογία και η απλούστευση 
των διαδικασιών χρήζουν προσοχής, εάν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. 
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17 Πλατφόρμα στην οποία συνδέονται επιβάτες και οδηγοί – συνεργάτες με σκοπό την πραγματοποίηση μίας 
διαδρομής (https://help.uber.com/riders/article/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF
%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%8
1%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-uber?nodeId=738d1ff7-5fe0-4383-b34c-4a2480efd71e).

18 Virtual Private Network, υπηρεσία που παρέχει ασφάλεια, ανωνυμία και πρόσβαση στο περιεχόμενο κάθε 
χώρας στον χρήστη, δημιουργώντας ένα ιδιωτικό δίκτυο, που όμως χρησιμοποιεί μία δημόσια σύνδεση (ht-
tps://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html).

https://help.uber.com/riders/article/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-uber?nodeId=738d1ff7-5fe0-4383-b34c-4a2480efd71e
https://help.uber.com/riders/article/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-uber?nodeId=738d1ff7-5fe0-4383-b34c-4a2480efd71e
https://help.uber.com/riders/article/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-uber?nodeId=738d1ff7-5fe0-4383-b34c-4a2480efd71e
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html


Ειδικά για το τελευταίο, θυμίζουμε ότι ψάχνοντας πληροφορίες, βρήκαμε 
δύο νόμους, δύο ιστότοπους και ότι εμπλέκονται δύο υπουργεία. Θα 
μπορούσαμε, εκτός της άμεσης απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης, να ορίσουμε σαφώς το φορολογικό πλαίσιο των ΨΝ, 
είτε εντός, είτε εκτός ΕΕ. Από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι μπορούν 
να ζήσουν οπουδήποτε στον κόσμο, θα πρέπει να αναρωτηθούμε, ποιο 
θέλουμε να είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα ως χώρα και να 
το αναπτύξουμε. Σε αυτό, θα βοηθήσει πολύ μία επίσημη ιστοσελίδα – 
πλατφόρμα, υπό την αιγίδα ενός αρμόδιου υπουργείου, που θα τονίζει 
μεν αυτό το πλεονέκτημα, αλλά θα δίνει και ξεκάθαρες πληροφορίες 
για θέματα φορολογίας, απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασιών 
για την έκδοση της Digital Nomad Visa. Το ιδανικό βέβαια θα ήταν, ένας 
ΨΝ που ενδιαφέρεται να ζήσει στην Ελλάδα, να μπορεί να καταχωρεί τα 
στοιχεία του και να μαθαίνει επιτόπου, πόσο διάστημα μπορεί να μείνει, 
από πότε και στο εξής φορολογείται και με τι καθεστώς, αλλά κυρίως να 
μπορεί να κάνει online αίτηση για την έκδοση της Visa.

Όταν λοιπόν αποφασίσουμε να πάρουμε αποτελεσματικά μέτρα έστω για 
κάποιο από τα παραπάνω, στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
τα Μ.Κ.Δ. (Social Media), ως κανάλι επικοινωνίας, για να ενημερώσουμε 
τους ΨΝ, ότι είμαστε σε θέση να τους υποδεχτούμε. Υπενθυμίζουμε, ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία τους δε γνώριζε απολύτως τίποτα για τη Digital 
Nomad Visa. Σε αυτήν την προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης, 
θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και μεγάλες εταιρείες: πρόσφατα η 
Airbnb ανακοίνωσε, ότι επιτρέπει στους υπαλλήλους της να ζουν και να 
εργάζονται από οπουδήποτε, χωρίς μείωση αποδοχών. Επίσης, δήλωσε ότι 
θα συνεργαστεί με συγκεκριμένους προορισμούς (Εικόνα 5), ώστε να τους 
βοηθήσει να προσελκύσουν ΨΝ (Airbnb, 2022). Μία τέτοια συνεργασία, 
θα μπορούσε να αποτελέσει έξοχο παράδειγμα ενοποιημένης στρατηγικής, 
αλλά και μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας. Μία άλλη ευκαιρία, που θα 
μπορούσαμε ενδεχομένως να εκμεταλλευτούμε είναι η ενεργειακή κρίση, 
καθώς πολλοί ΨΝ της βόρειας Ευρώπης, ίσως να κινηθούν νοτιότερα, 
προκειμένου να αποφύγουν τον βαρύ χειμώνα και τις πιθανές ελλείψεις 
φυσικού αερίου.
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Εικόνα 5
Αρχική Σελίδα της Πρωτοβουλίας: Live & Work Anywhere της Airbnb

Πηγή: https://www.airbnb.gr/d/liveandworkanywhere?_set_bev_on_new_domain=1667129123_NmMzMDc-
0MDFiMGY0 (2022)
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Εξίσου σημαντικό είναι τέλος, να ξεκαθαρίσουμε ως κοινωνία τη στάση 
μας προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Οι ΨΝ δίνουν μεγάλη 
σημασία στην ανοχή της διαφορετικότητας. Υπενθυμίζουμε ότι το 37,01% 
ανέφερε στα πλεονεκτήματα της χώρας που διέμενε, τη ζεστή και 
φιλόξενη τοπική κοινωνία. Από την άλλη, η διάσημη ελληνική φιλοξενία 
έρχεται σε αντίθεση με την ξενοφοβία που έχει κυριαρχήσει στην ελληνική 
κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω δε, 
με άρθρα του διεθνή τύπου που κατηγορούν την ελληνική Κυβέρνηση για 
παράνομες επαναπροωθήσεις (Fallon, 2022). Αναρωτιόμαστε κατά πόσο 
μπορεί να επιτύχει μία καμπάνια προσέλκυσης (ψηφιακών) μεταναστών 
από τη Δύση, την ίδια ώρα που διώχνουμε βίαια, όπως μας κατηγορούν, 
τους πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται από την Ανατολή.

https://www.airbnb.gr/d/liveandworkanywhere?_set_bev_on_new_domain=1667129123_NmMzMDc0MDFiMGY0 (2022)
https://www.airbnb.gr/d/liveandworkanywhere?_set_bev_on_new_domain=1667129123_NmMzMDc0MDFiMGY0 (2022)


Βέβαια και η υπόλοιπη Ευρώπη θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση της 
απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, από τη στιγμή που ο 
πληθυσμός της γερνάει συνεχώς. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι μέχρι 
το 2050, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 65 ετών θα φτάσει τα 129,8 
εκατ. (από 90,5 εκατ. που ήταν στις αρχές του 2019), ενώ όσοι είναι 
κάτω των 55 ετών, θα μειωθούν κατά 13,5% στην Ευρώπη των 27. Αυτή 
η συρρίκνωση του ικανού για εργασία πληθυσμού, αναμένεται να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στα άτομα, τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και 
την κοινωνία των πολιτών εν γένει (Eurostat, 2020).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σε αυτό το τρίτο μέρος της μελέτης μας επικεντρωθήκαμε στους 
δημοφιλείς προορισμούς ΨΝ, έτσι ώστε να εντοπίσουμε καλές πρακτικές, 
που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η Ελλάδα, εάν θέλει να φιλοξενήσει 
ΨΝ. Αναρωτηθήκαμε τι έχει γίνει έως τώρα κι επισημάναμε τα δυνατά και 
αδύνατα σημεία της χώρας μας, αλλά και ευκαιρίες και απειλές.

Μέσα στις «απειλές» συμπεριλάβαμε και τη στάση μας ως κοινωνία προς 
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας τον 
Αμερικανό ιστορικό William McNeil (2007), ο οποίος στο έργο του Η άνοδος 
της Δύσης, μας θυμίζει, ότι η επαφή με τους ξένους είναι καταλυτική για 
την εξέλιξη των κοινωνιών κι ότι η πρόοδός τους, οφείλεται κατά πολύ σε 
αυτήν την αλληλεπίδραση, ειρηνική ή μη, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος 
της μελέτης μας, ασχολούμαστε ακριβώς με αυτό. Επιχειρούμε δηλαδή, να 
συνδέσουμε τον ψηφιακό νομαδισμό με τη μετανάστευση.
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