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Πρόλογος 
Το ερέθισμα για την έρευνα της παρούσης εργασίας προ1Ίλθε από μία, μέχρι 

ένα βαθμό, ευαισθητοποίηση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, σχετικά με το Οέμα 

του περιβάλλοντος. Δυστυχώς σε σχέση με άλλα γεγονότα που αφορούν τον κόσμο, 

την Ευρώπη όπως και τη χό)ρα μας το θέμα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, και 

το κατά πόσο την εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας, είναι ένα ζ11τημα το οποίο 

φτάνει στα όρια της αδιαφορίας ειδικά όταν τοποθετείται χρονικά στην περίοδο των 

διακοπό)V. Ταυτόχρονα, πολλοί φορείς, κυβερνi1σεις και οργανισμοί λαμβάνουν 

μέτρα με την ελπίδα πως θα υπάρξει και μία αναμενόμενη ανταπόκριση από το ευρύ 

κοινό. Στις μέρες μας οι επιστήμονες πιέζουν την κοινότητα να ενημερώσει τους 

πολίτες και να προχωρήσει σε προληπτικά μέτρα ώστε να σταματήσει η αδράνεια που 

επικρατεί σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 

ι-Ι διαδικασία που ακολουθήθηκε 1Ίταν σχετικιΊ με μελέτη βιβλίων αντιστοίχου 

ύφους και περιεχομένου, όπως και ιστοσελίδες υπουργείων (Τουριστικ1)ς Ανάπτυξης, 

Υ.ΠΙΖ.ΧΩ.Δ.Ε), ιστοσελίδες παγκόσμιων οργανώσεων όπως και Ευρωπαικό)ν, καθ<ί)ς 

και έρευνα και μελέτη σχετικών κειμένων και άρθρων, επίσης μέσω Διαδικτύου. Δεν 

έλειψαν και ορισμένες μελέτες καθηγητών. 

Από πηγιΊ σε πηγή τηρ11θηκε μια διαδικασία αποτελεσματικού συνδυασμού 

σχετικ<ί)ν, μεταξύ τους, θεμάτων καθώς και διεξοδικ11 μελέτη διάκρισης, ό)στε να 

αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, περιττές επαναλήψεις. 

Διεξ11χθη εξέταση αρκετών πηγών, μερικές εκ των οποίων απορρίφΟηκαν 

λόγω φτωχού και ορισμένες φορές δυσνόητου περιεχομένου. 

Ο μόνος αρνητικός παράγοντας που παρουσιάστηκε κατά την διαδικασία 

συγκρότησης τι1ς εργασίας ήταν το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την απόδοση 

της ξένης βιβλιογραφίας στα ελληνικά. 
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ερίληψη 

Με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται μία συνεχόμενη προσπάθεια από 

διάφορους φορείς να προστατεύσουν το περιβάλλον, όμως αυτό το έργο δεν παύει να 

αντιμετωπίζει παρεμβολές από την ακατάπαυστη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος 

από τον ίδιο τον άνθρωπο. 

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν Θα μπορούσε να είναι εφικτί1 όμως, 

χωρίς να γνωρίζουμε δύο βασικές έννοιες οι οποίες αντικατοπτρίζουν μία υγιή 

ανάπτυξη υπό το καθεστ6)ς της οποίας επιτυγχάνεται η ανάπτυξη του τουρισμού με 

όρους φιλικούς προς την φύση. Οι δύο βασικές έννοιες είναι η αειφορία και η 

βιό)σψη ανάπτυξη, οι οποίες συνάδουν στην μη ασύδοτη χρήση των πόρων. 

Μετά από μία καταμέτρηση των οικολογικά)ν καταστροφών και παράλληλα 

παρατηρό)ντας την αύξηση του πληθυσμού και τα αποτελέσματα από την πρόοδο της 

τεχνολογίας, το 1975 ψηφίζεται το σύνταγμα μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το 

άρθρο 24 το οποίο και θεμελιώνει την θέσπιση των προστατευόμενων περιοχ<ί)ν. οι 

οποίες είναι το κύριο θέμα της παρούσας εργασίας. 

Στη συνέχεια, γίνεται μία παρουσίαση των εναλλακτικών μορφ<ί)ν τουρισμού. 

δίνοντας έμφαση σε αυτιΊ του οικοτουρισμού καθ<i>ς έχει άμεση σχέση με την 

ανάπτυξη του τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές. 

Με λίγα λόγια, μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα που διεξ11χθη για την 

δόμηση της εργασίας. προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο τουρισμός μπορεί να 

ενσωματωθεί σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον χωρίς να φέρει αρνητικές 

επιπτ<ί)σεις, με την μορφ11 του οικοτουρισμού, ο οποίος τηρεί τις προϋποθέσεις για 

μία βι<ί>σιμη ανάπτυξη. 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, γίνεται παρουσίαση κάποιων 

προστατευόμενων περιοχών και πιο συγκεκριμένα των θαλάσσιων πάρκων της 

Ελλάδας όπου όσα αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό, πλέον τίθενται σε εφαρμογί1 στις 

περιοχές αυτές. Ταυτόχρονα. παρουσιάζονται και κάποιες άλλες περιπτcί)σεις όπου 

έμπρακτα ο τουρισμός προσδίδει Θετικά αποτελέσματα κατά την ανάπτυξή του. 



ummaι-y 

Th1Όugl1 yeaΓs, a continuous effoι1 is being obseινed coιηing fΓΟιη seveΓal 

bodies in οΓdeΓ to pΓotect tl1e enviιΌnιηent, but it seen1s that tl1is effoι1 is dealing witl1 

inteι·feΓences because l1uιηan l1iιηself' is taking advantage of the e11νiΓOnr11e11t witl1 a 

11011 - stop Γl1ytl11η . 

The pιΌtection of t\1e enviιΌnιηent could not be possible eitl1eΓ way '~itl1out 

having knowledge of two basic ιη eanings tl1at ι·eflect a l1ealt\1y developιηent undeι· 

whicl1 it is possible to gιΌw touΓisιη with fι·iendly te11ηs fοΓ tl1e enν iΓon1ηent. T11ese 

two basic mean ings aΓe cal\ed sustainability & sustainable development and tl1ey can 

botl1 Γesult to an ίιηιηuηe use of the ΓesouΓces. 

After counting the ecological disasteΓs and 1ηeanw\1ile obseι·ving the 

population increase and the ι·esults of the tec\1nological progΓess, tl1e Constitution of 

1975 was voted, including tl1e 24111 aι·ticle t\1at tounds the down of ))l"Otected a ι·eas, a 

subject conce111ing this pι·oject. 

FuΓtl1enηoι·e, ίη tl1i s ρΓOject you ιnay also find a ιπesentation ot· tl1e alteιηative 

forms of touΓism, wit\1 a ιηοΓe detailed appΓOac\1 on tbe fοι1η of ecotouΓism , because it 

is diΓectly connected to the developιηent of touι·isιn ίn pιΌtected aι·eas . 
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ισαγωγή 

Στις αρχές του 21 ου αιώνα. όπου η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και οι 

μηχανισμοί αυτοσυντιiρησης του βρίσκονται σε μία περίοδο ύφεσης, το ανΟρό)πινο 

γένος προχωρά στη Θέσπιση νόμων που θα έχουν την ιδιότητα να συμμορφώσουν τον 

κάθε πολίτη και να του προσφέρουν περιβαλλοντικιi εκπαίδευση και κυρίως 

συνείδηση. 

Η βιομηχανία του τουρισμού, γνωστή και ως μια μεγάλη πηγή εσόδων, είναι 

ταυτόχρονα και μία αιτία επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα 

ληφθέντα μέτρα μετά την Θέσπιση της περιβαλλοντικ1Ίς νομοΟεσίας, ο τουρισμός 

τίθενται σε περιοριστικά μέτρα. δηλαδ1i ουσιαστικά συντελείται μία προσπάθεια 

μείωσης του φαινομένου του μαζικού τουρισμού και δίνεται έμφαση σε εναλλακτικές 

μορφές με άμεσο σκοπό τους να προφυλάσσουν το περιβάλλον. 

Οι προστατευόμενες περιοχές αναγνωρίζονται ως μία ελπίδα ότι η ευάλωτη 

ιδιοσυγκρασία των φυσικό)V πόρων δύναται να συνυπάρξει με την ιδιόμορφη φύση 

του ανθρό)που. 



ΚΕΦΑΜΙΟ 1° 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ& ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ 

1.1 Η σχέση τουρισμού - nεριβάλλοvτος 

Η σχέση τουρισμού και περιβάλλοντος είναι μια ιδιάζουσα σχέση. Ναι μεν. 

έχει αφυπνισθεί η οικολογικ1) συνείδηση μάζας αν0ρ<i)πων τα τελευταία χρόνια και 

παρατηρείται δραστηριοποίηση εθνικό)ν φορέων, ειδικό)ν οργανισμό)ν και 

οργαν<οσεων προστασίας του περιβάλλοντος για τη διάσωσή του, παρ· όλα αυτά η 

τουριστική ανάπτυξη σε όλο τον πλανήτ11 μπορεί να οδηγήσει σε μια 1; περισσότερες 
από τις ακόλουθες παρενέργειες: 

"'1 Να απαιτούνται συνεχώς νέοι χόψοι, με επικρατέστερους τους 

δασικούς, λόγω τουριστικό)ν εγκαταστάσεων 

Ρύπανση του υγρού φυσικού στοιχείου( θάλασσες, ποτάμια. λίμνες) με 

αιτία τα απόβλητα τουριστικών μονάδων και της συνεχό)ς αυξανόμενης 

διακίνησης τουριστών 

Μόλυνση του αέρα εξαιτίας των αερομεταφορών που επεκτείνονται 

και του συγχρωτισμού των αιθέρων τα τελευταία χρόνια 

Οποιοδήποτε είδος μόλυνσης και ρύπανσης του περιβάλλοντος λί>γω 

μαζικ1Ίς χρ~iσης χό>ρων που χρησιμοποιούνται για λογαριασμό του τουρισμού. 

οποιοδi1ποτε είδος φθοράς αρχαιολογικών και θρησκευτικών μνημείων 

Φυσικά, τα ανωτέρω αποτελούν αποτέλεσμα περιπτώσεων αδιαφορίας των 

κρατό)V, αδράνειας των σχετικών φορέων και αδιαφορίας των τουριστών, κάτι το 

οποίο αποτελεί δυστυχώς ένα συχνό φαινόμενο. Μην αψηφούμε μάλιστα ότι κύριος 

παράγοντας είναι και η Παιδεία, και εφόσον λείπει η Παιδεία εκλείπει και η 

ευαισθητοποίηση. 

Α.1 . 1 ./ Πf:ΙΡΑΙΑ (Πιφι'φι rιιια Σιιt ιοιJJν)-Τμήμα Διοίκησης Τουpισrικών Επιχειρήσεων 



1.2 Οι περιβαλλοντικές επιπτώσει ς από την ανάπτυξη του 

τουρισμού 

Στις μέρες μας υπάρχει η τάση απαισιοδοξίας στις δηλώσεις και στα κείμενα 

που σχετίζονται με το περιβάλλον, σίγουρα όμως η προστασία του περιβάλλοντος και 

της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι αδύνατη. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

και με την δραστηριοποίηση και ενεργή συμβολή των κρατών, των νομοθεσιό)ν τους 

και των παραγόντων του τουρισμού, η φύση και το περιβάλλον έχουν μέλλον! 

Όμως δεν μπορεί να αποφευχθεί το γεγονός πως η ακατάπαυστη αύξηση των 

τουριστών( σύμφωνα με τελευταίες προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Τουρισμού αναμένεται οι τουρίστες παγκοσμίως μέχρι το 2020 να φΟάσουν τα 1,6 

δις. άτομα) προκαλεί προβλ1Ίματα στο περιβάλλον εκ των οποίων τα σημαντικότερα 

είναι τα εξής: 

'!;να αρκετά σημαντικό Θέμα στην καθημερινότητα μας είναι η ανεξέλεγκτη 

ρίψη απορριμμάτων. Το θέμα αυτό παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις όταν όταν 

ο καταναλωτής είναι σε περίοδο διακοπό)ν και συχνά έχει την αίσθηση ότι αφού δεν 

βρίσκεται στο δικό του περιβάλλον μπορεί να φέρεται ανεύθυνα χωρίς ενοχές. Αφού 

λοιπόν, ο εκάστοτε προορισμός επιβαρύνεται από τα επιπρόσθετα απορρίματα, καλό 

Θα 1)ταν να δημιουργηθεί ένα καθεστό)ς ανακύκλωσης έτσι ό)στε να υπάρχει 

τουλάχιστον μια αποδοτικιΊ συλλογιi των απορριμμάτων που οι τουρίστες προκαλούν. 

Ωστόσο, άλλο ένα φαινόμενο που συντείνει στ11ν έντονη οικολογικι) 

ανισορροπία είνα ι η φωτοχ11μικ1) ρύπανση που προκαλείται εκ των πολυάριΟμων 

εργοστασίων και οχ11μάτων των οποίων η μάζωξη έχει ως θλιβερό αποτέλεσμα την 

μόλυνση της ατμόσφαιρας καθώς και την φθορά μνημείων και έργων της 

αρχιτεκτονικής. 

Είναι προφανές πως και οι τουρίστες επιβαρύνουν και βλάπτουν το 

περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό για να εξαλειφθεί απαιτείται διαμόρφωση 

«τουριστικιΊς συνείδησης» με αίσθημα ευθύνης και παροχή αναλόγου εκπαιδεύσεως. ~ 

~ 

Λ. T.f ι ΠΙ ΙΡΑΙΑ (Πrφc(pτηιια ίπετοώv)- Τμήμα Διοίκησης Τουpιοτικιuv Εnιχειρήοtων 



1.3 Η αρνητική επίδραση του ανθρωπίνου παράγοντα μέσω του 

τουρισμού στο οικοσυστήματα 

«Εστιάζοντας στα φυσικά οικοσυστήματα είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά 

στις κακές επιρροές του ανθρωπίνου παράγοντα σε αυτά. Τα φυσικά οικοσυστ1Ίματα, 

ανάλογα με την όλη τους οικολογιΚ1i ευστάθεια, την ικανότητα αυτορύθμισης , την 

εξάρτησί1 τους από την τροφi1 ή την ενέργεια αλλά ιδίως από τον βαθμό και το εύρος 

των ανθρωπίνων επεμβάσεων διαιρούνται σε σταθερά( αναλλοίωτα), σε 

επηρεαζόμενα( από ανθρώπινες δραστηριότητες), σε υποβαθμισμένα( με συνεχείς 

διαταραχές οικολογικής ισορροπίας) σε τεχνητά( όπως, λ.χ., οι μονοκαλλιέργειες) και 

τέλος σε ασθενή( ανοικτά οικοσυστί1ματα αστικών και βιομηχανικών περιοχ<ί>ν σε 

πλήρη οικολογική αποδιοργάνωση)» 1 

Από τις αρνητικές επιδράσεις σε αυτά αναφέρονται οι εξ1iς: 

ι. Περιβαλλοντικές καταστροφές με την εμφάνιση τεραστίων 

οικοδομ1)σεων από μπετόν( συν τοις άλλοις είναι και αντιαισθητικές) 

11 . Αλλοίωση του τοπικού αρχιτεκτονικού χαρακτί1ρα με την παρέμβαση 

γυαλιού και μπετόν αντί του ξύλου και των πετρωμάτων 

111. Ευρεία και ογκ6)δης περιβαλλοντική καταστροφi1 λόγω ανεξέλεγκτης 

τοποθέτησης διαφημιστικών ταμπελών και 

ίν. Ηχορρύπανση, προκληθείσα από νυχτερινά κέντρα, μηχανές κ.λπ. που 

μαστίζει τους σύγχρονους πολυάριθμους τουριστικούς προορισμούς 

1ΛΥΤΡΑΣ Ν. ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Κοινωνιολογία του τουρισμού, εκδόσεις interbooks (β'έκδοση),Αθήνα 1998 

Λ. Τ. Ε./ ΠΕΙΡΑΙΑ {Παράρτημα Σππσών)-Τμιjμα Διοίκησης Τουρισrικών Επιχειριjσεων 



Επειδή στο συγκεκριμένο ζ~1τημα η φράση «ποτέ δεν είναι αργά» δεν 

ταιριάζει, θα πρέπει κάΟε υπεύθυνος, όλα τα αρμόδια στελέχη και φορείς να δράσουν 

άμεσα γιατί εκτός από την αρχιτεκτονική που προσβάλλει την παράδοση και την 

αισθητική όταν υπόκειται ριζικές αλλαγές, και το περιβάλλον είναι αυτό που 

προσβάλλεται και επηρεάζεται αρνητικά από μερικές, εκ των ανωτέρω. 

αναφερομένων παρεμβάσεων. 

1.4 Η ανάγκη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

Η επιστήμη της οικολογίας μόλις έκανε την εμφάνισ1i της έθεσε ένα μεγάλο 

ζ~iτ11μα , αυτό της διάσπασης της ενότητας κοινωνία-φύση. Από αυτά τα δύο στοιχεία 

η φύση είναι το «φύσει» κυρίαρχο στοιχείο ενό) η κοινωνία είναι το «θέσει» κυρίαρχο 

στοιχείο, και μάλλον υποδεέστερο αφού η φύση επικρατούσε μέχρι την εποχιi της 

βιομηχανικi1ς επανάστασης. Τότε εμφανίζεται η τάση απελευθέρωσης τ11ς κοινωνίας 

με σκοπό την υπέρβαση των περιορισμών τ11ς τους οποίους προκαλούσε η φύση. 

Τέτοιοι ~;ταν σχετικοί με την διατροφι; , την επικοινωνία. την υγεία κ.α. «Όπλο» της 

κοινωνίας στον εν λόγω πόλεμο ήταν η επιστί1μη . 

Σ1iμερα όπως δείχνουν τα γεγονότα, ο πόλεμος είχε πολλά θύματα και 

συνεχίζει να σκορπά και άλλα. Αφανισμός ζώων, ελαχιστοποίηση ειδό)ν, λιιί)σψο 

πάγων των πόλων, «βιασμός» της χλωρίδας.2 Και αυτά είναι παραδείγματα μόνο των 

τελευταίων μηνό)ν. Αν αναλογιστούμε τα τελευταία δεκάδες χρόνια; 11 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση είναι, αν μιλήσουμε με παγκόσμια 

γλό>σσα λόγω αυτού του παγκοσμίου φαινομένου. το τεράστιο «ιηust» του m;μερα. 

Η περιβαλλοντικ1; εκπαίδευση έχει τρεις διαστάσεις, τ11ν γύρω. από και μf:σα 

και για το περιβάλλον. Συν1;Θως οι πρώτες δύο αποκόπτονται από την Τρίτη και το 

χειρότερο είναι ότι η Τρίτη μάλλον αγνοείται. Μόνο που η άγνοια αυτιi αγγίζει τα 

όρια του εγκλήματος, αφού οι άνθρωποι μένουν στις πρώτες δύο διαστάσεις και 

μάλιστα σχετικά με την τρίτη, συχνότερα συμβιβάζονται με οικονομικό-πολιτικές 

καταστάσεις και τελικά μένουν, στην ουσία, εγκληματικά άπραγοι. 

2~λί:πι: πεrασμί:Ι'Ο καλοκαίr)Ι Ι :JJ.ιίδος. πι:ρuσμί:νος ΟκτιiJ~ριος στψ Καλιφι)p\'\ΙJ. 11 . 11 .Λ 

Λ Γ.Γ. Ι f/[/ΡΛΙΑ (Πcφrφιηιια ίπrτσών)- Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Εnιχειpιjσεωv 



Παρ' όλα αυτά δεν Θα μπορούσε απλά να παραληφθεί το γεγονός ότι σί1μερα 

δρουν οργανώσεις, κοινωνικές ομάδες και άτομα που προσπαθούν να περάσουν το 

οικολογικό μι)νυμα και στο εύρος της δραστηριοποίησής τους έχουν. τουλάχιστον, 

κάποιο αποτέλεσμα. 

«Στις μέρες μας επικρατεί μια οικονομική ελευθερία των ανθρ<ί)πων που 

διατηρείται μεν ως θεμελιώδες δικαίωμα, πλην όμως, από την άποψη του 

περιεχομένου της, οφείλει στο εξ1)ς να υλοποιείται με στρατηγικές επιλογές όχι 

ποσοτικ1)ς αλλά ποιοτικi1ς και φιλικ1}ς προς το περιβάλλον ανάπτυξι1ς.» 

Α. Τ.Ε. Ι ΠΕ/ΙJΑΙΛ (Πcφάρτημα >τιεισών) Τμιjμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



ΚΕΦΑΜΙΟ 2° 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2.1 Συσχετισμός των δύο εννοιών 

2 .1 .1 Αειφορία 
\)\) 

Στις αρχές του 18 αι<ί)να ο όρος αειφορία εμφανίζεται για πρ<ί)τη φορά στη 

γερμανόφωνη δασικ11 βιβλιογραφία ως "Nacl1- 11altigkeit" ουσιαστικό και ως 

·'11aci111altig" επίθετο 1; επίρρημα (οικονομική δασοκομία- οδηγία για καλλιέργεια 

αγρίων δένδρων). 

«Αειφορία είναι η σrρατηγική ανάπτυξης η οποία σrοχεύει να διασφαλίσει την ικωιοποίηση των 

αναπτυξιακιί>ν αναγκών μέσα στα υφιστάμενα βιοφυσικά όρια στη βάση της ελαχιστοποίησης 

των επιπτιί>σεων και της βιιί>σιμης διαχείρισης και εξοικονόμησης στη χρήση των φυσικών 

πόρων».1 

ou 
Ως δασικός όρος καθιερώθ11κε στις αρχές του 19 αιώνα από τους Haι·tig. Ka1·stωΓeΙ". 

κλπ και είχε την έννοια της επιδίωξης μιας διηνεκούς μέγιστης προσφοράς υλικ<ί)ν και 

μη υλικών αγαθ<ί>ν από το δάσος. Στα ελληνικά αποδόθηκε ο όρος ως «διηvέκεια των 

ι(αpπlhσεωιι» ιί ως αειφορία ιί αειφορικιί κάρπωση. 

Πλέον με την πάροδο του χρόνου η λέξη «αειφορία» έχει απομακρυνθεί από 

την αρχικιi της έννοια και με τη νέα της διατύπωση συνδυάζει τη διαρκιΊ- σταΟερ1i και 

σύμμετρη παραγωγιi αγαθών. υπηρεσιών και επιδράσεων και τη διατιiρηση του 

δάσους ως ενός λειτουργικού συστι)ματος. 

3ΚΟΚΚΩΣΗΣ - ΤΣΑΡΤΑΣ: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 
2001 

Α. T.F.I ΠΕ/11Λ/Α (Πcφcrpι ηιια Σnε ισών)- Τιιήμα Διοίκησης ΤουpισιικιiJν /Ξπιχειρήο~·ων 



Η τ~1ρηση τ11ς αρχι1ς της αειφορίας λαμβάνει υπόψιν δύο άλλες αρχές : α) τη 

διατι1ρηση του δάσους και β) τη διατι1ρηση της παραγωγικότητας του εδάφους. Με 

αυτό τον τρόπο την καθιστά εφαρμόσιμη στα δασικά οικοσυστιΊματα, σε όλα τα 

φυσικά οικοσυστήματα αλλά και στους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Πρέπει να 

γίνει ωστόσο κατανοητό ότι αειφορική χρήση των αξιών ενός οικοσυστήματος δεν 

μπορεί να υπάρξει εφόσον παρουσιαστεί μείωση της παραγωγικότητάς του, ρυπανΟεί 

ή καταστραφεί. Η τι1ρηση τι1ς αρχ1Ίς της αειφορίας επιτυγχάνεται μόνο με την 

παράλληλη διατι1ρηση των δύο προαναφερόμενων αρχών. 

«Χαρακτηρίζει την ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων 

qιου χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους, χωρίς να εξαντλεί τις δυνατότητες 

των πόρων αυτών και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Δε δημιουργεί 

κινδύνους στις σημερινές και στις μέλλουσες γενιές των ανθρώπων και των 

ά')..λων ειδό)ν τι1ς υφιστάμενης χλωρίδας και πανίδας και άρα αναδημιουργεί 

ους φυσικούς πόρους». 

Μια άλλη εννοιολογική προσέγγιση τι1ς αειφορίας είναι η εξής : 4 

Ο όρος αειφορία σ1Ίμερα ανταποκρίνεται στην υιοΟέτηση μιας συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς και ενός αντιστοίχου τρόπου ζω1Ίς που Οα συμβάλει στην προστασία 

του περιβάλλοντος. Η αειφορικι'1 χρήση εφαρμόζεται μόνο σε ανανεώσιμους 

φυσικούς πόρους, βέβαια η συνετή της χρήση μπορεί να ενδείκνυται και για μη 

ανανεό)σιμους πόρους. Παρόλα αυτά ο όρος αειφορική ανάπτυξη υπόκειται 

κατάχρησης. 

Σε επίπεδο παγκόσμιο- εθνικό- περιφερειακό και τοπικόη αειφορικ1Ί 

ανάπτυξη επικεντρό)νεται σε τρεις (3) στόχα\Jς : 

1. Οικονομικ1Ί ανάπτυξη 

2. Κοινωνική συνοχή 

3. Περιβαλλοντική προστασία 

4ΡΙΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Αειφορία και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Ηράκλειο 2003 

-Λ. T.f ./ ΠΕ /ΡΑΙΑ (Παρcχριημα )ιιc ισών)-Τμήμα Διοίκησης Τουρισrικών Επιχειριjσεων 



Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται με : 

• 
• 

• 

Την εξάλειψη της φτώχειας με στόχο τ11ν κοινωνικί1 ευημερία 

Την αλλαγή της παραγωyι)ς και της κατανάλωσης 

Την προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων 

2.1.2 Βιώσιμη ανάπτυξη 

Αποτελεί μέρος της τουριστικής ανάπτυξης το οποίο αναπτύσσεται ισ6ρροπα 

στην τοπικ11, κοινωνικίι πολιτισμική και περιβαλλοντικί1 δομ1) κάθε τουριστικι)ς 

περιοχής. συνδυάζοντας την παράλληλη διαμόρφωση όρων (υπηρεσίες - υποδομές -

τεχνογνωσία) για τη συνεχιi ανατροφοδότησή της. 

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 του ισχύοντος Συντάγματος 

«θεσπίζεται η θεμελιci>δης αρχί1 της πρόληψης της βλάβης του φυσικού 

περιβάλλοντος, με τρόπο ώστε όχι κάθε ανάπτυξη αλλά μόνον η βιώσιμη να είναι 

επιτρεπτί1 από το Σύνταγμα δηλαδή εκείνη που δεν επιφέρε ι βλάβη στο περιβάλλον 

και άρα είναι διατηρήσιμη και όχι πρόσκαιρη». 5 

Μετά τη δεκαετία του '80, παρατηρούνται πολλαπλές προσπάθειες για την 

προci>θηση ενός προτύπου τουριστικι)ς ανάπτυξης το οποίο θα στηρίζεται στην 

βιci>σιμη ανάπτυξη. Οι περιοχές που καλούνται να υπηρετιiσουν αυτ~Ί τη νέα 

φιλοσοφία διακρίνονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

,/ Έχουν μαζικό τουρισμό 

,/ Βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και με τον κατάλληλο 

προγραμματισμό θα αποκτι)σουν τα βιό>σιμα τουριστικά αγαθά. 

5 ΥΠΕΠΘ-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς-ΥΠΕΧΩΔΕ,Οικολογία-Κοινωνία
Εκπαίδευση/Πραγματικότητα και προοπτικές στην Ελλάδα, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 
Αθήνα 1996 

Α. Τ. Ε . Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παpάριηιιcι >rct ισών)-Τμιjμα Διοίκησης Τοορ ιοτι κώv Επιχειρήσεων 



Ο όρος βΗbσιμη 
ω•1Χπτιιξηπεριγράφει τη 

διαδικασία μετασχηματισμού 

όπου η εκμετάλλευση των 

πόρων, η κατεύθυνση των 

επενδύσεων ,ο 

προσανατολισμός της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και 

προσαρμογές στο θεσμικό 

πλαίσιο εναρμονίζονται με τις 

μελλοντικές και τις σημερινές 

Ουσιαστικά οι δύο έννοιες είναι συνώνυμες. Οι στόχοι τους είναι κοινοί όπως 

και τα κριτήρια δράσι1ς τους. Πάνω από όλα θέτουν την προστασία του 

περιβάλλοντος και την μη ασύδοτη χρήση των πόρων. Θεωρούν την φύση και το 

περιβάλλον μας ως αναπόσπαστο κομμάτι μας για να συνειδητοποι1Ίσουμε ότι 

σπάζοντας το απειλείται και η δικt'1 μας ύπαρξη. Με τις έννοιες που Οίγουν 

ουσιαστικά καθοδηγούν, συμβουλεύουν, προστατεύουν. 

2.1.3Agenda 21 - Εργαλείο αποφάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού και ο ΠΟΤ. διαμόρφωσαν 

την Agenda 21 , η οποία αποτελεί ένα εργαλείο με σκοπό να συμβουλέψει στην 

εστίαση και τη μελέτη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων. 

Πιο συγκεκριμένα, κάΟε εγχείρημα και δραστηριότητα της επιχείρησης θα έχουν 

άμεση επιρροiΊ από αυτό το περιβαλλοντικό πρόγραμμα. 

Στην Agenda 21 αποτυπώθηκε η αντίληψη για τη συμφιλίωση της 

περιβαλλοντιΚΙ)ς προστασίας, της οικονομικιΊς ανάπτυξης και του αγό)να κατά της 

φτώχειας με βιώσιμο τρόπο. Ωστόσο, κάποιες αρχές της που εμπεριέχονται στο 

«Πράσινο έγγραφο για τον τουρισμό», τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης θετικιiς σχέσης 

ανάμεσα στη κοινωνία και την οικολογία με το σκεπτικό ότι υπάρχει άμεση εξάρτηση 

των τουριστικό)ν προορισμών και της οικονομίας γενικότερα με τη προστασία και τη 

σωσηi διαχείριση των πόρων κάθε περιοχής. 

Λ. "/ . Γ:. Ι ΠFΙΡΑΙΑ (Παράμι ιιιια ί ιιc ιοιι) ν}· Τμιjμα Διοίκησης Τουριστικών [πιχειριjσεων 



ΚΕΦΑΜΙΟ 3° 

Η ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

- Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

3. 1 Γενικά 

«Η προστασία του περιβάλλοντος έχει μέλλον γιατί χωρίς αυτή δεν μπορι:ί να 

υπάρξει μέ)λον.»6 Η ρήση αυτή ανιiκει στον Γερμανό δημοσιολόγο και φαίνεται να 

αγγίζει την πραγματικότητα των σημερινών δεδομένων. Είναι πλέον γνωστό πως η 

πολυτέλεια της τεχνολογίας που έχει επιβάλει σιiμερα ο άνθρωπος στη ζωή του πέρα 

από τα Θετικά, φέρνει μαζί της και καταστροφικές επιπτό)σεις μέσω της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. 

Ένας λόγος για τον οποίο Θα μπορούσαμε να πούμε πως η σχέση του 

ανΟρά)που με το περιβάλλον είναι ταραγμένη είναι τα ακόλουθα δεδομένα: 

* Η καλπάζουσα αύξηση του πληθυσμού 

* Η μαζικ!1 παραγωγ!1 και κατανάλωση που προκύπτουν από την 

πρόοδο της τεχνολογίας. 

Και γενικότερα η τάση του ανθρώπου να διευκολύνει την καθημερινή του 

δραστηριότητα μέσω της χρ!1σης της τεχνολογίας δίχως να λαμβάνει μέτρα 

συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον. 

Μετά την παρατ11ρηση των παραπάνω φαινομένων και κυρίως μετά την 

καταμέτρηση των οικολογικών καταστροφών, το 1975 με την ψ1iφιση του 

Συντάγματος προέκυψε το άρθρο 24 το οποίο είχε σκοπό να καταστ!1σει την 

προστασία του περιβάλλοντος μια από τις θεμελιώδεις αποστολές του κράτους. 

6DerUmweltschutzhatZukunft, weίlesohneUmweltschutzkeineZukunftgebenwίrd, M.Kloepfer, 
Umweltrecht, C.HBeck, Μόναχο, 1998, 10. 

Λ. f .f .f ΠΕΙ ΡΑΙΑ (Παρrtpι rιιια > ιιε ισιlJν) Τμιίμα Διοίκησης ΤουρισrικιlJν Επιχειρήσεων -



3.2 Το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975 

Το περιεχόμενο του άρθρου 24 του Συντάγματος του 1975 υπ1iρξε χωρίς 

αμφιβολία ένα επαναστατικό βήμα που ταρακούνησε τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24, «Η προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του 

καθενός». 

Στο πλαίσιο της αρχι'1ς της αειφορίας, απαιτείται από το Κράτος η λι'1ψη 

προληπτικό)V κατασταλτικών μέτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 24 

προβλέπονται τα εξής: 

Ι . Η προστασία των δασό)ν και των δασικών εκτάσεων 

2. Η καθιέρωση της αρχιiς της αειφορίας/βιό>σιμης ανάπτυξης 

3. Η υποχρέωση του Κράτους να συντάσσει δασολόγιο και εθνικό 

κτηματολόγιο 

Στο σύνολό του το Σύνταγμα παρουσιάζει και άλλες διατάξεις παρεμφερείς 

θεματικά είτε με συμπληρωματικό ρόλο απέναντι στο άρθρο 24. 

/\. Τ. Ε. 1 ΠΕ ΙfJΛΙΛ (Πcφcφιημα ί πει σιvν )-Τμιjμα Διοίκησης Γουρισrικών Επιχε ιριjσεων -



3.3 Η ισχυούσα νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές 

Οι οικολογικά σημαντικές περιοχές δεν Θα μπορούσαν απλά να υφίστανται 

εάν δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο να στηρίζονται έμπρακτα. Η 

ισχύουσα νομοθεσία πέρα από τη χρονικί1 διάρκεια αλλά και τη χρονιΚ'Ιi εξέλιξη που 

την χαρακτηρίζει , χωρίζεται παράλληλα σε τρία διαφορετικά επίπεδα, τα οποία 

καθορίζονται από την κλίμακα επιρροής που έχει κάθε φορά το εκάστοτε θεσμικό 

πλαίσιο. Τα επίπεδα είναι τα εξής : 

130νικό 

Κοινοτικό 

Διεθνές 

Πιο συγκεκριμένα, σε εθνικό επίπεδο η πρό>τη επαφή της Ελλάδας με τις 

προστατευόμενες περιοχές ξεκινά όταν ο Όλυμπος και ο Παρνασσός ιδρύονται ως οι 

πρώτοι εθνικοί δρυμοί μέσω του αναγκαστικού νόμου 856/ Ι 937 «Περί Εθνικό)ν 

Δρυμών». Το 1986, η εθνική νομοθεσία εξελίσσεται με τον νόμο 1850/1986 «Για την 

προστασία του περιβάλλοντος, ο οποίος αφορά αποκλειστικά την θεσμοθέτηση των 

προστατευόμενων περιοχό>ν. Το 1999, προκύπτει ένας νόμος με συμπληρωματικό 

ρόλο ως προς τον νόμο του 1986 και σκοπό έχει να διευκρινίσε ι τη λειτουργία και τη 

διαχείρηση των προστατευόμενων περιοχών. Ο νόμος αυτός ονομάζεται 

«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη» και στη σύστασή του 

εμπεριέχεται ένα άρθρο ειδικά αφιερωμένο στην ίδρυση φορέων διαχείρισης, ένα 

αρκετά σημαντικό βήμα για την εξέλιξη των προστατευόμενων περιοχό)V στην 

Ελλάδα. 

Α. Τ. Ε. Ι ΠΕΙΡΛΙΛ (Πcφciρτημα ΣπεrοιίJν) Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Εrιιχειρήοεων 

c 
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Σε κοινοτικό επίπεδο, συναντάμε δύο σ11μαντικές οδηγίες που παίζουν 

ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη των προστατευόμενων περιοχό)V: 

Ι . Οόηγίυ 79/~09/EOf\ 

Η οδηγία τίθεται σε ισχύ μετά από απόφαση του συμβουλίου της Ευρωπαίκ1;ς 

Ένωσης τον Απρίλιο του 198 Ι και αφορά την διατt1pηση των άγριων πουλιό>ν. 

11. Οδη ιiιι 92/~3/ROK 

«Τα κράτη μέλη της ΕΕ καλύπτουν μία περιοχi'1 3 εκατ. τετρ. Μέτρων από 

τον Αρκτικό κύκλο μέχρι τη Μεσόγειο. 11 φυσική κληρονομιά της Ευρcί)πης 

περιλαμβάνει μερικές χιλιάδες είδη οικότοπων, 150 είδη Θηλαστικό)ν. 520 είδη 

πτηνό)ν, 180 είδη ερπετcί>ν και αμφίβιων, 150 είδη ψαριών, 10.000 είδη φυτcί>ν και 

100.000 είδη ασπόνδυλων. »7 

Σύμφωνα με τη συνθ1Ίκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκιiς Οικονομικιiς 

Κοινότητας και συγκεκριμένα όπως ορίζεται στο άρθρο 130 Π της συνθι)κης αυτι)ς, 

στόχο της αποτελεί η διατήρηση. η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένης της διατt)ρησης των φυσικό)\/ οικότοπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας. 

Το συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 21 ΜαΪου το 1992 στις 

Βρυξέλλες, υπό την προεδρία του AΓlindoMaΓqιιesCunl1a, Θεσμοθέτησε την οδηγία 

92/43/ΕΟΚ σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν η προστασία της βιοποικιλότητας 

μέσω τι1ς διατί1ρησης των φυσικών οικότοπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατό)V μελcί>ν που εφαρμόζεται η συνΟ1iκη . 

7 Κουτούπα-Ρεγκάκου Ευαγγελία, Δίκαιο του περιβάλλοντος, Εκδόσεις Σακκούλα(Β'επαυξημέvη 
έκδοση), Αθήνα 2007 

Α. Τ.Ε. Ι ΠΓΙΡΑΙΑ (Παρiφιημα Σπετσών)-Τμιjμα Διοίκησης Τουριστικών fτιιχειρι1οεων 



Στην παρούσα οδηγία γίνεται λ11ψη κάποιων μέτρων, με σκοπό τη διασφάλιση 

της διατtiρησης η της αποκατάστασης σε ικανοποιητιΚ1) κατάσταση διατί1ρησης, των 

φυσικcί>ν οικότοπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού 

ενδιαφέροντος. 8 

Κατά τη λήψη των μέτρων, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, λαμβάνονται 

υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτί1σεις, καθcί>ς και οι 

περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες. 

Η οδηγία εξεδώθη αφού πρcί>τα το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτtΊτων 

είχε λάβει υπόψιν του: 

Λιι Την πρόταση τ11ς Επιτροπ1Ίς 

~ Την πρόταση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

Λιι Τη γνcί>μη της Οικονομικής και Κοινωνικ1Ίς Επιτροπής 

Ωστόσο, όσον αφορά την νομοθεσία περί προστατευόμενων περιοχcί>ν, εξίσου 

σημαντικό είναι και το πλαίσιο που συναντάμε σε διεθνές επίπεδο, και πιο 

συγκεκριμένα την Συ,1θήκι1 Ραμσάρ. 

J. 11 ΣηνΟι)ιοι Ι>υμσ(φ 

Στις 2 Φεβρουαρίου 1971, στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν, μετά από 

διακυβερνητικ1Ί συμφωνία υιοθετείται η πρώτη σύμβαση που σκοπό έχει την απόλυτ11 

προστασία και ορθ1Ί διαχείρηση των βιότοπων. 

Η συνθ~iκη ουσιαστικά πραγματεύεται την προστασία των οικοσυστημάτων 

που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους το νερό σε μόνιμη ή παροδικ1; κατάσταση, 

γι'αυτό και αναγνωρίζεται ως η «Συνθήκη για τους Υγροτόπους». 

8οι ημερομηνίες και οι κατηγορίες που αναφέρονται οτο κείμενο προκύπτουν από το επίσημο 
δημοσιοποιημένο κείμενο της οδηγίας 92-43/ΕΟΚ από την πηγή: 
httρ://www.bener.gr/ρdf/en_directiνes/odigia_92-43.pdf 

-Α. Τ.Ε. Ι ΓΙL ΙΡΑΙΑ (Παράριηιια Σπεrσι!Jν) Τμήμα Διοίκησης Τουρισrικών Επιχειρήσεων 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη είνα ι υποχρεωμένα να οριοθcτήσουν τους υγρότοπους 

της επικράτειάς τους έτσι ό>στε να συμπεριληφθούν σε έναν Κατάλογο Υγροτόπων 

ΔιεΟνούς Σημασίας, να εφαρμόσουν το καλύτερο δυνατό σχέδιο διαχείρισης των 

υγροτόπων και επιπλέον να οριοθετήσουν προστατευμένες περιοχές με σκοπό μια πιο 

εστιασμένη προφύλαξη. 

Στην Ελλάδα, η συνθήκη υπογράφεται και ενεργοποιείται το 1974, όπου 

αναγνωρίζεται ως η 711 χό>ρα που συμμετέχει και ανακηρύσει 11 υγροτοπικές 

περιοχές. Οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας για την Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι: 

Π ίΥ(11Η1ς J. 

J1 ηγ t): ltll ρ://""" ·' i sitgn·ccc.gι·/pιι~c".JJlιp?l<Ιngll)= I & ρngcll>=7..ι5 

Στην Ελλάδα, η υπηρεσία που έχει υπό την ευθύνη της τους υγρότοπους 

Ραμσάρ είναι η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Α Τ Γ.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημcr Σπετσών) Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Μ 
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3.4Εννοιολογικοί προσδιορισμοί για 1ην κατανόηση της οδηγίας 

(92/43/ΕΟΚ) 

Με σκοπό η οδηγία (92/43/ΕΟΚ) να είναι εφικτή και εφαρμόσιμη κρίΟηκαν 

απαραίτητοι οι παρακάτω ορισμοί: 

"Διατίιρηση": ένα σύνολο μέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή 

αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί ειδών αγρίας χλωρίδας και 

πανίδας σε ικανοποιητικ1i κατάσταση 

"Φυσικοί οικότοποι": οι χερσαίες περιοχές 11 υγρότοποι που διακρίνονται χάριν στα 

βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, είτε είναι εξ 

ολοκλ1Ίρου φυσικές είτε ημιφυσικές 

"Φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος": οι οικότοποι οι οποίοι στο 

έδαφος: 

\ . διατρέχουν κίνδυνο να εξαφανισθούν από την περιοχή της φυσικ1Ίς τους 

κατανομ1iς 11 

2. έχουν περιορισμένη περιοχή φυσικής κατανομής λόγω της μειό)σεώς τους 1; 

λόγω του ότι η περιοχ1) τους, εκ της φύσεώς της, είναι περιορισμένη ή 

3. αποτελούν σημαντικά δείγματα τυπικό>ν χαρακτηριστικό)ν μιας ί1 

περισσοτέρων από τις ακόλουθες βιογεωγραφικές περιοχές: αλπικής, 

ατλαντικ1Ίς, ηπειρωτικί1ς, μακρονησιωτικ1;ς και μεσογειακής. 

Ένα σημαντικό β11μα για την πραγματοποίηση, αποτελεί η σύσταση ενός δικτύου το 

οποίο θα Θέτει σε εφαρμογ11 τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων και των 

οικότοπων των ειδών.Το δίκτυο αυτό ονομάστηκε Natuι-a 2000. 
9 

9Οι παραπάνω εννοιολογικοί προσδιορισμοί αναφέρονται στο επίσημο δημοσιοποιημένο κείμενο 
της οδηγίας 92-43/ΕΟΚ από την πηγή: http://www.bener.gr/pdf/en_directiνes/odigia_92-43.pdf 

Α. Τ. Γ / ΠΓΙΡΑ/Λ (Παpϊφτημ(( ίιcετσών) Τμιjμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρrjσεων 



3.5 Το δίκτυο NATURA 2000 

Με βασικ!1 επιδίωξη την πραγμάτωση του περιεχομένου της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 

δημιουργ11θηκε ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Περιοχ<ί)ν στο οποίο σύμφωνα με 

την ιδιαιτερότητα και την ανάγκη προστασίας των οικοτόπων που εντοπίζονται σε 

αυτές προκύπτει η διάκριση σε 2 κατηγορίες. 

Κάθε κράτος-μέλος. διαχειρίζεται με διαφορετική προσέγγιση τις προστατευόμενες 

περιοχές του σύμφωνα με με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ιδιαιτερότητές 

του. Οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το δίκτυο είναι οι ακόλουθες: 

11 κατηγορία προκύπτει από την οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία της 

ορνιθοπανίδας. Το κάθε κράτος-μέλος αφού χαρακτηρίσει μία περιοχή ως (ΖΕΠ), 

αυτή στην συνέχεια εντάσσεται αυτόματα στο δίκτυο Natura 2000 και τίθεται υπό 

καθεστώς διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας. 

11 κατηγορία προκύπτει από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και σε αντίθεση με τις (ΖΕΠ), 

προκειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο Natu1·a 2000, προηγείται επιστημονικι) 

αξιολόγηση αλλά και διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών-μελών και της 

fΞυρωπαϊκΙ1ς Επιτροπι)ς. Το αργότερο μετά την πάροδο έξι χρόνων από την 

οριστικοποίηση του καταλόγου των (ΤΚΣ), τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να 

κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζ<ί)νες Διατι)ρησης» (ΕΖΔ) -

SρccialAreasofConserνation (SAC) και παράλληλα να θέσουν τις προτεραιότητες που 

αφορούν την σωστή διαχείρισή τους. 

Για να επιτευχΟεί αυτό θα πρέπει κάθε κράτος-μέλος να προτείνει κατάλογο τόπων. ο 

οποίος Θα εμπεριέχει φυσικά ενδιαιτήματα, άγρια ζωϊκά και φυτικά είδη. Στη 

συνέχεια. η επιτροπ1Ί εκδίδει επτά καταλόγους Τόπων Κοινοτικ!1ς Σημασίας που 

αντιστοιχούν σε καθεμία από τις βιογεωγραφικές περιφέρειες τι1ς Ευρωπαϊκ!1ς 

ένωσης. 

Α. Ί ι ι Π[f ΡΑΙΑ (Πrφr't[ιιηιω ίτιειαvΊν)· Τμήμα Διοίκησης Τουριοrικών Επιχειρήαεωιι 



Τα κράτη-μέλη. πέρα από την υποχρέωσ1Ί τους να ενθαρρύνουν την διαχείριση των 

στοιχείων του τοπίου. να θεσπίζουν αυστηρά συστήματα προστασίας για τα 

απειλούμενα είδη, είναι ωστόσο υποχρεωμένα να συντάσσουν έκθεση κάθε 6 χρόνια 

όπου αναφέρουν τα μέτρα που λαμβάνουν βασιζόμενα στην οδηγία. Οι εκθέσεις των 

κρατό>ν-μελό>ν συλλέγονται από την επιτροπή με σκοπό να συντάξει μια συνολικ1) 

έκΟεση. 

Μετά την ολοκλ1)ρωση της έκθεσης από την επιτροπιΊ, οι χό>ρες κατατάσσονται σε 3 

κατιηορίες: 

1. Αυτές που έχουν επιβάλει την πλ1)ρη νομική προστασία 

2. Λυτές που έχουν λάβει ορισμένα μέτρα διοικητικού χαρακτι)ρα 

3. Αυτές που προστατεύουν τους προτεινόμενους τόπους μέσω των 1Ίδη 

υφιστάμενων προστατευόμενων ζωνών. 

Λ.1 . l ι ΠΓ.Ι/JΛ/Λ (Πrφr'φrιιιω ~rιεrσών)-ΤιιιίJΙα Διοίκησης Τουρισrικών ΕιιιχFιpήσεων 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΟΡΙΣΜΟΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

4 .1 Προσδιορισμός του όρου «Προστατευόμενη Περιοχή» 

Σύμφωνα με τη Διεθνι) Ένωσ11 για την προστασία της φύσης (IUCN). ως 

προστατευόμενη περιοχί1 αναφέρεται: «Μια χερσαlα ιίfκαι θαλάσσια έκταση 

αφιερωμέ11η στην προστασiα και διατήρηση της βιολογικιjς ποικιλότητας και των 

φυσιιι'(ί)ν 1t·αι συναφιίJν πολιτιστικιόν πόρων, η οποlα υπόκειται σε διαχεlρισιι με 

11ομικά μέσα ιj όJJ.ους αποτελεσματικούς τρόπους». ι ο 

Ο στόχος που καλείται να πραγματώσει μια προστατευόμενη περιοχί1 είναι η 

διατι)ρηση του τοπικού βιολογικού πλούτου και η διαφύλαξη των φυσικ<ί>ν πόρων. 

Ωστόσο, θα συναντήσουμε μια προσπάθεια προσέγγισης της παραπάνω έννοιας στη 

Σύμβαση για την βιοποικιλότητα όπου ως προστατευόμενη περιοχί1 ορίζεται: «Μια 

γεωγραφικά διακριτή πφιοχιi η οποία θεσμοθετείται 1) ρυθμίζεται και γίνεται 

αντικcίμενο διαχείρισης με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων διατί1ρησης. 

Ουσιαστικά, ανάλογα με τα κριτιiρια που επιβάλει το νομικό πλαίσιο της 

εκάστοτε χ(ί)ρας, αποφασίζεται η σημασία των περιοχ<ί)ν αυτ<ί)ν που θεσμοθετούνται 

και διαχειρίζονται προκειμένου να επιτευχθεί η διατί1ρηση της βιοποικιλότητας. 

Βέβαια. με την πάροδο του χρόνου παρατηρήθηκε πως ο άνθρωπος ενώ 

ασχολ1)θηκε με αυτι;. η σχέση του στηριζόταν στην άγνοια καθώς ήταν απλά η 

αντανάκλαση της φύσης που αναγν<ί)ριζε χωρίς περαιτέρω εμβάθυνση στην αξία που 

προσέφερε στην καθημερινότητά μας. Αυτό το φαινόμενο βέβαια έχει τι1ν τάση να 

αλλάζει τα τελευταία χρόνια, όπου ο άνθρωπος πλέον γνωρίζει την συνδεσιμότητά 

του με το περιβάλλον και την αλληλεπίδραση της σχέσης αυτι)ς. 

10 ΥΠΕΧΩΔΕ, Διαχείρηση Προστατευόμενων Περιοχών - Οδηγός Ορθής Πρακτικής (με την σύμπραξη t-.. 
της WWF, Αθήνα 2003 (σελ. 19, παράγραφος 1.1.1) Ν -Λ. Τ. Ε.Ι πι ΙΡΑΙΛ (Πcφάprημιι Σπετοών}-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



4 .2 Σύντομη ιστοριι<ή αναδρομή για τις προστατευόμενες περιοχές 

Η αναφορά σε προστατευόμενες περιοχές ξεκινά πριν δύο χιλιάδες χρόνια από 

ιστορικούς που παρατηρούν την Ινδία να συμβάλει στην προστασία των φυσικ(ον 

πόρων αφήνοντας εκτάσεις ελεύθερες από οποιαδtiποτε εκμετάλλευση. Σε χώρες 

όπως η Αυστραλία. ο Καναδάς. η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Αφρική δημιουργούνται 

δειλά τα πρ6ηα εθνικά πάρκα με πρωτοστάτη τις ΗΠΑ το 1972 στο Yellowstone. 

Η πρωτοβουλία των προαναφερόμενων χωρών παρουσιάζει τα ακόλουθα 

κοινά στοιχεία: 

8 Αφορά αποτέλεσμα κυβερν11τιΚΙiς πρωτοβουλίας 

8 Περιλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις 

8 Ήταν μεν προσβάσιμες αλλά παρέμεναν ακατοίκητες και άθικτες από 

ανθρ6)πινες δραστηριότητες 

Μετά την εμφάνιση όλο και περισσότερων προστατευόμενων περιοχών ανέκυψε 

η ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών συντονισμού και διαχείρισης. Το πρόηο β~)μα 

έγινε από τον Καναδά το 1911. ακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων των llllA 

και φτάνουμε πλtον στο 2002 όπου 44.000 περιοχές χαρακτηρίζονται ως 

προστατευόμενες καλύπτοντας το 10% της συνολικιiς έκτασης του πλανήτη 

σύμφωνα με πηγιi της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN). 

4 .3 Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα. η πρ6>τη γνωριμία με τις προστατευόμενες περιοχές γίνεται όταν 

θεσπίζεται ο νόμος «Περί Εθνικών Δρυμών» 856/ 1937 βάσει του οποίου ιδρύθηκαν 

οι πρόηοι εθνικοί δρυμοί στην Ελλάδα, δηλαδή ο Όλυμπος και ο Παρνασσός. -τα 

χρόνια που ακολουθούν οι προσπάθειες ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχό)ν 

δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς δεν επιτυγχάνεται η ενδεικνυόμενη 

προστασία στις περιοχές αυτές. 

Λ 7 f ι ΓΙΓΙΙ'ΑΙΑ (Πcιρψιrιιιια) ιιrιοιjjν) Τμιjμα Διοίrησης Τουριοτιγών Επιχειρήσεων 
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Αυτό συμβαίνει μέχρι και το 1986, όπου και θεσπίζεται ο νόμος 1650/ 1986 «Για την 

προστασία του περιβάλλοντος» και αποτελεί μέχρι και σ11μερα τον κύριο ελληνικό 

νόμο που διέπει την Θεσμοθέτηση προστατευόμενων περιοχών. Η δομ11 του 

περιλαμβάνει επτά κεφάλαια, εκ των οποίων το τέταρτο (Δ') «Προστασία της φύσ11ς 

και του τοπίου» προσδιορίζει τις ακόλουθες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών: 

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης 

Περιοχές προστασίας της φύσης 

1 Εθνικά πάρκα 

Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί- τοπία 

Περιοχές οικοανάπτυξης 

Μία προστατευόμενη περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει έναν συνδυασμό των 

παραπάνω. 

Λ. Τ [ ι flt/PAIA (Πcφrί(ιιημα ίτιειοών)·Τμήμα Διοίκησης Τουρισrικών Επιχειρήσεων 
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Ι<ΕΦΑΛΑΙΟ s0 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

5. 1 WCPA - World Commission on Protected Areas 

Αποτελεί το πρωταρχικό δίκτυο με ειδίκευση στις προστατευόμενες περιοχές και η 

διαχείριση του γίνεται από το πρόγραμμα που πραγματοποιεί η IUCN, έχοντας πάνω 

από 1 .400 μέλη σε 140 χ<ίψες. 

Σκοπό της αποτελεί, η βο1)θεια κυβερνήσεων και άλλων στον καλύτερο δυνατό 

σχεδιασμό των προστατευόμενων περιοχ<ί>ν με την παροχ1i συμβουλ<ί>ν και δειγμάτων 

στρατηγικού σχεδιασμού με αποτέλεσμα μιας πολιτικ1iς που ενδυναμ<ί)\1ει την 

επένδυση σε προστατευόμενες περιοχές. Η αποστολ1i της οργάνωσης αυτής, είναι να 

προωΟήσει την εγκαθίδρυση και την αποτελεσματικ1i διαχείριση ενός παγκόσμιου 

αντιπροσωπευτικού δικτύου των προστατευόμενων περιοχών σε γη και θάλασσα. 

J ' ια περισσότερα από 50 χρόνια, 01 JUCN και WCPA υπ11ρξαν οι πρωτοστάτες στην 
' ' 11 

παγκόσμια δράση για τις προστατευομενες περιοχες. 

5.2 IUCN - International Union for the Conseινation of Nature 

Είναι η διεθνής 'Ενωση για την προστασία της φύσης και είχε καθοριστικό ρόλο στον 

ορισμό των προστατευόμενων περιοχ<ί)V αφού υιοθετείται σήμερα ευρέως και 

χρησιμοποιείται για παράδειγμα από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων 

130ν<ί>ν του κέντρου διατ~iρησης σαν μια βάση για την καταγραφή των πληροφοριών 

για τις προστατευόμενες περιοχές. 

11Σχετικά με τηv οργάνωση: http ://cms.ίucn.org/about/un ion/wcpa/wcpa-overview/wcpa

about/index (σελ. 1) -Α τ r ι rιt /Ι'ΛΙΑ (Πιφάμrημα ίιιεrοι:JV) · Τμι)μα Διοίκησης Τοuριοrικών Ειcιχειρήσεωιι 
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11 πρό>τη αναφορά στην ανάγκη να τεθούν διεθνό)ς οι προσδιορισμοί που αφορούν τις 

προστατευόμενες περιοχές αναφέρθ11κε στο 1° Παγκόσμιο Συνέδριο για τα εθνικά 

πάρκα το 1962. 

Ένας αριθμός από χ<ίψες έχουν πλέον επίσημα υιοθετι;σει τις κατιΊΎορίες διαχείρισης 

των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με την IUCN και τον Ι ούλιο του 2003 

υιοθετήθηκε επίσημα από τ11ν Αφρικανικ1; Ένωση στο συνέδριο που 

πραγματοποιιiθηκε εκεί για την «Διατι)ρησ11 της φύσης και των φυσικό)ν πηγό)ν». 

5.3 UNEP - WorldConserνationMonitoringCentre 

1-1 UNEP είναι μία διακυβερνητικ1i οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών που μέσω ενός 

περιβαλλοντικού προγράμματος αποσκοπεί να βοηθ1iσει τους υπεύθυνους για τι~ 

λιiψη αποφάσεων να γνωστοποιήσουν στο ευρύ κοινό την αξία της βιοποικιλότητας. 

Το Ι 981, η UNEP - WCMC δημιουργεί μια Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για τις 

προστατευόμενες περιοχές (WDPA Wor·ldDatabaseofProtectedAι-eas) με 

πληροφορίες που απορρέουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σήμερα η WDPA περιέχει 

τυποποι11μένα δεδομένα για 233 χό)ρες συμπεριλαμβανομένων των Θαλάσσιων και 

παράκτιων περιοχό)ν. 

5.4 GREENPEACE 

Η GΓeenPcace έχει σκοπό να προστατεύσει την παγκόσμια βιοποικιλότητα στα 

οικοσυστήματα των δασών και των ωκεαν<ί)ν. 

Σκοπός της είνα ι να επιβεβαι<ί>σει ότι η χρήση τους είναι οικολογικά και κοινωνικά 

υπεύθυνη και συμπεριλαμβάνει την εγκαθίδρυση των δικτύων των προστατευόμενων 

περιοχιί)ν ανά τον κόσμο. 

Λ. τ r ι πι ιrιΛ/Λ (Παρcίρrηιια Σιιεrσι/Jν) Τμrίιια Διοlκηοης Τουριστικών Εnιχειριjσεων 



Η θέση της GreenPeace για τις προστατευόμενες περιοχές 

Σύμφωνα με τ11ν Gι·eenPeace, οι προστατευόμενες περιοχές είναι αφιερωμένες στην 

προστασία της βιοποικιλότητας. των φυσικών και των σχετικό)ν πολιτισμικών πηγό)V 

και της ευημερίας των κοινοτιΊτων που στηρίζονται σε αυτές για την επιβίωσή τους. 

Αυτές οι περιοχές Οα πρέπει να διαχειρίζονται δείχνοντας σεβασμό στα παραδοσιακά 

δικαιό>ματα και να προστατεύονται από μεγάλης κλίμακας βιομηχανίες και από άλλες 

δραστηριότι1τες που έχουν την δυνατότητα να καταστρέψουν το οικοσύστημα. 

Οι προστατευόμενες περιοχές είναι μία ασπίδα ενάντια στ11ν κλίμακα εξαφάνισης 

μορφό)ν ζωής που οφείλονται στις ανθρό>πινες δραστηριότητες. Ωστόσο, έχουν 

οικονομική αξία και συμβάλουν ενάντια στα αποτελέσματα από την κλιματικι) 

αλλαγι1. Οι υπάρχουσες προστατευόμενες περιοχές εκπροσωπούν την υγεία της 

φύσης. 

Δυστυχό>ς. παρατηρείται πως οι περισσότερες αποτυγχάνουν να προστατεύσουν την 

βιοποικιλότητα κυρίως λόγω μεγέθους και απομόνωσης αλλά επίσης επειδ1i δεν 

διαχειρίζονται αποτελεσματικά και δεν έχουν την αναγκαία χρηματοδότηση. 12 

12Η θέση της οργάνωσης αναφέρεται σε έγγραφο word με τοv τίτλο Ngreeρeace-potision-σn-protect" και έχει 

δημοσιευτεί στον ιοτότοnο της www.greenpeace.org 

Λ ι r ι πr //'Λ/Λ (Παpt(prιιιια ίnι τοών)· Τμήμα Διοlκηοης Τουριοrικών Επιχειρήσεων 
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ΚΕΦΑΜΙΟ 6° 

ΕΝΑΛΜΙ<ΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

6.1 Ορισμός του εναλλακτικού τουρισμού 

εναλλακτικός τουρισμός στερείται ορισμού, καθό)ς όσοι εμπλέκονται 

άμεσα ή έμμεσα σε διεθνές επίπεδο με την «βιομηχανία του 

τουρισμού» δεν έχουν καταλ1)ξει σε έναν κοινά αποδεκτό ορισμό. 

Σύμφωνα με ερευνητές. οποιαδήποτε άλλη μορφή τουρισμού εκτός από τον μαζικό 

Οεωρείται εναλλακτικός τουρισμός. ο οποίος καλείται να προσφέρει μια διαφορετική 

εμπειρία στους επικείμενους τουρίστες ενώ την ίδια στιγμ11 άλλοι έχουν προβεί σε μια 

προσπάθεια ταξινόμησης ή διαφοροποίησης των ατόμων και των καταστάσεων στα 

οποία αναφέρεται. 

Ωστόσο, ο εναλλακτικός τουρισμός θεωρείται μία νέα προσέγγιση και 

φιλοσοφία που δύναται να δώσει λύσεις σε προβλi1ματα που προέκυψαν τα τελευταία 

έτη. όπως για παράδειγμα η αλληλεπίδραση τουρισμού και περιβάλλοντος. αφού 

προϋποθέτει εκδi1λωση ενεργού ενδιαφέροντος τόσο από τους φιλοξενούμενους όσο 

και από τους οικοδεσπότες. «0 εναλλακτικός τουρισμός προσδιορίζεται από εκείνες 

τις μορφές τουρισμού. οι οποίες συνδέονται με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

κοινοτικές αξίες που επιτρέπουν τόσο στους «οικοδεσπότες» όσο και στους 

«φιλοξενούμενους» να υφίστανται τις Θετικές αλληλεπιδράσεις και να μοιράζονται 

εμπειρίες. » 13 

13Fennel D. Οικοτουρισμός, (Στ. Καραγιάvvης επιμ.) εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα 2001(έκδοση 
πρωτοτύπου 1999) 

Λ τ. r ι πι /f'Λ/Α (Πcφrφrημ(ι ίrcεrσdιν} Jιυjμα Διοίκησης Τουριστικών Frcιχεφήσεων 
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Παράλληλα, αποδεκτές είναι οι παρακάτω συνισταμένες όσον αφορά τον 

εναλλακτικό τουρισμό : 

Οι μορφές τουρισμού που εντάσσονται στην κατηγορία του εναλλακτικού, δεν 

επιφέρουν καμία καταστροφικ1i επίπτωση στο περιβάλλον, κάτι το οποίο δεν Θα 

μπορούσε να ισχύει και για τον μαζικό τουρισμό. 

ΕπιπρόσΟετα. σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η τουριστική οικονομία 14• μία 

περιοχ1i στην οποία πραγματοποιείται παραθερισμός και σαν αποτέλεσμα 

προκύπτουν κάποια έσοδα, τότε η καλύτερη μέθοδος εκμετάλλευσης των 

οικονομικό>ν οφελό>ν. είναι όταν αυτά ακολουθούν μία ροή χρήματος με κατεύθυνση 

προς τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Αυτό είναι εφικτό όταν τα προϊόντα ιi οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται στους επισκέπτες, είναι παρασκευασμένα στον τόπο 

αυτό και επομένως τα έσοδα καταλήγουν άμεσα στον δημιουργό του προϊόντος 1i της 

υπ11ρεσίας. 

Ολοκληρό>νοντας, άλλη μία παραδοχή είναι ότι εναλλακτικός ονομάζεται 0 

τουρισμός που δεν ωθεί τον πολιτισμό της κοινωνίας υποδοχιiς στην καταστροφ1i 

διότι μέσω τις εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης προσπαθεί να ενθαρρύνει το 

σεβασμό προς τη πολιτισμικ1i πραγματικότητα. 

14 Η . Ν ' Γ τουρισμός & Ανάπτυξη», Εκδόσεις lnterbooks, Αθήvα 2000, Σελ.30-32 
γουμεvακης, ικος, ., « 

Λ τ. t ./ Πt /flA/A {!Ίcφcipιημα Σιcειοι;JV) Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειprjοεω11 



G.2 Η ροπή προς τις νέες μορφές τουρισμού 

Ως γνωστόν, το είδος του τουρισμού που έχει κυριαρχτ)σει τα τελευταία 

ΥJJόνια είναι ο μαζικός. Μάλιστα στα τέλη του 20°υ αιόJνα κύριο κομμάτι των 

τουριστικόJν μετακινι)σεων αποτελούσε ο κλασικός τύπος του μαζικού τουρισμού 

αφού κυμαινόταν στο 40-50%. Από τον περασμένο αι<ίJνα ο τουρισμός δεν αποτελεί 

πλέον προνόμιο μόνο των οικονομικά ευκατάστατων αλλά είναι δυνατότητα κάΟε 

κοινωνικι)ς τάξης. Στην επίτευξη του παραπάνω φαινομένου συνέβαλλαν οι 

καλύτερες εργασιακές συνθι'1κες, η τεχνολογικ1) εξέλιξη στα μέσα μεταφοράς και η 

αστικοποίηση της ζω1)ς. Οπωσδ1)ποτε, δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί το κοινωνικό 

κατόρθωμα των πληρωμένων διακοπών 15 που καθιερ<ίJθηκε το έτος 1962. 

Παρά ταύτα, στις μέρες μας ο μαζικός τουρισμός μάλλον εμφανίζει τάσεις 

κορεσμού, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι οι τουρίστες πλέον ερευνούν και 

αναζητούν ένα νέο, εναλλακτικό και δ ιαφορετικό τρόπο διακοπcίJν. Πλέον, καινούριες 

και διαφορετικές, σε σχέση με τις παρελθούσες, ανάγκες χρ1)ζουν ικανοποι1)σεως. 

Γι,-γονός που σε συνδυασμό με την τάση προστασίας του περιβάλλοντος και το 

συχνότερο φαινόμενο οικολογικι)ς συνείδησης οδηγεί τον τουρισμό σε ανάπτυξη 

νέων. αυτού, μορφό>ν. 

«Οι νέες μορφές τουρισμού έχουν ως περιεχόμενό τους αυτό που καθορίζεται 

απ6 τις επαγγελματικές απαιτιΊσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας συγκεκριμένης 

ηλικιακί1ς 1) κοινωνικής ομάδας. Έχουν, επίσης, ως περιεχόμενό τους τα ειδικά 
, θ , 16 

ενδιαφέροντα μιας κατηγοριας αν ρωπων». 

15ιiιμιιδ11. uδι:tα διαιωπι;)\" ιιι: r" αποδοχc;)Ι' κcιοι;ις και επiδομα αδεiας 
1 6Αποστολόπουλος Κων.-Θεοδωροποίιλοv Ελ.-Τσακατοίιρα Αλ., Εναλλακτικές μορφές τουρισμού υπαίθρου, 
ΟΕΔΒ, Έκδοση β' 2001 Αθήνα,σελ.30 
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NEl•,l. Ι\10Ι)ΦΕl. Ί OYt>JΣMO\ - ΕΝΑΛΛΑΚΙΊΚΟΣ T()\'J>IΣJ\101: 

~---- -- .

το επάγγελμα 

• Συνεδριακός 
τουρισμός 

Α ν(ιλογυ μι:: 

την ηλικία 

• Τρίτης ηλικίας 

• Αναπήρων (ατόμων 
με ειδικές ανάγκες) 

• Μορφωτικός 

• Θρησκευτικός 
• Οικολογικός 

•Νέων • Ορεινός/θαλάσσιος 
• Οικογενειακός 

• Υγείας 

• Περιπέτειας 

• Παραχείμασης 

• Αγροτουρισμός 

ΣΧΙΙΜΑ 2.2. 1 

ΙΙη 11·1: Λποστολόποuλος Κων.-Θι:οδωrοποi1λοu ΙΩ .. -Τσιικατοιίrα Λλ .. Εναλλακηκtς μορφές τουρισμού 
υπcι{(Jροu. οι:Δ!3. Έκδοσι~ Β' 2001 ΛΟί1νυ 

6.3 Σύγκριση Εναλλακτικού και Μαζικού τουρισμού 

Εναλλακrικδc rουρισμδς: Κάθε μορψή τουρισμού διαφορετική από τον μαζικό, 

γεγονός που σι1μαίνει ότι ενό) ο ήπιος τουρισμός είναι συγχρόνως και εναλλακτικός, 0 

εναλλακτικός τουρισμός δεν είναι απαραίτητα και 1Ίπιος( βλέπε συνεδριακός 

τουρισμός) 

* Ήπωc rουρισμδς: (softtourisιη), είναι ο τουρισμός μικρής κλίμακας 

που φέρνει τον τουρίστα στην ύπαιθρο. σέβεται και προστατεύει το 

περιβάλλον και επιζητεί έναν αυθεντικό-παραδοσιακό τρόπο ζωής. 

Μα(ικδς τουρισJl()ς: Είναι ο οργανωμένος τουρισμός των ταξιδιωτικό)V γραφείων και 

πρακτορείων. που οδηγεί τους τουρίστες κατά τρόπο μαζικό στις μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες γνωστό)ν τουριστικών περιοχών. 

-Λ. 1. Γ ι ΓΙF ιι.ιΛ/Λ (Παριίρcημα )τrεrσών)· Τμιjμα Διοίκησης Τοuρισrικών Επιχειρήσεων 



Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον εναλλακτικό τουρισμό: 

* Οργάνωση από τους ίδιους τους τουρίστες 

* Οι συμμετέχοντες έχουν περιβαλλοντικ1) συνείδηση 

* Ήπιος κατά βούληση 

* Δεν υπάρχει περιορισμός διάρκειας 

* Επιτυγχάνεται πνευματικός εμπλουτισμός- εκπαίδευση 

* Εστίαση στην υγεία και τον αθλητισμό 

* Ενδιαφέρον και για τον άνθρωπο 

* Δαπάνες μάλλον υψηλές 

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον μαζικό τουρισμό: 

* Οργάνωση από τουριστικά γραφεία/ πράκτορες 

* Σπανίζουν οι τουρίστες που νοιάζονται για το περιβάλλον 

* Συνι)Θως Οορυβ<ί)δης 

* Συγκεκριμένη διάρκεια παραμον1)ς στον προορισμό 

* Εστίαση στην ανάπαυση και την διασκέδαση 

* Φθηνές διακοπές 

Ορμόψενοι από τα ανωτέρω στοιχεία-δεδομένα μπορούμε κάλλιστα να 

οδηγηΟούμε σε αρκετά συμπεράσματα τα οποία μπορούν να φανούν χρ1)σιμα για 

μι::λέτη και έρευνα. Πρ<ότο. και ένα εκ των κυριοτέρων, είναι πως εναλλακτικός 

τουρισμός σημαίνει πιο προσφιλι)ς στο περιβάλλον. Παραδείγματα όπως αυτά του 

αγροτουρισμού και του οικοτουρισμού ( με τον οποίο και ασχολείται η συγκεκριμένη 

εργασία) έρχονται να μας το αποδείξουν. Αντίθετα, ο μαζικός τουρισμός 

χρι1σιμοποιεί κατ' εξοχι)ν εναέριες πτήσεις ( κυρίως cl1a11e1") που μολύνουν την 

ατμόσφαιρα και επίσης υπάρχει παράδειγμα της ίδιας μας της χ<ί)ρας στην οποία τα 

δρομολόγια πλοίων και ταχύπλοων σκαφών σημειώνουν πολύ μεγάλη αύξηση στην 

διάρκεια της τουριστικι)ς περιόδου. 

Λ. Ι Ι ι πι Ιf'Λ/Α f/Ίιφάrιrημιr Σnι rοιι'111) 7 μιίμα Διοίκησης Τουpισιικών Ειιιχεφήσεωιι 



Ακολούθως, συμπεραίνεται πως οι εναλλακτικές επιλογές και ευκαιρίες των 

μαζικών τουριστcί!ν είνα ι άκρως περιορισμένες σε αντίθεση με όσους επιλέγουν τον 

εναλλακτικό τουρισμό οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα που τους δεσμεύει 

cί>στε να αποκλείει οποιαδιΊποτε αλλαγ1i στα σχέδιά τους 11 και επέκταση της 

διάρκειας των διακοπcί>ν τους. Εν συνεπεία, είναι ξεκάθαρο πως οι εμπειρίες των 

«εναλλακτικά πορευόμενων» τουριστών είναι πολύ περισσότερες( επειδi1 πολύ απλά 

υπάρχει αυηi η δυνατότητα) ενώ των μαζικών τουριστών είναι σχεδόν απόλυτα 

προσχεδιασμένες. 

Βέβαια, ο εναλλακτικός τρόπος τουρισμού δεν είναι και τόσο φθηνός όσο 0 

μαζικός κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό «συν» υπέρ του μαζικού αφού συμφέρει 

και έτσι προτιμάται. Όμως Θα 1;ταν καλό οι επισκέπτες να αναλογιστούν αν 

τοποθετούν το χρήμα πάνω από το περιβάλλον, την υγεία και το πνεύμα μας. 

Τέλος. μια σημαντικιi διαφορά είναι πως ο εναλλακτικός τουρισμός εστιάζει 

περισσότερο στον άνθρωπο. Το αποδεικνύουν είδη όπως ο τουρισμός για Α.Μ .Ε.Δ( 

Άτομα Με Ειδικές Δυνατότητες), ο τουρισμός τρίτης ηλικίας και ο τουρισμός υγείας. 

6.4 Φορεiς εναλλακτικού τουρισμού 

Πέραν ελαχίστων διαφοροποιι;σεων, οι φορείς εναλλακτικού τουρισμού είναι ίδιοι με 

αυτούς του μαζικού τουρισμού. Αυτοί διακρίνονται σε διεθνείς, 

πΟι'Ικο{,ς,περιφερειακοι)ς και τοπιιωι>ς ανάλογα με το πεδίο δράσης τους. Στόχος τους 

είναι 11 προώθηση ενός περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου( 1;πιου) τουρισμού μ 

σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και μη επιβλαβή τουριστικ1i ανάπτυξη. 

Προς επίτευξη των ανωτέρω. χρειάζεται η συνεχής και αποδοτική συνεργασία και 

προσπάΟεια των φορέων αυτcί>ν με το κατάλληλο εργατικό δυναμικό καθώς και με 

την βοί1Θεια της εκάστοτε τοπικής κοινότητας. 

Λ. 1.r .1 πι Ι/>ΛΙΑ {Παριrrηιιιιι1 ίιιF.ιοι/JV)-Τμήμα Διοίκησης Τουpιοrικών Επιχειρήσεων 
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Παρακάτω γίνεται αναφορά σε οργανισμούς που αφορούν το εθνικό μας επίπεδο: 

ΕΟΤ= Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμός 

Είναι το Οεσμοθετημένο όργανο το οποίο ασκεί και διαμορφό>νει την ελληνικ~Ί 

τουριστικι; πολιτική 

Αναπτυξιακές Εταιρείες Α.Ε. 

Επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται από τους Δήμους και αποτελούν 

βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη κάθε Νομού αφού μέσα από την σύγχρονη 

υποδομτ1 και μορφή της οργάνωσης της. εκτελούνται σειρά προγραμμάτων που 

στηρίζουν αναπτυξιακά το Νομό. 

Νομαρχιακές Επιτροπές Τουριστικής Προβολής 

Επιτροπές οι οποίες συστήνονται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά από 

απόφαση του Νομάρχη και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι τ~1ς Τοπικιiς 

Αυτοδιοίκησης, των Αναπτυξιακών Εταιριών. Συλλογικοί φορείς των Ξενοδοχειακών 

και Τουριστικό>ν επιχειρ1)σεων, εκπρόσωποι από το Επιμελητ~iριο και συλλογικοί 

φορείς των επαγγελματιών του Νομού. 

Κύρια δραστηριότ~1τα είναι η προβολl) του Νομού και ο συντονισμός των ενεργειών 

των εμπλεκομένων φορέων και οργανό)σεων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα 

με στόχο την καλύτερη παρουσίαση των τουριστικό)ν πόρων και ιδιαιτεροτι)των του 

Νομού. 

C::πίσης στόχο αποτελεί η υποστήριξη των επιμέρους ενεργειό)ν, π.χ. συμμετοχή σε 

τουριστικές εκθέσεις, οργάνωση, εκδηλό)σεων, έκδοση διαφημιστικού υλικού. 

φιλοξενίες. 

Δημοτικές Επιχειρήσεις Τουριστικής Ανάπτυξης 

Πρόκειται για δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για την προώθηση 

της τουριστικι)ς ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο με στόχο την ανάδειξη των 

πολιτιστικ<ί)ν και φυσικό)\/ πόρων και την ένταξη τους στην αγορά του τουρισμού. 

Λ τ r . ι flf ΙfJΛ/Λ (Πιφcrρrιιιιιι ίιιΕ ιuών} Τμrjιια Διοlκησης Τουριστικών Ειιψ.ιριίσεων 



Οικολογι κές οργανώσεις 

Οργαν6)σεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες φροντίζουν για την προστασία 

του περιβάλλοντος και ειδικότερα, την προστασία των διάφορων σπανίων ειδcον 

χλωρίδας και πανίδας. 

Λ. Ι t .l nt ΙΡΛΙΛ (Παράρrημα Στιεrοών) Τμήμα Διοίκησης Τοuρισrικών Επιχειρήσεων 



ΚΕΦΑΜΙΟ 7° 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

7 .1 Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός 

7.1 .1 Προσδιοριστικό στοιχεία 

Ο αγροτουρισμός εμφανίζεται σε αγροτικές περιοχές με την μορφ1i 

τουριστικό)V καταλυμάτων, τα οποία είναι αρμονικά «δεμένα» με τα οικεία 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός τους. 

Συνηθέστερα, τα άτομα που επιλέγουν αυτό το είδος τουρισμού είναι είτε 

μορφωμένοι. είτε αρκετά μεγάλης ηλικίας, όπως και ερευνητές 1; και χαμηλο

εισοδηματίες. /-/ διάρκεια των διακοπό>ν τους κυμαίνεται από ένα διήμερο μέχρι και 

έναν ολόκληρο μΊiνα. 

Το συγκεκριμένο είδος τουρισμού δεν χαρακτηρίζεται από το στοιχείο τ11ς 

εποχικότητας. και μάλιστα παρακολουθεί τις εξελίξεις και φάσεις της Γεωργίας και 

τ ις όποιcς. του τομέα, εκδηλό)σεις. Συνι'1Θως πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους 

κατοίκους της χό>ρας στην οποία «διαδραματίζεται», χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείει 

και την εμφάνιση και ξένων. 

Ο αγρότης-οικοδεσπότης προσφέρει α) παραδοσιακή στέγη. β) συμμετοχιi σε 

παραγωγικές διαδικασίες αγροτικό)ν προϊόντων (π.χ. ντομάτας, πατάτας κ.α.) , γ) 

τεχνογνωσία με εκπαιδευτικά σεμινάρια και ευκαιρία κατανάλωσης ολόφρεσκων 

φυσικιί)ν προϊόντων. 

Αρχίι της αγροτουριστικ1jς ανάπτυξης αποτελεί η ισορροπία ανάμεσα σε 

ανάγκες και παι>οχές των επισκεπτών και του οφέλους των αγροτών μη 

ξεφεύγοντας από τον παρά/J..ηλο δρόμο με την αειφορία! 

Α 1 Γ. ι ΠFΙΡΑΙΑ (Παράρrημα Σιιεrσών)-Τμrjμα Διοίκησης Τουριοrικών Επιχειρήσεων 



Ο οιιcοτουρισμός είναι μια μορφ1i τουρισμού περιβαλλοντικά ενσυνείδητη και 

υπεύθυνη που πραγματοποιείται με σκοπό την θέαση των στοιχείων και αγαθό>ν της 

χλωρίδας και πανίδας. Ο καταναλωτισμός και η ασύδοτη διασκέδαση δεν είναι από 

τα στοιχε ία που εκφράζουν τον οικοτουρισμό ούτως ώστε να μην επη ρεάζεται 

αρνητικά ο περιβάλλων χόψος στον οποίο πραγματοποιείται. 

Οι οικοτουρίστες κάνουν περιηγήσεις οι οποίες, συν τοις άλλοις, έχουν σκοπό 

την προσπάθεια διατι;ρησης των φυσικό>ν περιοχό>ν. και μάλιστα προωθούν την 

κοινωνική και οικονομική συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού. Στοιχεία του «μέσου 

οικοτουρίστα» είναι η ηλικία από 34 έως 45 ετό>ν, είναι μορφωμένος, έχει σκοπό την 

απόλαυση της άγριας φύσης και ταξιδεύει πάνω από οκτώ ημέρες. 

Λυτός ο τουρισμός απομακρύνει τον επισκέπτη-τουρίστα από πιέσεις της 

καΟ11μερινότητας και καλύπτει ψυχοβιολογικές του ανάγκες. Περιέχει ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτ~;των σε τόπους αφενός ακατοίκητους, φυσικούς και 

απομακρυσμένους, αφετέρου σε παραδοσιακούς/ αγροτικούς οικισμούς. 

Οι εμπειρίες των οικοτουριστό)ν χωρίζονται σε : 

Α) ΑΜΕΣΕΣ: Χαρακτ11ρίζονται από ενεργή συμμετοχί1 του επισκέπτη σε 

διάφορες δραστηριότητες 11 εκδηλό>σεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτ~iρα. 

Β) ΕΜΜΕΣΕΣ: Ί-1 αλλιό>ς «υποκατάστατες δραστη ριότητες και αισθητικές 

εμπειρίες». Σε αυτές ο επισκέπτης δεν συμμετέχει ενεργά, αλλά με τρόπους όπως η 

απαθανάτιση εικόνων( φωτογράφιση) ι; ακόμη και απλ1Ί παρατί1ρηση της χλωρίδας 

και της πανίδας. 

Βασικιj προϋπόθεση και αρχι't του οικοτουρισμού είναι η προστασία του 

φυσικού και πολιτιστικού στοιχείου του περιβάλλοντος χώρου, η μη προσβολή 

του τοπικού τρόπου ζωής αλλά αντιθέτως tt καταβολή προσπάθειας προς 

ανάδειξιj του. 

Λ. Τ f . /ΠΙ Ι/1ΛΙΑ (Πιφάpιημα Σrιεrσών) Τμήμα Διοίrησηι, Τουρισrικών Επιχειρήσεων 



7.1.2 Το φαινόμενο του --ΟΙVΟΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΙ"10Υ>:-

Ο οικοαγροτουρισμός είναι μια μορφ11 βιό)σψου τουρισμού. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για συνδυασμό του Αγροτικού τουρισμού με την προστασία του 

περιβάλλοντος. Αυτό το είδος τουρισμού προτείνει διαμονί1 σε απομακρυσμένα 

καταλύματα( για άμεση επαφ1i με τη φύση) και παράλληλα την ενίσχυση του 

εισοδ11ματος των αγροτό>ν. 

Στον οικοαγροτουρισμό δεν έχει δοθεί συγκεκριμένος, αναλυτικός ορισμός 

από το ECEA Τ( Eιιι-oρeanCenteωffico-Agl'OTour·isn1), εμπνευστή του είδους αυτού. 

διότι η προσοχιi δόθηκε απλά στο ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό β11μα για τη 

σύνδεση τουρισμού και περιβάλλοντος δηλαδή την προστασία της φύσης με την 

συμμετοχι'1-συμβολή της αγροτικής οικονομίας. 

Ένας από τους κυριότερους στόχους του ECEA Τ είναι ένας περισσότερο 

βιά)σψος τουρισμός. Οι κυβερνήσεις, οι αγρότες και οι επισκέπτες πρέπει να 

συμμορφό>νονται με τα κριτήρια συμπεριφοράς που έχουν καθοριστεί από το 

ECEA Τ. Τα αγροκτι;ματα που επέλεξε το ECEAT για ένταξη στο δίκτυο του 

οικοαγροτουρισμού( μεταξύ αυτό>ν και πολλά ελληνικά) πληρούν το μεγαλύτερο 

μέρος των ακόλουθων κριτηρίων: 

Ο αγρότης δεν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα 1ifκαι λιπάσματα 

ο αγρότης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διατιiρηση του 

φυσικού τοπίου μέσα και γύρω από την εκμετάλλευσή του 

Προτιμούνται οι επενδύσεις που είναι φιλικές με το περιβάλλον. Τα 

προϊόντα που υπονομεύουν το φυσικό περιβάλλον αποφεύγονται. 

ο αγρότης χρησιμοποιεί με οικονομία τις ενεργειακές πηγές και 

διαχωρίζει- στο μέτρο του δυνατού- τα απορρίμματα 

Λ 7 Ε ι ΠΓΙΡΛΙΑ (Παράρcημιι Σιιετσιl1ν) -Τμιjμα Διοίκησης Τουρισιιr.ών Επιχειρήσεων 



Οι τουρίστες μπορεί να φανούν υποστηρικτικοί επιζητcοντας την απλότητα και 

όχι επιβλαβείς πολυτέλειες. Ένα συνεχώς αυξανόμενο ρεύμα προς μια περιοχή 

περιβαλλοντικά ευαίσθητων τουριστό>ν θα παρακινιΊσει οπωσδήποτε τις τοπικές 

αρχές στο να προωθήσουν πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το ECEAT ξεκίνησε το 1992 όταν εγκρίθηκε από την Ε.Ε. σχετικό 

πρόγραμμα ανάπτυξης οικοαγροτουρισμού σε χώρες της Κεντρικ1Ίς και Ανατολικής 

Ευρό>πης. Το ECEA Τ συντονίζει σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ένα μεγάλο 

δίκτυο ανεξάρτητων εθνικό>ν και τοπικό>ν οικοαγροτουριστικό>ν οργανό>σεων. Στόχος 

αυτιί>ν η προci>θηση της έννοιας της βιωσιμότι1τας, ιδιαίτερα στους τομείς Γεωργίας 

και Τουρισμού. 

Οι χό>ρες που συμμετέχουν μέχρι σήμερα στο δίκτυο οικοαγροτουρισμού, 

εκτός από την Ελλάδα, είναι οι: Πολωνία , Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία. 

Σλοβενία. Ρουμανία, Βουλγαρία, Βαλτικές Χώρες, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βρετανία. 

Ιρλανδία. Γαλλία και Βέλγιο. 

ΚατοJ.ύματα: Σε ότι αφορά τα καταλύματα, είναι λιτά, και δεν μποραύν να 

φιλοξεν1Ίσουν περισσότερους από 15 επισκέπτες την ίδια χρονική περίοδο. Υπάρχει 

απαραίτητα πόσιμο νερό και τουλάχιστον μια τουαλέτα. Στόχος είναι να διατηρηθεί 

ανέπαφος ο χαρακτι1ρας κάθε αγροικίας-καταλύματος( όσο εφικτό μπορεί. βέβαια. να 

είναι αυτό). 

Ερχόμενοι στη χ(ί>ρα μας τό>ρα. η «Νέα Οικολογία» σε συνεργασία με το 

ECEAT επιχειρεί από τα τέλη του Ι 994 να αναπτύξει το οικοαγροτουριστικό δίκτυο 

στην Ελλάδα. Το J 996 ετάχθησαν στο δίκτυο 83 καταλύματα από 8 περιοχές. 

Επίσης, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση του βιώσιμου 

τουρισμοί> στην Ελλάδα. όπου τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές 

προσπάΟι:ιες αξιοποί11σης των εναλλακτικών μορφ6>ν τουρισμού( π.χ,. προγράμματα 

Lc<κlcι·, Lίfe. 1::.0.Τ .. κ.α.). 

Οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες είναι αυτόνομες, δεν υπάρχει 

δηλαδι1 συνεργασία και ανταλλαγή εμπειρίας ανάμεσα σε αυτούς που υλοποιούν το 

πρ6γραμμα εναλλακτικό>ν μορφcί>ν τουρισμού. 
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7.2 Οικοτουρισμός και βι~Jσιμος τουρισμός 

Οι δυσμενείς επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον οδιΊγησαν 

στην ανάπτυξη της έννοιας του «βιώσιμου τoυρισμoύ»(sustainabletouι-is ιη) μιας 

έννοιας παράλληλης με εκείνες του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού. Με την 

έννοια του βιό)σψου τουρισμού καθορίζεται αφενός ο τουρισμός που αποφέρει 

οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες, και αφετέρου η συμμετοχι) των κατοίκων 

μιας περιοχι1ς, οι οποίοι ασχολούνται οι ίδιοι με την ανάπτυξη και τη διαχείρισή του 

(λέγεται και «συμμετοχικιΊ » τουριστικί1 ανάπτυξη). 

7 .3 Ecoforestry- Οικοδασία 

Οικοδασία: είναι μια εναλλακτική λύση έναντι της βιοτεχνικ1Ίς υλοτομίας. 

Χρησιμοποιιί>ντας μικρής επιρροής μεθόδους συγκομιδής, οι κάτοχοι γης κόβουν 

μικρό αριθμό επιλεγμένων δέντρων, επεξεργάζονται και μεταφέρουν την ξυλεία 

δίχως να προκαλούν ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο του δάσους. 

ΑυτιΊ η όμορφη οικοξυλεία πωλείται σε υπερπόντιες αγορές, παρέχοντας 

στους ντόπιους με ανεξαρτησία, ένα εισόδημα και εργασία ενcί) προστατεύουν τις 

πηγές του δάσους για το μέλλον. Σύμφωνα με την Greenpeace- η οικοξυλεία παρέχει 

1 Ο φορές περισσότερο κέρδος στις τοπικές κοινωνίες από τις μεγάλης κλίμακας 

διαδικασίες υλοτομίας. 

Άλλες επιλογές για παραγωγικές δραστηριότητες εισοδ1)ματος περιλαμβάνουν 

τον οικοτουρισμό και την κατασκευή προϊόντων μη δασικής ξυλείας, όπως τα 

καρύδια. Αυτές οι διατηρ11σιμες εναλλακτικές μπορούν να υπάρξουν μόνο εφόσον το 

δάσος είναι προστατευόμενο . 

Η οικοδασία είναι πολύ καλύτερη από την υλοτομία( Soloιηon lslands). 
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ΚΕΦΑΜΙΟ 8° 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η' ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

8.1 Προσεγγίσεις της έννοιας του οικοτουρισμού 

8.1.1 Το φαινόμενο «ΟΙ Ι<ΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

Ένα είδος τουρισμού που αγγίζει την οικολογικιΊ και κοινωνικ1i συνείδηση. 

Επικεντρ<ί>νεται στην τοπικι) κουλτούρα, περιπέτειες σε αγροτόπους, εθελοντισμό, 

προσωπικιΊ καλλιέργεια και μάΟηση νέων τρόπων ζωι1ς στον πλαν1Ίτη. Το ταξίδι 

αποτελεί μια απλή τυπικιΊ διαδικασία μπροστά στους προορισμούς όπου η χλωρίδα, η 

πανίδα και η πολιτιστική κληρονομιά είναι τα πρωταρχικά θέλγητρα. 

Ο υπεύθυνος οικοτουρισμός συμπεριλαμβάνει προγράμματα που μειώνουν τις 

αρνητικές επιπτ<i>σεις του συμβατικού τουρισμού στο περιβάλλον και ενσωματώνει 

την πολιτιστικιi ακεραιότητα των ντόπιων. Έτσι, σε αντίθεση με την καταστροφι) του 

περιβάλλοντος, ένα ολοκληρωμένο μέρος του οικοτουρισμού είναι η προ<ί)θηση της 

ανακύκλωσης. η ενεργειακή αποδοτικότητα. η συντι)ρηση του νερού και η 

δημιουργία οικονομικ<ί)V ευκαιρι<ί)ν για τις τοπικές κοινωνίες. 

Ορίζεται. επίσης. ως μια μορφ1) φυσικού τουρισμού (η οποία 

συμπεριλαμβάνει τον όλο υπαίθριο και προσανατολισμένο στη φύση, τουρισμό) ο 

οικοτουρισμός και ακόμη πιο συγκεκριμένα συνδέει το ταξίδι είτε ψυχαγωγίας, 

περιπέτειας είτε εκπαιδευτικό με την προστασία των πόρων του προορισμού. 
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Διεθνείς οργανισμοί ανά τον κόσμο έχουν την άποψη ότι. ο οικοτουρισμός 

είναι: περιβαλλοντικά υπεύθυνο ταξίδι και επίσκεψη σε φυσικές περιοχές με σκοπό 

τ11ν απόλαυση και εκτίμηση της φύσης(και όποιου σχετικού πολιτιστικού 

χαρακτηριστικού) το οποίο προωθεί την προστασία, έχει χαμηλό αντίκτυπο 

επισκεπτό>ν και συμβάλλει στην αποτελεσματικά ενεργ11 κοινωνικοοικονομικιΊ 

συμμετοχ1) των ντόπιων. 

Μια ακόμη προσέγγιση του οικοτουρισμού αναφέρει πως πρόκειται για μια 

αυξανόμενα διάσ11μη μορφή τουρισμού όπου οι τουρίστες επιζητούν άγριες και 

γραφικές περιοχές όπως τα τροπικά δάση 11 τα βουνά για ένα ενεργό και εκπαιδευτικό 

ταξίδι. Οι τουρίστες προέρχονται από τη Βόρειο Αμερική, την Ευρώπη και τις 

Αυστραλία/ Νέα Ζηλανδία, ο προορισμός είναι συχνά ο αναπτυσσόμενος κόσμος. 

Αυτό το φαινόμενο αποκαλείται και στρατι1Ύικ~1 ανάπτυξης για υπανάπτυκτες 

γεωργικές περιοχές. 

Το φαινόμενο αυτό ενισχύει την εθνική οικονομία χωρών όπως: Κόστα Ρίκα, 

Εκουαδόρ, Νεπάλ, Κένυα, Μαδαγασκάρη και Ανταρκτική. Ο οικοτουρισμός 

επικρατεί ως σχέδιo/project από τα τέλη του 1980. Εσχάτως, παρατ11ρείται αλλαγι1 
στις τουριστικές προτιμ1;σεις, έτσι ώστε να αναπτύσσεται μια επιθυμία εξερεύνησης 

του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στις παραπάνω χώρες. 

Ο οικοτουρισμός εισήχθη πρώτα στην Αφρικι7 τη δεκαετία του '50 αφού έγινε 

νόμιμο το κυνι)γι. Η ανάγκη για αναδημιουργικές ζό>νες κυν11γιού οδ11γησε στ11ν 

δημιουργία προστατευμένων περιοχό>ν και εθνικό)V πάρκων. Σ11μερα αυτές οι 

περιοχές έχουν γiνε ι σημαντικές πηγές εσόδων. 

Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού συμβάλλει θετικά στην οικονομία των 

τοπικών κοινωνιό)V και των χωρό>ν υποδοχi1ς. Και παρά το γεγονός ότι κάποιες από 

τις οδιΊΥίες εκτελούνται, συχνά δεν φτάνουν τα πρότυπα που έχουν τεθεί ό>στε 

κάποιες χ<ί>ρες να αντιμετωπίζουν αρνητικά αποτελέσματα. Η Νότιος Αφρικί1 αν και 

έχει οικονομικά οφέλη από τον οικοτουρισμό, υπόκειται παράλληλα σε αρνητικές 

επιδράσεις όπως φυσικό εκτόπισμα των ατόμων, αισχρή βεβί1λωση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και περιβαλλοντικές καταστροφές. 
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Πολλοί δηλό)νουν ότι ο οικοτουρισμός δεν είναι οικονομικά ούτε κοινωνικά 

ωφέλιμος α/J...ά στρατηγιΚli για συντί1ρηση και ανάπτυξη. 

Ο τουρισμός στον Αμαζόνιο. για παράδειγμα, όπως και σε άλλες περιοχές στα 

αρχαία δάση του κόσμου, έχει μεγάλες πιθανότητες να συμβάλλει θετικά. αλλά η 

τωριν1; του διαχείριση πραγματοποιείται με ένα μη ικανοποιητικό τρόπο. Έχει την 

πιθανότητα να εγγυηθεί μικρ1i περιβαλλοντική επιρροή στο δάσος του Αμαζονίου 

μέσω της εφαρμογ1iς περιβαλλοντικά φιλικό)ν τεχνολογιών και περιβαλλοντικά 

ευμεν1i διαμον1Ί για τους επισκέπτες. Ωστόσο να εγγυάται ότι το εισόδημα 

προερχόμενο από αυτές τις δραστηριότητες Θα ωφελεί άμεσα τις τοπικές κοινωνίες. 

Εξαιτίας της δεσπόζουσας φυσικ1iς ομορφιάς του το δάσος του Αμαζονίου προσφέρει 

μια ευρεία κλίμακα επιλογό)ν για οικοτουρισμό και τουρισμό περιπέτειας όπως: 

tι·ekking, rafting, καταδύσεις, κρουαζιέρες και παρατιiρηση της άγριας ζωής. 

Πολλά είδη τουρισμού σχετιζόμενου με τη φύση δεν είναι οικοτουρισμός. Τα 

σχέδια στον τουρισμό αναμένεται να βοηθί1σουν οικονομικά στι1ν διάσωση και 

συντ1iρηση των πόρων νερού και γης πάνω στα οποία βασίζονται οι επιχεφ11σεις και 

συμπεριλαμβάνουν οικολογικά ευαίσθητη χρήση της αρχιτεκτονικής και εδαφών ως 

μέρος των σχεδίων/pl'Οjects. Ο τουρισμός μπορεί να έχει επίσης σημαντικές 

κοινωνικές επιδράσεις και οι οικοτουριστικές επιχειρήσεις είναι έτσ ι δομημένες ό)στε 

να ωφελο'\)ν τις τοπικές κοινότητες. 

Μέχρι τόφα. ακόμη. δεν υπάρχουν δεδομένα πιστοποίησης του 

οικοτουρισμού. αν και οι καλύτερες πρακτικές έχουν τεκμηριωθεί. 11 οικοτουριστικ1; 

κοινωνία στις Ι Ι .11.Α. και το U.N.E.P.(UnitedNationsEnviι-onn1entPΙΌgι·aιn), έχουν 

εκδό>σει ευρέως αποδεκτές κατευθυντιiριες γραμμές της βιομηχανίας για να 

εξυπηρετήσουν τις αρχές των σχεδίων/prοjects να αποτρέψουν πιθανές αρνητικές 

επιδράσεις, όπως στα δάση την χρ~iση καυσόξυλων 1; δραστηριότητες που τα 

καταπατούν. τις αλλαγές στη συμπεριφορά των ζό>ων, την διάβρωση του εδάφους ως 

αποτέλεσμα υπερβολικής χρήσης και την μόλυνση. 
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Με κατάλληλο σχεδιασμό και επιτήρηση, ο οικοτουρισμός μπορεί να 

βοηθιiσει στ11ν προστασία των οικοσυστημάτων και να διασό)σει την βιοποικιλότητα. 

Μπορεί επίσης να οδηγιiσει τις τοπικές κοινότητες στο να διατηρ1)σουν το 

οικοσύστημα άθικτο παρά να το θεωρ1)σουν ως εκμεταλλεύσιμο πόρο, να 

προωθήσουν περιβαλλοντική υπευθυνότητα και να αυξήσουν τις περιβαλλοντικές 

γνιί)σεις. 

8.1.2 Οι στόχοι του οικοτουρισμού 

Ο οικοτουρισμός είναι ένα εξαίρετου ενδιαφέροντος φαινόμενο κατά την 

άποψη του U.N.E.P (UnitedNationsEnvironrηentalPι·ogι·am) 17 επειδή σχετίζεται με 

την διαηiρηση. την βιωσιμότητα και την βιοποικιλότητα. Ως ένα όργανο ανάπτυξης. 

ο οικοτουρισμός μπορεί να επιτύχει τους εξ1iς τρεις βασικούς στόχους: 

./ να διατηρι)σει την βιολογιΚΊi (και πολιτιστικ1)) ποικιλότητα, ενδυναμό)νοντας 

τα συση)ματα διοίκησης προστατευόμενων περιοχών( είτε δημοσίων είτε 

ιδιωτικό)ν), και αυξάνοντας την αξία των υγιό)ν οικοσυστημάτων 

./ να προωθι)σει την βιώσιμι1 χρήση της βιοποικιλότητας. «γεννώντας» 

εισόδημα, εργασία και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον οικοτουρισμό όπως και 

σε «συγγενείς» επιχειρ1)σεις και 

./ να μοιραστεί τα κέρδη της ανάπτυξης του οικοτουρισμού ακριβοδίκαια με τις 

τοπικές κοινότητες και τους ντόπιους, εξασφαλίζοντας την συναίνεση και την 

πλ1)ρη συμμετοχi1 τους στον σχεδιασμό και την διοίκηση των 

οικοτουριστικό)ν επιχειρi1σεων 

ο καλοσχεδιασμένος και σωστά διοικούμενος οικοτουρισμός έχει αποδειχθεί 

ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για μακροπρόθεσμη διατι)ρηση της 

βιοποικιλότητας όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθι)κες (όπως δυνατόη1τα ύπαρξης 

αγοράς. ικανότητα διοίκ11σης σε τοπικό επίπεδο και ξεκάθαρες ελεγχόμενες 

συνδέσεις ανάμεσα στην οικοτουριστική ανάπτυξη και προστασία). 
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8.1.3 Οφέλη από την ανάπτυξη του οικοτουρισμού 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά οφέλη που μπορούν να αντληθούν από το 

οικοτουριστικό όργανο από τοπικές κοινότητες παρά από μεγαλύτερους φορείς του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Το ακόλουθο άρθρο εκδόθηκε από την USAID, έναν οργανισμό που 

χρηματοδοτεί διάφορα οικοτουριστικά σχέδια σε πολλά αναπτυσσόμενα έθνη. 

Είτε καλείται τουρισμός της φύσης 1) οικοτουρισμός, στηρίζοντας την 

ψυχαγωγία και την εκπαίδευση που αφορούν τα φυσικά Οέλγητρα. αποτελεί ένα 

πολλά υποσχόμενο μέσο το οποίο αναβαθμίζει τους κοινωνικούς, οικονομικούς και 

περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Προσφέρει 

στις χώρες το έδαφος για μικρές επιχειρηματικές επενδύσεις, θέσεις εργασίας και 

αυξάνει την προστασία των βιολογικών πηγών τους. 

Ωστόσο. ο οικοτουρισμός προκειμένου να γίνει ένα οικονομικό και 

περιβαλλοντικό όργανο απαιτεί την ενθάρρυνση μιας υπεύθυνης τουριστιΚ11ς 

ανάπτυξ11ς καθιί>ς και ενεργή εξωτερική και τοπιΚ1) συμμετοχή στην προστασία της 

βιολογικ1)ς κληρονομιάς των αναπτυσσόμενων κρατών. 

Το περιβάλλον των δασό>ν και των λιμανιών καταστρέφεται και κάποια είδη 

της άγριας φύσης οδηγούνται σε εξαφάνιση κάτω από τις πιέσεις του κυνηγιού, της 

υλοτομίας και του ψαρέματος. Όπου οι περιοχές έχουν επίσημα εξασφαλιστεί από 

τι1ν φυσικιi προστασία, οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων κρατό>ν δεν έχουν 

επαρκή χρηματικά αποθέματα για τη διαχείριmΊ τους. Αυτές οι περιοχές 

καταστρέφονται επειδή δεν αξιοποιούνται πλ1iρως οι βιολογικές τους πηγές. 

Μια πρόσφατη εκτίμηση τ11ς USAID αναγνωρίζει τον τουρισμό ως μια 

επιχείρηση με θετική συνεισφορά στη διατήρηση των διακινδυνευμένων βιολογικό>ν 

πόρων. 1 8 
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Η συνεισφορά του οικοτουρισμού περιλαμβάνει την αύξηση της τοπικής 

γνό)σης για την αξία των βιολογικών πόρων αυξάνοντας την τοπικιi συμμετοχιΊ στα 

οφέλη από την προστασία της βιοποικιλότητας (θέσεις εργασίας και εισοδ1Ίματα) και 

την παραγωγί1 εσόδων με στόχο την διατιiρηση των βιολογικά πλούσιων περιοχό)ν. 

Η άγρια φύση και το περιβάλλον γύρω από αυτή στις αναπτυσσόμενες χώρες 

ολοένα και περισσότερο αποτελούν θέλγητρα για τον διεθνή τουρισμό. Ο 

αυξανόμενος αριθμός οικοτουριστών συγκεντρώνονται στο Νεπάλ, στη 

Μαδαγασκάρη, στα τροπικά δάση της Κόστα Ρίκα, στη Ταϊλάνδη και στ11 Σρι Λάνκα. 

Οι τουρίστες της «φύσης» φέρνουν μαζί τους περισσότερα χρ1iματα, τα οποία 

δημιουργούν δουλειές και εισοδήματα για τα νοικοκυριά, τις κοινότητες. τα εΟνικά 

πάρκα και ά/J...ες προστατευόμενες περιοχές. Οι οικοτουριστικές επιχειρι)σεις 

αναπτύσσουν μεταφορικές και επισιτιστικές υπηρεσίες οι οποίες παράγουν έσοδα και 

συνάλλαγμα. Οι κυβερν1;σεις μπορούν να κάνουν χρ1iση αυτού του εισοδ1iματος για 

τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Απόρροια των ανωτέρω αποτελεί το γεγονός ότι ο οικοτουρισμός ιi τουρισμός 

«φύσης» μπορεί ταυτόχρονα να ωφελ1Ίσει την περιβαλλοντική προστασία αλλά και 

την οικονομικί1 ανάπτυξη. 

Λ τι . ι ΠΓΨΑΙΛ (Παρciρτηιια > ιιι roriJv)· Τμιjμα Διοίκησης Τσυριοrικών Επιχειρήσεων 



8.3 Οι δέκα (10) εντολές του οικοτουρισμού 

11 ASTA (AιnericanSocietyotTraνelAgents) διανέμει οδηγίες για Υπεύθυνο 

Περιβαλλοντικό Τουρισμό για όλους τους πελάτες που κλείνουν διακοπές του 

κλάδου. Η AST Α υποστηρίζει ότι : 

«0 τουρισμός είναι ένα φυσικό δικαίωμα των ανθρό)πων και είναι ένα κρίσιμο 

συστατικό της παγκόσμιας ειρήνης. Η AST Α στοχεύει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

του ειρηνικού τουρισμού και του περιβαλλοντικά υπεύθυνου ταξιδίου μέσω της 

προσκόλλησ11ς σε συγκεκριμένες οδηγίες. 

Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν 10 προτάσεις για την ενθάρρυνση των 

τουριστιί)ν να φέρονται υπεύθυνα και να δείχνουν σεβασμό σε αυτούς που τους 

φιλοξενούν και στο περιβάλλον του προορισμού τους, αδιαφορό>ντας για τον σκοπό 

του ταξιδιού τους. 

8.4 f"1ορφές οικοτουρισμού 

Για να γίνει κατανοητιi η διάκριση των μορφό>ν του οικοτουρισμού θα πρέπει 

να επισημανΟεί πως οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι οικοτουρίστες 

ουσιαστικά εξαρτό)νται άμεσα από την έννοια της εμπειρίας. Σχετικά λοιπόν με τις 

εμπειρίες των οικοτουριστό>ν, αυτές διακρίνονται στις εξi1ς δύο κατηγορίες : 

Α. Άμεσες εμπειρίες 

tίνα ι οι εμπειρίες στις οποίες ο επισκέπτης λαμβάνει μέρος ενεργά στις 

δραστηριότητες. 

Β. Έμμεσες εμπειρίες ή υποκατάστατες 

Σε αυτι; την περίπτωση , δεν υπάρχει ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες 

και σαν αποτέλεσμα ο οικοτουρίστας δεν αποκομίζει άμεσες εμπειρίες ή άμεση 

κατανάλωση φυσικό)V 11 πολιτιστικών πόρων, αντιθέτως βιώνει μια αναπαράσταση 

(φωτογράφηση) 1) παρατt'~ρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Ν 
ιr.ι 

Α Ι .Ε. Ι πειμΑ/Α (Πιφαμιημrr J.ιιετQιbν) 7μήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχεφιjσεων 

.. 

.. 
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Όσον αφορά λοιπόν τις μορφές οικοτουρισμού, επειδή συνδέονται απόλυτα με 

το χ<ί)ρο 1i τον τόπο στον οποίο πραγματοποιούνται, παρακάτω παρουσιάζονται δύο 

διαφορετικές περιπτώσεις μορφών οικοτουρισμού μαζί με τα περιεχόμενα της 

καθεμιάς: 

.Σι: πr.ρωχές φυσι11-ι:ς. (JΠtψαιφυσμι:11ι:ς Ιίω αιωτοίιcητι:ς ( συ11ιίΟως) ιαιι 

πφιλαμ//rί.1ιου1ι : 

1-1 συγκεκριμέν11 μορφ1) οικοτουρισμού αφορά ταξίδια με σκοπό την παρατi1ρηση των 

φυσικό)ν πόρων και της άγριας ζωής. Παράλληλα, ένα τέτοιο ταξίδι θα μπορούσε να 

να γίνεται με σκοπό την αναψυχή σε άθικτο περιβάλλον, με βασικ1i προυπόθεση την 

φυσικι; αντοχιi. 

2.Ί: πεμωχι:ς μι: αγροτιιωι)ς/παραδοσιrι.ιιϊJύς οιιασμοιJς σε σιη1δυο.σμό με τις 

δραστηριδτητι:ς του τοπιι.ΊJΙJ πJ.ηΟυσμοι) ιιο.ι πφ1J.αμβά11ου1ι: 

ΑυτιΊ 11 μορφ1i οικοτουρισμού ανταποκρίνεται στην ανάγκη του επισκέπτη να 

γνωρίσει τον ντόπιο πληθυσμό και να συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλ<ίJσεις. 

Ωστόσο, είναι δυνατή η χρήση και αγορά βιολογικών ή οικολογικών προϊόντων και 

συνάμα ο επισκέπτι1ς μπορεί να περιηγηθεί σε βοτανικούς κήπους και σε φάρμες 1; 

αγροκτi1ματα. 

Α. 7 ./ ι ΠΕ/f'ΑΙΑ (Πιφϊφτημc• Ιπεισώv)-Τμιίμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
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8.5 Το προφίλ του επισκέπτη - τουρίστα 

Ο οικοτουρίστας συνί1Θως προκαθορίζεται από τις γνώσεις που κατέχει, τα 

ενδιαφέροντα που τον διακρίνουν και από τις δραστηριότητες που ασκεί. 

Αρχικά Θα 1)ταν χρήσιμο να γίνει αναφορά σε ένα είδος ψυχογραψήματος 1 9 

κατά το οποίο οι οικοτουρίστες : 

Διακατέχονται από περιβαλλοντική ηΟική 

Προθυμοποιούνται και ενεργοποιούνται για την προστασία των 

περιβαλλοντικ<ί)ν πόρων 

Ενεργοποιούνται και συμπεριφέρονται με εσωτερικά παρά εξωτερικά κίνητρα 

Χαρακτηρίζονται από βιοκεντρικό παρά ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό 

και υψηλές γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες 

Επιδι<ί)κουν να προστατέψουν και να ωφελήσουν την άγρια ζω1Ί στο 

περιβάλλον που αυτ~i εντάσσεται 

Αγωνίζονται να αποκηΊσουν άμεσες εμπειρίες στο φυσικό περιβάλλον 

Προσδοκούν επιμόρφωση ως προς τις συνθιiκες και τις ιδιόη1τες των 

περιβαλλοντικ<ί)ν πόρων 

19Σύμφωνα με τους B:ιlln111i11c&E:ιglcs ( 1994) -Α Τ f .f ΠΙ /ΡΑΙΑ (Παμιίrιιιιιιrt Σπεrσώv) Τμrjμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
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Εάν όμως προβούμε σε μία κατηγοριοποίηση αυτού που αποκαλούμε 

οικοτουρίστα, αξιόλογη προσέγγιση θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτ1Ί του Mowt(H·tΙ1 , 0 

οποίος επ11ρεασμένος από μελέτες των Ruschιηann και Budowski, διαχωρίζει τον 

οικοτουρίστα σε τρεις(3) τύπους: 

Δραστιίριοι ιί τραχείς, που επιδιώκουν δραστηριότητες άθλησης, κυρίως 

έντονες 11 περιπετειώδεις και επικίνδυνου τύπου 

, 'Ηπιοι ιί ιίρεμοι, που ενδιαφέρονται κυρί.ως για παρατί1ρηση και απόλαυση 

της φύσης t1 για οργανωμένα ταξίδια και διαδρομές 

Ειδικοί ιί σπεσιοJ.ίστες, που ταξιδεύουν και για επιστημονικούς λόγους 

(διερεύνηση φυσικών πόρων) αλλά και για χόμπι 

8.6 Παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού 

Με ερέθισμα τη βιομηχανική επανάσταση, ο άνθρωπος αποκόβεται από την 

σχέση του με τη φύση και ξεκινά μια νέα συμβιωτικti σχέση με τη τεχνικί1 ύλη την 

οποία έχει δημιουργί1σει ο ίδιος Θέτοντας σε επεξεργασία και αλλοίωση την φύση. 

ο άνθρωπος του σι;μερα. ενάγει τη φύση σε υπόδουλο στοιχείο, εν<ί) αυτή 

είναι μία ακατέργαστη πρ<ίηη ύλη που νοείται ως συντελεστι)ς τι1ς παραγωγής. 

Ας σημειωθεί ότι η θεώρηση της όμορφης φύσης ως πρ<ί)της ύλης διαθέσιμης 

προς μεταποίηση. είναι ένα από τα καίρια συστατικά που βοηθούν στην διαι<ί)νιση 

ενός μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης που τροφοδοτείται από τη λεηλασία της 

φύσης. 

Λ. / .r .1 Πf./Ι'Α/Α (Παρriρrημα Jτrεισών) · Τμιjμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 

11') 
11') 



J 1 κοινωνικιi συνείδηση είναι η εναρκτιΊριος δύναμη για την ανάπτυξη του 

οικοτουρισμού. 1-1 κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος αφού αναγνωρίσει τα λάθη 

του. μπαίνει στην διαδικασία να τα διορθό>σει, αποτελεί τον βασικό λόγο ανάπτυξης 

του οικοτουρισμού. 

ll ιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος που κατά καιρούς υιοΟετεί τον ρόλο του 

τουρίστα, ενι:ί> 011μερα μοχθούσε για μια τεχνολογικά εξελιγμένη κοινωνία, βλέποντας 

μπροστιχ του την καταστροφ1i που είχε επέλθει μετά από αυτού του είδους την 

ανάπτυξη, συνειδητοποίησε ότι πλέον έχει ανάγκη από μια κοινωνία που θα σέβεται 

το περιβάλλον. Θα αξιοποιεί τις πηγές ενέργειας χωρίς να τις εξαντλεί και θα 

προστατεύει την βιωσιμότητά της. 

Με αυτι; τη ροπή προς έναν πιο υγηi τρόπο ζω1;ς, δημιουργήθηκε αφορμή 

ανάπτυξ11ς μιας μορφής τουρισμού που θα ανταποκρίνεται στα προαναφερθέντα 

πρότυπα. αυτή ί~ μορφ1i αποκαλείται «οικοτουρισμός ή οικολογικός τουρισμός ή 

τουρισμός της φύσης» 

Κάποιοι από τους παράγοντες που οδ1iγησαν στην ανάπτυξη του 

οικοτουρισμού είναι οι ακόλουθοι: 

8 Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου, η οποία επηρεάζει τις 

αξίες, ανάγκες και προτεραιότητες μιας κοινωνίας, ως προς την 

ποιότητα ζ(J)Ιiς και το περιβάλλον ειδικότερα 

8 Η αυξανόμενη υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος λόγω 

αρνι,τικι:ί)\Ι επιπτιί>σεων από την ανάπτυξη των ανθρωπίνων 

δραστι1ριότι1τα 

11. τ r ι //LΙΙJΑΙΛ (Πrφό:(ιrιιJΙ('( Ιnεισών) Τμήμα Διοίκησης Τουρισrικών Επιχειρήσεων 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ go 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠPOΓPArVlMATA ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

9. 1 T11eNatureConservancy - «ΗΠροστασiατηςΦύσης» 

Το ταξίδι σε φυσικούς και άγριους προορισμούς έχει αυξηθεί σημαντικά τη 

τελευταία δεκαετία. Αν η τοποθέτηση της υποδομής δεν είναι η κατάλληλη, αυηi η 

συνεχόμενη μόδα απειλεί την υγεία και τη ζωτικότητα κάποιων από τα πιο όμορφα 

μέρη στον κόσμο. Η «Προστασία της Φύσης» προσπαθεί να μετατρέψει αυτιiν την 

απειλ11 σε μια ευκαιρία χρησιμοποιώντας τον τουρισμό για τι1ν προστασία των 

πάρκων, και για να δώσουν στις αγροτικές και παράκτιες κοινωνίες μια 

περιβαλλοντικά φιλικιi μορφ1i εισοδήματος. 

/-/ συντιjριισιι τω1ι πάρκω11 μf:σω τιzc ανάπτυcιιc του τουρισμού 

Τα πάρκα χρειάζονται κεφάλαιο με σκοπό να πληρό>νουν τους φύλακες, να 

παρέχουν υπηρεσίες στους επισκέπτες. να διαχειρίζονται τα άγρια ζό>α και να 

διεξάγουν την επιμ6ρφωση της κοινωνίας. Οι τουρίστες που απολαμβάνουν αυτά τα 

πάρκα Θα έπρεπε να συμβάλλουν χρηματικά σε αυτά τα έξοδα σαν έναν τρόπο 

αποζημίωσης των πάρκων για το κόστος της επίσκεψ1)ς τους σε αυτά και για την 

αλλαγή της ισορροπίας που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια της διαμον1iς τους 

σε αυτά. Σε πο/J..ά μέρη και συχνά σε αναπτυσσόμενες χώρες με περιορισμένους 

προϋπολογισμούς για τα πάρκα τους. οι τουρίστες δεν συμμετέχουν στα έξοδα λόγω 

φΟοράς που μπορεί να προκαλέσουν κατά τη διαμονιΊ του στο πάρκο, έτσι δεν 

υπάρχει πηγιi ανατροφοδότησης για τα συγκεκριμένα πάρκα. 

-Λ Τ / J Πf Ι/'Α/Α (Παpάprt/fllr ~ τιεισιί1v)-Τμημα Διοίκησης ΤουρισιιιαίJv Εnιχεφήσεωv 



Οι πρωτοβουλίες τψ: ''Natuι·eCon.veπιancν ·· 

Τέθηκε σε εφαρμογι1 η πλοήγηση ενός προγράμματος αμειβόμενης εισόδου 

στο εθνικό πάρκο της Βολιβίας, το πιο συχνά επισκεπτόμενο πάρκο τ11ς χόψας. Με 

την πάροδο τεσσάρων ετό)V. το πρόγραμμα επέφερε εισόδημα ύψους 600.000 

δολαρίων για συντι)ρηση. Τα χρ~)ματα χρησιμοποιούνται για να διευθετήσουν απειλές 

όπως τα ανθρώπινα απόβλητα και η πρόσβαση οχημάτων. 

Πλέον, η Υπηρεσία του πάρκου και η N.C. έχουν δεσμευτεί για την ίδρυση 

προγραμμάτων συλλογ11ς αμοιβών, τουριστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης και 

οικοτουρισμό βασισμένο στην κοινωνία σε προστατευόμενες περιοχές σε ολόκληρη 

τη χ<ίψα. 

ΗΝωιιπ~Cοη!ieι·ναηcv συνεργά(Ε:ϊω με ΤΙΖ\' Une.s·c.·o 

Η N.C. σε μια προσπάθεια να εξαπλό)σει τις στρατηγικές από τις 

προστατευόμενες περιοχές και χόJρες στις οποίες εργάζεται άμεσα, επιχείρησε να 

προσεγγίσει την UNESCO η οποία διενεργεί το Παγκόσμιο Πρόγραμμα 

Κληρονομιάς, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προστασία 174 θέσεις φυσικι)ς 

κληρονομιάς και 25 μικτές (φυσικές και πολιτιστικές) σε ολόκληρο τον κόσμο, 

διακηρύχθηκε ως μια διεθνής διακεκριμένη αξία. Μετά από συζητήσεις προχώρησαν 

σε υπογραφ11 συμφωνίας η οποία ανοίγει την πόρτα για σχέδια που καλύπτουν ένα 

εύρος θαμάτων που περιλαμβάνουν τον τουρισμό. τ11 διατήρηση λιμανιό>ν και 

μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις- τα οποία είναι, προς το παρόν, υπό ανάπτυξη. 

Σαν αποτέλεσμα, τα επόμενα χρόνια, ηΝ.C. σχεδιάζει να επεκτείνε ι την 

επιτυχία της μέσω στρατηγικών που κάνουν τον οικοτουρισμό ένα κεφάλαιο για την 

συντι)ρηση των πάρκων. Με την καθιέρωση προγραμμάτων που διοχετεύουν το 

τουριστικό εισόδημα στη διατί1ρηση των πάρκων, μειώνονται οι απειλές που 

προκαλούνται από τους επισκέπτες και προωθούν τις εισοδηματικές ευκαιρίες με 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για τις παρακείμενες κοινωνίες, ηΝ.C. βοηθά στην 

συνειδητοποίηση των πιθανοτήτων του οικοτουρισμού να κάνει τους επισκέπτες να 

απολαύσουν την ομορφιά που έχουν να προσφέρουν τα πάρκα για τις γενιές που 

έρχονται. 

Λ. 1. f .f ΠflfJAIΛ (Παρ(rρrημrr Στιεrοών) Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 

c.o 
Lr.) 



9.2 Η οργάνωση USAID - Η «βοήθεια» των ΗΠΑ 

Ο ρόΛος του οργαvισμού 

Η USAID υποστηρίζει τις τουριστικές δραστηριότητες που βασίζονται στον 

τουρισμό, οι οποίες αποτελούν μέρος των προγραμμάτων της για την βιοποικιλότητα 

σε περισσότερες από 12 χό)ρες παγκοσμίως. Οι οικοτουριστικές δραστηριότητες του 

οργανισμού περιλαμβάνουν υποστήριξη για τα συστ~Ίματα των αναπτυσσόμενων 

εθνικ<ίJν πάρκων. τον εξοπλισμό των νέων εθνικ<ί)V πάρκων, την πρόσληψη και 

εκπαίδευση του προσωπικού των πάρκων και την στί1ριξη των κυβερνητικών 

μεταρρυθμίσεων που προωΟούν τις ρυθμιζόμενες επενδύσεις και άλλα τουριστικά 

εγχειρ11ματα. 

Εγχειρήματα του οργαvισμού 

Στην Κόστα Ρίκα, τη Τζαμάικα και τη Σρι Λάνκα, η υποστιΊριξη τι1ς USA ID 

οδήγησε στη δημιουργία νέων πάρκων άγριας φύσης, τα οποία δημιουργούν 

τουριστικές ευκολίες γύρω από τ~1ν απαίτηση για φαγητό, κατάλυμα. σουβενίρ, 

εκπαιδευτικά υλικά και μεταφορικές υπηρεσίες, τα οποία με τη σειρά τους 

παρακινούν τις τοπικές επενδύσεις και την εργασία. 

Στο Νεπάλ, τη Μαδαγασκάρη και τη Ταϊλάνδη , η USAID υποστηρίζει τις 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες με σκοπό να προωθήσει νέους πόρους ζω1Ίς 

συμπεριλαμβάνοντας την εργασία στη φύση ως μια εναλλακτιιο'1 λύση στην 

καταπάτι~ση εθνικcί>ν πάρκων. στην υλοτομία και στην γεωργία. 

Λ 7.f-.1 ΠΠΡΑΙΑ (Παράρrημα .Σπ[1σών)-Τμήμα Διοίκησης Τουρισrικών Επιχειρήσεων 



9.31V1H ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Ο.) 

9.3.1 Η συμβολή των rν1.ιι.ο. 

Στο παγκόσμιο συνέδριο τουρισμού διατυπό)θηκαν διάφορες γν<ί)μες σχετικά 

με τις αρχές της βιό>σψης τουριστικής ανάπτυξης, μια από αυτές τις αρχές τόνιζε τον 

κατασταλτικό ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων(Μ.Κ.0.) τόσο στην 

βι<ί>σιμη αλλά και γενικά στον σχεδιασμό της τουριστιΚ11ς ανάπτυξης, και αυτό 

φυσικά θα 11ταν πιο ολοκληρωμένο με τη συμμετοχι) των κυβερνι)σεων και των 

αρμοδίων φορέων για την τουριστική ανάπτυξη. 

Πιο συγκεκριμένα. ο ρόλος αυτός μεταφράζεται σε βοί1θεια σε φορείς της 

τουριστικιΊς βιομηχανίας όσον αφορά την επισκεψιμότητα των περιοχό)ν. την 

ανάπτυξη εργαλείων, την εξεύρεσι1 πόρων, την παροχιi εκπαίδευσης, κλπ . 

Οι Μ.Κ.0. λειτουργούν ανάλογα με τις συνθήκες, την αποστολ1Ί το σκοπό και 

το τουριστικό περιβάλλον που τις περιβάλλει σε κάθε περίπτωση. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες υιοθετούν τον ρόλο του 

cκπαιδευτι;, και του παροχέα τεχνικών πληροφοριών και εμπειριών. Παράλληλα, με 

τη ν παρουσία τους συμβάλλουν στι1ν ανάπτυξη του τουρισμού, την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της υγείας. 

Σύμφωνα με τους Dι·οοιη&Μοοre« οι Μ .Κ.0. λειτουργούν ως Όχ1)ματα' που 

φέρνουν σε επαφή όλα τα στοιχεία του οικοτουρισμού». Ωστόσο ο οικοτουρισμός 

καΟίσταται πεδίο δράσης πολλών Μ.Κ.0. 

Λ ι.ι ι ΠΓΙΡΑΙΑ (Πcφc'φrημιt Jιιt ισιί1ν) Τμιίμα Διοίκησης ΤοuρισπκιlJν Επιχειρήσεων 



9.3.2 Η παρουσία των Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα 

Συνοπτικά. θα αναφέρουμε πως ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο δεν αψήνε ι περιθώριο 

δράσης στις Μ.Κ.Ο. 

Στην 13λλάδα οι Μ.Κ . Ο. που μπορούν να χαρακτ11ριστούν ως περιβαλλοντικές 

είναι οι εξi',ς: Αρχέλων, Ελληνική Εταιρία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και 

της Πολιτιστικ1Ίς Κληρονομιάς, Ελληνικti Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνικ1Ί 

ΟρνιΟολογικι) Εταιρία. Μεσόγειος SOS, ΜΟΜ και WWF. 

Τέλος, παρατηρείται οι Μ.Κ.Ο. συχνά να λειτουργούν ως ομάδες πίεσης με 

σκοπό να ωΘιiσουν την κυβέρνηση να υιοΟεηiσει περιβαλλοντικές πολιτικές . Ένα 

τέτοιο παράδειγμα αποτέλεσε την άνοιξη του 2003, η πίεση των Μ.Κ.0. στο 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για την λανΟασμένη πολιτικι; σε σχέση με τις «Περιοχές NATU RA», 

οι Μ.Κ.0. είχαν προβεί τότε στην ενημέρωση της κοιν1iς γνώμης με σκοπό την 

. θ • ?Ο 
περιπτωση ανα · εωρησης.-

20ΜΟΙΡΑ, Π . - ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ., Η συμβολή των ΜΚΟ στη β ιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Α.Τ. Ε . Ι . Λάρισας,lο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για τη «Διαχείριση 'Εργων σε Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις», 30/6-1/7/2006, Λάρισα, ~ 
Πρακτικά Συνεδρίου, επιστ. επιμ. Αφουξενίδης, Α . - Συρακούλης, Κ. εκδ . Προπομπός, Νοέμβριος \C 
2006 

Α. Τ. ι Ι Πι ΙΡΛ/Α (Πcφάpτηιια Jιιετοώv}-Τμήμα Διοίκησης Τουριοιικών Επιχειριjοεωv 



ΚΕΦΑΜΙΟ 10° 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

10.1 Η συνύπαρξη μιας οικολογικά ευαίσθητης περιοχής με τον 

ανθρ~Jπινο παράγοντα 

Στα πρόηα χρόνια κατά τα οποία ο άνΟρωπος επιχείρησε να διαχειριστεί τις 

οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. επικρατούσε η άποψη ότι δεν ήταν εφικτιi η 

εναρμόνιση ανθρό)που και φύσης. Αυτό στηριζόταν στο γεγονός ότι κάθε ανθρό)πινη 

δραστηριότητα ι)ταν ικανή να υποβαθμίσει και να αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον. 

βέβαια με την πάροδο του χρόνου αποδείχτηκε λανθάνουσα. 

Στηριζόμενη στην παραπάνω άποψη , η κοινωνία αποφάσισε πως Θα 1)ταν 

ορθό να απομακρυνθεί η ανθρό)πινη παρουσία έτσι ό)στε να σταμαη)σει η φθορά των 

προστατευόμενων περιοχ<ον. Λίγο καιρό αργότερα, αποδείχτηκε ότι ακόμη και ο 

ακραίος περιορισμός μιας περιοχι)ς μπορεί αντίθετα αποτελέσματα από τα 

αναμενόμενα. δηλαδή να προκαλέσει μαρασμό στο περιβάλλον. 

Σαν αποτέλεσμα. προέκυψε ότι η πιο αποδοτικ1Ί μέθοδος προστασίας μιας 

οικολογικά ευαίσΟητης περιοχί1ς είναι , κάθε περιοχί1 να αποτελείται από δύο 

πυρι)νες: 

1) Πυρι)νας προστασίας της φύσης 

2) Πυρ1)νας οικοανάπτυξης 

13πομένως, μία περιοχή μπορεί να συνδυάσει παράλληλα καθεστώς 

προστασίας και ανάπτυξη ανθρό)πινων δραστηριοτήτων και έτσι να εξασφαλί.σε ι: 

Μια ολοκληρωμένη διαχείριση του χώρου 

Την διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών αγαθό>ν 

Την αειφόρο χρ1)ση των πόρων 

Α. Τ./ 1 f/f /Ι'Λ/Λ (Πcφcrριιιμrt ΣπεrσιiJν) Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Εnιχειριjσεων 



10 . 2Η εφαρμογή του οικοτουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές 

Όταν γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη οικοτουρισμού σε μία περιοχ:1i , έχουμε 

ως κύριο γν<ίJμονα το γεγονός ότι οι συνθ1iκες κατά τις οποίες αναπτύσσεται. Οα 

πρέπει να να φέρουν ένα αποτέλεσμα με το οποίο να μην υποβαθμίζεται το οικείο 

περιβάλλον. 

Δυστυχώς. πολλές φορές παρουσιάζεται μία σύγχυση στ11ν προσπάθεια να 

αναγνωρίσουμε μια οικοτουριστική δραστηριότητα, καθώς μπορεί να έχουμε απλά 

εντοπίσει την ανάπτυξη τουρισμού σε μία περιοχήμε ιδιαίτερη φυσική δομ11 αλλά 

μετά από χρ11ση των πηγ<ί)V της (νερό - θάλασσα) να προκαλέσουμε επιτηδευμένα 1; 
μη, την ρύπανσητης. Σε αυηi την περίπτωση, το περιβάλλον είναι μη ελεγχόμενο και 

φυσικά τα αποτελέσματα από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων είναι αρνητικά, κάτι 

που αντιτίθεται σε αυτό που επιδιώκει ο οικοτουρισμός. 

Εάν, παρόλα αυτά επιθυμούμε να αναπτύξουμε οικοτουρισμό σε μία 

προστατευόμενη περιοχή, τότε είναι απαραίτητο να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: 

Α. Ανάπτυξη δραστηριοηΊτων που δεν προκαλούν υποβάθμιση και φθορά 

στην περιοχ11 

Β. Μέσω των οικοτουριστικ<ίJν δραστηριοη)των να επιτυγχάνεται η 

παράλληλη προστασία της περιοχ1)ς 

Οποιαδ11ποτε δραστηριότητα που δεν Οέτει σε εφαρμογιΊ τους παραπάνω 

κανόνες, είναι απλά «Πρασίνισμα» του τουρισμού 1Ί αλλι<ίJς «Ήπιος τουρισμός», 

αλλά σε καμία περίπτωσ11 οικοτουρισμός. 

-Λ. Τ.Ε Ι ΠUΡΛΙΑ (Παράρrημα Σπεrοών}- Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



10.3Αξιολόγηση των προοπτικών ανάπτυξης οικοτοuρισμού σε 

nροστοτευόμενες περιοχές 

Προκειμένου να ερευνηθεί κατά πόσο είναι δυνατό να αναπτυχθεί 

οικοτουρισμός σε μία προστατευόμενη περιοχ1) θα πρέπει να εξεταστεί η περιοχι) 

αυτή για: 

* Τα δεδομένα της 

* Την συσχέτισf1 της με τον σκοπό προστασίας 

Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών, 

αποτελούν για τους επισκέπτες συνειδητά οικοτουριστικό προορισμό και το 

μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών είναι ομογενείς. 

Ένας αντικειμενικά σωστός τρόπος ελέγχου των οικοτουριστικcί)ν 

δυνατοη)των μιας περιοχί1ς προϋποθέτει τα ακόλουθα β1)ματα: 

1. Καταγραφή & αξιολόγηση η1ς παρούσας κατάστασης του τουρισμού 

2. Παρατήρηση της συμπεριφοράς της κοινωνίας απέναντι ση1ν 

ανάπτυξη του τουρισμού 

3. Αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η 

τοπικιΊ κοινωνία 

4. Λξιολόγιση της φέρουσας ικανότητας τι1ς περιοχής αυη)ς 

Το όργανο το οποίο κρίνεται ως το καταλληλότερο για να προβεί στην έρευνα αυτιΊ 

είναι ο διαχειριστικός φορέας της περιοχιiς, εφόσον υπάρχει και στην περίπτωση που 

δεν υπάρχει κρίνεται κρίνεται απαραίτι1το να δημ ιουργηθεί, καθώς είναι αδύνατο για 

μια περιοχή να αναπτυχθεί τουριστικά χωρίς την παρουσία κάποιου φορέα που θα την 

συντονίζει σε όλους τους τομείς. 

-Λ T.f .l lll ΨΑΙΛ (Πrφάριημα ί.τιεrσών) Τμήμα Διοίκησης Τουριστιr.ών Επιχειρήσεων 
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Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπεrσών}-Τμήμα Διοlκησης Τουριστικών Επιχεφήσεων 



ΚΕΦΑΜΙΟ 11° 

Πτυχιακή 

Εργασία 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ-ΘΜΑΣΣΙΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΜΔΑ 

Εισαγωγή στα θαλάσσια πάρκα 

Η πρ<ί>τη κίνηση της Ελλάδας να καθιερ<ί>σει ένα καθεστ(ι>ς ειδικιΊς 

προστασίας για περιοχές οι οποίες αναγνωρίζονται για το ειδικό οικολογικό τους 

ενδιαφέρον. έγινε το 1937. Έκτοτε. η στρατηγικ1Ί που ακολουθί1θηκε περιελάμβανε 

τα ακόλουθα: 

* Απόλυτη προστασία των περιοχών 

* Αποκλεισμός των ανΟρ<ί>πινων δραστηριοτί1των 

* Ενσωμάτωση της περιοχι1ς στον περιβάλλοντα χ<ί>ρο και εκμετάλλευση των 

φυσικ<ί)V πόρων για αειφορική χρi1ση 

Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψε η αναγνώριση αλλά και η 

θεσμοθέτηση των διατηρητέων μνημείων τ11ς φύσης, τα οποία σήμερα φτάνουν τα 51 

σε αριθμό. με συνολικι) έκταση 16.840 εκτάρια. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών}-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Πτυχιακή 

Εργασία 

Τα διατηρητέα μνημεία της φύσης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες : 

8 Θαλάσσια Πάρκα 

Η Ελλάδα διατηρεί δύο Θαλάσσια πάρκα υπό θεσμοθετημέν11 προστασία. 

8 Υγρότοποι ΔιεΟνούς Σημασίας 

1 1 Ελλάδα αναγνωρίζει επίσημα 1 Ο υγρότοπους οι οποίοι περιλαμβάνονται στη 

Διεθνι1 Σύμβαση Raιηsar ( 1971 ). 

8 Περιοχές Προστασίας 

11 Ελλάδα διατηρεί 359 περιοχές βιότοπων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 92/43/εοκ. 

Α. Τ. Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Α' ΜΕΛΕΤΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ(CΑSΕSΤUDΥ) - ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 

11.1 Αλόννησος 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Στο Βορειοδυτικό Αιγαίο συναντάμε τις Βόρειες Σποράδες, ένα σύμπλεγμα 

νησιό)ν σε μία περιοχιi όπου το (94%) καλύπτεται από Θάλασσα και τα μόνα 

κατοικημένα τμί1ματά της είναι τα νησιά Σκόπελος και Αλόννησος. Γεωλογικά η 

περιοχιi χαρακτ11ρίζεται ιδιαίτερα πλσύσια σε ασβεστολιθικά πετρώματα. 

Από τα δύο προαναφερόμενα νησιά. αυτό που συνδέεται άμεσα με τον θεσμό 

των προστατευόμενων περιοχών είναι η Αλόννησος. Η Αλόνν11σος, χαρακτηρίζεται 

ως το καταπράσινο, γραφικό, πευκοφυτεμένο νησί που δεσπόζει στο σύμπλεγμα των 

Βορείων Σποράδων. 

Στο νησί κατοικούν 2.000 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων το μεγαλύτερο 

ποσοστό βιοπορίζεται μέσω του ψαρέματος και ένα μικρότερο ποσοστό από τις 

καλλιέργειες. τ11ν κτηνοτροφία, τ11ν αλιεία και προσφάτως με τον τουρισμό. 

Η Αλόνν11σος, ενώ δεν καταλέγεταιανάμεσα στα πιο δημοφιλ1i τουριστικά 

μέρη. αυτό που προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες είναι το ξηρό και 

υγιεινό κλίμα της, η καθαριi θάλασσα και ο συνδυασμός του πεύκου με τα αρωματικά 

φυτά που κατακλύζουν το νησί και μαγεύουν τις αισθήσεις των επισκεπτών. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
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ΠΡοn:niκΕΣ ΑΝΆΠΤh'ΞΗ~ Π:ΟΥΡ.ΙΣΜΟ~ ΣΕ ΓιΙ Ρ.ΟΣΤΑΤιΕΥ.ΟΜΕΝΕΣ ΓιlΕΡ.ΙΟΧΕ Πτυχιακή 

Εργασία 

11.2 Η ιδιόμορφη φύση της Αλοννήσου 

Η Αλόννησος. αναγνωρίζεται ως μια περιοχή με ιδιαίτερη μορφολογία , η 

οποία αποτελεί ιδανικό καταφύγιο για είδη που απειλούνται με εξαφάνιση καθώς 

διαθέτει άριστο φυσικό περιβάλλον και ελάχιστη ανθρώπινη επιρροi1 λόγω της 

απομονωμένης γεωγραφικi1ς της θέσης. 

Χλωρίδu :όλα τα νησιά στην περιοχή καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από 

δάση κωνοφόρων. 

Πανίδu: είναι ένας βιότοπος που φιλοξενεί είδη ψαριό)ν, πτηνών, ερπετών και 

Θαλασσιν(ί)ν εκ των οποίων την μεγαλύτερη προσοχή αποσπά η μεσογειακή ψό)κια 

1ηonacl1ι1sιnonacl1us. 

Η γύρω περιοχι) αποτελείται από κατοικημένα και ακατοίκητα νησιά, το 

καΟένα με την δικιΊ του ιστορία και μορφολογία. Ακολουθεί μία συνοπτικι) 

περιγραφι1 του κάθε νησιού: 

Α. Τ.Ε.ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



nΑΤΗΤΙΙΙ>J 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Είναι η μεγαλύτερη κοινότητα και βρίσκεται στον λιμένα της Αλοννιiσου. Το όνομα 

του προέρχεται από την απασχόληση των ντόπιων τα παλαιότερα χρόνια με την 

παραγωγή κόκκινου κρασιού. Είναι άκρως τουριστική περιοχιi και από αυτιiν 

ξεκινούν εκδρομές με τουριστικά σκάφη με προορισμό τα νησιά της επιτρεπόμενης 

ζ<ί)νης Α. Παράλληλα, μια τοποθεσία φιλόξενη για τους επισκέπτες είναι η Στενιi 

Βάλα που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα τι1ς Αλοννήσου. 

lll~Pl l:Tl~PA 

Ένα επίπεδο νησί με αρχαιολογικά ευρήματα. εκ των οποίων ένα αρχαίο ναυάγιο που 

εντοπίστηκε πρόσφατα. 

Ένα νησί με κόλπους που αποτελούν ασφαλή φυσικά καταφύγια για την πανίδα που 

διαμένει σε αυτό. 

ΑνακηρύχΟηκε ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» καΘ<ί)ς οι βιότοποι του νησιού 

είναι τα καταφύγια τι1ς μεσογειακι;ς φώκιας. 

Ένα νησί που υπήρξε παλαιότερα ηφαίστειο και σι;μερα φιλοξενεί τα πιο σπάνια είδη 

χλωρίδας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά. 

nιrι ε ι> ι 

Είναι ο πυρήνας του Θαλάσσιου Πάρκου και βρίσκεται υπό καθεστώς αυστηρ1iς 

προστασίας. επειδή εκεί βρίσκεται ο σημαντικότερος βιότοπος της μεσογειακιiς 

Ψ<ί>κιας. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ {Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
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ΣΚΑΤΖΟΥΙ>Α 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Ένα νησί που φημιζόταν για την μοναστικ~Ί του δραστηριότητα, κάτι που δεν 

συνεχίζεται και στη σημερινf1 εποχι;. 

Μετά από την πραγματοποίηση ερευνών στην περιοχή της Αλοννι;σου. οι 

ερευνητές πιστεύουν ότι κάποτε η Αλόννησος, η Θεσσαλία και οι Σποράδες 

αποτελούσαν ενιαία γη. Με την πάροδο του χρόνου. η Αλόννησος βίωσε 

καταστροφές και ερι;μωση αλλά σί1μερα είναι ένας ιδιαίτερος προορισμός που 

προσφέρει στον επισκέπτη περιβαλλοντικι; παιδεία. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Πτυχιακή 

Εργασία 

11.3 Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου & Βορείων Σποράδων 

Το Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου& Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ). 

αποτελεί το πρώτο Θαλάσσιο πάρκο που ιδρύεται στ11 χώρα μας τον Μάϊο του 1992 

με έκδοση του Προcδρικού Διατάγματος και είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Με την πάροδο 11 χρόνων, τον Ιούνιο του 2003 μετά από ΚοινiΊ Υπουργικ1Ί 

Απόφαση (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Υπ.Γεωργίας, Υπ.Εμπορικής Ναυτιλίας & Υπ. Ανάπτυξης), 

τίθεται ένα διαχειριστικό πλαίσιο και προκειμένου να πραγματωθεί δημιουργείται ο 

Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου. 

Το γεγονός ότι η περιοχr1 χαρακτηρίστηκε ως θαλάσσιο πάρκο δεν θα έπρεπε 

να οδηγ1Ίσει σε απαγόρευση των ανθρώπινων δραστηριοηΊτων σε αυτί1 αλλά ούτε και 

τον αποκλεισμό της οικονομικής ανάπτυξιΊς της. 

Η έκταση του πάρκου φτάνει περίπου τα 2.200 kn12 περιλαμβάνει τη ν~Ίσο 

Αλόννησο, 6 μικρότερα νησιά (Περιστέρα, Κυρά Παναγιά, Ψαθούρα, Πιπέρι, 

Σκατζούρα και Γιούρα) καθό>ς και 22 βραχονησίδες. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ση1ν περιοχή υπάρχουν ευρήματα από την 

ΠροϊστορικιΊ. την ΚλασικιΊ και την ΒυζαντινιΊ περιοχr1, τα οποία προκαλούν το 

ενδιαφέρον των επισκεπτό>ν σε συνδυασμό με την φύση και την φιλοξενία των 

κατοίκων που προσφέρει το ν11σί. 

Σ~Ίμερα. ,1 Αλόννησος και τα υπόλοιπα νησιά που αποτελούν αυτό το 

σύμπλεγμα μέσω της διατι1ρησης του πάρκου, αναγνωρίζεται ως υπόδειγμα για την 

οργάνωση επικείμενων Θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. 

Α. Τ.Ε.ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
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11.4 ΟΦορέας Διαχείρισης του Πάρκου 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ είναι ένα οικοσύστημα με πλούσια βιοποικιλότητα το οποίο 

αποτελείται από θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις. Το Πάρκο βρίσκεται υπό 

νομοθετικό καθεστιJ)ς σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 

φύλλου 621 /23537/2003. 

Ο Φορέας Διαχείρησης του Πάρκου, χρηματοδοτείται μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ) και επίσημα το 2007 

στελεχιJ>νεται με 1 Ι άτομα που αποτελούν το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. 

Παράλληλα. μέσω του προγράμματος «Περιβάλλον», ο φορέας διαχείρισης 

ενσωματ<ί>νει στα εργαλεία του δύο σκάφη περιπολίας, με σκοπό να επιτευχθεί η 

έρευνα και η φύλαξη της περιοχί1ς. 

11 περιοχι1 στ11ν οποία βρίσκεται το Πάρκο, χωρίζεται σε δύο βασικές ζ<ί)νες 

προστασίας: 

..,_ ΖΩΝ ΙΙ Α 

-ε αυτιi τι1ν περιοχί1 ο βαθμός προστασίας είναι ιδιαίτερα αυξημένος και 

παράλληλα απαγορευτικός για δραστηριότητες όπως το κυνιΊγι, η αλιεία 

(επαγγελματικιΊ - ερασιτεχνικι1), η χρ1Ίση φωτιάς και η χρί1ση φωτιάς αλλά έστω 

και για μια απλί1 επίσκεψη απαιτείται η παροχή ειδικής άδεια από τον φορέα 

διαχείρισης. Η εφαρμογι) των ρυθμίσεων γίνεται πάντα με παράγοντα την 

κρισιμότητα. την μοναδικότητα και την φυσικότητα της περιοχι;ς. 

11ιι- ΖΩΝ ΙΙ Β 

Cίναι η κατοικ1)σιμη περιοχί1 του Πάρκου και δεν τίθεται σε ιδιαίτερους 

περιορισμούς. εκτός από την απαγόρευση της ελεύθερης κατασκί1νωσης και την 

χρήση φωτιάς. 

Α. Τ.Ε./ ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών}-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Πτυχιακή 

Εργασία 

Υπό την εποπτεία του φορέα διαχείρισης αλλά και με τη συνεργασία 

άλλων εμπλεκόμενων φορέων, στο πάρκο τηρείται καθημερινό πρόγραμμα το 

οποίο περιλαμβάνει: 

./ Παρακολούθηση - επιτί1ρηση - φύλαξη του πάρκου 

./ Ενημέρωση των επισκεπτών 

./ Προστασία των φυσικό)\/ πόρων 

./ Έρευνα 

Μέσω της περιπολίας που εφαρμόζεται γύρω από την περιοχή ο φορέας 

επιτυγχάνει την καταγραφ1Ί της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το περιβάλλον 

αλλά και τον έλJ:.γχο των δραστηριοτιΊτων που πραγματοποιούνται. 

Ω.!. Βασικοί στόχοι του Φοοέα 

Ο φορέας έχει εξασφαλίσει για το Πάρκο το απαραίτητο προσωπικό, έτσι 

ό)στε να παρέχεται στους επισκέπτες η απαραίτητη πληροφόρηση, Οι πληροφορίες 

που μεταφέρει αλλά και συλλέγει το προσωπικό του Πάρκου είναι άκρως σημαντικές 

καθιί>ς χρησιμοποιούνται για τους εξι1ς σκοπούς: 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Μέσω της παρατήρησης της σχέσης ανθρό)που (επισκέπτη) και του 

περιβάλλοντος, αντλούνται πληροφορίες για την φυσική αντίδραση του 

οικοσυστι)ματος απέναντι στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 

Εντοπίζονται περιοχές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχι1 

Ε::ρευνάται η ανθρ<ίJπινη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον 

Ερευνάται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται 

Εντοπίζονται αρν11τικοi εξωγενείς παράγοντες για το περιβάλλον 

Εντοπίζονται τρόποι να επιτευχθεί οικονομtΚ1l ανάπτυξη με την ταυτόχρονη 

η)ρηση των αρχ<ί>ν της αειφόρου ανάπτυξης 

Για την επίτευξη των παραπάνω όμως, είναι απαραίτητη η συμμετοχ11 της 

τοπικι)ς κοινότι1τας αλλά και των συναρμόδιων φορέων, ώστε να υπάρξει μια 

συvολικι) οργανωμένη προσπάθεια συντι)ρησης του πάρκου. 

Α. Τ.Ε.ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
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11.5 Η οργάνωση Mom 

Πτυχιακή 

Εργασία 

1-1 πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας μη κυβεpνητικi1ς οργάνωσης που ως 

σκοπό λειτουργίας έχει την έρευνα της Μεσογειακ1)ς Φώκιας Monacl1usMonacltus, 

πpοί1λθε από μία ομάδα νέων πτυχιούχων βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθην<ί)ν. 

Η οργάνωση Μοιη, ιδρύεται το 1988 και δρα σε τοπικό όσο και εθνικό 

επίπεδο, πραγματοποι<ί)ντας ερευνητικές, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις. 

Μέσω της δράσης της επιτυγχάνει τα ακόλουθα: 

../ Συμβάλει στην πιστοποίηση της Ελλάδας ως το μέρος που με τον 

μεγαλύτερο πληθυσμό αναπαραγωγής της μεσογειακ1)ς φώκιας . 

../ Μεσολαβεί στην ίδρυση του Εθνικού Θαλάσσιου 1 Ιάρκου Αλοννήσου & 

Βόρειων Σποράδων το 1992 . 

../ Διαπιστ<ί)Vει την επιβίωσ11 δύο από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς της 

μεσογειακής φ<ί>κιας, στο ν11σιωτικό σύμπλεγμα Κιμώλου - Πολυαίγου 

../ Αναγνωρίζεται ως η πρώτη ΜΚΟ που υλοποιεί έργο του 3°η Κοινοτικού 

Πλαισίου Ση)ριξης . 

../ Συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικιΊς οικονομίας στις περιοχές όπου δρα . 

../ Ενισχύει τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης επιτυγχάνοντας 

τη συμμετοχι) τουλάχιστον 150.000 παιδιών . 

../ Προτείνει και υλοποιεί το μοναδικό πρόγραμμα Lίfe-Φύση που εγκρίνεται 

για την Ελλάδα το 2005 . 

../ Μέσω προγραμμάτων στήριξης. καταφέρνει την εξάλειψη περιστατικών 

θανάτωσης της Μεσογειακής Φ<ί>κιας για 1 Ο συναπτά έτη. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών}-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



11.6 Η εφαρμογή συστήματος ελέγχου στην Αλόννησο 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Για την επίτευξη ενός ορθού συστιiματος ελέγχου στην προστατευόμενη περιοχιi της 

Αλόννησου, ανέλαβε δράση η εταιρεία Μο111, η οποία δημιούργησε αρχικά σταθμούς 

ενημέρωσης στην Αλόννησο και τη Σκιάθο και στη συνέχεια ανέπτυξε ένα σύστημα 

καταγραφής του αριθμού και του προφίλ των επισκεπτών. Βασικός σκοπός της 

εταιρείας Μοιη, με τα ληφθέντα μέτρα 1;ταν να ευαισθητοποιησεί το κοινό για την 

προστασία της περιοχής. 

Το σύστημα ελέγχου που ανέπτυξε περιλαμβάνει: 

• 

• 

• 

• 

Καταγραφιi της κίνησης των σκαφών 

Καταγραφ1Ί των παραβάσεων από τουριστικά και αλιευτικά σκάφη 

Ενημέρωση και καθοδήγηση των πληρωμάτων 

Επιβολή προστίμων στους παραβάτες σε συνεργασίες με τις τοπικές 

διοικητικές αρχές 

• Ένορκη κατάθεση 

• Παράσταση των στελεχών της οργάνωσης ως μαρτύρων κατηγορίας 

Το παραπάνω σύστημα, αποτελεί σί1μερα ένα παράδειγμα άριστης πρακτικής το 

οποίο είναι άξιο να εφαρμοστεί και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. 

Βέβαια. συμπερασματικά θα μπορούσαμε να κρίνουμε την εφαρμογή του συστιiματος 

αυτού ως σχετικά εύκολη λόγω δύο βασικών παραγόντων: 

1) Το γεγονός ότι ο πυριiνας του πάρκου βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από 

τι1ν κύρια τουριστικιi δραστηριότητα. 

2) Η πιθανιi απειλή για την περιοχή προέρχεται από μία δραστηριότητα, κάτι το 

οποίο μπορεί να θεωρηθεί βατό σε επίπεδο ελέγχου. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



11.7 LIFE/ ΦΥΣΗ - Ελλάδα (Μεσογειακή Φώκια) 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Στο πλαίσιο του δικτύου Natui·a 2000 περί προστατευόμενων περιοχών, το 1992 

δημιουργείται ένα πρόγραμμα με την ονομασία Lίfe-Φύση το οποίο αποσκοπεί στην 

προστασία των ειδών και των οικοτόπων υπό εξαφάνιση. Για την επίτευξη του 

στόχου θα πραγματοποιηθούν έργα αποκατάστασης των περιοχών Natul'a 2000 και θα 

προχωρ11σει η εφαρμογή σχεδίου μακροπρόθεσμης διαχείρισης. 

Στην Ελλάδα, το έργο γίνεται με την απόλυτη συμμετοχή της εταιρείας ΜΟΜ 

(Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας), αφού το έργο σκοπεύει να 

εξαλείψει την απειλή που επικρατεί για το είδος εξαιτίας των αλιευτικών. 1-1 δράση 

που σχεδιάζει το πρόγραμμα Lίfe-Φύση είναι να απομακρύνει τις φώκιες από τις 

περιοχές που καραδοκούν τα αλιευτικά, με την χρήση ειδικό)ν ηχητικών συσκευών 

και παράλληλα να ερευνήσει τις διατροφικές συνήθειες της φώκιας με σκοπό την 

αναβάΟμιση της ζωί1ς τους. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Β'ΜΕΛΕΤΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ(CΑSΕSΤUDΥ)-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

11.8 Ζάκυνθος - Χελώνες Caretta Caretta 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Στη Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα ο κόλπος του Λαγανά, είναι 0 

μεγαλύτερος βιότοπος αναπαραγωγής της χελcί)Vας Ca1·ettaCaι·ettaστ11 Μεσόγειο, 

όπου συνολικά συναντάμε 900-1800 φωλιές. Στην Ζάκυνθο παράλληλα 

αναγνωρίζονται ως βιότοποι της χελώνας οι παραλίες: Μαραθονήσι, Καλαμάκι, 

Σεκάνια. Δάφνη και ο Γέρακας. 

Από το 1980, παρατηρείται πως οι βιότοποι αυτοί λόγω της εξάπλωσης του 

τουρισμού στην γύρω περιοχι). Οι θαλάσσιες χελcί)νες Caι·ettaCaι·ettaεπισκέπτονται 

κάθε ί\ νοιξη τον κόλπο και η διαδικασία γέννησης διαρκεί από τέληΜαϊου μέχρι τέλη 

Αυγούστου. Η διαδικασία γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου η χελώνα 

δημιουργεί ένα λάκκο στι1ν παραλία με σκοπό να εναποθέσει τα αυγά της. Γεννάει 

κατά μέσο όρο 120 αυγά και η διαδικασία γέννησης επαναλαμβάνεται 3 με 4 φορές. 

Στη συνέχεια, τοποθετούνται ειδικά κλουβιά με σκοπό να προστατέψουν τα αυγά 

μετά την πάροδο 40-60 ημερcί)V, ξεπροβάλλουν τα χελωνάκια, των οποίων ο αριθμός 

φτάνει το πολύ 70% των αυγcί)ν. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Πτυχιακή 

Εργασία 

Χαρακτηριστικό της χελό)Vας αποτελεί η ιδιαίτερη συνδεσιμότητά της με τον 

τόπο γέννι1σης της, αφού όταν η ίδια βρεθεί στην αναπαραγωγικί1 ηλικία, δηλαδ1i 25-

30 ετό)ν, τότε επιλέγει να γεννι;σε ι στον ίδιο τόπο. 

Το είδος χελό)Vας Caι·ettaCaι·etta, συγκαταλέγεται στα 7 που αναγνωρίζονται 

σι;μερα στον πλανι;τη μας. Τα κοινά σημεία σε όλα τα είδη είναι αρχικά ο τρόπος 

ζωής, καΟιί)ς μετακινούνται σε διάφορους οικότοπους και ξεκινούν τη ζωή τους σε 

αμμιί)δεις παραλίες . Το συγκεκριμένο είδος ξεχωρίζει για το μεγάλο μέγεθός της (90 

κιλά & 1 μέτρο μ1Ίκος κατά μέσο όρο) και από το καφέ & κόκκινο χρώμα στις 

κεράτινες πλάκες. Λξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ανά χiλιες γεννήσεις. επιζεί και 

ενι1λικιιί)νεται μόνο ένα χελωνάκι.Οι περιοχές στις οποίες την συναντάμε είναι: 

... Η .Π.Α .. Νότια Αφρική .. Αυστραλία 
'* Ελλάδα :Σεκάνια - Λαγανά, Κυπαρισσιακός κόλπος, Λακωνικός κόλπος, 

ΡέΟυμνο, Χανιά 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοlκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Αιτίες μη επιβίωσης του είδους: 

Πτυχιακή 

Εργασία 

1. Υποβάθμιση - καταστροφ11 των βιότοπων εξαιτίας τ11ς άναρχης τουριστικής 

ανάπτυξης 

2. Χρ1)ση ακατάλληλου αλιευτικού εξοπλισμού στην περιοχ1) 

3. Ρύπανση του περιβάλλοντος από προϊόντα πετρελαίου - χημικές ουσίες και 

απορρίμματα 

4. Τραυματισμός από ταχύπλοα σκάφη που πλέουν στην κοντινή περιοχή 

Α. T.E.J ΠΕΙΡΑΙΑ {Παράρτημα Σπεrσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



11. 9 Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Τον Δεκέμβριο του 1999, μέσω προεδρικού διατάγματος, ιδρύεται το Εθνικό 

θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ). Το πάρκο αποτελεί το 1° στην Ελλάδα το οποίο 

διοικείται από Φορέα Διαχείρισης, βέβαια το παράδειγμα ακολούΟησε και το πάρκο 

τι1ς Αλοννι;σου αλλά είναι πολλές ακόμα οι προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα 

που Οα έπρεπε να διοικούνται από έναν φορέα διαχείρισης. 

11.100 Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου 

ι Ι ΖάκυνΟος. είναι μία προστατευόμενη περιοχή η οποία παράλληλα 

παρουσιάζεται ως μία περιοχή με έντονη τουριστικ1i δραστηριότητα, αφού κάθε 

χρ6νο φιλοξενεί 600.000 επισκέπτες. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Πτυχιακή 

Εργασία 

Με σκοπό να περιοριστεί ο βαθμός επιρρο1iς της τουριστι1C1iς δραστηριότητας 

στην περιοχ11, το 2000 ιδρύεται ο Φορέας Διαχείρισης ο οποίος ακολουΟεί την 

ακόλουθη στρατηγική: 

1. Ελέγχει και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τυχόν παρανομίες 

2. Συντάσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των τουριστικό>ν επιχειρήσεων 

3. Προωθεί προγράμματα πιστοποίησης υποδομών και υπηρεσιών 

4. Υποστηρίζει την υιοθέτηση κωδικών ορθής πρακτικής 

5. Σε συνεργασία με το υποκατάστημα του τουριστικού πρακτορείου 

TUIHellasστη Ζάκυνθο, το οποίο πραγματοποιεί οργανωμένα πακέτα για 

γκρουπ. τηρεί τον κ<J)δικα ορθ1Ίς συμπεριφοράς ως προς το περιβάλλον 

6. Εντάσσει το Εθνικό Πάρκο στο EurobankFederation. ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 

προστατευόμενων περιοχών που λειτουργεί ως σύστημα πιστοποίησι1ς για 

τήρηση περιβαλλοντικό>ν προδιαγραφών στον τουρισμό 

7. Ενημερό)νει και ευαισθητοποιεί τους τουρίστες μέσω της ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων 

8. Διερευνά τι1 δυνατότητα συνδυασμού των οικοτουριστικό)V εμπειριών στους 

επισκέπτες, με τρόπο ασφαλή για ασφαλή για τον πληθυσμό της χελώνας και 

~ιε σήμα πιστοποίησης 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Ν 
co 



Πτυχιακή 

Εργασια 

11.11 Η στάση της τοπικής κοινωνίας για την ίδρυση του Πάρκου 

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυση Εθνικού Πάρκου μέχρι και πρόσφατα, 

η μη κυβερνητικ1Ί οργάνωση WWFΕλλάς, μέσω της συμμετοχής της στην διαt1iρηση 

της προστατευόμενης περιοχι)ς της Ζακύνθου, είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει την 

εξέλιξη της αποδοχής της τοπικ11ς κοινωνίας. 

Αρχικά η τοπική κοινωνία αν και γνώριζε πως θα ιδρυθεί το ΕΟνικό Πάρκο, κατά 

γενικi1 ομολογία μειονεκτούσε στην σωστή αντίληψη των υφιστάμενων νομοθετικών 

διατάξεων. 

Ακριβώς επειδ1) η περιοχι) προστασίας τύχαινε να είναι παράλληλα και η πλέον 

τουριστική περιοχή , αύξανε ιδιαίτερα το βαΟμό δυσκολίας για την επίτευξη μιας 

ισορροπίας ανάμεσα σε τουριστικές δραστηριότητες και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Με την πάροδο τριό)V χρόνων από τ11ν ίδρυση του πάρκου, το κλίμα άρχισε να γίνεται 

θετικό. Πρωταρχικό ρόλο σε αυt1) την ανατροπι) έπαιξε το γεγονός ότι συστάθηκε 

τοπικί1 εθελοντική ομάδα και φυσικά η δυναμικ1i παρουσία του επιστημονικού φορέα 

που προσέφερε την αίσθηση ασφάλειας στην τοπική κοινωνία. 

11 αρχικά αρνητική στάση των ντόπιων αποδίδεται στην έλλειψη περιβαλλοντικι)ς 

παιδείας και ευαισθητοποίησης, ένα φαινόμενο που παρατηρείται γενικότερα στην 

Ελλάδα. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν. οι εμπλεκόμενοι φορείς έκαναν αισθητι) την παρουσία 

τους με αρκετές δημιουργικές δράσεις, όπως: 

ιιιι. Η εμπλοκή της τοπικιiς κινηματογραφικι)ς λέσχης στο φεστιβάλ Ecocineιηa . 

..,. Η συμβολ1i του κυνηγετικού συλλόγου που οργάνωσε περιπολίες με σκοπό να 

αποτρέψει το παράνομο κυνήγι. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Στrετσών)-Τμήμα Διοlκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
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11.12Η εφαρμογή συστήματος ελέγχου στην Ζάκυνθο 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Ο φορέας διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ παρατηρώντας την υπερβολικ1Ί χρi1ση ομπρελών 

κατά μΊΊκος της παραλίας εντός της προστατευόμενης περιοχi1ς έλαβε το εξής μέτρο: 

Όρισε ως παρατηρητές τον φύλακα και τον επιτηρητι1 του Πάρκου, προκειμένου να 

καταγράφουν τον αριθμό των ομπρελών και στη συνέχεια να ενημερώνουν την 

Κτηματική ώστε να επιβάλει πρόστιμα στους παραβάτες. 

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το λιμεναρχείο είχε υπό την εποπτεία του την 

θαλάσσια ζώνη όπου πραγματοποιούσε περιπολίες με τη χρήση, ώστε να διαπιστώσει 

αν υπ1Ίρξε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας από τα τουριστικά σκάφη 

που διέσχιζαν την περιοχ1Ί. 

Α. τ.ε.ι ΠΕΙΡΑΙΑ {Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



1 

Πτυχιακή 

Εργασία 

ll.13GREENPEACE - Πρόταση για θαλάσσια καταφύγια 

Μία νέα πρόταση προκύπτει μετά από έρευνα που διεξ11γαγε η Gι·eenpeace. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα. τα θαλάσσια είδη προς εξαφάνιση έχουν αρκετές 

πιθανότητες να προστατευθούν απόλυτα υπό καθεστώς Θαλάσσιων καταφυγίων. 

Μετά την έκθεσημε το όνομα «Μεσόγειος, Καταφύγιο ζωής» φαίνεται πως αν 

δημιουργηθεί ένα δίκτυο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχ<ί)ν, το οποίο να 

καλύπτει το 40% της έκτασης της Μεσογείου, τότε το 9% της παγκόσμιας Θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας που φιλοξενείται σε αυηΊ θα έχει καλές πιθανόη1τες να αυξήσει την 

ποικιλία και την ποσότητα των ειδό)ν. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην 

περιοχι1 θα υπάρξει προσοδοφόρα αλιεία, θα αναπτυχθούν αξιόλογες έρευνες και 

φυσικά θα ανθίσει η οικονομία. Σε εθνικό επίπεδο, η προσοχή εστιάζεται στο Αιγαίο 

και το Ιόνιο πέλαγος. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Γ' ΜΕΛΕΤΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASESTUDY) - FUTOURISM 

11 . 14Το Πρόγραμμα Futourism 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Στις22 Ιουνίου 2006, ιδρύεται επίσημα το πρόγραμμα Futuι·isn1, το οποίο θα 

υλοποιηθεί κατ· επιλογήν από κάποιες χό>ρες της Ευρό)πης, οι οποίες θα έχουν σκοπό 

να αναπτύξουν παράλληλα με τον τουρισμό τις βασικές αρχές που διέπουν τ11ν 

βιό)σιμη ανάπτυξη. 

Κάθε συνεργαζόμενη χώρα. θα πρέπει να προσδιορίσει το θεματικό 

περιεχόμενο στο οποίο Θα εστιάσει και συνάμα Θα δώσει ένα όνομα στο πρόγραμμα 

που θα ακολουθήσει , το οποίο όνομα καλείται να περιγράφει τον βασικό στόχο του 

προγράμματος. 

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από το πανεπιστ1Ίμιο της 

Θεσσαλίας με θέμα το "Parkoιnotion"μέσω του οποίου θα ακολουθ1)σει μια 

στρατηγική με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές, όπως τα 

εθνικά πάρκα. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Το πρόγραμμα Futurisιη υλοποιείται ταυτόχρονα από τις παρακάτω χciψες: 

• Μάλτα • Ιρλανδία • Σλοβενία • Γαλλία 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Όλες οι χώρες ασχολούνται με θέματα που συνδέονται άμεσα με την 

τουριστική ανάπτυξη και παράλληλα έχουν σκοπό να βελτιώσουν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες τους, αλλά και να προωθήσουν το προϊόν τους. 

·:.ΪN1ΈRREG I ΙΙC 8 :ο:.==. 
· ·"Jlr~''" , futourism \.,,. ~* 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



11.lSPARKoMOTION - Θεσσαλία 

Πτυχιακή 

Εργασία 

11 Θεσσαλία είναι μια περιοχι1 με πλεονεκτικι) γεωγραφικ1Ί Θέση και 

αποτελείται από τοποθεσίες με αξιοσημείωτη χλωρίδα και πανίδα. Αυτές οι περιοχές 

εκτός από τον σημαντικό ρόλο που παίζουν στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος , είναι ταυτόχρονα χώροι ικανοί να φιλοξενι)σουν τουριστικές 

δραστηριότητες, οι οποίες με την σειρά τους Θα συμβάλουν στην οικονομική και 

κοινωνικ1Ί ανάπτυξη. Βέβαια, οι νόμοι που διέπουν τις περιοχές αυτές δεν αφ1)νουν 

πολλά περιθ6>ρια τουριστικ1Ίς ανάπτυξης. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών}-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



Πτυχιακή 

Εργασία 

Μέσωτου προγράμματος"Ρaι·kοιηοtίοιι"τα βliματα που Θα ακολουθούνται είναι τα 

εξ!~ς: 

'f: Ανάπτυξη στρατηγικής προώθησης 

... f .. Δημιουργία νέcον προϊόντ(J>ν τουρισμού 

'i· Δημιουργία προωθητικών μέσων (όπως λογότυπα) 

·~' ΕνΟάρρυνση των διαχειριστcί)ν των προστατευόμενων περιοχών για τη χρήση 

καλύτερων μεθόδων για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Άλλη μία περιοχή της Ελλάδας στην οποία εφαρμόζουν το πρόγραμμα είναι 

και η Αλόνν11σος, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητες στο εθνικό της πάρκο και 

παράλληλα έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευθεί την φυσική της κληρονομιά. Οι 

κάτοικοί της δηλcί)νουν πως το πρόγραμμα αποτελεί ένα άριστο εργαλείο διαχείρησης 

της βι<ί)σψης ανάπτυξης. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ (Παράρτημα Σπετσών}-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Κάνοντας μια ανασκόπηση στην ευρεία διάσταση των προστατευόμενων περιοχ<ί)ν 

στα παραπάνω κεφάλαια, ανακαλύπτουμε ότι είναι περιοχές με ιδιαίτερη ευαισθησία 

που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχι). 

Με την ευκαιρία θέσπισης νόμων που Θα διέπουν την λειτουργία, τη διαχείριση και 

κυρίως τη διατήρηση αυτόΝ των περιοχ<ί)ν. ο άνθρωπος είχε 1iδη εμπλακεί σε μία νέα 

ενασχόληση με πρωταρχικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. 

Με την πάροδο του χρόνου, διαπιστ<i>θηκε πως για να διατηρηθεί μια 

προστατευόμενη περιοχ\1 Θα πρέπει να αποτελείται από δύο ειδών ζώνες προστασίας, 

δηλαδιi αυτές στις οποίες δεν υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες και αυτές στις 

οποίες αναπτύσσονται κάποιες δραστηριότητες. Οποιαδ1Ίποτε άλλη ακραία τακτική 

αποδεικνυόταν λανθασμένη και επέφερε αρνητικά αποτελέσματα. μέχρι και σε 

σημείο καταστροφιiς του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα διαπιστό>θηκε ότι για να διατηρηθεί σωστά μια οικολογικά ευαίσθητη 

περιοχι;. Θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικοί πόροι, από τους οποίους θα προκύπτουν 

τουλάχιστον τα βασικά έξοδα διατι)ρησης της περιοχι;ς. Για τι1ν δημιουργία μιας 

πηγ1iς εσόδων, Οα πρέπει να αναπτυχθούν στην εκάστοτε περιοχ11 προσοδοφόρες 

δραστι1ριότητες και φυσικά αυτό το χαρακτηριστικό διακρίνει χωρίς αμφιβολία τις 

τουριστικές δραστηριότητες. 

11 αν(ιπτυξη του τουρισμού, αποτελεί τον πιο κατάλληλο τρόπο για την δημιουργία 

εσόδων. επειδ1i όμως η αλόγιστη χριiση του περιβάλλοντος μπορεί να επιφέρει και 

καταστροφικές συνέπειες, σε αυηi την περίπτωση ο μαζικός τουρισμός είναι σίγουρα 

απαγορευτικός. 

Σαν αποτέλεσμα. η μορφ1i τουρισμού που ανταποκρίνεται πιστά στις παραπάνω 

απαιτήσεις είναι αυτή του «Οικοτουρισμού» καθ<ί)ς παράλληλα με την οικονομικ1i 

απόδοση που προσφέρει δύναται να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος 

αφού ανατρέπει την καταπάτηση και τι1ν υποβάθμιση τι1ς βιοποικιλότητας μιας 

περιοχή. 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ {Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική 

ι 1 • ι 1 Πτυχιακή 

Εργασία 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ.-ΤΣΑΚΑΤΟΥΡΑ ΑΛ., Εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού υπαίθρου, ΟΕΔΒ, Έκδοση β' 2001 Αθήνα 

ΔΕΝΔΡΙΝ ΟΣ.Π, «Μετριάζοντας τις συγκρούσεις ανάμεσα στους ψαράδες και 

τιςφώκιες», στο Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους, Τεύχος 23, Μάρτιος 2006, σελ. 

11 

ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ, ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ, ΛΥΤΡΑΣ Ν. ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Εισαγωγή 

στον τουρισμό, εκδόσεις interbooks, Αθήνα 1998 

ΚΟΚΚΩΣΗΣ - ΤΣΑΡΤΑΣ, Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, εκδόσεις 

ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2001 

ΚΟΜΜΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Οικοτουρισμός, Η εναλλακτική προοπτική αειφόρου 

τουριστικής ανάπτυξης, εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 2001 

ΛΥΤΡΑΣ Ν . Π ΕΡ Ι ΚΛΗΣ, Κοινωνιολογία του τουρισμού, εκδόσεις interbooks 

(β'έκδοση},Αθήνα 1998 

ΜΟΙΡΑ, Π. - ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ., Η συμβολή των ΜΚΟ στη βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, 

Α.Τ.Ε./. Λάρισας,lο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη «Διαχείριση Έργων σε Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις», 30/6-1/7/2006, Λάρισα, Πρακτικά Συνεδρίου, επιστ. 

επιμ. Αφουξενίδης, Α. - Συρακούλης, Κ. εκδ. Προπομπός, Νοέμβριος 2006 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, εκδόσεις 

ΕΛΛΗΝ, Αθήνα 2000 

ΡΙΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αειφορία και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Ηράκλειο 2003 

ΥΠΕΠΘ-ΓΕΝ ΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ-ΥΠΕΧΩΔΕ,Οικολογία-Κοινωνία

Εκπαίδευση/Πραγματικότητα και προοπτικές στην Ελλάδα, Εκδοτικός Οργανισμός 

Λιβάνη,Αθήνα 1996 

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. - ΜΟΙΡΑ, Π., Θαλάσσιος Τουρισμός, εκδόσεις lnterbooks, 

Αθήνα 2005 

Α. Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ {Παράρτημα Σπετσών)-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 



ΥΠΕΧΩΔΕ - ΔιαχείρησηΠροστατευόμενων Περιοχών-ΟδηγόςΟρθής Πρακτικής 

(σύμπραξη της wwf), Αθήνα 2003 

Πτυχιακή 

Εργασία 

ΥΠΕΧΩΔΕ - ΜέθοδοιΔιαχείρισης Οικοτουρισμού/Τουρισμού σε Προστατευόμενες 

Περιοχές, Αθήνα 2003 

-•ένη -
Butler W. Richard & Boyd W. Stephen, Tourism and National Parks - lssues and 

lmplications, Wiley John & Sons Ltd, England 2000 

De rU mwe ltsch utzhatZu kunft, wei lesoh neU mweltsch utzkei neZu kunftgebenwird, 

M.Kloepfer, Umweltrecht, C.HBeck, Μόναχο, 1998 
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ΠΑΡΑΡΤΗ fν1Α 

Γλωσσάρι 

Περιβαλλοντικών 

Όρων 

aid :βοήθεια 

agrοtοurίsm:αγροτουρισμός 

biodiνersity :βιοποικιλότητα 

biological :βιολογικός 

cultural :πολιτιστικός 

conserνation :προστασία,συντήρηση 

dίνersίty:ποικιλία 

disposal :διάθεση 

enνironmental :περιβαλλοντικός 

ecotourism :οικοτουρισμός 

eco - agrotourism : οικο-αγροτουρισμός 

eco-forestry :οικοδασία 

ecosystem :οικοσύστημα 

generate :παράγω 

habitat :περιβάλλον 

heritage :κληρονομιά 

impact :επιρροή 

liνelihoods :πόροι ζωής 

lodge :κατάλυμα 

logging :υλοτομία 

marine :θαλάσσιος 

naturetourism : τουρισμόςφύσης 

pollutίon :μόλυνση 

resourses :πόροι 

rura l :αγροτικός 

sustainable :βιώσιμος 

waste :απόβλητα 
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