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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να αµφισβητηθεί η σπουδαιότητα του 

τουρισµού για µια χώρα, και µάλιστα, ιδιαίτερα η δική µας, τόσο από άποψη 

οικονοµική όσο και κοινωνική.  

Οι επιπτώσεις του όµως στο περιβάλλον, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, 

µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να είναι αρνητικές µέχρι και καταστροφικές, αν δεν 

ληφθεί ιδιαίτερη φροντίδα. Αυτό µπορεί να συµβεί σε σχέση είτε µε το φυσικό, είτε 

µε το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

Οι κίνδυνοι βέβαια αυτοί, έχουν γίνει αντιληπτοί όχι µόνο στη δική µας χώρα 

αλλά και στη διεθνή κοινωνία. 

Όσον αφορά την χώρα µας, κατ’ αρχήν το Σύνταγµα (άρθρο 24 §1), καθορίζει 

ότι «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση 

του κράτους. Το κράτος υποχρεούται να λαµβάνει ιδιαίτερα προληπτικά ή 

κατασταλτικά µέτρα προς την διαφύλαξή του».  

Σε εφαρµογή της συνταγµατικής επιταγής, αρκετά νοµοθετήµατα έχουν ήδη 

εκδοθεί µε στόχο την προστασία των αξιών αυτών. Όπως είναι γνωστό υπάρχει το 

αρµόδιο Υπουργείο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (το ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

ενώ αρµόδιο για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι κατά κύριο 

λόγο το Υπουργείο Πολιτισµού. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσουµε κατά πόσο υφίσταται η 

συνύπαρξη της τουριστικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας, 

λαµβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα που έχουν για την υγιή ανάπτυξη του 

ανθρώπου αυτοί οι δύο παράγοντες του τουρισµού και της περιβαλλοντικής 

προστασίας. 

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ τουρισµού και 

περιβάλλοντος κάτω από το πρίσµα της οικονοµικής ανάλυσης που εξετάζει το 

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. 

Η µελέτη αυτή έχει οικονοµικό σκοπό και συµβάλει στην λήψη ορθολογικών 

αποφάσεων που διευκολύνουν την τουριστική ανάπτυξη χωρίς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον που σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι αρκετά σοβαρές, καθώς 

και στο πλαίσιο απαγορεύσεων για την πρόβλεψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
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την πραγµατοποίηση ενός τουριστικού έργου. 

Ο οικοτουρισµός που αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο είναι ο τουρισµός 

στην φύση, ο οποίος προωθεί την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος.  

Γίνεται λόγος για την συµβολή του στην τοπική κοινωνία και την 

περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και την δηµιουργία πολλαπλών δυνατοτήτων για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και συσσώρευση εµπειρίας γύρω από αυτόν. 

Ο οικοτουρισµός συµβάλει στην ανάπτυξη του οικονοµικού τοµέα σε 

περιοχές µε ιδιαίτερη φυσική οµορφιά και στον τοµέα της περιβαλλοντικής 

προστασίας όπου σηµειώθηκε στροφή προς µια ολοκληρωµένη προσέγγιση που 

συνδυάζει προστασία της φύσης και οικονοµική ανάπτυξη. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται ο αγροτουρισµός, ο οποίος είναι µια ήπια 

µορφή βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και υπερδραστηριότητας στον αγροτικό 

χώρο, µε την οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αγροτικές 

περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα, τα 

πολιτισµικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. 

Επίσης η δραστηριότητα αυτή φέρνει τον επισκέπτη σε επαφή µε την φύση 

καθώς και µε τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες µπορεί να συµµετέχει, να 

ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει την χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της 

ανακάλυψης. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον τουρισµό και την προσπάθεια του 

περιβάλλοντος. Στον τουρισµό όταν βρίσκεται σε πλήρη και δυναµική εξέλιξη δύο 

είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον. 

α) Οι τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται ένα τόπο είτε για αµιγή ψυχαγωγία 

είτε για καλλιτεχνικές ή θρησκευτικές ή αθλητικές δραστηριότητες ή 

διάφορα γεγονότα, βρίσκονται σε άµεση επαφή µε το περιβάλλον και αν 

δεν υπάρχει έστω µία στοιχειώδης ενηµέρωση του κοινού για την 

περιβαλλοντική προστασία, µπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες 

ζηµιές στο περιβάλλον αυτό, είτε φυσικό, είτε ζωικό, είτε πολιτιστικό. 

β) Οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι άλλος ένας παράγοντας που 

επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον. Προσπαθούν να το χρησιµοποιήσουν 

στο έπακρο µε σκοπό το κέρδος και την ανάπτυξη του τουριστικού κοινού 

χωρίς όµως να λογαριάζουν της καταστροφικές συνέπειες που έχει 

υποστεί το περιβάλλον. 
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Στην προστασία του περιβάλλοντος παίζει καθοριστικό ρόλο ο κρατικός 

φορέας, ο οποίος µε τις απαγορεύσεις, τα ρυθµιστικά σχέδια και τους περιορισµούς, 

προσπαθεί να αποτρέψει την ρύπανση, την µόλυνση και την καταστροφή του 

φυσικού, του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της παράδοσης του κάθε τόπου. 

Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στις δυσµενείς επιπτώσεις που µπορεί να 

έχει ο τουρισµός, ο οποίος µπορεί να αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό µέσο αλλά 

παράλληλα έχει καταστροφικές συνέπειες για κάθε πολιτισµό. 

Οι τουρίστες δεν είναι εµπορεύµατα, παρά άνθρωποι οι οποίοι µεταφέρουν τις 

δικές τους ιδέες και αντιλήψεις και πολλές φορές οι µετακινήσεις τους µπορεί να 

κρύβουν δόλιους σκοπούς. 

Ο τουρισµός δεν πρέπει να είναι απεριόριστος και ανεξέλεγκτος. Αντίθετα 

πρέπει να υποβάλλεται σε περιορισµούς και απαγορεύσεις. Κάθε κοινωνία πρέπει να 

προστατεύει την φυσική και πολιτιστική της κληρονοµιά από τέτοια κύµατα 

τουριστών, έτσι ώστε να µπορεί να ζει σε µια υγιή και προστατευµένη κοινωνία. 

Οι διεθνής οργανισµοί για το περιβάλλον, καθώς και η τοπική αυτοδιοίκηση, 

που αναφέρονται στο έκτο κεφάλαιο, είναι οι φορείς οι οποίοι δηµιουργήθηκαν για να 

προστατέψουν το περιβάλλον από την ραγδαία και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του 

τουρισµού, της τεχνολογίας και της οικονοµίας, που είχε σαν αποτέλεσµα την σοβαρή 

βλάβη που υπέστη το περιβάλλον. Οι οργανισµοί και η τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν 

την δυνατότητα να θέτουν περιορισµούς, απαγορεύσεις και να τιµωρούν όλους όσους 

παρανοµούν και προσπαθούν να θέσουν το περιβάλλον σε κίνδυνο. 

Το έβδοµο κεφάλαιο αναφέρεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ τουρισµού και 

περιβάλλοντος. Αναφέρεται στον ρόλο που παίζει ο ιδιωτικός τοµέας, καθώς και τα 

εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης στην ανάπτυξη του τουρισµού και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης δίνουν 

την δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν περιβαλλοντική 

πολιτική και παράλληλα να εισαγάγουν διαχειριστικές και τεχνικές πρακτικές για την 

υλοποίηση των στόχων που έχουν θέσει. 

Η υιοθέτηση τέτοιων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης µπορεί να 

δηµιουργήσει σηµαντικά περιβαλλοντικά και επιχειρηµατικά οφέλη, ενώ παράλληλα 

η υιοθέτησή τους δηµιουργεί ορισµένες υποχρεώσεις και δαπάνες για την επιτυχή 

υλοποίησή τους. Όσον αφορά τον ρόλο του ιδιωτικού τοµέα, έχει πλέον αναθεωρηθεί 

η αντίληψη ότι οι τουριστικές εγκαταστάσεις έχουν πιο ήπιες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Ο ρόλος της πολιτείας θεωρείται από τους πλέον σηµαντικούς, γιατί 
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αναλαµβάνει την θέσπιση κανόνων και περιβαλλοντικών όρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Στο όγδοο κεφάλαιο θα προσδιοριστούν ουσιαστικά, άµεσα ή έµµεσα η 

έννοια τόσο του περιβάλλοντος όσο και της προστασίας του, δεδοµένου ότι θα 

γνωρίσουµε ποια ακριβώς είναι τα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα και γενικά οι 

δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς επίσης και σε ποιους 

θα πρέπει να λαµβάνονται ειδικά µέτρα προστασίας. 

Θα δούµε τι προβλέπεται καταρχήν, όσον αφορά την ρύπανση της 

ατµόσφαιρας, των υδάτων, του εδάφους, την προστασία της φύσης καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

Τέλος στο ένατο κεφάλαιο αναφέρεται η Νοµοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στην Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι πολυάριθµες και 

καλύπτουν όλους τους τοµείς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως η ατµοσφαιρική 

ρύπανση, η ρύπανση υδατικών συστηµάτων, φυσικό περιβάλλον, προστασία πανίδας 

και χλωρίδας, απορρίµµατα, τοξικά απόβλητα, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και 

µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Η Ελλάδα έχει εναρµονίσει την εθνικής της νοµοθεσία µε τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε ορισµένες από αυτές δεν έχει επιτευχθεί η εναρµόνιση. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε σε αυτήν την εργασία, είναι η βιβλιογραφική 

έρευνα, καθώς και η έρευνα στο διαδίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1
ο
 

1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

«Την αλληλεξάρτηση µεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής 

προστασίας κάτω από το πρίσµα της οικονοµικής ανάλυσης εξετάζει το Ινστιτούτο 

Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Η επιχειρηµατολογία που 

αναπτύσσεται µπορεί να συµβάλει σε περισσότερο ορθολογικές αποφάσεις, που 

διευκολύνουν την τουριστική ανάπτυξη χωρίς να δηµιουργούν σοβαρή βλάβη στο 

περιβάλλον. 

Βασική θέση της περιβαλλοντικής οικονοµικής είναι ότι, όπου το αγαθό της 

οικονοµικής πολιτικής συγκρούεται µε το αγαθό της περιβαλλοντικής προστασίας, η 

µόνη ορθολογική προσέγγιση είναι ο συγκερασµός, µε βάση την σύγκρουση των 

ωφελειών και του κόστους.  

Συνιστάται δε η αξιοποίηση των οικονοµικών κινήτρων για την προώθηση της 

περιβαλλοντικής προστασίας στην λογική του, «ο µολύνων πληρώνει». Γιατί αν 

κάποιος µολύνει και υποχρεωθεί να πληρώσει, θα προσπαθεί να µην µολύνει για να 

µην επιβαρύνεται. 

 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον και τρόποι αντιµετώπισης. 

 

Η τουριστική δραστηριότητα δεν ενοχοποιείται ως αίτιο κανενός από τα 

µεγάλα διεθνή περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι δυσµενείς όµως περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να είναι αρκετά σοβαρές. 

Κατ’ ακολουθία, στην µελέτη γίνεται αναφορά στις κυριότερες δυσµενείς 

επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον και στους κυριότερους 

τρόπους αντιµετώπισής τους, τόσο γενικότερα όσο και ειδικότερα στη χώρα µας. 

Έτσι, µπορεί να σχηµατιστεί µια ορθότερη εικόνα για την θέση και την σηµασία των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων, που συνδέονται µε την τουριστική ανάπτυξη, σε 

σύγκριση µε την γενικότερη περιβαλλοντική προβληµατική και να καταστεί σαφές ο 

υπερβολικός χαρακτήρας εντυπώσεων που επικρατούν ή δηµιουργούνται σε µερίδα 

της κοινής γνώµης. 
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Γίνεται επίσης, σύντοµη αναφορά στο διάλογο που διεξάγεται διεθνώς, 

σχετικά µε τις µεθόδους εντοπισµού και πρόληψης εκκολαπτόµενων 

περιβαλλοντικών προβληµάτων σε τουριστικές περιοχές υψηλών πυκνοτήτων. 

Σχετικά σηµειώνεται, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, ότι οι τουριστικές πυκνότητες 

στη χώρα µας δεν υπερβαίνουν την φέρουσα ικανότητα των αντίστοιχων περιοχών. 

 

Πλαίσιο απαγορεύσεων και νοµοθεσία. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο σκοπός της µελέτης είναι οικονοµικός. ∆εν είναι 

ούτε τεχνικός, ούτε νοµικός. Τα θέµατα όµως που γεννώνται στο µεταίχµιο της 

τουριστικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας είναι σε αρκετά µεγάλο 

βαθµό, είτε τεχνικά, είτε νοµικά. 

Με στόχο την προστασία του  περιβάλλοντος ή άλλα συγγενή αγαθά, τίθεται 

µια σειρά από απαγορεύσεις, όρια και περιορισµούς, που αφορούν την τουριστική 

ανάπτυξη. 

Η πραγµατοποίηση ενός τουριστικού έργου, αν αρχικά είναι επιτρεπτή, 

προβλέπεται η λεπτοµερής εξέταση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεών του 

µε στόχο είτε την απαγόρευσή του, είτε αν κρίνεται από τις αρµόδιες αρχές ότι οι 

επιπτώσεις αυτές δεν µπορεί να γίνουν αποδεκτές, είτε την αδειοδότηση της 

κατασκευής του έργου υπό όρους που αποβλέπουν στην αντιµετώπιση ή απάµβλυνση 

των επιπτώσεων αυτών. 

Σχετικώς γίνεται συνοπτική παρουσίαση του γενικότερου πλαισίου των 

απαγορεύσεων, ορίων και περιορισµών, που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης και 

της σηµασίας τους, καθώς και της διαδικασίας εξέτασης των πιθανών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των τρόπων αντιµετώπισής τους. 

Η Ελληνική νοµοθεσία, που ρυθµίζει τις τουριστικές δραστηριότητες και 

ιδιαίτερα οι πρόνοιές της για την προστασία του περιβάλλοντος, χαρακτηρίζονται από 

αυστηρότητα. Ενδεικτικό είναι ότι µεταχειρίζεται µια µεγάλη τουριστική µονάδα το 

ίδιο αυστηρά όπως µια βαριά βιοµηχανική εγκατάσταση».
1
 

                                                           
1
 http://www.mactsa.net/idex.php?option=com_content&task=view… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2
ο
 

2. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο όρος "οικοτουρισµός" εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 

προήλθε από την συνάντηση δύο παράλληλων τάσεων που εµφανίστηκαν στους 

τοµείς του τουρισµού και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ο οικοτουρισµός είναι ο τουρισµός στην φύση, ο οποίος, αντιθετα µε τον 

µαζικό τουρισµό, δεν υπερβαίνει την φέρουσα φυσική, πολιτιστική και κοινωνική 

ικανότητα της περιοχής όπου εφαρµόζεται, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την προστασία 

του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Πρέπει να λειτουργεί βάσει σχεδίου, που να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο 

προστασίας και ανάπτυξης της περιοχής. 

Στον τοµέα του τουρισµού σηµειώθηκε µία αυξανόµενη τάση για διακοπές 

σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικής αξίας, µε έντονο το στοιχείο 

της συµµετοχής, της περιπέτειας, της ανακάλυψης, της γνώσης και της επαφής µε 

νέους πολιτισµούς. 

Οι προορισµοί του µαζικού τουρισµού, όπως συνηθίζει να λέγεται, όπου 

επικρατεί υποβαθµισµένο, δοµηµένο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον καθώς και το 

ύφος προσφερόµενων οργανωµένων εκδροµών (που προβάλλουν µια πλαστή εικόνα 

του πολιτισµού και τόπου, κατασκευασµένη από τα διαφηµιστικά φυλλάδια) άρχισαν 

να δέχονται κριτική και να φτάνουν στο όριο του "κύκλου ζωής τους". 

Η Ελλάδα γνώρισε πολύ έντονα τα οφέλη αλλά και της αρνητικές επιπτώσεις 

του µαζικού τουρισµού. 

Η νέα τάση για τουρισµό στη φύση και για ενεργητική συµµετοχή, που 

σηµειώθηκε από την δεκαετία του 1980, εντάσσεται στο γενικότερο κλίµα 

ενδιαφέροντος που δηµιουργήθηκε στον κόσµο για την κατάσταση του 

περιβάλλοντος.  

Αποτέλεσµα αυτού του ενδιαφέροντος ήταν η επιθυµία για γνωριµία µε τα 

απειλούµενα οικοσυστήµατα, τα απειλούµενα είδη και γενικά τη φύση που χάνεται. 

Στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος σηµειώθηκε στροφή προς 

µία ολοκληρωµένη προσέγγιση που θα συνδύαζε την προστασία της φύσης µε την 

οικονοµική ανάπτυξη. Αναζητήθηκαν τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε η 

προστασία της φύσης να συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής και, πιο 
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πρόσφατα, αναζητήθηκαν τρόποι µε τους οποίους η οικονοµική δραστηριότητα, που 

αξιοποιεί το καθεστώς προστασίας, µπορεί να συµβάλει στην αυτοχρηµατοδότηση 

της ίδιας της διαδικασίας της προστασίας. 

Αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα πιο πολύτιµα οικοσυστήµατα και η µεγαλύτερη 

βιοποικιλότητα φιλοξενούν χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου ή αποµακρυσµένες 

και υπό εγκατάλειψη περιοχές του ανεπτυγµένου κόσµου, το ζήτηµα της οικονοµικής 

και κοινωνικής αναζωογόνησης αυτών των περιοχών αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. 

Οι τοπικοί πληθυσµοί που ζουν κοντά στις προστατευόµενες περιοχές, είναι 

συχνά άµεσα εξαρτηµένη από τη χρήση των φυσικών πόρων. Όταν το καθεστώς 

προστασίας έρχεται να επιβάλλει περιορισµούς ή απαγορεύσεις, οι οικονοµικές και 

κοινωνικές συνέπειες είναι σοβαρές. 

Συχνά έχουν δηµιουργηθεί οξείες καταστάσεις, όπως αυτή στο Εθνικό Πάρκο 

Gonarezhou, στη Ζιµπάµπουε της Αφρικής, όπου µέλη της τοπικής φυλής που ζούσε 

κάποτε στην περιοχή του Πάρκου και στη συνέχεια αναγκάστηκε να φύγει, έφτασαν 

στο σηµείο να σκοτώνουν τους ελέφαντες του Πάρκου µε τη λογική ότι, αν 

εξαφανίζονταν οι ελέφαντες, τότε το Πάρκο θα έπαυε να υπάρχει και η γη θα 

ξαναγύριζε στους ίδιους. 

Καταστάσεις εχθρότητας από πλευράς τοπικής κοινωνίας, απέναντι στο 

καθεστώς προστασίας της φύσης εξαιτίας του αποκλεισµού της από την 

εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, δεν είναι άγνωστες ούτε στην Ελλάδα. Για 

παράδειγµα, κατά την επιβολή του καθεστώτος προστασίας του ∆άσους ∆αδιάς – 

Λευκίµης – Σουφλίου, υπήρξαν από την τοπική κοινωνία αντιδράσεις, που 

εκφράστηκαν ακόµη και µε απειλή εµπρησµού του δάσους. Ο κύριος λόγος 

αντίδρασης των κατοίκων, ήταν η απαγόρευση της υλοτοµίας στους δύο πυρήνες 

απόλυτης προστασίας του, που αποτελούσε την κύρια οικονοµική δραστηριότητά 

τους. 

Η αναζήτηση τρόπων βιώσιµης ανάπτυξης για τους κατοίκους των 

προστατευόµενων περιοχών απασχόλησε σοβαρά τους περιβαλλοντικούς φορείς. 

Καθώς µάλιστα η λογική της απόδοσης αποζηµιώσεων στους ντόπιους για απώλειες 

εισοδήµατος που προέρχονται από το καθεστώς προστασίας δείχνει να µην έχει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα, η προσοχή στράφηκε στην προώθηση ήπιων και συµβατών 

µε την προστασία της φύσης αντισταθµιστικών δραστηριοτήτων. 

Ο τουρισµός στη φύση, ως ανερχόµενη τάση στην τουριστική βιοµηχανία, 

εκτιµήθηκε ως ευκαιρία για την ανάπτυξη µιας ήπιας οικονοµικής δραστηριότητας, 
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του οικοτουρισµού, που θα συνέβαλε τόσο στην τοπική κοινωνική και οικονοµική 

ευηµερία, όσο και στην ίδια την προστασία της φύσης. 

Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται άµεσα, µέσο της επιστροφής µέρους των εσόδων 

για τους σκοπούς της προστασίας και την οικονοµική τόνωση της περιοχής, όσο και 

έµµεσα, µέσο της ηθικής υποστήριξης, της ευαισθητοποίησης και του ευνοϊκού 

κλίµατος που δηµιουργείται στους ντόπιους και στους επισκέπτες. 

Στη γένεσή της, κατά συνέπεια, η έννοια του οικοτουρισµού συνδέεται µε την 

έννοια της προστασίας της φύσης και, µάλιστα, µε τις προστατευόµενες περιοχές.
2
 

 

2.1 Ορολογία σχετική προς την έννοια του οικοτουρισµού  

 

«Συµπληρώνοντας το θέµα των ορισµών και της ορολογίας, αναφέρουµε 

ορισµένους από τους σχετικούς µε τον οικοτουρισµό όρους και τη συσχέτισή τους µε 

αυτόν. Όπου προτάσσεται ο αγγλικός όρος, γίνεται επειδή οι ελληνικοί αντίστοιχοι 

όροι δεν έχουν καθιερωθεί.  

• Φυσιολατρικός τουρισµός Ευρύτερος και χαλαρότερος όρος από τον 

οικοτουρισµό. ∆εν συνδέεται µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

• Wilderness tourism (Τουρισµός στην άγρια φύση): Αναφέρεται στον τουρισµό 

σε αποµονωµένες και ελάχιστα αλλοιωµένες από ανθρώπινη δραστηριότητα 

περιοχές.  

 

• Ήπιος τουρισµός. Αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

επιπτώσεων του τουρισµού στο περιβάλλον. 

 

• Adventure travel (Τουρισµός περιπέτειας): Αναφέρεται στην εµπειρία του 

τουρίστα που συνίσταται στην περιπέτεια και τα σπορ, συνήθως στη φύση. 

 

• Πολιτιστικός τουρισµός. Αντικείµενο ενδιαφέροντος η πολιτιστική 

κληρονοµιά. 

 

 

                                                           
2
 Οικοτουρισµός Συνδυασµός δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του οικολογικού 

τουρισµού». Εκδόσεις Ε.Ο.Τ. 2000, α/α βιβλίου 246, σελ.7-8. 
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• Green tourism (πράσινος τουρισµός): Ασαφής αναφορά στην περιβαλλοντικά 

υπεύθυνη στάση των τουριστών και της τουριστικής βιοµηχανίας. 

 

• Sustainable tourism (Αειφόρος τουρισµός): Αειφόρος µπορεί να είναι κάθε 

µορφή τουρισµού. Ανεξάρτητα από τον τοµέα ειδικού ενδιαφέροντος στον 

οποίο εµπίπτει. Είναι όρος που χρησιµοποιείται ευρύτατα για να περιγράψει 

την προσπάθεια ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισµού 

στο περιβάλλον. Οι αρχές του Αειφόρου τουρισµού έχουν περιγραφεί σε 

κείµενα αρχών που αναλύονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του θεσµικού 

πλαισίου στην παρούσα µελέτη. Ο όρος αυτός είναι υπερσύνολο του 

οικοτουρισµού.  

• Εναλλακτικός τουρισµός ή εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Ο όρος 

«εναλλακτικός» αντιδιαστέλλεται προς τον µαζικό τουρισµό. Υπονοεί την 

ανεξάρτητη µετακίνηση ή τη µετακίνηση µε µικρά γκρουπ, (αν και τα µεγάλα 

γκρουπ δεν είναι απαραιτήτως εκτός της λογικής των εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού ), την απουσία τυποποίησης στην εµπειρία του ταξιδιώτη, τα ειδικά 

ενδιαφέροντα της συµµετοχής κτλ. 

 

• Ειδικές µορφές τουρισµού. Ελληνικός όρος. Περιγράφει της κατηγορίες 

τουρισµού µε ειδικά ενδιαφέροντα Οικολογικός, Θρησκευτικός, Ιστορικός, 

Πολιτιστικός τουρισµός».
3
 

 

2.2 Αναµενόµενα οφέλη και ευκαιρίες από τον οικοτουρισµό 

 

«Οικονοµική συµβολή στην προστασία της φύσης και της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς». 

Οι οικονοµική συµβολή στην προστασία της φύσης είναι εφικτή µέσω της 

επιστροφής µέρους των εσόδων από το οικοτουρισµό στους σκοπούς της προστασίας. 

Τέτοια έσοδα µπορεί να προέρχονται µέσω ειδικής έµµεσης φορολόγησης, 

από πληρωµές εισιτηρίων εισόδου, πληρωµές «δικαιωµάτων» επιχειρηµατικής 

δραστηριοποίησης στην ΠΠ, ξεναγήσεις, πώληση αναµνηστικών, τουριστικών 

                                                           
3
 Οικοτουρισµός Συνδυασµός δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του οικολογικού 

τουρισµού». Εκδόσεις Ε.Ο.Τ. 2000, α/α βιβλίου 246 σελ. 23-24. 
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οδηγών, χαρτών κ.λ.π. Μέσο ειδικά σχεδιασµένου µηχανισµού µπορεί  να 

εξασφαλίζεται η επανεπένδυση τέτοιων εσόδων στην προστασία της ΠΠ και να 

καλύπτονται ανάγκες όπως µισθοδοσία φυλάκων και άλλου προσωπικού 

χρηµατοδότηση επιστηµονικής έρευνας, συντήρηση εγκαταστάσεων κ.λ.π. 

Στην Ελλάδα ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε µε την ψήφιση του 

νόµου 2742 για τις προστατευόµενες περιοχές (ΠΠ) ο οποίος προβλέπει ως πόρους 

του φορέα διαχείρισης των ΠΠ έσοδα από τουριστική δραστηριότητα (εισιτήρια, 

ξεναγήσεις οµάδων, επισκεπτών, προβολή και εκµετάλλευση οπτικοακουστικού 

υλικού, εκχώρηση σηµάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις, πώληση 

υλικών, εκδόσεων). 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί η έντονη συζήτηση που διεξάγεται για το ύψος του 

αντιτίµου εισόδου στις προστατευόµενες περιοχές. Σχετική έρευνα, που έγινε στα 

πλαίσια τόσο της συγκεκριµένης µελέτης όσο και σε άλλες µελέτες, έδειξε ότι 

υπάρχει πρόθεση από πλευρά των επισκεπτών να πληρώσουν µεγαλύτερο ποσό για 

την είσοδο στο πάρκο εάν γνώριζαν πού ακριβώς πηγαίνουν τα χρήµατά τους. Θα 

δέχονταν ευνοϊκά την αύξηση εάν τα έσοδα διατίθεντο για τη διαχείριση του πάρκου, 

τη βελτίωση της τουριστικής υποδοµής ή την ευηµερία των κατοίκων. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ποιος είναι ο πιθανός βαθµός 

συµβολής ενός τέτοιου εισιτηρίου  στο κόστος διαχείρισης
 
ΠΠ. Ειδικά για την 

Ελλάδα είναι απαραίτητο να γίνει προεκτίµηση των πλεονεκτηµάτων και των 

κινδύνων που ενέχει η καθιέρωση εισιτηρίου στις ΠΠ καθώς ενδέχεται να προκαλέσει 

µείωση των επισκεπτών και τελικά απώλεια εσόδων. 

Για εξοικονόµηση εσόδων διοχετεύσιµων στην προστασία µιας ΠΠ µέσο τoυ 

οικοτουρισµού έχει προταθεί η παραχώρηση δικαιωµάτων οικονοµικής 

δραστηριότητας στον ιδιωτικό τοµέα µε τη συµφωνία µέρος των εσόδων να 

διατίθενται στην ΠΠ. Αυτές οι προτάσεις µοιάζουν µακριά από την ελληνική 

πραγµατικότητα, δεν αποκλείεται όµως σε λίγα χρόνια η διαχείριση των ΠΠ να 

αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά του ιδιωτικού τοµέα. 

Περισσότερο έµµεση είναι η εξασφάλιση οικονοµικών πόρων από τον 

οικοτουρισµό για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Μέσο της αξίας που 

αποκτά η διατήρηση της ταυτότητας του τόπου, δηµιουργούνται κίνητρα και 

ερείσµατα για την προστασία όχι µόνο των µνηµείων αλλά και της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (µύλοι, λιθόστρωτα, αγροτικά οικήµατα κλπ.) 
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2.3 Συµβολή στην τοπική οικονοµία και την περιφερειακή ανάπτυξη  

 

Η συµβολή του οικοτουρισµού στην τοπική οικονοµία συνήθως ταυτίζεται µε 

τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για ντόπιους, όπως θέσεις οικοξεναγών, οδηγών 

βουνού, φυλάκων, προσωπικού οικοτουριστικών ξενώνων κλπ.  

Επίσης, µε την ανάπτυξη του οικοτουρισµού ενισχύονται οι υπάρχουσες και 

δηµιουργούνται νέες επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών, όπως καφενεία, µαγαζιά µε αναµνηστικά, ενοικιαζόµενα δωµάτια, 

ταβέρνες κτλ. 

Πολύ σηµαντική  µπορεί επίσης να αποβεί η συµβολή του οικοτουρισµού, ή 

γενικότερα του τουρισµού στη φύση, στην διάθεση τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων. Παραδείγµατα υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα. Αναφέρουµε την 

προώθηση του βιολογικού φασολιού στην Πρέσπα και την προώθηση 

γαλακτοκοµικών προϊόντων στο Μέτσοβο.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν επίσης παραδείγµατα δραστηριοποίησης γυναικείων 

συνεταιρισµών µε αντικείµενο τον αγροτουρισµό . Στις Πρέσπες λόγου χάρη δυο 

γυναικείοι συνεταιρισµοί διατηρούν ξενώνες, ενώ στη ∆αδιά ο γυναικείος 

συνεταιρισµός κατασκευάζει και προωθεί παραδοσιακά προϊόντα. Παρόµοιες 

πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.  

Σε κάθε περίπτωση, προκειµένου ο οικοτουρισµός να συµβάλλει στην τοπική 

ευηµερία µιας περιοχής, είναι απαραίτητη η συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας στη 

προώθηση και διαχείριση του καθώς και η εκµετάλλευση επιχειρήσεων που 

συνδέονται µε τον οικοτουρισµό από ντόπιους και όχι από ξένους επενδυτές .  

Γίνεται φανερό ότι ο οικοτουρισµός, σε εθνικό επίπεδο, µπορεί να συµβάλει 

στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιφέρειας, τονώνοντας την τοπική 

οικονοµία και δηµιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

 

2.4 ∆ηµιουργία πολλαπλών δυνατοτήτων για περιβαλλοντική εκπαίδευση µέσω 

της οποίας επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Η ευκαιρία που δίνεται στον επισκέπτη ενός οικοτουριστικού προορισµού να 

έρθει σε επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και να απολαύσει την αισθητική και 

περιβαλλοντική του αξία είναι µια εµπειρία που συχνά αρκεί για να τον 
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ευαισθητοποιήσει και να τον κάνει να συνειδητοποιήσει την ανάγκη προστασίας της 

φύσης.  

Η ύπαρξη οργανωµένης υποδοµής, ερµηνείας και ανάδειξης του φυσικού 

περιβάλλοντος αυξάνει το βαθµό µετάδοσης του µηνύµατος της προστασίας της 

φύσης προς τον επισκέπτη.  

Αυτή είναι µία αποδεδειγµένη δυνατότητα του οικοτουρισµού, αν και δε 

γνωρίζουµε να έχουν γίνει έρευνες για το βαθµό ευαισθητοποίησης του κοινού πριν 

και µετά από µία επίσκεψη σε ΠΠ. Εικάζεται ότι οι επισκέπτες που µπαίνουν σε ένα 

κέντρο πληροφόρησης παρακολουθούν µία ειδικευµένη ξενάγηση, ή ακολουθούν ένα 

οικοτουριστικό µονοπάτι µε υποδοχή παροχής πληροφοριών για το περιβάλλον ή 

παρατήρηση της άγριας ζωής, φεύγουν πιο ευαισθητοποιηµένοι και ενηµερωµένοι 

από ότι ήταν όταν ήρθαν. 

Ας σηµειωθεί ότι η τεχνική της ανάδειξης και ερµηνείας του περιβάλλοντος 

έχει εξελιχθεί σε αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο που διδάσκεται πλέον και σε 

επίπεδο ανωτάτων σπουδών. Τα τεχνικά µέσα που προσφέρονται για την ανάδειξη 

αλλά και οι νέες αντιλήψεις για τον τρόπο πρόσληψης της γνώσης έχουν συντελέσει 

στην εµφάνιση ποικίλων και ευφάνταστων  λύσεων για την ανάδειξη του 

περιβάλλοντος. 

 

2.5 Συµβολή στη συγκράτηση του πληθυσµού και τη δηµιουργία µιας υγιούς   

κοινωνικής δοµής και ζωής. 

 

Προσφέροντας στους κατοίκους, όχι απλώς οικονοµικά κίνητρα, αλλά 

µειώνοντας το αίσθηµα αποµόνωσης και τονώνοντας το αίσθηµα της υπερηφάνειας 

για τον τόπο τους και την παράδοσή τους, ο οικοτουρισµός µπορεί να συµβάλει στη 

συγκράτηση του πληθυσµού και να δηµιουργήσει υγιείς κοινωνικές δοµές. 

Ένα παράδειγµα από τον ελληνικό χώρο, από το οποίο θα µπορούσαν να 

εξαχθούν συµπεράσµατα για την συµβολή του ήπιου τουρισµού στην διατήρηση του 

κοινωνικού ιστού και την ανατροπή της εγκατάλειψης είναι το παράδειγµα των 

Ζαγοροχωρίων. Ανάλογη αναζωογόνηση της κοινωνίας φαίνεται ότι έφερε ο 

οικοτουρισµός στη ∆αδιά και τις Πρέσπες, όπως µαρτυρείτε από την εµπειρία των 

προγραµµάτων του. Χαρακτηριστικό είναι ότι, και στις δύο περιοχές, σηµειώνεται όχι 

µόνο συγκράτηση του πληθυσµού αλλά και εγκατάσταση νέων ανθρώπων, από την 

Αθήνα ή άλλα αστικά κέντρα, που επέλεξαν να εργαστούν για την προστασία και 
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οικοανάδειξη της Πρέσπας και της ∆αδιάς.
4
 

 

2.6 Αυξανόµενη ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιβάλλον. 

 

Η ενηµέρωση και το ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα είναι 

αρκετά έντονα πια στη χώρα µας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές πόλεις και 

χωριά της χώρας υπάρχουν σύλλογοι προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν, κατά 

κάποιο τρόπο, πάρει τη θέση των «εξωραϊστικών συλλόγων».  

Στα αστικά κέντρα, το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος 

συνοδεύεται και από µία τάση γνωριµίας µε την άγρια φύση που κινδυνεύει να 

εξαφανιστεί και που ταυτόχρονα συµβολίζει µια ζωή απαλλαγµένη από τις πιέσεις 

της ζωής στην πόλη. Υπάρχει, κατά συνέπεια, αυξανόµενο ενδιαφέρον για µία 

οικοτουριστική εµπειρία. 

 

Συσσώρευση εµπειρίας γύρω από τον οικοτουρισµό. 

Υπάρχουν σήµερα στην Ελλάδα πολλοί φορείς και ιδιώτες που ασχολούνται 

µε τον οικοτουρισµό, έστω κι αν ο προβληµατισµός για την έννοια, το περιεχόµενο 

και τους στόχους του είναι στοιχειώδης. Η εµπειρία όµως αυτή προσφέρει µία βάση 

για αξιολόγηση και χάραξη στρατηγικής για τον οικοτουρισµό.  

Η µελέτη αυτή επί παραδείγµατι, βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην εµπειρία 

του WWF από την ανάπτυξη του οικοτουρισµού στις περιοχές όπου πραγµατοποιεί 

προγράµµατα προστασίας της φύσης αλλά και την (επιλεκτική) απογραφή και 

αξιολόγηση της δράσης γύρω από τον οικοτουρισµό στην Ελλάδα.  

Έχει έρθει η ώρα για τη χάραξη στρατηγικής για τον οικοτουρισµό ακριβώς 

επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι εµπειρικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Η µελέτη αυτή 

προσπαθεί να τις αξιολογήσει όσο καλύτερα µπορεί.  

Περισσότερος χρόνος και οικονοµικοί πόροι χρειάζονται για µια πιο 

συστηµατική αξιοποίηση της υπάρχουσας εµπειρίας».
5
 

 

 Στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού εµπλέκονται η τοπική κοινωνία, η 

                                                           
4
 Οικοτουρισµός Συνδυασµός δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του οικολογικού 

τουρισµού». Εκδόσεις Ε.Ο.Τ. 2000, α/α βιβλίου  246 σελ. 29-32 .
 
 

 
5
 Οικοτουρισµός Συνδυασµός δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του οικολογικού 

τουρισµού». Εκδόσεις Ε.Ο.Τ. 2000, α/α βιβλίου  246, σελ. 35. 
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τουριστική βιοµηχανία, και ο κρατικός τοµέας.  

 

Ο κρατικός τοµέας µπορεί και πρέπει να εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη δυνατή 

συναίνεση όλων των ενδιαφερόµενων οµάδων ως προς την έννοια, την εφαρµογή και 

τον ρόλο του οικοτουρισµού στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 

3. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο αγροτουρισµός είναι µορφή ήπιου τουρισµού κατά την οποία οι επισκέπτες 

µένουν σε αγρόκτηµα και συµµετέχουν σε αγροτικές εργασίες. 

Σηµείο αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτηµα-ξενώνα είναι η άµεση 

επαφή του επισκέπτη µε την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, την φύση, τη χλωρίδα 

και την πανίδα, κάτι το ιδιαίτερο για το µεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου 

Ευρωπαίου πολίτη, κατοίκου αστικής περιοχής.  

Πέρα από την υποδοχή και την φιλοξενία του επισκέπτη σε ένα περιβάλλον 

λιτό, µε τοπικό χαρακτήρα και όλες τις απαραίτητες ανέσεις, προβλέπεται και η 

ενεργή συµµετοχή του τουρίστα σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων. 

Ενδεικτικές από αυτές είναι: 

1. Αγροτικές δραστηριότητες (συµµετοχή στις εργασίες). 

2. Παρατήρηση οικοσυστήµατος (πουλιών, χλωρίδας, πανίδας, 

επισκέψεις υγροβιότοπων), αθλήµατα περιπέτειας, (π.χ. ράφτινγκ, 

πεζοπορία). 

3. Πολιτιστικές περιηγήσεις. 

4. ∆ιάφορα µαθήµατα, όπως µάθηµα αργαλειού, Ελληνικών χορών, 

Ελληνικής κουζίνας, γευσιγνωσία , τοπικά προϊόντα. 

 

Η βασική ιδιαιτερότητα της πρακτικής αυτής της µορφής τουρισµού στις 

ανεπτυγµένες αγροτουριστικά χώρες (Ισπανία, Γερµανία, Γαλλία) είναι πως βασίζεται 

σε διαµονή σε φάρµες στην ύπαιθρο, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε αντίστοιχο βαθµό 

στην Ελλάδα, αν και δεν διαθέτει µεγάλο αξιοποιήσιµο κεφάλαιο προς αξιοποίηση 

(λαϊκός και πολιτιστικός πλούτος, γεωφυσικά στοιχεία) και µε τις κατάλληλες 

προσαρµογές στα δεδοµένα του Ελληνικού τοπίου, ο Ελληνικός Αγροτουρισµός 

µπορεί να βρεθεί σε ανταγωνιστική θέση συµβάλλοντας έτσι στην προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ενώ παράλληλα ενισχύει 

το εισόδηµα των κατοίκων στις περιοχές-προορισµούς. 

Ο αγροτουρισµός είναι από τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού οι οποίες 

επιδιώκουν την αποφυγή αρνητικών και τη δηµιουργία θετικών κοινωνικών, 

πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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3.1 Ο αγροτουρισµός σήµερα 

 

Μορφές αγροτουρισµού. 

Οι κυρίαρχες µορφές τουρισµού σε διεθνές επίπεδο είναι οι διακοπές σε 

αγροτικά καταλύµατα που βρίσκονται στον αγροτικό οικισµό. 

Η Ελλάδα µε την µεγάλη οικιστική της διασπορά, µε την πολυνησιακή της 

συγκρότηση, µε το εναλλασσόµενο τοπίο, µε τις µορφολογικές αντιθέσεις, µε τις 

διαφοροποιηµένες κλιµατολογικές της συνθήκες, συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη µιας πλατιάς κλίµακας µορφών αγροτουρισµού. 

 

Οι µορφές αυτές µπορούν να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες: 

 

1. Ο αµιγής αγροτουρισµός , όπου οι φιλοξενούµενοι πέρα από τον κύριο 

προορισµό τους (διακοπές – ανάπαυση), ασχολούνται είτε µε αγροτικές 

εργασίες, κατά κανόνα µε το αγρόκτηµα (περιποίηση ζώων, τυροκοµία, 

θερισµός, τρύγος, οπωροκηπευτική , µελισσοκοµία), είτε και πολλές φορές 

παράλληλα, µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, από αυτές που τους 

προσφέρει το περιβάλλον της αγροτικής περιοχής (κολύµπι, ψάρεµα, 

πεζοπορία, κυνήγι, ιππασία). 

2. Ο σύνθετος τουρισµός, όπου οι τουρίστες, πέρα από τις παραπάνω 

δραστηριότητες, που µπορούν να αναπτύξουν, ικανοποιούν και κάποιες 

προσωπικές ανάγκες τους, που εξειδικεύουν τον αγροτουρισµό   υγείας, 

αθλητισµού, φυσιολατρίας, πολιτισµού. 

 

Κύριες µορφές αµιγή αγροτουρισµού στην Ελλάδα. 

 

1. Αγροτουρισµός σε χωριά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ορεινά και µη) που 

προσελκύουν τους επισκέπτες, αξιοποιώντας την οµορφιά της τοποθεσίας 

τους. 

2. Αγροτουρισµός σε νησιωτικές ή παραλιακές περιοχές οι οποίες 

αξιοποιούν κυρίως τους θερινούς µήνες τον ήλιο και τη θάλασσα. 

3. Αγροτουρισµός σε παραδοσιακούς οικισµούς οι οποίοι έχουν να 

αναδείξουν µια ξεχωριστή αρχιτεκτονική που προσελκύει τον κάτοικο των 

τσιµεντένιων αστικών πόλεων. 
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4. Αγροτουρισµός κοντά σε προστατευόµενες περιοχές, όπως εθνικούς 

δρυµούς, υδροβιότοπους οι οποίες εκτός από φυσικό κάλλος, 

αναλαµβάνουν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις των επισκεπτών σε θέµατα 

οικολογίας. 

5. Αγροτουρισµός σε καταλύµατα συνεταιριστικής µορφής, όπου τα µέλη 

των συνεταιρισµών, κυρίως γυναίκες, προσφέρουν προϊόντα δικής τους ή 

τοπικής παραγωγής και αυθεντική φιλοξενία. 

 

Κύριες µορφές σύνθετου τουρισµού. 

1. Αγροτουρισµός σε περιοχές µε ιαµατικές πηγές, γνωστές ως λουτροπόλεις, 

όπου σε ειδικά υδροθεραπευτήρια οι τουρίστες υπόκεινται σε κάποιες 

θεραπευτικές αγωγές µε ένα συνδυασµό αποτοξίνωσης και σωµατικής 

χαλάρωσης. 

2. Αγροτουρισµός σε ορεινά χωριά στην περιοχή των οποίων λειτουργεί 

οργανωµένο χιονοδροµικό κέντρο, που αποτελεί το στοιχείο έλξης των 

τουριστών. 

3. Αγροτουρισµός σε αγροτικές περιοχές µε αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου 

προσφέρονται όλες οι δυνατότητες για ανάπαυση και άθληση. 

4. Αγροτουρισµός σε κατασκηνωτικούς χώρους, που βρίσκονται στον 

περίγυρο αγροτικών οικισµών µε τους οποίους συνδέονται κοινωνικά και 

πολιτισµικά. 

5. Αγροτουρισµός για παιδιά µικρής ηλικίας, που πραγµατοποιείται σε 

παιδικές κατασκηνώσεις µε αθλητικές εγκαταστάσεις, πλήρης φιλοξενία 

και προσφορά µορφωτικού, ψυχαγωγικού προγράµµατος. 

6. Αγροτουρισµός σε κέντρα διερχόµενων τουριστών που βρίσκονται σε 

ειδικούς κόµβους και δέχονται περαστικούς για να τους προσφέρουν 

φιλοξενία. 

7. Αγροτουρισµός σε αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν πολιτιστικά 

ενδιαφέροντα. 

Όλες οι παραπάνω µορφές αγροτουρισµού στην Ελλάδα εντοπίζονται σε 

αγροτικές περιοχές, οι τύποι των καταλυµάτων είναι κυρίως δωµάτια εντός της οικίας 

της αγροτικής οικογένειας ή καταλύµατα που αποτελούν προέκταση της κατοικίας, 

είτε ανεξάρτητα της οικίας δωµάτια, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της 

ιδιωτικής ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. 
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3.2 Στόχοι αγροτουρισµού 

 

Ο αγροτουρισµός στοχεύει σε δύο παράλληλους στόχους. 

 

1. Να δώσει τη δυνατότητα στον τουρίστα να περάσει ήρεµες διακοπές µέσα 

στην φύση, έξω από το πλαίσιο του ανεπτυγµένου τουρισµού, µέσα σε ένα 

φιλόξενο κλίµα που δηµιουργεί η ίδια η φύση και οι άνθρωποί της. 

 

2. Να ενισχύσει τον επαγγελµατία του αγροτικού εισοδήµατος µε την 

εκµετάλλευση καταλυµάτων και την τροφοδοσία των επισκεπτών, των 

καταλυµάτων, µε προϊόντα της ντόπιας αγροτικής παραγωγής και της 

τοπικής λαϊκής τέχνης. 

 

Κάτω από αυτήν την οπτική γωνία ο αγροτουρισµός αποτελεί µια πραγµατικά 

σηµαντική µορφή τουριστικής ανάπτυξης που στοχεύει: 

 

• Στο συνδυασµό συνεργασίας των τριών τοµέων της παραγωγής µιας χώρας 

(πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς). 

• Στην περιφερειακή ανάπτυξη, αφού η ύπαρξη που αποτελεί σηµαντικό ρόλο 

δηµιουργίας αναπτυξιακών έργων υποδοµής. 

• Στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικολογικών επιβαρύνσεων. 

• Στην άνοδο του οικονοµικού επιπέδου των περιοχών αυτών και στην 

συµπλήρωση του εισοδήµατος των κατοίκων καθώς και στην βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης της εργασίας του αγροτικού πληθυσµού. 

• Στη διασφάλιση και στην δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, έχοντας 

συγχρόνως θετική επίδραση στη συγκράτηση των πληθυσµών στον τόπο 

κατοικίας. Παράλληλα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας επιβιώνουν 

συχνά επαγγέλµατα που τείνουν να εκλείψουν και τέτοια στην χώρα µας 

θεωρούνται αυτά που σχετίζονται µε χειρονακτικές τέχνες, όπως η 

ξυλογλυπτική, η αργυροχρυσοχοΐα , η κεραµική, η υφαντουργία. 

• Στη βελτίωση και διάθεση των τοπικών και γεωργικών προϊόντων και την 

γνωριµία τους µε το κοινό. 

• Στη διατήρηση, την προβολή και την αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και 
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πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Γνωριµία µε την φύση και ψυχολογική ικανοποίηση και ανάταση του 

τουρίστα και την επαφή του µε αυτή. 

 

Στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσµού µε την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε περιοχές που µέχρι σήµερα παρέµεναν 

αναξιοποίητες ενώ στην πραγµατικότητα διαθέτουν δυναµική ανάπτυξη. 

3.3 Ποιους ενδιαφέρει 

 

Η ανάπτυξη του αγροτουρισµού ενδιαφέρει κυρίως: 

• Παραδοσιακά καταλύµατα. 

• Παραδοσιακά εστιατόρια και καφενεία. 

• Παραγωγούς και εµπόρους τοπικών προϊόντων. 

• Μουσεία κάθε είδους. 

• Συλλόγους (πολιτιστικούς, φυσιολατρικούς, ορειβατικούς). 

• Συνεταιρισµούς (γυναικείους, αγροτικούς). 

• Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Ολόκληρη η φιλοσοφία του τουρισµού βασίζεται στη διαπροσωπική, 

ανθρώπινη, άµεση και φιλόξενη σχέση µεταξύ κατοίκου της υπαίθρου και τον 

επισκέπτη. Για τον λόγο αυτό έρχεται ο επισκέπτης σε επαφή µε τη φύση, την 

καλλιέργεια της γης, την επαφή µε τους ανθρώπους της περιοχής. Έτσι ο επισκέπτης 

µαθαίνει για την καλλιέργεια της γης, την παραγωγή των διάφορων παραδοσιακών 

προϊόντων και συµµετέχει στις τοπικές δραστηριότητες και κατά συνέπεια γίνεται ένα 

µε τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών».
6
 

                                                           
6
 Ασκέλη Σ., Επιχειρήστε αγροτουριστικά. «Πώς να οργανώσετε την δική σας αγροτουριστική 

επιχείρηση» Οδηγός της Αγροτουριστικής ΑΕ, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ (2005). σελ. 39-32. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

«Ο τουρισµός, σαν φαινόµενο µε διπλή υπόσταση, την καταναλωτική, που 

καλύπτει τη µετακίνηση του τουριστικού πλήθους και αντιπροσωπεύει την 

τουριστική ζήτηση και την παραγωγική, που καλύπτει τα τεχνητά, φυσικά και 

πολιτιστικά µέσα έλξης και υποδοχής και αντιπροσωπεύει την τουριστική προσφορά, 

βρίσκεται σε άµεση σχέση προς το περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει ποικιλότροπα. 

Ο επηρεασµός αυτός προέρχεται ειδικότερα από τη συµπεριφορά των 

ανθρώπων σαν µέσων µαζικής κατανάλωσης και από τις συνέπειες µιας «τουριστικής 

βιοµηχανίας» που εξελίσσεται ραγδαία. 

Εποµένως στην περίπτωση του τουρισµού, όταν βέβαια βρίσκεται σε πλήρη 

και δυναµική εξέλιξη, δύο είναι οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν το περιβάλλον: 

οι τουρίστες και οι τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Οι τουρίστες που πραγµατοποιούν διακοπές όταν επισκέπτονται έναν τόπο, 

είτε για αµιγή ψυχαγωγία, είτε για ψυχαγωγία που συνδυάζεται µε άλλες 

επαγγελµατικές, καλλιτεχνικές, θρησκευτικές ή αθλητικές δραστηριότητες 

βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία του τόπου, τον 

οποίο επηρεάζουν κατά κανόνα αρνητικά. 

Η παρουσία του διαβατικού ανθρώπου σε έναν τόπο αφήνει συνήθως 

αρνητικά ίχνη, κατά φύση νοµοτέλεια, το πέρασµά του προκαλεί «φθορά» των 

στοιχείων µε τα οποία έρχεται σε επαφή. Η φθορά είναι τόσο µεγαλύτερη όσο 

πολυπληθέστερο και «απαίδευτο» είναι το τουριστικό πλήθος. 

Οι άνθρωποι δεν εκτιµούν την αξία εκείνου που αγνοούν. Χρειάζεται 

εποµένως «εκπαίδευση» και σε έκταση και σε βάθος, ώστε να αντιληφθούν οι 

άνθρωποι, ότι η διατήρηση και η προστασία των στοιχείων που τους περιβάλλουν , 

είτε ανήκουν στο φυτικό κόσµο, είτε στο ζωικό, είτε στην ανόργανη φύση, είτε στο 

υγρό στοιχείο, είτε στη λαϊκή αρχιτεκτονική, είτε την παραδοσιακή τέχνη, είτε γενικά 

στα µνηµεία του πολιτισµού µας, δεν αποτελεί ροµαντισµό, αλλά ανάγκη βιολογικής 

ισορροπίας. 

Ιδιαίτερα για τον άνθρωπο – τουρίστα, η διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να 

διαµορφώσει και ένα «διεθνή κώδικα συµπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον», που 

θα συνοδεύει τον επισκέπτη και θα τον δεσµεύει, χωρίς εξαναγκασµό. 
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Η προστασία του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο σαν καταναλωτή 

τουριστικών υπηρεσιών, τότε µόνο θα είναι θετική, όταν βασίζεται σε θέσεις 

συνειδητής αποδοχής, ελεύθερης βούλησης και δεν είναι αποτέλεσµα εξαναγκασµού. 

Ο τουριστικός επισκέπτης ενός τόπου επηρεάζει το περιβάλλον και έµµεσα, όταν 

εµφανίζεται υπό µορφή µαζική, µε τις γνωστές συνέπειες που προκαλεί ή επίταση της 

«αστικοποίησης» του τόπου. 

Ενώ ο άνθρωπος σαν «καταναλωτής» τουριστικών υπηρεσιών, αποδέχεται την 

«εκπαίδευση» και βαθµιαία συµφιλιώνεται µε τα στοιχεία του περιβάλλοντος όταν 

βρεθεί στη θέση του «παραγωγού» τουριστικών υπηρεσιών, ξεχνά τις αρχές του και 

ακολουθεί κατά κανόνα τακτική αρνήσεως, ή το πολύ, αδιαφορίας. 

Όλοι είµαστε σύµφωνοι και διακηρύσσουµε µάλιστα, ότι αποτελεί οργανική 

µας ανάγκη η διατήρηση του πράσινου. Όταν όµως συµβεί κάποιο δέντρο να βρεθεί 

«εµπόδιο» στα έργα κάποιας τουριστικής µας εγκατάστασης, ξεχνάµε την 

ωφελιµότητά του και το θυσιάζουµε στο όνοµα δήθεν της «αισθητικής». 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές ανήκουν στις γνωστές αντινοµίες στις οποίες 

περιέρχεται ο άνθρωπος κάτω από την πίεση στενών οικονοµικών υπολογισµών. 

Βέβαια, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπου στην αρχή κάθε ενέργειας παίρνεται 

πρόνοια για ένταξη των φυσικών στοιχείων στους διαµορφωµένους χώρους. 

Έτσι φτάσαµε στον δεύτερο παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει το περιβάλλον 

και τις τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Οι τουριστικές εγκαταστάσεις, όταν καλύπτουν ανάγκες µαζικού τουρισµού, 

που είναι και το φαινόµενο της εποχής µας, ιδρύονται κατά κανόνα σε περιοχές 

φυσικού τοπίου, σε αρχαιολογικούς χώρους, ή σε άλλες περιοχές παραδοσιακού 

ενδιαφέροντος. 

Από τη στιγµή που δηµιουργείται τουριστική εγκατάσταση, αρχίζει να 

απειλείται σοβαρά και το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, εφόσον δεν ληφθούν 

τα αναγκαία µέτρα. 

Βέβαια η απειλή είναι διαφορετική σε έκταση από εκείνη που προέρχεται απ’ 

τη βιοµηχανία στην οποία οι εγκαταστάσεις της, που επεξεργάζονται κυρίως χηµικά 

και άλλα βαριά προϊόντα, ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα, µολύνουν τα νερά και 

αλλοιώνουν το έδαφος. Η τουριστική εγκατάσταση θέτει κυρίως σε κίνδυνο την 

αρµονία του τοπίου, τους γραφικούς οικισµούς και τα µνηµεία του πολιτισµού, γι’ 

αυτό και επιβάλλεται όπως η ίδρυση και την παραπέρα εξέλιξή της τελούν υπό 

καθεστώς ελεγχόµενης ανάπτυξης. 
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Είναι γεγονός, ότι σε ένα σύστηµα ελεύθερης δράσης ή ιδιωτική 

πρωτοβουλία, ο ψυχρός οικονοµικός άνθρωπος, κινείται κατά κανόνα µε 

κερδοσκοπικά κριτήρια. 

Αυτά που τον ενδιαφέρει στην περίπτωση µιας τουριστικής εγκατάστασης 

είναι πως θα δηµιουργήσει µία περισσότερο αποδοτική µονάδα, «εκµεταλλευόµενος» 

όλους τους διαθέσιµους χώρους, ακόµα και τον ουρανό, αν θα µπορούσε να 

ανυψώσει το έργο του µέχρι εκεί και να καλύψει τον ήλιο, αδιαφορώντας για το 

τοπίο, την αισθητική και τον άνθρωπο. Υπάρχει βέβαια µία δικαιολογία, στ’ όνοµα 

της οποίας επιχειρείται αυτή η «απόλυτη αξιοποίηση»: πρέπει να εξυπηρετηθεί η 

αυξηµένη τουριστική ζήτηση, η οποία αντιπροσωπεύει τη «ζώσα πραγµατικότητα», 

όµως µε θυσία των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων του περιβάλλοντος, που 

αντιπροσωπεύουν κατά την άποψη των ρεαλιστών τον «νεκρό ροµαντισµό». 

Οι αντιθέσεις ανάµεσα στην ανάγκη να καλυφθούν οι απαιτήσεις της ζωής, 

που πρέπει να προχωρήσει και στις εσωτερικές διαθέσεις των ανθρώπων, να 

διατηρήσουν το ωραίο και υψηλό, υπήρξαν σε κάθε εποχή, ούτε την πορεία της ζωής 

µπορούµε να ανακόψουµε, ούτε το περιβάλλον µας να καταστρέψουµε.  

Χρειάζεται να βρεθεί η χρυσή τοµή ισορροπίας ανάµεσα στις ακραίες αυτές 

θέσεις, ώστε και η ανάπτυξη να συντελείται και το περιβάλλον να διατηρείται 

αρµονικά προς τα «επίκτητα» στοιχεία του. 

Τις διαθέσεις του ανθρώπου των επιχειρήσεων, που επιδιώκει την πλήρη 

εκµετάλλευση «αντί πάσης θυσίας», ανακόπτει η παρέµβασή του κρατικού φορέα, 

στον οποίο ανήκει η ευθύνη και η υποχρέωση της διατηρήσεως και προστασίας του 

περιβάλλοντος παίρνοντας όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα. 

Καταρχήν, θα πρέπει να τεθούν κάτω από απόλυτο κρατικό έλεγχο όλες οι 

περιοχές που παρουσιάζουν, λόγω των φυσικών και πολιτιστικών τους στοιχείων, 

ενδιαφέρον για τουριστική ανάπτυξη. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταρτιστούν 

ρυθµιστικά σχέδια, βάσει των οποίων θα καθορίζονται κατά πάγιο τρόπο οι όροι 

δοµήσεως και οι µορφές των κτισµάτων, µε κριτήρια την προστασία του τοπίου και 

την εναρµόνιση των κατασκευαστικών όγκων προς την αισθητική του χώρου και την 

παράδοση του τόπου. 

Τονίζουµε ιδιαίτερα την ανάγκη να παραµείνουν αµετάβλητοι οι όροι 

δοµήσεως, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις το τοπίο και η αισθητική δεινοπαθούν 

από τις συνεχείς και µεµονωµένες τροποποιήσεις τους. 
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Τέλος, θα πρέπει να βρεθεί κατάλληλος µηχανισµός συνεχούς ελέγχου των 

εγκαταστάσεων, ώστε να αποτρέπονται οι αλλοιώσεις του περιβάλλοντος από την 

λειτουργία τους (ρύπανση ακτών, αποχετεύσεις, µόλυνση ατµόσφαιρας κ.λ.π.). 

Η προστασία του περιβάλλοντος, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι 

µακροχρόνια θα εξυπηρετήσει και τα στενά οικονοµικά συµφέροντα των ανθρώπων 

των επιχειρήσεων, καθώς ο µελλοντικός τουρίστας θα αναζητεί διέξοδο σε χώρους 

ήρεµους και απλούς. 

Σε µία χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ο διεθνής τουρισµός βρίσκεται σε πλήρη 

ανάπτυξη, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι να αλλοιωθεί το περιβάλλον και ο ιδιαίτερος 

τρόπος ζωής από την παρουσία του µαζικού ξένου τουρισµού αν δεν ληφθούν 

έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα. 

Το ελληνικό πνεύµα φιλοξενίας, εκδηλώνεται ποικιλόµορφα, αλλά οι 

αναµενόµενες διαστάσεις του τουριστικού ρεύµατος είναι δυσανάλογοι προς το 

µέγεθος του πληθυσµού και την κλίµακα της χώρας και θα ήταν δυνατόν να θέσουν 

σε δοκιµασία το φυσικό περιβάλλον και τον ελληνικό τρόπο ζωής. Αλλά η αρµονία 

του ελληνικού χώρου κινδυνεύει και από ορισµένες λιγότερο ελεγχόµενες ροπές, οι 

οποίες ακολουθούν και ενισχύουν την ανάπτυξη. Η τάση προς αστικοποίηση σε 

γραφικές και ιστορικές περιοχές ασκεί ισχυρή πίεση στο περιβάλλον τους ενώ η 

κακώς νοούµενη οικονοµική σκοπιµότητα στην οικοδοµική δραστηριότητα ευνοεί 

την «αρχιτεκτονική ρύπανση» µε την κατασκευή ακαλαίσθητων κτισµάτων. 

Η αυξηµένη κινητικότητα ανθρώπων και πόρων, από την οποία εξαρτάται σε 

σηµαντικό βαθµό η ανάπτυξη, επιβάλλει ρυθµούς κυκλοφορίας (π.χ. αυξηµένη 

κίνηση µεταφορικών µέσων εντός των πόλεων), οι οποίοι όχι µόνο επηρεάζουν το 

φυσικό περιβάλλον, αλλά ασκούν και ισχυρή πίεση πάνω στον οµαλό τρόπο ζωής και 

την ψυχολογία των ατόµων».
7
 

                                                           
7
 Λογοθέτης Μ., «Τουριστική Πολιτική», Εκδόσεις Παπαζήση - Αθήνα 1982, σελ. 54-58. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

5. ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο τουρισµός αποτελεί µέσο οικονοµικής ανάπτυξης και πηγή πλούτου. Οι 

επιπτώσεις στον οικονοµικό τοµέα είναι ευρύτατες, γι’ αυτό και τα προγράµµατα 

τουριστικής ανάπτυξης καλύπτουν το ευρύτερο φάσµα των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων. 

Οι τουρίστες δεν είναι εµπορεύµατα αλλά άνθρωποι. Και σαν άνθρωποι είναι 

φορείς ιδεών, τάσεων ηθών και εθίµων και τρόπων ζωής. Το τουριστικό πλήθος, δεν 

αποτελείται µόνο από τους καλούς, τους πολιτισµένους και ευγενικούς ανθρώπους 

που φλέγονται από την επιθυµία να συναναστραφούν µε άλλους ανθρώπους και να 

απολαύσουν τα αγαθά του τουρισµού. 

Μέσα σε αυτό το κοινό υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι χρησιµοποιούν τον 

τουρισµό σαν πρόσχηµα για αθέατη µετακίνηση και δράση. 

Οι πιέσεις που ασκεί ο τουρισµός είναι τροµακτικός σε ένταση και έκταση, µε 

πιθανότητα οι χώρες που δέχονται µεγάλα τουριστικά ρεύµατα, να κινδυνεύουν αν 

δεν λάβουν εγκαίρως τα κατάλληλα µέτρα για την εξουδετέρωση των επιβλαβών 

επιπτώσεων, µε σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες. 

Η τουριστική ανάπτυξη δεν µπορεί να είναι ούτε απεριόριστη ούτε 

ανεξέλεγκτη. Αντίθετα πρέπει να υποβάλλεται σε περιορισµούς που υπαγορεύονται 

από την ανάγκη: 

α) Προστασίας του περιβάλλοντος. 

β) Των παραδοσιακών αξιών. 

γ) Προστασίας του Εθνικού χαρακτήρα. 

δ) Προστασία της Ελληνικής κοινωνίας και της Ελληνικής νεότητας. 

Εάν δεν ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα µέτρα, οι αρνητικές επιπτώσεις θα 

επιδράσουν ανασταλτικά, διότι θα καταργήσουν τα φυσικά και πολιτιστικά κίνητρα 

τα οποία αποτελούν άλλωστε και τους βασικούς πόλους έλξης των τουριστών.
8
 

                                                           
8
 Kουτρουµπής Ν., «Τουρισµός-Γεν. Αρχές-Οργάνωση». Εκτύπωση – Βιβλιογραφία – Βουλγαρίδης – 

Χατζηστήλη Ο.Ε., Έκδοση 1980, σελ. 60. 
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5.1. Ρύπανση του περιβάλλοντος. 

 

Το περιβάλλον αποτελεί το βασικότερο στοιχείο για την σωστή ανάπτυξη του 

ατόµου και την υγιεινή του διαβίωση. Σήµερα µε την µεγάλη ανάπτυξη των αστικών 

και βιοµηχανικών κέντρων, και µε την επεξεργασία ουσιών που αποδεσµεύουν 

επιβλαβή αέρια και παράγουν δηλητηριώδη υποπροϊόντα το περιβάλλον αλλοιώνεται 

και οι συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου γίνονται προβληµατικές και πολλές φορές 

επικίνδυνες. 

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η 

ανθρωπότητα είναι η υποβάθµιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Σε παγκόσµια κλίµακα επιδιώκεται η λήψη δραστικών µέτρων για την 

προστασία του περιβάλλοντος από τις παρενέργειες των αναπτυξιακών έργων και 

δραστηριοτήτων, µε τους διάφορους διεθνείς οργανισµούς. 

Η Ε.Ο.Κ. επιδιώκει την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ρυπάνσεως του 

περιβάλλοντος και την διατήρηση της οικονοµικής ισορροπίας σε συνεργασία µε 

άλλους διεθνείς οργανισµούς π.χ. Οικονοµική Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για την Ευρώπη, 

Συµβούλιο της Ευρώπης, ∆ιεθνής Οργανισµός Προστασίας Θαλάσσιων Υδάτων, υπό 

την αιγίδα του Ο.Η.Ε. 

Ο τουρισµός, αν δεν τεθεί υπό έλεγχο, µπορεί να προκαλέσει µεγάλες βλάβες 

στο περιβάλλον και να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα ρυπάνσεως. Η 

ανοργάνωτη και χωρίς περιορισµούς τουριστική ανάπτυξη µπορεί να καταστρέψει τις 

ακτές και να αλλοιώσει σε µεγάλο βαθµό το φυσικό τοπίο µε την χάραξη παραλιακών 

οδών, µε την ανέγερση µεγάλων κτιρίων, µε την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων οι 

οποίες θέτουν σε κίνδυνο την αρµονία του τόπου, την γραφικότητα των οικισµών και 

τα µνηµεία του πολιτισµού. 

Ο τουρισµός σαν κίνηση περιλαµβάνει τις πιο απωθηµένες επιθυµίες και 

τάσεις του ανθρώπου και εκφράζει την προτίµησή του προς την άγρια, παρθένα φύση 

και ο τουριστικός οδοστρωτήρας, ανοίγει δρόµους και καταπατεί τα πάντα για την 

ικανοποίηση του τουριστικού πάθους. Και όσο διογκώνεται ο τουρισµός, τόσο η 

καταστροφή είναι µεγαλύτερη. 

Εκτός από τα έργα τουριστικής υποδοµής που αναφέρθηκαν παραπάνω, από 

την εκτέλεση των οποίων προκαλούνται βλάβες στο περιβάλλον, η ρύπανση µπορεί 

να προκληθεί και από τις εξής περιπτώσεις: 
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1. Από τα απόβλητα των µεγάλων και µικρών τουριστικών εγκαταστάσεων, 

οι περισσότερες από τις οποίες απειλούν τις ακτές και τα θαλάσσια ύδατα. 

2. Από την απόρριψη άχρηστων ειδών και απορριµµάτων γενικά στην 

θάλασσα, τις ακτές κ.λ.π. 

3. Από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση τουριστών στην ύπαιθρο και κυρίως 

στις ακτές όπου στερούνται χώρων υγιεινής (άγριο κάµπινγκ). 

4. Από την αύξηση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων, συνέπεια της εντάσεως 

της τουριστικής κινήσεως. 

5. Από την ίδια την υπερβολική αύξηση του τουριστικού πλήθους, σαν 

φυσικό επακόλουθο. 

 

Όλοι έχουµε συνειδητοποιήσει την ανάγκη της τουριστικής ανάπτυξης και τα 

µεγάλα οικονοµικά και άλλα οφέλη που αναµένει η χώρα µας από τον τουρισµό. ∆εν 

έχουµε όµως κατανοήσει, ακόµη επαρκώς, τι συνεπάγεται για το περιβάλλον και τον 

τρόπο ζωής µας, η ανοργάνωτη και υπερβολική ανάπτυξη του τουρισµού. Και αυτό 

γιατί η ρύπανση δεν είναι ακόµα σε πολύ επικίνδυνο βαθµό, εκτός από ορισµένες 

περιπτώσεις, είναι αναγκαίο σε κάθε περίπτωση να λαµβάνονται τα απαραίτητα 

µέτρα. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν επιβάλλεται µόνο από λόγους 

στοιχειώδους αυτοσυντηρήσεως και συναισθηµατισµού, αλλά και από λόγους καθαρά 

αναπτυξιακούς. 

Το υγιεινό και αισθητικό περιβάλλον αποτελεί την πιο δυναµική αγορά του 

µέλλοντος. Η ανάπτυξη του τουρισµού της χώρας µας οφείλεται, κυρίαρχα, στο 

θαυµάσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της. 

Η καταστροφή αυτού του περιβάλλοντος θα αποµάκρυνε τους ξένους από την 

Ελλάδα και θα αποστερούσε την χώρα µας από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα. 

Για να αποφύγουµε τις δυσµενείς αυτές επιπτώσεις του περιβάλλοντος πρέπει 

να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα, τα οποία θα επιδιώκουν να θέσουν σε πειθαρχία 

και τάξη την τουριστική ανάπτυξη, η οποία πρέπει να γίνεται µέσα στα χωροταξικά 

πλαίσια και σε βάση ευρύτερων προγραµµατισµών. 

Επίσης, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς, σε 

µία γενικότερη προσπάθεια εφαρµογής και τηρήσεως των όρων υγιεινής για την 

εξασφάλιση της υγείας, της καθαριότητας και της ευπρέπειας σε όλους τους χώρους 

που χρησιµοποιούν οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι. 
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Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί για την αποµάκρυνση από τις ακτές και τους 

άλλους αρχαιολογικούς χώρους, εκείνων των τουριστών που διαµένουν στο ύπαιθρο 

και επιδίδονται σε ενέργειες που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Για την κάλυψη των 

αναγκών και την ικανοποίηση της επιθυµίας για υπαίθρια διαµονή και διανυκτέρευση 

πρέπει να οργανωθούν περισσότερα κάµπινγκ µέσα στα οποία πρέπει να 

συγκεντρώνονται όλοι όσοι αισθάνονται αυτή την επιθυµία. 

Όσο καθυστερεί η λήψη και η εφαρµογή όλων των απαραίτητων µέτρων για 

την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο θα χειροτερεύει η κατάσταση και θα 

µεγαλώνει το πρόβληµα και η προστασία του θα γίνει περισσότερο δαπανηρή, διότι η 

µεταβολή µιας δηµιουργηµένης κατάστασης είναι πολύ δύσκολη. 

Είναι βέβαιο ότι στο µέλλον, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της πορείας της 

ανάπτυξης, η ευηµερία θα εξαρτάται περισσότερο από την εξασφάλιση ήρεµου και 

αρµονικού τρόπου ζωής σε ένα υγιεινό περιβάλλον και λιγότερο από την περαιτέρω 

κατανάλωση υλικών αγαθών. Γι’ αυτό πρέπει να δοθεί άµεση προτεραιότητα στον 

τοµέα της εξασφάλισης αυτών των όρων.
9
 

                                                           
9
 Kουτρουµπής Ν., «Τουρισµός-Γεν. Αρχές-Οργάνωση». Εκτύπωση – Βιβλιογραφία – Βουλγαρίδης – 

Χατζηστήλη Ο.Ε., Έκδοση 1980, σελ. 62-64. 
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5.2. Στην φυλακή οι ρυπαίνοντες. 

 

Στο εδώλιο θα κάθονται στο εξής όσοι ρυπαίνουν, καθώς τα εγκλήµατα κατά 

του περιβάλλοντος µετατρέπονται σε κακουργήµατα, µε βάση την νέα 

περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

Σύµφωνα µε την νέα οδηγία, φυσικά και νοµικά πρόσωπα θα λογοδοτούν 

στην ∆ικαιοσύνη, σε περίπτωση που οι δραστηριότητές τους προκαλούν ή ενδέχεται 

να προκαλέσουν ουσιαστική βλάβη στο τοπίο, τον αέρα, το βραχώδες υπόστρωµα, το 

έδαφος, το νερό, τα ζώα ή τα φυτά. 

Η χρηµατική ποινή για περιβαλλοντικό έγκληµα θα κυµαίνετε από 300.000 

έως και 1.500.000 ευρώ, ενώ όταν διαπιστώνεται ότι οι περιβαλλοντικές βλάβες 

έγιναν από πρόθεση ή από αµέλεια, οι υπεύθυνοι, αλλά και οι ηθική αυτουργοί θα 

αντιµετωπίζουν ποινή φυλάκισης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε βάση τον ποινικό 

κώδικα των κρατώ-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τιµωρούνται και όσοι έχουν 

προβεί διαπιστωµένα σε εµπρησµούς δασικών εκτάσεων. 

Τα κράτη-µέλη έχουν περιθώριο δύο ετών (από το 2008) να προσαρµόσουν το 

εθνικό σύστηµα δικαιοσύνης, µετατρέποντας από πληµµέληµα σε κακούργηµα τις 

περιβαλλοντικές παραβάσεις.
10

 

5.3. Επιπτώσεις του τουρισµού επί των παραδοσιακών αξιών και του εθνικού 

χαρακτήρα. 

 

Κάθε λαός στηρίζει την πρόοδο και την ανάπτυξή του, πάνω σε ορισµένες 

αξίες. Μερικές από αυτές είναι ακατάλυτες. ∆εν τίθενται υπό συζήτηση και κανείς 

δεν επιτρέπεται να τις θέσει υπό αµφισβήτηση. 

Η εγκατάλειψη ή η παραβίασή τους σηµαίνει διάβρωση της εθνικής 

συνειδήσεως, αποπροσανατολισµό του λαού και απώλεια της εθνικής ταυτότητας. 

Άλλες πάλι λιγότερο αµετάβλητες µπορούν να εξελιχθούν, να υποστούν παραλλαγές 

και ακόµη λιγότερο αµετάβλητες µπορούν να εξελιχθούν, να υποστούν παραλλαγές 

και ακόµη να αντικατασταθούν µε άλλες προς διευκόλυνση της γενικότερης προόδου 

και εξελίξεως. 

 

Οι αξίες αυτές ειδικότερα αναφέρονται: 

                                                           
10

 «Άρθρο, Metropolis, 21/05/2008». 
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α) Στο Έθνος και καλούνται εθνικές αξίες. 

β) Στην κοινωνική ζωή και καλούνται κοινωνικές αξίες. 

γ) Στην πολιτική και καλούνται πολιτικές αξίες. 

δ) Στην οικονοµική ζωή και καλούνται οικονοµικέ αξίες. 

ε) Στην ποιότητα της ζωής και καλούνται πολιτιστικές αξίες. 

 

Η Ελλάδα εκτός από ορισµένες τέτοιες αξίες που έχουν γίνει παραδεκτές, 

ισχύουν στους περισσότερους λαούς, έχει τις αποκλειστικές δικές της αξίες, οι οποίες 

αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα του Ελληνισµού, στήριγµα του έθνους και πηγή 

εµπνεύσεως για κάθε µελλοντική πρόοδο και εξέλιξη. 

Το Ελληνικό Έθνος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, σήµερα έχει ανάγκη 

ενδυναµώσεως των αξιών αυτών, για να αντιδράσει τόσο εναντίον των προσπαθειών 

καταλύσεως της κρατικής υποστάσεως, όσο και εναντίον των διαβρωτικών 

επιχειρήσεων οι οποίες αποσκοπούν στην αφοµοίωσή του ευρύτερες φυλετικές 

οµάδες. 

Με τον τουρισµό είναι δυνατόν, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, να 

υποστεί η Ελλάδα διάβρωση των ηθικών και των παραδοσιακών της αξιών και να 

παραδοθούν οι Έλληνες, ανίσχυροι τότε για κάθε αντίδραση, στα χέρια της ξένης 

προπαγάνδας και των ξένων συµφερόντων. 

 

Τα κύµατα των αναρχικών τουρισµών που κατακλύζουν την χώρα µας κάθε 

χρόνο, οι αµφισβητίες των πάντων που φθάνουν εδώ για να µας φέρουν τα φώτα 

τους, και τόσοι άλλοι τύποι ατόµων υπόπτων τάσεων και δολίων προθέσεων, γίνονται 

δολιοφθορείς τη Ελληνικής κοινωνίας και ιδίως της Ελληνικής νεότητας της οποίας 

επιδιώκεται σταθερά η εξαθλίωση. 

Αργά αλλά σταθερά παρατηρείται µια γενικότερη µεταβολή στις συνήθειες 

και τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Ο χαρακτήρας µεταβάλλεται κάτω από την 

επίδραση διαφόρων συνηθειών και πολλές φορές ακολουθούµε ξενική συµπεριφορά 

αποµακρυσµένοι από τις βασικές Ελληνικές αξίες. 

Εφ’ όσον όπως έχει τονισθεί σε πολλά σηµεία, δεν είναι δυνατόν να 

αποφύγουµε τον τουρισµό γιατί έχει επικρατήσει σαν κίνηση διεθνώς, αλλά και για τα 

τόσα άλλα καλά που µπορούν να προκύψουν από την σωστή εκµετάλλευσή του, 

πρέπει να λάβουµε τα µέτρα µας για να µην υποστούµε σοβαρή φθορά σαν έθνος και 

σαν κοινωνία. 
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Ο Έλληνας, και κυρίως η Ελληνική νεότητα, πρέπει να γαλουχείται µε τις 

αθάνατες ελληνικές αξίες και να παραµένει αµετακίνητος στις εθνικές, στις πολιτικές 

και στις πολιτιστικές βάσεις του. Θωρακισµένος µε την γνώση και την πίστη στα 

εθνικά του ιδεώδη θα αντιδράσει αποτελεσµατικά και δεν θα υποστεί την τόσο 

επικίνδυνη για την ύπαρξη και την περαιτέρω επιβίωσή του, εθνική διάβρωση.
11

 

                                                           
11

 Kουτρουµπής Ν., «Τουρισµός-Γεν. Αρχές-Οργάνωση». Εκτύπωση – Βιβλιογραφία – Βουλγαρίδης – 

Χατζηστήλη Ο.Ε., Έκδοση 1980, σελ. 65-66. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

6. ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ∆Α 

 

Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι η διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης 

(µε την αστικοποίηση, την εκβιοµηχάνιση, την τεχνολογική πρόοδο και την 

τουριστική ανάπτυξη) της χώρας µας βελτίωσε σηµαντικά το επίπεδο ζωής και 

οπωσδήποτε ανέβασε το µέσο κοινωνικό στάνταρ ζωής. 

Παράλληλα όµως η οικονοµική ανάπτυξη των τελευταίων τριάντα – σαράντα 

χρόνων επέδρασε καταστροφικά στα θέµατα περιβάλλοντος, στο βαθµό που οι 

αρνητικές επιπτώσεις της να είναι εµφανείς και στους πιο αδαείς. 

Αντιλαµβανόµενος ο σύγχρονος βιοµηχανικός άνθρωπος ότι αντί να 

εξουσιάζει τις τεράστιες υλικές και κοινωνικές δυνάµεις, που δηµιούργησε, 

εξουσιάζεται από αυτές στράφηκε γρήγορα σε µια σειρά φορέων 

περιβαλλοντολογικής προστασίας. 

Κυριότεροι από τους τελευταίους είναι: 

α) Οι κρατικοί φορείς ευθύνης για το περιβάλλον (που υπάγονται συνήθως 

σαν διευθύνσεις ή τµήµατα στα διάφορα υπουργεία και υφυπουργεία). 

β) Οι ιδιωτικοί φορείς για το περιβάλλον. 

γ) Οι διεθνείς οργανισµοί και οι διεθνείς συνεργασίες. 

 

Με τους τελευταίους αυτούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος που 

αφορούν άµεσα και την τουριστική ανάπτυξη, αφού χρησιµοποιούνται τοπία 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, πεντακάθαρες θάλασσες, η ζωογόνος ατµόσφαιρα και 

το πράσινο καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του αρχαιολογικού, λαογραφικού και 

πολιτιστικού µας πλούτου, θα ασχοληθούµε συνοπτικά στο σηµείωµα αυτό. 

Εδώ και µερικά χρόνια, η έκταση των αρµοδιοτήτων των διεθνών οργανισµών 

για την προστασία του περιβάλλοντος, έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και η ουσιαστική 

βοήθεια που µπορούν να προσφέρουν είναι αξιόλογη. Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα µόνο 

τα τελευταία χρόνια έβαλε τις βάσεις συνεργασίας µε τους σχετικούς διεθνείς 

οργανισµούς, κυρώνοντας µία σειρά διεθνών συµβάσεων. 
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6.1. Οι σπουδαιότεροι ∆ιεθνείς Οργανισµοί που ασχολούνται µε την προστασία 

του περιβάλλοντος είναι: 

 

1. Το U.N.E.R. (Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών) που µε 

έδρα το Ναϊρόµπι της Κένυα, αποτελεί ουσιαστικά το συντονιστικό όργανο 

της δράσης όλων των σχετιζόµενων µε το περιβάλλον φορέων. Τα 

σηµαντικότερα θέµατα στα οποία U.N.E.R. δίνει προτεραιότητα είναι:  

 

α) η αποφυγή της σπατάλης και της άλογης χρήσης των φυσικών πόρων και 

της ενέργειας. 

β) Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας µέσα από την ανάπτυξη. 

γ) Τα φυσικά οικοσυστήµατα. 

δ) Η προστασία των ωκεανών. 

ε) Οι περιπτώσεις µεγάλων φυσικών καταστροφών. 

δ) Οι µελέτες θεσµών διαχείρισης περιβάλλοντος. 

ε) ∆ικαίου. 

στ) Εκπαίδευσης. 

ζ) Τεχνικής βοήθειας, κ.λ.π. 

 

2. Η W.H.O. (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας), που συνεργάζεται µε τις κατά 

τόπους κυβερνήσεις και µε τον Ο.Η.Ε. για προγράµµατα Ελέγχου της 

Ρύπανσης, που βλάπτουν την δηµόσια υγεία. (Για παράδειγµα, η W.H.O. 

ίδρυσε το 1973 στην Ελλάδα σε συνεργασία µε το Υπουργείο Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, ένα τέτοιο πρόγραµµα ελέγχου ρύπανσης). 

3. Ο F.A.O. (Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας) µε εκτεταµένα 

προγράµµατα προστασίας της ανθρώπινης υγείας από τις ρυπάνσεις του 

εδάφους κύρια, που προσβάλουν τις τροφές και τα γεωργικά προϊόντα. 

4. Η U.N.E.S.C.O. (Εκπαιδευτικός, Κοινωνικός και Πολιτιστικός Οργανισµός 

των Ηνωµένων Εθνών) που ασχολείται µε πολιτιστικά και κοινωνικά 

προγράµµατα, µελέτες και έρευνες που αναφέρονται στο περιβάλλον. 

Κυριότερο ειδικό πρόγραµµα της U.N.E.S.C.O. είναι το πρόγραµµα 

«Άνθρωπος και Βιόσφαιρα», γνωστό µε τα αρχικά (Μ.Α.Β.) τα 

αποτελέσµατα του οποίου υπήρξαν σηµαντικά σε πολλές χώρες. 
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5. Η Ε.Ο.Κ. (Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα) που ξεκινώντας από το 1972 

κατευθύνει µία εναρµόνιση της προστασίας από τη ρύπανση, στα πλαίσια 

της διακρατικής συνεργασίας στην Ευρώπη, µε στόχους την καταπολέµηση 

της µόλυνσης και της καταστροφής του περιβάλλοντος, την καλύτερη 

διαχείριση του χώρου και των πόρων και την υλοποίηση µιας κοινωνικής 

ταυτόχρονης πολιτικής για τα Κράτη – µέλη. 

6. Ο IMCO (∆ιακυβερνητικός Ναυτιλιακός Οργανισµός), που πασχίζει για την 

προώθηση υπογραφής διεθνών συµβάσεων για την προστασία της θάλασσας 

από τη ρύπανση, που επεκτείνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Μερικές 

από τις συµβάσεις του IMCO έχει ήδη προσυπογράψει και κυρώσει η 

Ελλάδα. 

7. Ο Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), ο 

οποίος από το 1970 έχει ιδρύσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος µε µεγάλη 

και αξιόλογη δραστηριότητα, ενώ ερευνά ταυτόχρονα και το κόστος 

ελέγχου της ρύπανσης και την µακροοικονοµική πολιτική πάνω στο 

περιβάλλον. 

8. Το Συµβούλιο της Ευρώπης, το οποίο ξεκινώντας από το 1962 µε τη 

σύσταση της Επιτροπής για τη διατήρηση της Φύσης, πέρασε το 1967 στην 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης για την Προστασία της 

Φύσης, αποσκοπώντας στη διαιώνιση της φυσικής και πολιτιστικής 

Ευρωπαϊκής κληρονοµιάς. (Το µηνιαίο δελτίο του Συµβουλίου της Ευρώπης 

µε όλα τα στοιχεία της δραστηριότητάς του, κυκλοφορεί και στα Ελληνικά). 

9. Η «Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών», η οποία 

έχει συγκροτήσει ένα ειδικό όργανο κυβερνητικών Συµβούλων για την 

Περιβαλλοντολογική Προστασία, που πέρα απ’ όλα τα άλλα διερευνά τη 

σχέση ανάπτυξης και οικολογίας. 

 

Τα οφέλη από τη συµµετοχή της Ελλάδος στους παραπάνω διεθνείς 

οργανισµούς µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

 

• Ενηµερώνεται η χώρα γύρω από την πολιτική αντιµετώπισης των 

περιβαλλοντολογικών προβληµάτων σε διεθνή κλίµακα. 

• Επωφελείται από τη διεθνή εµπειρία και τεχνολογία. 
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• Προωθεί τις Ελληνικές απόψεις στις διεθνείς συµβάσεις και πρωτόκολλα. 

• Συµµετέχει έγκαιρα στη διαδικασία λήψης διεθνών δεσµευτικών 

αποφάσεων. 

• Μαθαίνει τις δυνατότητες που υπάρχουν για τεχνική βοήθεια και 

χρηµατοδότηση προγραµµάτων προστασίας περιβάλλοντος. 

 

∆υστυχώς για τη χώρα µας, δεν έχει γίνει αντιληπτό παρά την σπουδαιότητα 

αυτών των διεθνών διεργασιών το µέγεθος της ουσιαστικής παρουσίας στους 

οργανισµούς αυτούς. 

Η αναφορά στους ∆ιεθνής Οργανισµούς που έχουν σχέση µε το περιβάλλον 

δεν είναι τυχαία. Σκοπός και στόχος είναι η συµµετοχή αρµοδίων του Ελληνικού 

Οργανισµού Τουρισµού στο τµήµα διεθνών συνεργασιών – που πρέπει να υπάρχει 

στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. 

∆ιότι ο τουρισµός σαν ένας από τους βασικούς συντελεστές οικονοµικής 

ανάπτυξης της χώρας έχει και υποχρέωση και καθήκον να είναι πρωτοπόρος στις 

κινητοποιήσεις διάσωσης του περιβάλλοντος. 

Για το συµφέρον του Ε.Ο.Τ. ειδικά και για αυτό του Ελληνικού λαού 

ειδικότερα.
12

 

 

6.2. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τουρισµό. 

 

Η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η ποιότητα ζωής σχετικά µε τον 

τουρισµό, µας έχουν απασχολήσει σηµαντικά. Και αυτό γιατί το ζήτηµα του 

τουριστικού περιβάλλοντος – µέρος του όλου προβλήµατος της διάσωσης του 

περιβάλλοντος – αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία και πολυσυζητηµένα θέµατα του 

καιρού µας, µε αποτέλεσµα να προβάλλονται συχνά οι πιο ετερόκλητες γνώµες µε 

βάση τη µία ή την άλλη σκοπιµότητα. 

Σήµερα πια που η καταστροφή της Ελληνικής φύσης αποτελεί κοινή 

διαπίστωση η προσπάθεια διατήρησης των τουριστικών µας δεδοµένων εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 

                                                           
12

 Λύτρας Π., «Τουριστική Ανάπτυξη (θεωρία και πράξη)», Εκδόσεις Παπαζήση - Αθήνα 1983, σελ. 

201-206. 
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Τα πάντα ξεκινούν από τη σηµερινή ανατριχιαστική πραγµατικότητα που 

είναι αποτέλεσµα της έντονης απουσίας του λεγόµενου Εθνικού Κοινωνικού 

Σχεδιασµού για δεκαετίες ολόκληρες. Μιας απουσίας, που δεν αφορά µονάχα τα 

περιβαλλοντολογικά δεδοµένα, αλλά και τα οικονοµικά, τα κοινωνικά και τα 

πολιτιστικά. 

Τι είναι αυτός ο περίφηµος Εθνικός Κοινωνικός Σχεδιασµός (Ε.Κ.Σ.) και που 

ο Ε.Κ.Σ. είναι η πολιτική εκείνη που έχει για στόχο την ανακατανοµή του εθνικού 

προϊόντος, η διασφάλιση των επιδιώξεων οµάδων πληθυσµού από ατοµικά 

συµφέροντα τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την ποιότητα ζωής σους χώρους 

κατοικίας – εργασίας και αναψυχής, της κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη και που 

αντανακλά την κοινωνική πολιτική και τις επιλογές ανάπτυξης. 

Στις µέρες µας, που η συνειδητοποίηση του µεγέθους των προβληµάτων που 

απορρέουν από την καταστροφή του περιβάλλοντος είναι µια αναµφισβήτητη 

πραγµατικότητα και που µια σειρά µέτρων κυβερνητικής πολιτικής αφήνει να 

διαφαίνεται η πολιτική βούληση για κάτι καλύτερο, νοµίζουµε ότι ήρθε η ώρα 

ενεργοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Μια Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) που σαν πολιτικός – διοικητικός θεσµός 

µεγάλης σπουδαιότητας, είναι σε θέση να κινητοποιεί, να ενεργοποιεί και να επιφέρει 

τη λαϊκή συµµετοχή στο χωριό, στην πόλη, στην επαρχία και στο διαµέρισµα. 

Πράγµα πολύ πιο εύκολο σήµερα – παρά ποτέ – αφού η εξασφάλιση της διοικητικής 

και οικονοµικής αυτοτέλειας της Τ.Α. της δίνει σηµαντικές δυνατότητες σχετικά µε 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Μέσα σ’ αυτές τις ποικίλες δυνατότητες της – π.χ. διαχείριση γαιών, επιλογή 

τεχνολογίας, ίδρυση χώρων πράσινου, αναψυχής, κ.λ.π. – το θέµα της διάσωσης των 

τουριστικών δεδοµένων γίνεται αυτόµατα πιο εύκολο και ελέγξιµο.  

 

Αυτό διότι: 

• Υπάρχει η δυνατότητα άµεσης δηµόσιας πληροφόρησης για τα 

περιβαλλοντολογικά προβλήµατα ενός συγκεκριµένου  - και όχι αχανούς 

τουλάχιστον – γεωγραφικού χώρου. 

• Οι αποφάσεις για το «δέον γενέσθαι» παίρνονται επί τόπου, χωρίς τις 

χρονοβόρες µετακινήσεις για ενηµέρωση των κεντρικών υπηρεσιών (που σε 
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ποσοστό 72% βρίσκονται στην υδροκεφαλική πρωτεύουσα της χώρας µας). 

• Το θέµα της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης του λαού και η 

συνειδητοποίηση του µέσου πολίτη µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο 

σεµιναρίων, διαλέξεων και συζητήσεων. 

• Η θέσπιση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε αρµοδιότητες διάφορες από αυτές 

της κεντρικής διοίκησης, δηµιουργεί προϋποθέσεις άµεσης αστυνόµευσης των 

περιβαλλοντολογικών καταστροφών. 

• Η προσπέλαση στους χώρους: ανεύρεση πρώτων υλών, διάθεση λυµάτων, 

ελέγχου βιολογικών καθαρισµών απορρυπαντικής τεχνολογίας, κ.λ.π., γίνεται 

εξαιρετικά προσιτή, εξαιτίας του γεωγραφικού χώρου. 

• Η λαϊκή κινητοποίηση και διαµαρτυρία γίνεται µια ισχυρή «οµάδα πίεσης» 

για όλους εκείνους, που κινούµενοι από σκοτεινά συµφεροντολογικά 

ελατήρια όχι µόνο καταστρέφουν το περιβάλλον, αλλά βάζουν σε κίνδυνο την 

υγεία του πληθυσµού. 

 

Μ’ άλλα λόγια δηλαδή, είναι δυνατόν η Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

διαδραµατίσει ένα ιδιαίτερα ουσιαστικό ρόλο στη διάσωση του περιβάλλοντος, αν 

αξιοποιηθούν ορθολογικά οι δυνατότητες του νέου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας 

της. 

Γεγονός που για τον τουρισµό ειδικότερα σηµαίνει ότι: 

• Θα µπορεί ο ∆ήµος ή η Κοινότητα να αποφασίζει το εάν και κατά πόσο ένα 

νέο Ξενοδοχείο έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ανέγερσης, µε βάση τη 

συνολική περιβαλλοντολογική εικόνα της περιοχής. 

• Θα αναλάβει η ∆ηµοτική Αστυνοµία την περιφρούρηση της υγείας των 

κατοίκων, από την ανυπαρξία συστηµάτων βιολογικού καθαρισµού ή από την 

ύπαρξη αλλά µη λειτουργία τους, µε τη διενέργεια τακτικών ελέγχων και την 

επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. (Αυτό βέβαια σηµαίνει, ότι ξεκινάει 

κάποιος από τα ξενοδοχεία µονάχα, αφήνοντας στην άκρη τον βιολογικό 

καθαρισµό των λυµάτων της πόλης, που συνήθως χύνονται µέσα στο λιµάνι 

της). 

• Θα αναλάβει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα την οργάνωση και λειτουργία ζωνών 

πράσινου και αναψυχής, στη βάση πάντοτε της σύµµετρης και ισόρροπης 

ανάπτυξης κάθε τµήµατος της περιοχής µε στόχο την ικανοποίηση των 

ντόπιων κατοίκων και των τουριστών. 
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• Ο ∆ήµος ή η Κοινότητα θα ενδιαφερθούν ιδιαίτερα για την τουριστική 

αναπτυξιακή υποδοµή τους (αρδευτικά έργα, αποχετευτικά έργα, δρόµους, 

ζώνες πρασίνου, δηµιουργία κέντρων άθλησης, συνεδριακούς χώρους, κ.λ.π.), 

ώστε όταν η ανάπτυξη του τουρισµού επέλθει να µην αρχίζει η συνηθισµένη 

πρακτική του «ράβε-ξήλωνε δουλειά να µην σου λείπει», δείγµα ανυπαρξίας 

του Περιφερειακού Κοινωνικού Σχεδιασµού – µέρους του Ε.Κ.Σ. 

• Κάθε ∆ήµος ή Κοινότητα από το ένα µέρος θα πρέπει να έχει σαφείς 

κοινωνικούς και οικονοµικούς στόχους και από το άλλο µέρος οι στόχοι αυτοί 

να είναι βραχυπρόθεσµοι, µεσοπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα ελέγχου απόδοσης και αλλαγής στόχων σε περιπτώσεις 

διαπίστωσης λάθους, πριν τα πράγµατα φθάσουν σε «οριακό» σηµείο. 

• Ο ∆ήµος και η Κοινότητα θα χαράζει τη γραµµή της τουριστικής πολιτικής µε 

γνώµονα πάντα τα υπάρχοντα δεδοµένα (π.χ. διατήρηση παραδοσιακών 

οικισµών, διάσωση περιοχών µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος), την περιφρούρηση 

της υγείας των κατοίκων (σωµατικής και ψυχικής) και το κοινό καλό (άνοδος 

του βιοτικού επιπέδου εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης). Στην προσπάθεια 

αυτή η Τ.Α. για να κατορθώσει να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους της, θα 

χρειαστεί τη συµπαράσταση των διαφόρων πολιτιστικών και εξωραϊστικών 

συλλόγων, των πνευµατικών κέντρων των ∆ήµων και Κοινοτήτων (εννοούµε 

του έµψυχου δυναµικού τους) που ήδη – όπως είναι γνωστό – άρχισε να 

πραγµατοποιείται σε ευρεία κλίµακα σε επίπεδο Νοµαρχιακού Συµβουλίου, 

για να ολοκληρωθεί µε τη λειτουργία του Β΄ και Γ΄ βαθµού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.
13

 

                                                           
13

 Λύτρας Π., «Τουριστική Ανάπτυξη (θεωρία και πράξη)», Εκδόσεις Παπαζήση - Αθήνα 1983, σελ. 

207-210. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
 

7. ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Στο µεταίχµιο, µεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος δεν τίθενται 

µόνο θέµατα που έχουν να κάνουν µε τα ισχύοντα, είτε πρόκειται για τους 

περιορισµούς και τους όρους, που επιβάλλονται στην τουριστική ανάπτυξη, 

προκειµένου να προστατευθεί το περιβάλλον, είτε πρόκειται για τις ρυθµίσεις που 

αποσκοπούν στη θετική συµβολή της τουριστικής ανάπτυξης, στην ποιότητα του 

δοµηµένου περιβάλλοντος.  

Οι ανάγκες και οι προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης στο µέλλον σε 

συνδυασµό και µε την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος οδηγούν και σε 

σκέψεις για νέες πρωτοβουλίες και νέες ρυθµίσεις θετικού χαρακτήρα – σε 

αντιδιαστολή µε τις απαγορεύσεις και τους περιορισµούς – οι οποίες θα διευκολύνουν 

την τουριστική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύουν το περιβάλλον. 

Λόγω της γεωµορφολογίας της χώρας µας, το ήµισυ της επικράτειας 

αποτελείται από χέρσες ή θαµνώδεις εκτάσεις που δεν χρησιµοποιούνται ή δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν παραγωγικά. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το 

αντίστοιχο ποσοστό κυµαίνεται από 15 – 25 %, χωρίς η εντατικότερη χρήση των 

παραγωγικών πόρων σ’ αυτές να δηµιουργεί πρόβληµα στο περιβάλλον. 

Όπως προκύπτει από τη µελέτη του ΙΤΕΠ (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών 

και Προβλέψεων), για την πλήρη ικανοποίηση των µελλοντικών αναγκών σε γη της  

τουριστικής ανάπτυξης για µακρό χρονικό διάστηµα δεν απαιτούνται παρά µόνο 

εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1 – 2 τοις χιλίοις των παραγωγικά αχρησιµοποίητων 

εκτάσεων.  

Το να παρεµποδίζεται η παραγωγική χρήση από τον τουρισµό ενός τόσο 

ελάχιστου κλάσµατος των ούτως ή άλλως αναλογικά µεγάλων µη παραγωγικών 

εκτάσεων στη χώρα µας και µάλιστα σε περιοχές που δεν έχουν άλλο πόρο 

ανάπτυξης, συγκράτησης του πληθυσµού και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, µε το 

επιχείρηµα ότι αυτό θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον, στερείται 

µέτρου και λογικής. 
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7.1. Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον τουρισµό. 

 

Προς µια βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη: 

• Ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα. 

• Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον τουρισµό. 

 

Γενικό Πλαίσιο. 

 

Ο τουρισµός αποτελεί πλέον µία από τις πιο σηµαντικές οικονοµικές 

δραστηριότητες σε παγκόσµιο επίπεδο. Η αύξησή του υπήρξε ραγδαία κατά το 

δεύτερο ήµισυ του 20
ου

 αιώνα, ενώ αναµένεται να αποτελέσει τη σηµαντικότερη 

οικονοµική δραστηριότητα για το µέλλον. 

Ο τουρισµός αναπτύσσεται σε περιοχές που έχουν τις δυνατότητες να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Σε περιοχές, όπως η Μεσόγειος και η 

χώρα µας, τα θέλγητρα που προσελκύουν κατά κύριο λόγο τον τουρισµό είναι το 

φυσικό περιβάλλον και η πολιτισµική κληρονοµιά που αποτελούν και τους 

τουριστικούς πόρους. 

Η ανάπτυξη του τουρισµού σε µια περιοχή και το είδος της τουριστικής 

ανάπτυξης που ακολουθεί εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα ποσοτικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των τοπικών πόρων, τα οποία και προσδιορίζουν ως ένα 

βαθµό τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς για την τουριστική ανάπτυξη ενός 

τόπου. 

Η εντατικοποίηση της τουριστικής βιοµηχανίας, η διάχυση και ανάπτυξή της 

σε νησιά, παραδοσιακούς οικισµούς και πόλεις, σε παράκτιες και ορεινές περιοχές 

και σε περιοχές µε ιδιαίτερη οικολογική αξία και ευαισθησία έχουν εστιάσει το 

ενδιαφέρον όχι µόνο στα οφέλη από τον τουρισµό αλλά στις πιέσεις και τα 

προβλήµατα που δηµιουργεί σ’ έναν τόπο. 

Τα προβλήµατα αυτά επιτείνονται και λόγω της αδυναµίας ελέγχου και 

ορθολογικής οργάνωσης της ανάπτυξης του τουρισµού. Πολλές φορές όµως είναι η 

γενικότερη επίδραση και άλλων παραγόντων (π.χ. οικονοµικές και κοινωνικές 

αναδιαρθρώσεις από την παγκοσµιοποίηση και τον ανταγωνισµό µεταξύ περιοχών ή 

επιπτώσεις από την τεχνολογική εξέλιξη σε ένα τοµέα) που συµβάλλουν στην 

πρόκληση προβληµάτων και δεν πρέπει να θεωρείται ο τουρισµός ως η µόνη αιτία. 
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Σε κάθε περίπτωση, ως ένα βαθµό οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις εξαρτώνται 

από τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης περιοχής (φυσικό, δοµηµένο, κοινωνικό, 

πολιτισµικό, και οικονοµικό περιβάλλον), καθώς και από το είδους της ασκούµενης 

τουριστικής δραστηριότητας. 

Η τουριστική ανάπτυξη λοιπόν µπορεί να συµβάλει θετικά ή αρνητικά στη 

φύση, στην πολιτισµική κληρονοµιά και στο δοµηµένο περιβάλλον γενικότερα. Έχει 

αποδειχθεί ότι η υποβάθµιση των πόρων θέλγητρων ενός προορισµού, είτε ως 

προσέλευση άλλου – ανεπιθύµητου – τύπου επισκεπτών. Και στις δύο περιπτώσεις ο 

συγκεκριµένος τουριστικός προορισµός µπορεί να οδηγηθεί σε παρακµή. 

Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, που πρώτα, αναπτύχθηκε την δεκαετία του 

1970, ουσιαστικά πηγάζει από την αντίληψη ότι το περιβάλλον και οι φυσικοί και 

πολιτισµικοί πόροι δέχονται αρνητικές επιπτώσεις από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες που υποβαθµίζουν τη διαθεσιµότητα και τα χαρακτηριστικά τους. 

Επιπλέον γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό η φυσική και πολιτισµική 

κληρονοµιά (οι πόροι του τουρισµού) δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 

ατοµικής ιδιοκτησίας αλλά ανήκουν εξίσου στην τωρινή όσο και στις µελλοντικές 

γενεές.  

Η οικονοµική ανάπτυξη αλλά και κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα θα 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές προεκτάσεις. 

Η αντίληψη αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε την ανάγκη προστασίας του 

περιβάλλοντος, ως σηµείου προσέλκυσης, για τη διατήρηση του εισοδήµατος από τον 

τουρισµό.  

Η ιδιαίτερη σηµασία του βιώσιµου τουρισµού, που εντάσσεται σε µια 

γενικότερη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης, αναδείχθηκε στο πλαίσιο της 

Συνδιάσκεψης για το «Περιβάλλον και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη» (Ρίο, 1992), µέσω της 

Local Agenda 21, ενώ δέκα χρόνια µετά, στη Συνδιάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ 

(2002), η προώθηση βιώσιµων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, µεταξύ 

άλλων και στον τοµέα του τουρισµού, αποφασίστηκε ότι αποτελεί σηµαντική 

προτεραιότητα για τις σύγχρονες κοινωνίες την επόµενη δεκαετία. 

Ήδη στο πέµπτο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ο τουρισµός είχε θεωρηθεί ως ένας από τους αναπτυξιακούς τοµείς όπου 

κατά προτεραιότητα απαιτείται η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο 

πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης.  
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Η ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων 

στη διαµόρφωση ενός τουριστικού προϊόντος µίας περιοχής (επισκεπτών, ιδιωτικού 

τοµέα, κοινωνίας των πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης), θεωρείται ως βασικό 

συστατικό µίας Βιώσιµης Τουριστικής Ανάπτυξης για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό 

είναι αναγκαίο να αναζητηθεί ο ρόλος και η συµβολή του ιδιωτικού τοµέα προς την 

κατεύθυνση µίας βιώσιµης ανάπτυξης στον τοµέα του τουρισµού. 

 

7.2. Η συµβολή του ιδιωτικού τοµέα. 

 

Η αντίληψη ότι οι τουριστικές µονάδες έχουν πιο ήπιες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις σε σχέση µε άλλου είδους επιχειρηµατικές δραστηριότητες (π.χ. 

µεταποίηση ή πρωτογενής τοµέας) έχει πλέον αναθεωρηθεί, ανάγοντας το πρόβληµα 

στις σωστές του διαστάσεις. 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη φάση της εγκατάστασής τους έχουν 

επιπτώσεις στο έδαφος και στους υδάτινους πόρους ενώ µπορούν να συµβάλουν στην 

υποβάθµιση των φυσικών οικοτόπων και του τοπίου του τουριστικού προορισµού. 

Παράλληλα, κατά τη λειτουργία τους αποτελούν συστήµατα που 

καταναλώνουν σηµαντικές ποσότητες ενέργειας και φυσικών πόρων, είναι υπεύθυνες 

για την παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων ενώ συνδέονται και µε άλλες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως η υποβάθµιση της ποιότητας του αέρα (κατά τη 

µεταφορά προϊόντων και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις τους ή τη χρήση ουσιών 

επικίνδυνων για το περιβάλλον). 

Με σκοπό τον περιορισµό των επιπτώσεων κατά την εγκατάσταση των 

τουριστικών µονάδων, ο ρόλος της πολιτείας θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός µέσω 

της θέσπισης και ελέγχου εφαρµογής εργαλείων όπως οι Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και οι περιβαλλοντικοί όροι και µέσω της προώθησης οικοδοµικών 

κανονισµών, καθώς και των αρχών και κανόνων της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής. 

Η λογική για τη συµβολή του ιδιωτικού τοµέα προς µια βιώσιµη τουριστική 

ανάπτυξη θα πρέπει να αναζητηθεί στον τρόπο που αυτός λειτουργεί και στην 

αντιµετώπιση των πιέσεων στο περιβάλλον που προκύπτουν από την δραστηριότητά 

του. 

Στο πλαίσιο αυτό, απόκριση της τουριστικής βιοµηχανίας στο αυξανόµενο 

επίπεδο της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της ζήτησης για υψηλής ποιότητας 

περιβάλλον έχει αποτελέσει η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εργαλείων 
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περιβαλλοντικής διαχείρισης για τις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Αρχικά, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή τέτοιων εργαλείων αποσκοπούσε στον 

περιορισµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία µέσω της 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, στη µείωση του 

λειτουργικού τους κόστους, καθώς και στην προσέλκυση περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιηµένων επισκεπτών. 

 

Πρόσφατα, η υιοθέτηση τέτοιων εργαλείων και πρακτικών από τον ιδιωτικό 

τοµέα, δίνει τη δυνατότητα διείσδυσης σε νέες και ιδιαίτερα δυναµικές αγορές 

ευαισθητοποιηµένων επισκεπτών υψηλού επιπέδου και κατ’ επέκταση υψηλών 

εισοδηµατικών στρωµάτων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή έχει ήδη αναπτυχθεί µία σειρά από σχήµατα και 

πρότυπα για την πρακτική ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά τη 

λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Τα 

σχήµατα αυτά είναι δυνατόν να διακριθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: 

• Στα σχήµατα που επιδιώκουν συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων και συνδέονται κυρίως µε τις διαδικασίες διοίκησης και τις 

οργανωτικές δοµές µίας τουριστικής επιχείρησης (συστήµατα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης). 

• Και στα σχήµατα που αποβλέπουν στην εφαρµογή βέλτιστων τεχνικών 

λύσεων και προσαρµογών στους τοµείς της πρόληψης και αντιµετώπισης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οικολογικά σήµατα και σφραγίδες 

περιβαλλοντικής ποιότητας). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι µία ολοκληρωµένη προσέγγιση στην περιβαλλοντική 

διαχείριση µίας τουριστικής επιχείρησης εµπεριέχει την αξιοποίηση και των δύο 

παραπάνω συµπληρωµατικών εργαλείων, τα οποία αποτελούν απόρροια 

αποσπασµατικών και άτυπων πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος 

και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. 

τεχνικά εγχειρίδια και οδηγοί καλής πρακτικής) που είχαν αναπτυχθεί ήδη από τις 

δεκαετίες του 1970 και 1980. 
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7.3. Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον τουρισµό. 

 

Το σηµαντικό εύρος των εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν 

αναπτυχθεί για τον κλάδο του τουρισµού ορισµένα από τα οποία θα αναπτυχθούν 

στην συνέχεια –δίνει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 

πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, συµβάλλοντας στην προστασία του και 

ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του µεγάλου αριθµού επισκεπτών σ’ ολόκληρο τον 

κόσµο. 

Υπάρχουν εργαλεία που αφορούν στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης µίας τουριστικής επιχείρησης (συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης), 

στην ικανοποίηση µίας σειράς κριτηρίων και προϋποθέσεων έτσι ώστε η 

συγκεκριµένη δραστηριότητα να θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον (συστήµατα 

απονοµής οικολογικού σήµατος). 

Έχουν θεσπιστεί επίσης, εθνικά και ευρωπαϊκά βραβεία για την καλύτερη 

περιβαλλοντική επίδοση µεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων και έχουν υιοθετηθεί 

απλούστερα εκπαιδευτικά µέσα για την περιβαλλοντική διαχείριση των επιχειρήσεων, 

όπως οι εκδόσεις και οι κώδικες καλής πρακτικής του Περιβαλλοντικού 

Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Environment Program).  

Παρόλο που τέτοιου είδους εργαλεία και πρωτοβουλίες µπορούν να 

αξιοποιηθούν από το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα, ορισµένες θεωρούνται 

καταλληλότερες για µεγάλου µεγέθους ξενοδοχειακές µονάδες, ενώ άλλες 

προτείνονται για τουριστικές επιχειρήσεις µικρότερου µεγέθους. 

 

7.4. Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

 

Η ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση εθελοντικών συστηµάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης διεθνούς εµβέλειας όπως το πρότυπο το Κοινοτικό 

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου δίνουν τη δυνατότητα στις 

τουριστικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν περιβαλλοντική πολιτική και παράλληλα να 

εισαγάγουν διαχειριστικές και τεχνικές πρακτικές για την υλοποίηση συγκεκριµένων 

ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σαφώς καθορισµένων και δεσµευτικών για την 

ανώτατη διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό η υιοθέτηση τέτοιων συστηµάτων από τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικά περιβαλλοντικά και 

επιχειρηµατικά οφέλη, όπως: 
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• Μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων (νερού και ενέργειας) και του 

λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. 

• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζοµένων της επιχείρησης συµβάλλοντας 

σε αποτελεσµατικότερη διοίκηση. 

• Βελτίωση των γενικών διοικητικών δοµών και διαδικασιών διοίκησης, 

αναγνωρίζοντας την περιβαλλοντική διαχείριση, αναπόσπαστο κοµµάτι της 

εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας (Total Quality 

Management). 

• Βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της επιχείρησης, ενισχύοντας παράλληλα την 

ανταγωνιστική της θέση µε την υιοθέτηση προτύπων επιχειρηµατικής 

αριστείας. 

• Προστασία και αναβάθµιση του τοπικού περιβάλλοντος µέσω βελτιωµένης 

συνεργασίας µε τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους προµηθευτές, τους 

τοπικούς φορείς και τους κατοίκους του τουριστικού προορισµού. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη και η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης δηµιουργεί ορισµένες υποχρεώσεις και δαπάνες, όπως η αµοιβή των 

εξωτερικών συµβούλων και φορέων πιστοποίησης, η αγορά νέου τεχνολογικού 

εξοπλισµού και η απασχόληση προσωπικού αρµόδιου για την υλοποίηση και 

παρακολούθηση του συστήµατος. 

Η αναθεώρηση του Κοινοτικού Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου (EMAS) από τον Κανονισµό 761/2001 επιτρέπει πλέον την συµµετοχή 

ξενοδοχειακών µονάδων και επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα.  

Τα κύρια µέσα για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, όπως 

αυτά καθορίζονται από τον κανονισµό, είναι αρχικά η εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του φορέα, στη συνέχεια µία δηµόσια διατυπωµένη περιβαλλοντική 

πολιτική, καθώς και ένα ευέλικτο και προσαρµοσµένο σύστηµα διαχείρισης. Τελικός 

στόχος είναι η σύνταξη της περιβαλλοντικής δήλωσης η πιστοποίηση της επιχείρησης 

από ένα ανεξάρτητο επιθεωρητή περιβάλλοντος. Σηµαντικό στοιχείο του Κανονισµού 

αποτελεί, επίσης, η προώθηση της ευαισθητοποίησης και της ενηµέρωσης του κοινού 

καθώς και η πραγµατοποίηση κατάλληλων προγραµµάτων κατάρτισης και 

εκπαίδευσης. 

Η σηµαντική εµπειρία κατά την υιοθέτηση συστηµάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης από τον ιδιωτικό τοµέα στην Ελλάδα έδειξε ότι: 
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• Οι Ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δείχνουν ζωηρό ενδιαφέρον για την 

υιοθέτηση συστηµάτων διαχείρισης λόγω της αναγνώρισης ότι υψηλής 

ποιότητας περιβάλλον είναι απαραίτητη συνθήκη για τουριστική ανάπτυξη. 

• Οι µεµονωµένες πρωτοβουλίες και ενέργειες αρκετών ξενοδοχείων δεν 

µπορούν εύκολα να αποδώσουν, δεν υπάρχει συντονισµός σε ευρύτερο 

επίπεδο µε συλλογικούς επιχειρηµατικούς φορείς και συνεργασία µε την 

τοπική αυτοδιοίκηση. 

• Υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα ενηµέρωσης σε θέµατα περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας και τεχνολογικών προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ η εποχιακή 

λειτουργία πολλών ξενοδοχειακών µονάδων δεν ευνοεί την πιστοποίηση 

τυπικών συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

7.5. Συστήµατα Απονοµής Οικολογικού Σήµατος. 

 

Παράλληλα µε την εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

κατάλληλα οικολογικά σήµατα ή σφραγίδες περιβαλλοντικής ποιότητας έχουν 

αναπτυχθεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχουν 

ως στόχο την εφαρµογή βέλτιστων τεχνικών λύσεων κατά την πρόληψη και την 

αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από τη λειτουργία 

των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Εκτιµάται ότι στην Ευρώπη λειτουργούν 30 έως 40 τέτοια σχήµατα για τον 

τοµέα του τουρισµού, ενδεικτικά αναφέρονται το Nol ’ dic Ecolabelling 

(Σκανδιναβία), το Embel (Καταλονία Ισπανία), το Ellvil’ Ollmental Quality Seal 

«Dehoga» (Γερµανία), το Greell Key (∆ανία) και το Greell Suicase της Ένωσης 

Οικολογικού Τουρισµού στην Ευρώπη. 

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στον Κανονισµό 1980/2000 για το Κοινοτικό 

Σύστηµα Απονοµής Οικολογικού Σήµατος (European Ecolabel), ο οποίος αποσκοπεί 

στο σχεδιασµό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν 

µειωµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους 

καθώς και στην κατάλληλη ενηµέρωση των καταναλωτών. 

Γενικά µπορεί να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη ενός οικολογικού σήµατος για τις 

τουριστικές επιχειρήσεις βασίζεται σε τρία κύρια στάδια: 

1. Προσδιορισµός των τεχνικών απαιτήσεων για την ελαχιστοποίηση των 
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µονάδων και των τουριστικών επιχειρήσεων. 

2. Καθορισµός κριτηρίων απονοµής του οικολογικού σήµατος. 

3. Έλεγχος της εφαρµοσιµότητας των κριτηρίων απονοµής αυτού. 

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος εξαρτάται και έχει άµεση σχέση µε τις 

ιδιαιτερότητες του τουριστικού προορισµού ή της ευρύτερης περιοχής στην οποία 

αναφέρεται. Τα χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών µονάδων, το φυσικό, 

πολιτισµικό και κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον, το είδος των επισκεπτών 

αποτελούν τα κριτήρια απονοµής ενός συστήµατος οικολογικού σήµατος. Σε κάθε 

περίπτωση και ιδιαίτερα για την Ελληνική πραγµατικότητα ένα τέτοιο σύστηµα θα 

πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια που είναι αποτελεσµατικά και εύκολο να 

εφαρµοστούν, που θα δίνουν έµφαση σε διαχειριστικά µέτρα και τεχνικές λύσεις µε 

χαµηλό κόστος ενώ θα συµβάλουν στην ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών και 

ιδιαιτεροτήτων του κάθε προορισµού. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για επέκταση του κοινοτικού συστήµατος 

απονοµής οικολογικού σήµατος στον τοµέα των υπηρεσιών και ειδικότερα στον 

τουριστικό τοµέα και τη σηµαντική συµβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε – τον Απρίλιο του 2003 – στην θέσπιση 

προδιαγραφών για την απονοµή οικολογικού σήµατος για τα τουριστικά καταλύµατα. 

Οι προδιαγραφές αυτές έχουν στόχο τον/τη: 

• Περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. 

• Μείωση στερεών και υγρών αποβλήτων. 

• Προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της χρήσης ουσιών που 

εµπεριέχουν µικρότερους κινδύνους στο περιβάλλον. 

• Προώθηση της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών αλλά και 

των εργαζοµένων στον τουριστικό τοµέα. 

 

Ενδεικτικά, τα υποχρεωτικά κριτήρια έχουν ως εξής: 

 

Ενέργεια. 

Τουλάχιστον 22% της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να παράγεται από 

ανανεώσιµες πηγές, όταν υπάρχει πρόσβαση σ’ αυτές. Τουλάχιστον 23% της 

ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιείται για θέρµανση χώρων και νερού χρήσης θα 

πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Εάν δεν υπάρχει αυτόµατος 
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διακόπτης για να σβήνουν τα φώτα στο δωµάτιο, επισηµάνσεις σε εµφανή θέση 

παροτρύνουν τους επισκέπτες να σβήνουν τα φώτα όταν εγκαταλείπουν τα δωµάτια. 

 

Νερό. 

Η παροχή νερού από τις βρύσες νερού και ντους δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα 12 λίτρα /λεπτό. Στα λουτρά υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες 

που να ενηµερώνουν τον επισκέπτη πως µπορεί να συνεισφέρει στην εξοικονόµηση 

νερού από το τουριστικό κατάλυµα. 

Ο επισκέπτης ενηµερώνεται σχετικά µε την τουριστική πολιτική του 

καταλύµατος σύµφωνα µε την οποία τα σεντόνια και οι πετσέτες αλλάζονται είτε 

αφού το ζητήσει, είτε άπαξ την εβδοµάδα για χαµηλής κατηγορίας καταλύµατα. 

 

 

Απορρυπαντικά-Απολυµαντικά. 

Χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αναγκαίο προκειµένου να πληρούνται οι 

προβλεπόµενες από το νόµο απαιτήσεις υγιεινής. 

 

Απορρίµµατα & απόβλητα. 

Υπάρχουν επαρκή δοχεία ώστε οι επισκέπτες να έχουν την δυνατότητα να 

διαχωρίζουν τα απορρίµµατα σύµφωνα µε το τοπικό ή εθνικό σύστηµα. 

Το προσωπικό διαχωρίζει τα επικίνδυνα απόβλητα και επιδιώκεται η 

κατάλληλη διάθεσή τους.  

Εκτός εάν απαιτείται από τη νοµοθεσία, κανένα από τα ακόλουθα προϊόντα 

µιας χρήσης δεν χρησιµοποιούνται στα δωµάτια και τα εστιατόρια: είδη καλλωπισµού 

– υγιεινής «µιας χρήσης», ποτήρια, πιάτα και µαχαιροπήρουνα. 

 

Άλλες υπηρεσίες. 

Χώρος απαγόρευσης καπνίσµατος υπάρχει σ’ όλους τους κοινόχρηστους 

χώρους.  

Επιπλέον, µε τα υποχρεωτικά κριτήρια, υπάρχουν και προαιρετικά κριτήρια 

που πριµοδοτούν ένα τουριστικό κατάλυµα κατά την αίτησή του για απονοµή 

οικολογικού σήµατος, όπως η χρήση φωτοβολταϊκού ή αιολικού συστήµατος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η κατασκευή του κτιρίου µε βάση τους κανόνες της 

βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, η καλλιέργεια οικολογικών κήπων. 
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Η απόκτηση οικολογικού σήµατος ακολουθεί µία απαιτητική διαδικασία που 

περιλαµβάνει τόσο διαχειριστικές όσο και τεχνικές προσαρµογές που θα διέπουν τις 

εισροές, τις εκροές και τις διοικητικές διαδικασίες µίας ξενοδοχειακής επιχείρησης.  

Παράλληλα όµως, τα οφέλη που θα αποκοµίσει ένα τέτοιο τουριστικό 

κατάλυµα είναι πολλαπλά και σηµαντικά, βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές του 

επιδόσεις, µειώνοντας το λειτουργικό του κόστος αλλά και προσελκύοντας 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένους επισκέπτες. 

 

Άλλα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Τόσο τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης όσο και το κοινοτικό 

σύστηµα απονοµής οικολογικού σήµατος για τα τουριστικά καταλύµατα αποτελούν 

ολοκληρωµένες και τυπικές παρεµβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που 

ενώ µπορούν να αποδώσουν σηµαντικά οφέλη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες 

που εφαρµόζεται ήδη κάποιο σύστηµα διαχείρισης, απαιτούν κατά τον σχεδιασµό και 

την υλοποίησή τους εξειδικευµένο προσωπικό, χρόνο και τη δέσµευση οικονοµικών 

πόρων. 

Πολλές τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα µικρού και πολύ µικρού µεγέθους, 

δεν θα είναι εύκολο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και ίσως συναντήσουν 

δυσχέρειες κατά την αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων. 

Ακριβώς γι’ αυτές τις περιπτώσεις έχουν αναπτυχθεί, από διεθνείς 

τουριστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισµούς, απλοί οδηγοί καλής πρακτικής, 

τεχνικά εγχειρίδια και άλλες πρωτοβουλίες (π.χ. Green Hotelier, Environmental 

Management for Hotels, Environmental Action Pack for Hotels, Going Green Makes 

Cents, EcoNett, Green Globe) που στοχεύουν στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 

των επιχειρηµατιών του κλάδου για θέµατα περιβάλλοντος, ενώ προτείνουν 

ορισµένες χαµηλού κόστους προσαρµογές και σχετικά απλά τεχνικά µέσα για όλες τις 

εταιρίες που εµπλέκονται µε τον τουρισµό και την αναψυχή. 

Το Πακέτο Περιβαλλοντικής ∆ράσης για Ξενοδοχεία» (Environmental Action 

Pack for Hotels), που έχει αναπτυχθεί από τη ∆ιεθνή Ένωση Ξενοδοχειακών 

Μονάδων (International Hotel Association) και το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των 

Ηνωµένων Εθνών αποτελεί ένα τέτοιο απλό εργαλείο. 

Αρχικά, προτείνει µία κατανοητή περιβαλλοντική πολιτική ενώ στην συνέχεια 

παρουσιάζει απλούς και σαφείς τρόπους για τη µέτρηση της περιβαλλοντικής 

επίδοσης µίας τουριστικής µονάδας σε βασικούς τοµείς, όπως είναι η ενέργεια, τα 
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στερεά απόβλητα, η χρήση νερού και η συνεργασία µε προµηθευτές, δίνοντας 

παράλληλα πρακτικές εφαρµόσιµες και χαµηλού κόστους συµβουλές για τη βελτίωση 

των «αδυναµιών» που θα εντοπισθούν. 

 

7.6. Προοπτικές για την εφαρµογή των εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

στην Ελλάδα. 

 

Παρόλη την επάρκεια και σηµαντική ποικιλία των εργαλείων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης για τον κλάδο του τουρισµού, παρατηρείται περιορισµένο ενδιαφέρον 

από µέρους των Ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση τέτοιων 

εθελοντικών σχηµάτων και προτύπων. 

Γενικότερα, η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον Ελληνικό 

τουρισµό έχει αποτελέσει µία επίπονη διαδικασία, µε την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής 

για βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη να αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα. 

Η ελλιπής και αποσπασµατική πληροφόρηση για τα οφέλη αλλά και τι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την υιοθέτηση των εργαλείων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης αποτελεί ένα σηµαντικό περιορισµό για την περαιτέρω διάδοσή τους 

στην Ελληνική τουριστική βιοµηχανία, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις µικρού και 

µεσαίου µεγέθους. 

Μέχρι τώρα η κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης συνδέονταν µε υψηλό κόστος (για την απόκτηση 

τεχνολογικού εξοπλισµού, την αµοιβή των εξωτερικών συµβούλων και φορέων 

πιστοποίησης, καθώς και την απασχόληση µόνιµου προσωπικού), καθώς και µε 

σηµαντικές ανάγκες σε εξειδικευµένο προσωπικό, ενώ τα απορρέοντα οφέλη δεν 

φαίνονταν ικανά να αντισταθµίσουν τις ανάγκες σε προσωπικό και οικονοµικό 

πόρους που θα προέκυπταν από µία τέτοια δέσµευση. 

Ταυτόχρονα, η περιορισµένη ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες, φιλικές προς 

το περιβάλλον, ιδιαίτερα από την εγχώρια αγορά και η έµφαση στο κόστος ως 

κριτήριο επιλογής τουριστικού καταλύµατος ευνοούν τη διατήρηση των 

«παραδοσιακών» προτύπων παροχής τουριστικών υπηρεσιών. 

Τέλος, η απουσία οικονοµικών κινήτρων και επιδόσεων στις επιχειρήσεις που 

υιοθετούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον καθώς και ορισµένα δοµικά 

χαρακτηριστικά του Ελληνικού τουριστικού κλάδου (ο µεγάλος αριθµός τουριστικών 

µονάδων µεσαίου και µικρού µεγέθους, η εποχιακή λειτουργία τους, η παροχή 
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τουριστικών υπηρεσιών ως υποστηρικτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, κ.λ.π.), 

έχουν συµβάλλει στην περιορισµένη αποδοχή των εργαλείων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης από την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.  

 

Αντίθετα, οι µεγάλου µεγέθους εκπρόσωποι του κλάδου του τουρισµού 

έχοντας πρόσβαση σε πιο εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, διαθέτοντας επαρκείς 

οικονοµικούς πόρους, αλλά, κυρίως ερχόµενες σε επαφή και αναπτύσσοντας 

σταθερές συνεργασίες µε διεθνείς αγορές και αναγνωρίζοντας άµεσα τα σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα που θα αποκοµίσουν από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών εργαλείων, 

παρουσιάζουν µεγάλη κινητικότητα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Παρόλα αυτά, λόγω της ιδιαιτερότητας και ευαισθησίας του ελληνικού 

περιβάλλοντος αλλά και της σηµαντικής ανάγκης για διαφοροποίηση και ενίσχυση 

του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µε βάση τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις καθώς 

και του ανταγωνισµού σε παγκόσµιο και περιφερειακό επίπεδο, η άµεση διάδοση και 

υιοθέτηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης επιβάλλεται από ολοένα και µεγαλύτερο 

αριθµό τουριστικών επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, µία στρατηγική για την προώθηση της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης στον κλάδο του τουρισµού θα µπορούσε να διαρθρωθεί γύρω από τους 

εξής άξονες προτεραιότητας: 

 

• Παροχή έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης σε σχέση µε τα οφέλη, τους 

περιορισµούς και τις απαιτήσεις κατά την υιοθέτηση εργαλείων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης στις επιχειρήσεις του κλάδου. 

• Τεχνική υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων προς την εφαρµογή 

τέτοιων προτύπων µέσω της έκδοσης ειδικών εγχειριδίων και διενέργειας 

σεµιναρίων κατάρτισης. 

• Παροχή οικονοµικών κινήτρων µέσω τοµεακών και περιφερειακών 

επιχειρησιακών προγραµµάτων για την εφαρµογή ολοκληρωµένων εργαλείων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

• Πραγµατοποίηση υποστηρικτικών εργαλείων, όπως προβολή των 

ευαισθητοποιηµένων τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, την καθιέρωση εθνικού βραβείου περιβάλλοντος για τις 

τουριστικές επιχειρήσεις. 
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Μια τέτοια στρατηγική, θα απαιτούσε την κινητοποίηση και συντονισµένη 

συνεργασία όλων εκείνων των φορέων που εµπλέκονται στην ανάπτυξη του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος: της πολιτείας, του ιδιωτικού τοµέα (ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις) και των συλλογικών εκπροσώπων τους, των περιβαλλοντικών 

οργανώσεων και των καταναλωτών. Αν η κάθε µία από της κατηγορίες έχει συχνά 

διαφορετικούς στόχους ή προοπτικές ως προς την ανάγκη, το εύρος και τα µέσα 

προστασίας του περιβάλλοντος για την στήριξη του τουρισµού, η συνεργασία τους 

µπορεί να οργανωθεί στη βάση µιας κοινής πλατφόρµας, για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

του τουρισµού. 

Ειδικότερα, η πολιτεία είναι εκείνη που έχει τη δυνατότητα να θέσει τα 

κίνητρα για τον περιβαλλοντικό αναπροσδιορισµό του ιδιωτικού τοµέα στον τοµέα 

του τουρισµού, ενώ, σε στενή συνεργασία µε τους συλλογικούς φορείς, να συµβάλει 

στην ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των τουριστικών µονάδων κατά την 

ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην λειτουργία τους και την εφαρµογή 

τέτοιων εργαλείων. 

Παράλληλα, η κοινωνία των πολιτών οφείλει να αναθεωρήσει τα 

καταναλωτικά της πρότυπα προς µία βιώσιµη κατεύθυνση, προωθώντας και 

επιβραβεύοντας περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρηµατικές πρακτικές. 

 

7.7. Πολιτικές προς βιώσιµη ανάπτυξη για τον τουρισµό. 

 

Η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τοµέα µπορεί να συµβάλει αλλά σίγουρα δεν 

επαρκεί για την επίτευξη µιας βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Η αναζήτηση µιας 

πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης για τον τουρισµό συµπεριλαµβάνει, µε σηµαντικότατο 

βασικό µερίδιο ευθύνης, τους κρατικούς και τοπικούς φορείς άσκησης τουριστικής 

πολιτικής. 

Σε επίπεδο τουριστικού προορισµού, βασικά στοιχεία της στρατηγικής 

αποτελούν η θεσµοθέτηση και ο έλεγχος εφαρµογής διαφόρων εργαλείων (ρύθµιση 

χρήσεως γης, εκτίµηση φέρουσας ικανότητας, ζωνοποίηση, κ.λ.π.) από τον 

πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό και την περιβαλλοντική διαχείριση. 

Σε εθνικό επίπεδο, η πολιτική για τον τουρισµό εστιάζεται στην ανάγκη 

ποιοτικής αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας µε στόχους άµβλυνσης 

της εποχικότητας, τη µεγιστοποίηση των ωφελειών από πλευράς συναλλάγµατος, την 

ανανέωση του τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη και προστασία του 
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περιβάλλοντος ως τουριστικού πόρου. 

Γενικότερα, η ανάπτυξη και διεύρυνση του τουρισµού προς τις διάφορες 

µορφές του µπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για: 

• ∆ιατήρηση της ιδιαίτερης τοπικής φυσιογνωµίας και κουλτούρας. 

• Καθοδήγηση της ανάπτυξης και των επενδύσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου 

τοµέα σε µια ήπια µορφή τουρισµού που σέβεται το περιβάλλον. 

• ∆υνατότητα ανάπτυξης του τουρισµού σε περιοχές που µέχρι σήµερα δεν 

έχουν αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές τους. 

Τελικά, η ανάπτυξη του τουρισµού στο µέλλον φαίνεται να είναι όλο και πιο 

στενά συνδεδεµένη µε γενικότερα θέµατα ανάπτυξης ενός τόπου και σε άµεση 

συνάρτηση µε την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτισµικής 

του κληρονοµιάς. Οι πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο θα πρέπει να αναγνωρίσουν την ολοκληρωµένη προσέγγιση και το στόχο της 

βιώσιµης ανάπτυξης.
14

 

                                                           
14

 http://www.ecocrete.gr/intex.php?option=com-content&task=view&id-441&itemid=82 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο
 

8. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Σκοπός – Στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος 

 

Ο σκοπός της πολιτείας είναι η καθιέρωση θεµελιωδών κανόνων, κριτηρίων 

και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως 

άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας 

περιβάλλον, µέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

Ειδικότερα οι βασικοί στόχοι είναι: 

1. Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτό, 

προληπτικών µέτρων. 

2. Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες µορφές υποβάθµισης 

του περιβάλλοντος και ειδικότερα από την ρύπανση. 

3. Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των 

επί µέρους γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και µέσα από την 

ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος. 

4. Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική 

αξιοποίηση των µη ανανεώσιµων ή σπάνιων σε σχέση µε τις τωρινές και 

µελλοντικές ανάγκες και µε κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος. 

5. Η διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστηµάτων και 

η διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας. 

6. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

 

Ιδιαίτερα επιδιώκονται: 

1. Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων µέτρων, ώστε οι 

χρήσεις του να γίνονται σύµφωνα µε τις φυσικές τους ιδιότητες και την 

παραγωγική τους ικανότητα. 

2. Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών, τα οποία θεωρούνται ως 

φυσικοί πόροι και ως οικοσυστήµατα. 

3. Η προστασία της ατµόσφαιρας. 
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4. Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών 

µε µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωµορφολογική αξία. 

5. Η προστασία των ακτών των θαλασσών, των όχθων των ποταµών, των 

λιµνών, του βυθού τους και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων 

οικοσυστηµάτων και ως στοιχείων του τοπίου. 

6. Ο καθορισµός της επιθυµητής και της επιτρεπόµενης ποιότητας των φυσικών 

αποδεκτών καθώς και των κάθε είδους εκποµπών αποβλήτων µε την 

καθιέρωση και χρησιµοποίηση κατάλληλων παραµέτρων και οριακών τιµών, 

ώστε να µην προκαλείται υποβάθµιση του περιβάλλοντος, µε κριτήρια: 

• Την επιστηµονική γνώση και εµπειρία. 

• Την καλύτερη διάθεση και οικονοµικά εφικτή τεχνολογία. 

• Τις τοπικές συνθήκες και ιδιοµορφίες του περιβάλλοντος και του 

πληθυσµού, καθώς επίσης και τις ανάγκες ανάπτυξης. 

• Την προϋπάρχουσα διαµόρφωση συλλογικής χρήσης µιας περιοχής. 

• Τα υφιστάµενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια. 

7. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέµατα προστασίας 

του περιβάλλοντος, µέσα από την σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση. 

 

8.1. Ειδικές µορφές προστασίας. 

8.1.1 Προστασία περιβάλλοντος από έργα και δραστηριότητες. 

 

Α. Τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε 

τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, µε απόφαση του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ως κριτήρια για την κατάταξη αυτή λαµβάνονται: 

1. Το είδος και το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας. 

2. Το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέµπονται, καθώς και η κάθε άλλη 

επίδραση στο περιβάλλον. 

3. Η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρµοζόµενη 

παραγωγική διαδικασία. 

4. Ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος και η ανάγκη επιβολής περιορισµών για την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που, λόγω 

της φύσης, του µεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρούς 
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κινδύνους για το περιβάλλον. Στα έργα και στις δραστηριότητες της κατηγορίας 

αυτής επιβάλλονται κατά περίπτωση, πέρα από τους γενικούς όρους και 

προδιαγραφές, ειδικοί όροι και περιορισµοί για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που, χωρίς να 

προκαλούν σοβαρούς κινδύνους πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία του 

περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που προβλέπονται 

από κανονιστικές διατάξεις. 

Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν 

ιδιαίτερα µικρό κίνδυνο ή υποβάθµιση στο περιβάλλον. 

Β. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

Για την πραγµατοποίηση νέων ή την επέκταση, τον εκσυγχρονισµό ή την 

µετεγκατάσταση υφισταµένων έργων ή δραστηριοτήτων που υπάγονται στις τρεις 

αυτές κατηγορίες, απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος, 

η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή 

πραγµατοποίηση της δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας απαιτείται η υποβολή 

µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η έγκριση αυτή χορηγείται µε κοινή απόφαση 

του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών. Με όµοια 

απόφαση είναι δυνατόν η έγκριση αυτή να ανατίθεται στον νοµάρχη, ο οποίος την 

χορηγεί αφού λάβει υπόψη τις απαραίτητες εισηγήσεις. 

Για έργα και δραστηριότητες της δεύτερης κατηγορίας, αρκεί η υποβολή 

δικαιολογητικών που τεκµηριώνουν την συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αφορούν 

στην προστασία του περιβάλλοντος. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στις 

περιπτώσεις αυτές γίνεται µε απόφαση του νοµάρχη. Εάν µετά την δηµιουργία τους 

διαπιστωθούν κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τις γενικές διατάξεις, είναι δυνατόν 

να επιβληθούν µε την ίδια διαδικασία, πρόσθετοι όροι. 

Όσον αφορά την τρίτη κατηγορία, αρκεί η υποβολή δικαιολογητικών που 

τεκµηριώνουν την συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στην περίπτωση αυτή γίνεται 

από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Εάν διαπιστωθούν µετά την 

λειτουργία κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις (ή αν θεωρηθούν πιθανοί 

πριν από την έγκριση των όρων) ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας 

παραπέµπει το θέµα στον οικείο νοµάρχη, µε απόφαση του οποίου το έργο ή η 

δραστηριότητα υπάγεται στην διαδικασία έγκρισης της δεύτερης κατηγορίας. 

Για νέα έργα και δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας απαιτείται 
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προέγκριση που αφορά την χωροθέτηση . Για τα έργα της δεύτερης κατηγορίας η 

προέγκριση αυτή είναι δυνητική. Σε ορισµένες πάντως περιπτώσεις, που καθορίζει ο 

νόµος, δεν απαιτείται προέγκριση. 

Αν δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή 

αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από την 

µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε, από κοινού µε τον 

κατά περίπτωση συναρµόδιο υπουργό, µπορεί να επιβάλει πρόσθετους 

περιβαλλοντικούς όρους ή να µεταβάλει τους αρχικούς. 

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα ή τις δραστηριότητες της 

πρώτης κατηγορίας, γίνεται, κατ’ αρχή, µέσα σε εξήντα ηµέρες από την υποβολή των 

δικαιολογητικών, ενώ της δεύτερης και της τρίτης µέσα σε σαράντα ηµέρες. 

Αν οι αρµόδιοι φορείς δεν απαντήσουν µέσα στις προθεσµίες αυτές (ή µέχρι 

το τέλος της παράτασης, εφόσον έχει χορηγηθεί), θεωρείται ότι οι όροι που 

προβλέπονται από την σχετική µελέτη ή τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν εγκριθεί. 

Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ανήκει στα όργανα της 

υπηρεσίας που είναι αρµόδια να εγκρίνουν την ίδρυση, λειτουργία ή πραγµατοποίηση 

του έργου ή της δραστηριότητας. 

 

 

8.1.2 Προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση. 

 

Α. Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση των 

Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΠΕΧΩ∆Ε, 

καθορίζονται οι κατευθυντήριες ή και οριακές τιµές παραµέτρων ποιότητας της 

ατµόσφαιρας, κάθε µέθοδος και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τον καθορισµό της 

ποιότητας του αέρα. 

Εξάλλου, µε κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και των κατά 

περίπτωση αρµοδίων υπουργών επιβάλλονται σε υφιστάµενα και σε νέα έργα ή 

δραστηριότητες που είναι πιθανό να υποβαθµίσουν την ατµόσφαιρα περιορισµοί και 

µέτρα κατά περιοχή και κατηγορία για την προστασία της.  

Οι περιορισµοί και τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν, όταν πρόκειται για 

τουριστικές δραστηριότητες, ιδίως: Αποστάσεις ασφαλείας, εφαρµογή τεχνολογίας 

αντιρύπανσης, χρήση συγκεκριµένων πρώτων και βοηθητικών υλών και καυσίµων, 

οριακές τιµές αερίων αποβλήτων, ωράρια λειτουργίας, εγκατάσταση οργάνων 
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ελέγχου της ποιότητας και της ποσότητας των αερίων αποβλήτων, καυσίµων, πρώτων 

και βοηθητικών υλών, οργάνων ελέγχου της καύσης, καθορισµό µεθόδων, συνθηκών 

και συχνοτήτων δειγµατοληψιών και αναλύσεων παραµέτρων που σχετίζονται µε την 

ποιότητα των χρησιµοποιούµενων καυσίµων, πρώτων και βοηθητικών υλών και 

αερίων αποβλήτων, µεθόδους καταπολέµησης οσµών, καθορισµό ύψους καµινάδων 

και πρότυπα παραγωγικών διαδικασιών. 

 

Β. Μέτρα για την προστασία των νερών. 

Με την πράξη και πάλι του Υπουργικού Συµβουλίου µετά την εισήγηση των 

Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΕΧΩ∆Ε και 

Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι κατευθυντήριες ή οριακές 

τιµές των οργανοληπτικών, φυσικών, χηµικών, µικροβιολογικών, ραδιολογικών ή 

άλλων χαρακτηριστικών παραµέτρων ποιότητας νερών ή και στοιχείων υδατικού 

οικοσυστήµατος, οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης των παραµέτρων και 

γενικά κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τον καθορισµό της ποιότητας των νερών. 

Με απόφαση των αρµόδιων υπουργών επιβάλλεται σε υφιστάµενα ή νέα έργα 

ή δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων και οι τουριστικές, περιορισµοί και µέτρα για 

την προστασία των νερών, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθµισή τους. 

 

Οι περιορισµοί και τα µέτρα αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν ιδίως: 

 

Αποστάσεις ασφαλείας, εφαρµογή τεχνολογίας αντιρύπανσης, χρήση 

συγκεκριµένων πρώτων και βοηθητικών υλών ή και καυσίµων, οριακές τιµές υγρών 

αποβλήτων, όρους και προϋποθέσεις συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης υλών, 

µεθόδους τελικής διάθεσης υγρών αποβλήτων. 

 

Γ. Προστασία από τον θόρυβο. 

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΠΕΧΩ∆Ε, καθορίζονται οι 

οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων στους χώρους κατοικίας ή 

συνάθροισης κοινού και τα όρια θορύβου σε αντιθορυβικές ζώνες µε κριτήριο τον 

περιορισµό της ενόχλησης και κατ’ επέκταση, την προστασία της υγείας, καθώς και 

οι τρόποι µέτρησής τους. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και του κατά περίπτωση 
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αρµόδιου υπουργού, καθορίζονται περιορισµοί στην παραγωγή, εισαγωγή, εµπορία 

και χρήση κάθε είδους οχηµάτων, µηχανηµάτων ή οργάνων που, κατά την λειτουργία 

τους, προκαλούν ηχητική ενόχληση ή που έχουν προορισµό την παραγωγή ήχου. 

Μεταξύ των έργων και δραστηριοτήτων που προκαλούν θόρυβο, σύµφωνα µε 

τον νόµο είναι και τα: κέντρα διασκέδασης, θέατρα, κινηµατογράφοι και χώροι 

ψυχαγωγίας. 

Τα µέτρα προστασίας και οι περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στις 

δραστηριότητες αυτές, περιλαµβάνουν ιδίως: οριακή τιµή στάθµης θορύβου στο 

περιβάλλον που επηρεάζεται από τα έργα ή τις δραστηριότητες, τρόπο µέτρησής του, 

τεχνικά µέτρα µείωσης του ήχου και δονήσεων, µεθόδους µέτρησης της απόδοσής 

του, ωράρια λειτουργίας, εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης της στάθµης των 

ορίων και ελάχιστες αποστάσεις από κατοικίες ή χώρους συνάθροισης του κοινού. 

Εξάλλου µε κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και του κατά περίπτωση 

αρµόδιου υπουργού, ύστερα από εισήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της αρµόδιας 

υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε και γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου, είναι δυνατόν 

να ορίζονται αντιθορυβικές ζώνες γύρω από υφιστάµενες περιοχές βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων, γύρω ή κατά µήκος χώρων όπου κινούνται µέσα µεταφοράς, ιδίως 

δρόµων, λιµανιών, αεροδροµίων, γύρω από αρχαιολογικούς χώρους ή γύρω από 

υφιστάµενες περιοχές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, γύρω ή κατά µήκος χώρων 

όπου κινούνται µέσα µεταφοράς, ιδίως δρόµων, λιµανιών, αεροδροµίων, γύρω από 

αρχαιολογικούς χώρους ή γύρω από χώρους κατοικίας, ανάπαυσης, νοσηλείας, 

εκπαίδευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Η απόφαση αυτή καθορίζει επίσης τα γεωγραφικά όρια της ζώνης, τα 

αντιθορυβικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να τηρούνται οι επιτρεπόµενοι 

φόρτοι θορύβου, τους υπόχρεους εφαρµογής των µέτρων, κριτήρια χωροθέτησης 

νέων εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων, όρους και προϋποθέσεις περαιτέρω 

ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων µέσα στην αντιθορυβική ζώνη και κάθε άλλη 

λεπτοµέρεια που έχει σχέση µε τον προορισµό της ζώνης. Η απόφαση αυτή βασίζεται 

σε ειδική µελέτη της οποίας οι προδιαγραφές καθορίζονται µε απόφαση του 

Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. Η εκπόνησή της γίνεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε ή άλλο φορέα του 

δηµόσιου τοµέα ή από τον οικείο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης.
15

 

                                                           
15

 Ευθυµιάτου - Πουλάκου Α., «Τουριστικό ∆ίκαιο». Εκδόσεις Σακκουλά Ν. Αντ., Αθήνα - Κοµοτηνή 

1994, σελ. 558 – 565. 
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8.1.3 Προστασία της φύσης και του τοπίου. 

 Αντικείµενα προστασίας και διατήρησης. 

 

Η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται, ώστε να 

διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η 

ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστηµάτων, καθώς και η πολυµορφία, η 

ιδιαιτερότητα και η µοναδικότητά τους. 

Αντικείµενα προστασίας και διατήρησης µπορούν να αποτελέσουν χερσαίες, 

υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και 

του τοπίου, λόγω της οικολογικής, γεωµορφολογικής, βιολογικής, επιστηµονικής ή 

αισθητικής σηµασίας τους. 

Οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αυτά µπορούν να χαρακτηρίζονται ως: 

• Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης. 

• Περιοχές προστασίας της φύσης. 

• Εθνικά Πάρκα. 

• Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστατευόµενα τοπία και στοιχεία 

του τοπίου. 

• Περιοχές οικοανάπτυξης. 

Αν για την προστασία και την διατήρηση των παραπάνω περιοχών, στοιχείων 

ή συνθηκών, επιβάλλεται παράλληλα η εφαρµογή ορισµένων µέτρων σε γειτονικές 

εκτάσεις, οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αυτά αποτελούν κεντρικό τµήµα µιας 

ευρύτερης περιοχής, στην οποία τα αναγκαία µέτρα προστασίας κλιµακώνονται κατά 

ζώνες. 

Τα παραπάνω αντικείµενα προστασίας και διατήρησης µε τις τυχόν ζώνες 

τους, διέπονται από κανονισµούς λειτουργίας και διαχείρισης, ή ειδικά σχέδια 

ανάπτυξης και διαχείρισης, όπου εξειδικεύονται τα αναγκαία µέτρα προστασίας, 

οργάνωσης και λειτουργίας και οι όροι και περιορισµοί άσκησης δραστηριοτήτων και 

εκτέλεσης έργων. 

Αντικείµενο προστασίας και διατήρησης αποτελούν επίσης τα είδη της 

αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας. 
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8.2 Κριτήρια, χαρακτηρισµοί και αρχές προστασίας. 

 

Τα χαρακτηριστικά των περιοχών, συνόλων ή στοιχείων που 

προαναφέρθηκαν, καθώς και οι αρχές προστασίας τους έχουν, σε γενικές γραµµές, ως 

εξής: 

1. Ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µε                          

εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήµατα, βιότοποι ή οικότοποι σπάνιων ή 

απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας, 

ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής σπανίων ή 

απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. 

2. Ως περιοχές προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µεγάλης 

οικολογικής ή βιολογικής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό 

περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ή επέµβαση που είναι δυνατόν να 

µεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. 

3. Ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτεταµένες χερσαίες, υδάτινες ή µικτού 

χαρακτήρα περιοχές, οι οποίες παραµένουν ανεπηρέαστες ή έχουν ελάχιστα 

επηρεαστεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται 

µεγάλος αριθµός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, 

γεωµορφολογικών και αισθητικών στοιχείων. 

 

Όταν το εθνικό πάρκο ή µεγάλο τµήµα του καταλαµβάνει η θαλάσσια περιοχή 

ή έκταση δασικού χαρακτήρα µπορεί να χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως θαλάσσιο 

πάρκο ή εθνικός δρυµός αντίστοιχα. 

Ο χαρακτηρισµός περιοχών ως εθνικών πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη 

της φυσικής κληρονοµιάς και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας ευρύτερων 

περιοχών  της χώρας, µε παράλληλη παροχή στο κοινό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

και φυσιολατρικών δυνατοτήτων. 

Για εκπλήρωση των σκοπών αυτών λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, ώστε 

οι περιοχές αυτές να προστατεύονται ικανοποιητικά τόσο από φυσικές αιτίες 

υποβάθµισης όσο και από ανθρώπινες ενέργειες, επεµβάσεις και δραστηριότητες. 

Στα εθνικά πάρκα επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και 

να ασκούνται δραστηριότητες, παραδοσιακού κύρια χαρακτήρα, µε τους όρους και 

περιορισµούς που καθορίζονται ειδικότερα από τον οικείο κανονισµό λειτουργίας και 

διαχείρισης. 
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Τα εθνικά πάρκα είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν περιοχές των παραπάνω 

περιπτώσεων 1 και 2. 

4. Ως προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά 

τµήµατα της φύσης ή µεµονωµένα δηµιουργήµατά της, που έχουν ιδιαίτερη 

επιστηµονική, οικολογική ή αισθητική αξία ή συµβάλουν στην διατήρηση των 

φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, 

συστάδες δέντρων και βράχων, καταρράκτες, σπηλιές, απολιθωµένα δάση. 

Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί που έχουν µνηµειακό χαρακτήρα, 

χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα µνηµεία της φύσης. Ως προστατευόµενα 

τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές µεγάλης αισθητικής και πολιτιστικής αξίας και 

εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συµβάλουν στην 

προστασία ή αποδοτικότητα φυσικών πόρων, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή 

ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Στα προστατευόµενα τοπία µπορεί να 

δίνονται, µε βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονοµασίες, όπως 

αισθητικό δάσος, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό ή βιοµηχανικό. 

5. Ως περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκτεταµένες περιοχές που 

µπορεί να περιλαµβάνουν χωριά ή οικισµούς, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτισµικών τους 

χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες για 

ανάπτυξη δυνατοτήτων που εναρµονίζονται µε την προστασία της φύσης και 

του τοπίου. Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται: 

α) Η προστασία και η βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτισµικών 

χαρακτηριστικών τους. 

β) Η ενίσχυση των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων, που µπορεί 

να επιτευχθεί και µε την ανανέωση και εκσυγχρονισµό των µεθόδων και 

των συνθηκών της τοπικής οικονοµίας. Στις περιοχές οικοανάπτυξης 

µπορούν να ασκούνται µικρής κλίµακας παραγωγικές δραστηριότητες, οι 

οποίες προσαρµόζονται στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική 

αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη του αγροτουρισµού µε 

χρησιµοποίηση αγροτικών κατοικιών, ξενώνων, κάµπινγκ και άλλων 

κατασκευών. Βιοµηχανικές δραστηριότητες είναι δυνατόν να 

επιτρέπονται, εφόσον ευνοούν την οικονοµική αναζωογόνηση των 

αγροτικών περιοχών και δεν προκαλούν υποβάθµιση του περιβάλλοντος 

ασυµβίβαστη µε το χαρακτήρα των περιοχών αυτών. 
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γ) Η εκπαίδευση και η µύηση του κοινού στους τρόπους και στις µεθόδους 

αρµονικής συνύπαρξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών 

διεργασιών. 

δ) Η ανάπλαση και η αναψυχή του κοινού. 

Οι παραπάνω σκοποί πραγµατοποιούνται µε βάση ειδικά σχέδια ανάπτυξης 

και διαχείρισης. 

Οι περιοχές οικοανάπτυξης είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν περιοχές των 

περιπτώσεων 1 και 2.
16

 

 

8.3 Έλεγχος Τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. 

 

Σε ορισµένες περιοχές της χώρας, η υπερβολική ανάπτυξη του τουρισµού 

οδήγησε σε καταστάσεις εξαιρετικά δυσάρεστες, όπως αδυναµία ανταπόκρισης της 

προσφοράς προς την ζήτηση, για διάφορους λόγους π.χ. ανεπαρκή ή ανύπαρκτα 

οδικά, υδροδοτικά  δίκτυα, όπως ακόµη, µόλυνση του περιβάλλοντος σε οριακά 

επίπεδα. 

Για να αποφευχθεί λοιπόν, η µεγαλύτερη αλλοίωση των κοινωνικών και 

φυσικών χαρακτηριστικών των περιοχών από την υπερσυγκέντρωση προσφοράς 

τουριστικών καταλυµάτων στις περιοχές αυτές, η ακόµη µεγαλύτερη επιβάρυνση των 

δικτύων υποδοµής τους και να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν αποσυµφόρησή τους, 

χαρακτηρίστηκαν αυτές ως κορεσµένες και απαγορεύτηκε για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα η επέκταση ή ανέγερση νέας τουριστικής εγκατάστασης. 

Οι περιοχές στις οποίες αποκλείστηκαν οι τουριστικές εγκαταστάσεις 

χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες.  

Στην α κατηγορία η απαγόρευση είναι απόλυτη. Στην β κατηγορία 

αποκλείονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις συνολικής δυναµικότητας άνω των εκατό 

κλινών, λόγω περιορισµένου κορεσµού από άποψη ξενοδοχειακών κλινών των 

περιοχών αυτών. 

Σηµαντικά συµβάλει στον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης και η νοµοθεσία 

που αφορά την χρήση γης. Αν και πολεοδοµική ουσιαστικά, καθορίζοντας τις 

περιοχές των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων και τις κατηγορίες χρήσεων αποκτά 

πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την σκοπιά της τουριστικής νοµοθεσίας από την 

                                                           
16

 Ευθυµιάτου - Πουλάκου Α., «Τουριστικό ∆ίκαιο». Εκδόσεις Σακκουλά Ν. Αντ., Αθήνα - Κοµοτηνή 

1994, σελ. 567 – 570. 
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στιγµή κυρίως που καθορίζει το περιεχόµενο των περιοχών αναψυχής. 

 

8.4  Περιοχές ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης. 

 

Ι) Έννοια. 

Με απόφαση του αρµόδιου Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας, ορισµένες 

περιοχές της χώρας χαρακτηρίστηκαν ως «Περιοχές Ελέγχου Τουριστικής 

Ανάπτυξης», µε σκοπό τον έλεγχο της τουριστικής ανάπτυξης και την ενθάρρυνση 

της ποιοτικής αναβάθµισης της τουριστικής προσφοράς των ανεπτυγµένων 

τουριστικών περιοχών της χώρας.  

 

Πρόκειται για: 

α) Ζώνες µε ανεπτυγµένη τουριστική υποδοµή και έντονη ζήτηση. 

β) Ζώνες µε ανεπτυγµένη τουριστική υποδοµή, ευαίσθητο φυσικό και 

δοµηµένο περιβάλλον και έντονη ζήτηση. 

γ) Ζώνες µε ανεπτυγµένη τουριστική υποδοµή και χαµηλή πληρότητα 

καταλυµάτων, ορισµένων µόνο λειτουργικών µορφών και τάξεων. 

Τµήµατα των περιοχών Τουριστικής Ανάπτυξης χαρακτηρίζονται 

«Κορεσµένες Τουριστικά Περιοχές». 

 

ΙΙ) Τουριστικά Κορεσµένες Περιοχές. 

Στις περιοχές για τις οποίες έχει θεσµοθετηθεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου 

(Ζ.Ο.Ε.) Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), ή ειδικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα µε τα 

οποία ορίζονται ζώνες τουριστικής χρήσης ισχύουν τα νοµοθετηµένα όρια των ζωνών 

αυτών, καθώς και οι λοιποί όροι που τυχόν προβλέπονται στα αντίστοιχα Π.∆ι/τα για 

την δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων στις ζώνες αυτές. 

Στις περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης (µε εξαίρεση τα τµήµατά τους 

που χαρακτηρίζονται κορεσµένα) επιτρέπεται µόνο η δηµιουργία νέων κύριων και 

βοηθητικών καταλυµάτων. 

Για τα τουριστικά καταλύµατα που επιτρέπονται στις περιοχές αυτές, ορίζεται 

υποχρεωτική ελάχιστη ή µέγιστη συνολική δυναµικότητα. Η επέκταση των µονάδων 

που λειτουργούν ήδη, επιτρέπετε µόνο: 

α) Για την δηµιουργία πρόσθετων κλινών (ή θέσεων) χωρίς υπέρβαση της 

µέγιστης συνολικής δυναµικότητας που τυχόν ορίζεται. 
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β) Για την συµπλήρωση των εξυπηρετήσεων που παρέχονται χωρίς προσθήκη 

νέων κλινών. 

Στα κορεσµένα τµήµατα των περιοχών αυτών που χαρακτηρίζονται 

«Κορεσµένες Τουριστικά Περιοχές», δεν επιτρέπεται, η δηµιουργία νέων κλινών ή 

προσθήκη κλινών ή υπνοδωµατίων ανεξάρτητα από τη λειτουργική µορφή, τάξη ή 

δυναµικότητα. 

Αντίθετα, επιτρέπεται και ενθαρρύνεται η δηµιουργία ή προσθήκη 

εγκαταστάσεων συµπλήρωσης των εξυπηρετήσεων που παρέχονται και, γενικά 

εγκαταστάσεων αναβάθµισης και εµπλουτισµού της τουριστικής προσφοράς, όπως 

π.χ. αίθουσες συνεδρίων, κολυµβητήρια, γήπεδα, κέντρα εστίασης και αναψυχής, 

κοινόχρηστες εγκαταστάσεις των µονάδων. 

8.5  Απαγορεύσεις. 

Στις περιοχές ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης, απαγορεύεται η δηµιουργία ή 

επέκταση κύριων ή βοηθητικών καταλυµάτων, εκτός από εκείνα που ρητά 

προβλέπονται από την σχετική υπουργική απόφαση. 

Κατά συνέπεια, απαγορεύεται και: 

α) Η µετατροπή υφιστάµενων κτιρίων σε τουριστικά καταλύµατα, εκτός από 

εκείνα των τάξεων ΑΑ΄ και Α΄. 

β) Η αναθεώρηση ή τροποποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων κυρίων και 

βοηθητικών καταλυµάτων που εγκρίθηκαν από τον ΕΟΤ, εκτός αν αυτή 

αφορά δωµάτια ΑΑ΄ και Α΄ τάξης, ή και κοινόχρηστους χώρους. 

γ) Η δηµιουργία ή επέκταση ενοικιαζόµενων δωµατίων, εκτός από εκείνα που 

ανήκουν στην τάξη Α΄. Όµως, δεν απαιτείται κατ’ ανάγκη η τήρηση του 

ορίου ελάχιστης δυναµικότητας που τυχόν ορίζεται, στις περιπτώσεις: 

1. Μετατροπής ήδη υφισταµένων κτιρίων σε τουριστικά καταλύµατα, 

κύρια και βοηθητικά, ΑΑ΄ και Α΄ τάξης. 

2. Επεκτάσεις κύριων και βοηθητικών καταλυµάτων ΑΑ΄ και Α΄ τάξης, 

που λειτουργούν νόµιµα µε τις άδειες του ΕΟΤ ή των αστυνοµικών 

αρχών, σύµφωνα µε τον νόµο. 

3. Αναβάθµιση της τάξης κύριων και βοηθητικών καταλυµάτων που 

λειτουργούν νόµιµα σε καταλύµατα ΑΑ΄ και Α΄ τάξης, εφόσον η 

αναβάθµιση αυτή είναι δυνατή, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

ΕΟΤ. 
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8.5.1 Εξαιρέσεις. 

Από τις παραπάνω ρυθµίσεις εξαιρούνται: 

α) Η µετατροπή παραδοσιακών κτισµάτων σε τουριστικά καταλύµατα, 

ανεξάρτητα από την λειτουργική µορφή, την τάξη ή την δυναµικότητα των 

καταλυµάτων αυτών. ∆εν υπάρχει, όµως, δυνατότητα επέκτασής τους µε 

προσθήκη κλινών σε νέα κτίσµατα. 

β) Επενδύσεις «µείζονος τουριστικής σηµασίας», που χαρακτηρίζονται έτσι 

µε απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και του υπουργού που εποπτεύει τον 

ΕΟΤ, σύµφωνα µε τεχνολογικά κριτήρια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα όρια 

ελάχιστης δυναµικότητας δεν απαιτούνται για τις τουριστικές επαύλεις. 

Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να δηµιουργούνται επαύλεις σε όλες τις 

Περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις σχετικές 

προδιαγραφές του ΕΟΤ. 

 

Ζώνες Τουρισµού – Αναψυχής. 

Με προεδρικό διάταγµα έχουν καθοριστεί σε κατηγορίες οι χρήσεις γης στις 

περιοχές των πολεοδοµικών σχεδίων καταρχήν, σύµφωνα µε την γενική πολεοδοµική 

λειτουργία τους. Στα πλαίσια της βασικής αυτής διάκρισης βλέπουµε την ειδική 

κατηγορία «τουρισµός-αναψυχή». 

Αφετέρου µέσα στις διακρίσεις σύµφωνα µε την ειδική πολεοδοµική 

λειτουργία τους έχουµε και τους ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες), τα 

εστιατόρια, τα αναψυκτήρια, τα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, τα ξενοδοχεία 

και τις υπόλοιπες τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως επίσης τους χώρους συνάθροισης 

κοινού, π.χ. θέατρα, κινηµατογράφους, αίθουσες συγκέντρωσης. 

Στη συνέχεια το Π.∆. προχωρεί στον καθορισµό του περιεχοµένου των 

κατηγοριών χρήσεων µε βάση την γενική πολεοδοµική λειτουργία τους. 

Όσον αφορά ειδικά το περιεχόµενο τουρισµού-αναψυχής, προβλέπει ότι στις 

συγκεκριµένες περιοχές επιτρέπονται µόνο: 

 

1. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. 

2. Κατοικίες. 

3. Εµπορικά καταστήµατα. 

4. Εστιατόρια. 

5. Αναψυκτήρια. 



 

 

70  

6. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής. 

7. Χώροι συνάθροισης κοινού. 

8. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες. 

9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 

10. Θρησκευτικοί χώροι. 

11. Κτίρια, γήπεδα στάθµευσης. 

12. Πρατήρια βενζίνης. 

13. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

14. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. 

Με το νόµο 2180/93 στις περιπτώσεις αυτές προστέθηκαν και οι ακόλουθες: 

15. Συνεδριακά κέντρα. 

16. Ελικοδρόµια. 

17. Καζίνα. 

18. Γήπεδα γκολφ. 

19. Τουριστικοί λιµένες.
17
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 Ευθυµιάτου - Πουλάκου Α., «Τουριστικό ∆ίκαιο». Εκδόσεις Σακκουλά Ν. Αντ., Αθήνα - Κοµοτηνή 

1994, σελ. 584 – 588. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 9 

9.1 Περιβαλλοντική νοµοθεσία 

 

Θεµέλιο λίθο της εθνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας αποτελεί το Άρθρο 24 

του Συντάγµατος που ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι «Η προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του 

καθενός». 

Ο βασικός νόµος για το περιβάλλον είναι ο 1650/1986 ο οποίος ορίζει την 

προστασία του περιβάλλοντος ως απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, ως 

άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας 

περιβάλλον µέσα στο οποίο προστατεύεται η υγεία και ευνοείται η ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του. 

Εκτός από τον νόµο 1650/1986, η εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία 

απαρτίζεται από πολλούς νόµους, υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα 

σε εθνικό επίπεδο. 

Παράλληλη η κοινοτική νοµοθεσία που δεσµεύει απόλυτα τη χώρα µας 

αποτελείται από οδηγίες και κανονισµούς που διέπουν κρίσιµα ζητήµατα όπως το 

δικαίωµα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, η ατµοσφαιρική ρύπανση 

οι υδατικοί πόροι, το φυσικό περιβάλλον, τα χηµικά, ο θόρυβος, τα απόβλητα και η 

βιοµηχανική ρύπανση. 

Όµως, η ύπαρξη νοµικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος δεν αρκεί, 

ιδιαίτερα όταν δεν εφαρµόζεται ή καταστρατηγείται είτε από τους αρµόδιους φορείς 

είτε από τους πολίτες».
18

 

Νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στην Ελλάδα. 

Οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ) είναι πολυάριθµες και καλύπτουν όλους τους τοµείς του 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως η ατµοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδατικών 

συστηµάτων, φυσικό περιβάλλον, προστασία πανίδας και χλωρίδας, φαινόµενο 

θερµοκηπίου, απορρίµµατα-τοξικά απόβλητα, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, 

περιβαλλοντική πολιτική, µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

                                                           
18

 http://www.wwf.gr/index.php?option=content&task=view&id=22 
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Η Ελλάδα έχει εναρµονίσει την Εθνική της νοµοθεσία µε τις οδηγίες  της ΕΕ, 

αλλά σε ορισµένες από αυτές, των τελευταίων χρόνων, δεν έχει επιτευχθεί η 

εναρµόνιση, αν και υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία εναρµόνισης που αποδέχονται 

η χώρες-µέλη (µε εξαιρέσει σε ορισµένες περιπτώσεις).  

Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι επιλογή ορισµένων Οδηγιών, αποφάσεων 

και νοµοθετηµάτων που αφορούν το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 

Ελλάδα. Η θεαµατική ταξινόµηση των νοµοθετικών /κανονιστικών διατάξεων είναι:  

1. Ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ατµοσφαιρική ρύπανση. 

2. Θόρυβος, ακουστικό περιβάλλον. 

3. Υδάτινο περιβάλλον, ρύπανση νερών. 

4. Φυσικό περιβάλλον, προστασία πανίδας και χλωρίδας. 

5. Χηµικές ουσίες, βιοµηχανικοί κίνδυνοι, βιοτεχνολογία. 

6. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντική πολιτική. 

 

9.2 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον, Ατµοσφαιρική Ρύπανση 

 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Κ.), Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα(Ε.Ο.Κ.), 

Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε.). 

 

70/220/ΕΚ: «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από 

καυσαέρια προερχόµενα από τα οχήµατα». 

75/716/ΕΟΚ: «Περιεκτικότητα θείου ορισµένων υγρών καυσίµων». 

82/884/ΕΟΚ: «Καθορισµός της οριακής τιµής του µολύβδου που περιέχεται 

στην ατµόσφαιρα». 

84/360/ΕΟΚ: Καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις (Κοινή Υπουργική Απόφαση, Κ.Υ.Α. 69269) 

5387/24.10.1990: κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 

85/203/ΕΟΚ: Προδιαγραφές ποιότητας αέρα για το διοξείδιο του αζώτου 

85/337/ΕΟΚ: Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των 

σχετικών µε την περιεκτικότητα της βενζίνης σε µόλυβδο (ΚΥΑ 

39254/1010/7.6.1988) 

85/337/ΕΟΚ: Για την εκτίµηση των επιπτώσεων σχεδίων δηµόσιων και 

ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΚΥΑ 69269/5387/24.10/1990 και 

ΚΥΑ75308/5512/2610/2.11.1990 συµµόρφωση µε 84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ). 
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Απόφαση. Συµβ. 86/277/ΕΟΚ για την µακροχρόνια χρηµατοδότηση του συλλογικού 

προγράµµατος µετρήσεων και αξιολόγησης της µεταφοράς αέριων ρύπων σε µεγάλη 

απόσταση στην Ευρώπη 

87/217/ΕΟΚ: Σχετικά µε την πρόληψη και την µείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από τον αµίαντο (ΚΥΑ 8243/1113/26.2.1991) 

88/76/ΕΟΚ: Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά 

µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρυπάνσεως του αέρα από τα αέρια που 

προέρχονται από τους κινητήρες οχηµάτων  (ΚΥΑ 81400/860/3.7.1991 Συµµόρφωση 

µε 88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ και 89/491/ΕΟΚ) και ΚΥΑ 

28433/2448/1992 συµµόρφωση µε 88/76/ΕΟΚ και άλλες οδηγίες που αφορούν µέτρα 

για τον περιορισµό αέριων ρύπων. Αποφ Συµβ.88/540/ΕΟΚ. 

 

Θόρυβος, Ακουστικό περιβάλλον  

Ευρωπαϊκή Ένωση 

80/51/ΕΟΚ: για περιορισµό του θορύβου που προκαλείται από υποηχητικά 

αεροσκάφη (τροπ.83/260/ΕΟΚ) εναρµόνιση: Π.∆. 457/1984. 

84/535/ΕΟΚ: Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών-µελών 

σχετικά µε το επιτρεπτό επίπεδο ηχητικής στάθµης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

συγκολλήσεως (τροπ.85/407/ΕΟΚ). 

86/662/ΕΟΚ :Για τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέµπουν οι οικιακές 

συσκευές 

 

9.3 Ελληνική νοµοθεσία /κανονισµοί 

 

Ν.1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 14). 

 

• ΚΥΑ 11733/22.5.1991: Μέτρα καταπολέµησης του θορύβου που 

εκπέµπεται κατά τις δοκιµές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή 

επισκευή συστηµάτων συναγερµού οχηµάτων. 

• ΚΥΑ 17252/20.5.1992: Καθορισµός δεικτών και ανωτάτων 

επιτρεπόµενων ορίων του θορύβου που προέρχεται από την 

κυκλοφορία σε ειδικά και συγκοινωνιακά έργα. 

• Π.∆. 1180/1981: Καθορισµός ορίων εκποµπών θορύβου από 
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βιοµηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις. 

 

Υδάτινο Περιβάλλον, Ρύπανση των νερών. 

• 73/404ΕΟΚ: Περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών 

για τα απορρυπαντικά (επίσης 82/242/ΕΟΚ και 86/94/ΕΟΚ) Απόφαση 

Συµβουλίου 75/437/ΕΟΚ που αναφέρεται στην πρόληψη της 

θαλάσσιας ρύπανσης από χερσαίες πηγές. 

• 76/160/ΕΟΚ: Περί της ποιότητας των υδάτων κολυµβήσεως. 

• 78/659/ΕΟΚ: Περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν 

ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για την διατήρηση της ζωής των 

ιχθύων. 

• 79/869/ΕΟΚ: Περί των µεθόδων µετρήσεως και περί της συχνότητας 

των δειγµατοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα 

οποία προορίζονται για την παραγωγή πόσιµου ύδατος. 

• 80/778/ΕΟΚ: Περί της ποιότητας ποσίµου νερού, 

Αποφ.Συµβ.84/132/ΕΟΚ Για το πρωτόκολλο που αφορά τις ειδικώς 

προστατευόµενες περιοχές της Μεσογείου. 

• 91/271/ΕΟΚ: Για την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων. 

• Οδηγία 1998/89ΕΚ σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης. 

• Κανονισµός 2099/915/ΕΕ «Επιτροπή ασφάλειας στην ναυτιλία και 

πρόσληψης της ρύπανσης από τα πλοία». 

Φυσικό περιβάλλον. 

• 79/409/ΕΟΚ: Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών (ΚΥΑ 

414985/29.11.1985, Μέτρα διαχείρισης της άγιας πτηνοπανίδας και τις 

τροποποιήσεις 81/854/ΕΟΚ , 91/244/ΕΟΚ) 

• Κανονισµός 82/72/ΕΟΚ Περί συνάψεως συµβάσεως διατηρήσεως της 

άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. 

• Κανονισµός 3529/86/ΕΟΚ Σχετικά µε την προστασία των δασών στην 

Κοινότητα από τις πυρκαγιές (και κανονισµός 525/87/ΕΟΚ). 

• Κανονισµός 3626/82/ΕΟΚ Εφαρµογή στην Κοινότητα της Σύµβασης 

για το διεθνές εµπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που 

απειλούνται µε εξαφάνιση. 
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• Αρ.11/1981/Εθν. Συµβ. Χωροταξίας και Περιβάλλοντος περί 

χαράξεως κατευθυντήριων γραµµών για την διατήρηση παράκτιων 

βιοτόπων και µέτρα προστασίας για ορισµένους από αυτούς. 

• Χηµικές ουσίες, βιοµηχανικοί κίνδυνοι, βιοτεχνολογία. 

• 67/548/ΕΟΚ: Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των 

επικίνδυνων ουσιών (η Οδηγία πλαίσιο συνοδεύτηκε µε άλλες, όπως 

69,81/ΕΟΚ,70/189/ΕΟ, 71/146, 75/406, 79/831 και πολυάριθµες 

τροποποιήσεις) {εναρµόνιση :Π>∆> 329/1983, ΚΥΑ 279/1985}. 

• 76/769/ΕΟΚ και 79/663: Περιορισµοί στην κυκλοφορία και χρήση 

µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων (εναρµόνιση Π.∆. 

445/1983-82/501/ΕΟΚ). Καθορισµός µέτρων και περιορισµών για την 

αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης που 

περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες (εναρµόνιση 

:ΚΥΑ 18187/272/24.2.1988 ). 

• 87/216/ΕΟΚ: Τροποποίηση της οδηγίας 82/501/ΕΟΚ (µε 

αυστηρότερες προδιαγραφές και αποθηκευµένες ποσότητες εύφλεκτων 

υλικών).  

• Απόφαση 89/425/ΕΟΚ Σχετικά µε την εξαγωγή ορισµένων χηµικών 

προϊόντων. 

• 91/155/ΕΟΚ: Για το σύστηµα της ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε 

επικίνδυνα παρασκευάσµατα. 

• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντική πολιτική. 

• 76/161/ΕΟΚ: Περί θεσπίσεως κοινής διαδικασίας για την σύνταξη και 

συνεχή ενηµέρωση καταλόγου πηγών πληροφορήσεως σχετικά µε το 

περιβάλλον µέσα στην Κοινότητα. 

• 85/338/ΕΟΚ: Για την έγκριση προγράµµατος εργασίας της Επιτροπής 

σχετικά µε ένα πειραµατικό σχέδιο για την συλλογή, το συντονισµό 

και η συναρµογή πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση του 

περιβάλλοντος. 

• 85/337/ΕΟΚ: για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων δηµοσίων 

και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990) 

κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισµός περιεχοµένου 
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Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σε συµµόρφωση 85/337/ΕΟΚ και 

84/360/ΕΟΚ που αφορά τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.  

• Απόφαση 86/234/ΕΟΚ Για την θέσπιση πολυετών προγραµµάτων 

έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα του περιβάλλοντος.  

• Απόφαση 86/479/ΕΟΚ σχετικά µε την σύσταση συµβουλευτικής 

επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος στις ζώνες που 

απειλούνται άµεσα. 

• Απόφαση αρ.466/20002/ΕΕ σχετικά µε την θέσπιση κοινοτικού 

προγράµµατος δράσης για την προαγωγή των µη κυβερνητικών 

οργανώσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως στον τοµέα της 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Οδηγία 2003/4/ΕΕ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 

πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 9/313/ΕΟΚ. 

 

Ελληνική νοµοθεσία /κανονισµοί.  

• ΚΥΑ 77921/1999 (ΦΕΚ343Β/1995) Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού 

στις ∆ηµόσιες Αρχές για πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον. 

• Νόµος 2742/1999 (ΦΕΚ207Α/7.10.1999) Χωροταξικός σχεδιασµός 

και Αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 http://www.wwf.gr/index.php?option=content&task=view&id=22 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η 

µελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που µπορεί να έχει η µη ελεγχόµενη 

ανάπτυξη του τουρισµού, καθώς και αν η τουριστική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική 

προστασία µπορούν να συµβαδίσουν. 

Σε µια εποχή αυξηµένης συνειδητοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων της 

µόλυνσης του πλανήτη, ο τουρισµός θεωρείται ένας από τους κύριους ενόχους. Ο 

ανεξέλεγκτος  τουρισµός δεν αποτελεί µια φιλική προς το περιβάλλον βιοµηχανία-και 

σε αυτό συµβάλουν οι µεταφορές, η τοπική υπερανάπτυξη και η εξάντληση των 

φυσικών πόρων.  

Τα διεθνή συνέδρια που εστιάζουν σε αυτό το θέµα έχουν διατυπώσει αρκετές 

προτάσεις, που συχνά συνοψίζονται µε τον όρο «Περιβαλλοντικός Τουρισµός» και 

αναφέρονται σε όρους όπως ο εναλλακτικός τουρισµός (φυσιολατρία και 

παρατήρηση της άγριας ζωής), ο οικολογικός τουρισµός (προαγωγή και προστασία 

φυσικού κάλους από τον µαζικό τουρισµό και την υπερανάπτυξη) και ο 

αγροτουρισµός (εκπαιδευτικές εκδροµές στην ύπαιθρο και επιµόρφωση του 

αγροτικού πληθυσµού). Η θεωρία υιοθετείται εύκολα –οι τουριστικοί πράκτορες, οι 

τοπικές επιχειρήσεις και οι επισκέπτες εκτιµούν και σέβονται τα πολιτιστικά και 

φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται-όµως υπάρχουν 

δυσκολίες στην πρακτική εφαρµογή της. 

Ο τουρισµός είναι ένας παράγοντας ο οποίος έχει τις παρενέργειες και τα 

ελαττώµατά του και αν µείνει ανεξέλεγκτος µπορεί να προκαλέσει σοβαρές και 

καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και στο κοινωνικό σύνολο. Όλοι µας 

έχουµε συνειδητοποιήσει την ανάγκη της τουριστικής ανάπτυξης και τα µεγάλα 

οικονοµικά, και όχι µόνο, οφέλη που αναµένει η κάθε χώρα από τον τουρισµό. ∆εν 

έχουµε κατανοήσει όµως ακόµη επαρκώς τι συνεπάγεται για το περιβάλλον και τον 

τρόπο ζωής µας η ανοργάνωτη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισµού. 

Το υγιεινό και αισθητικό περιβάλλον αποτελεί την δυναµική αγορά του 

µέλλοντος και η ανάπτυξη του τουρισµού της χώρας µας οφείλεται κυριαρχικά στο 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της. Αυτό σηµαίνει ότι η ελλιπής προσοχή και η 

καταστροφή αυτού του περιβάλλοντος θα αποµάκρυνε τους ξένους και θα στερούσε 

από την χώρα µας σηµαντικά πλεονεκτήµατα. 

Για να συνεχίσουµε λοιπόν να ζούµε σε ένα υγιεινό και αισθητικό περιβάλλον 

εµείς και οι επόµενες γενιές, ανεξάρτητα από την ανάπτυξη της τουριστικής 
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δραστηριότητας που είναι αναµφισβήτητα ένας από τους πιο σηµαντικούς 

παράγοντες της χώρας µας, πρέπει το Κράτος, οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί και η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση να παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα και να θεσπίζουν νόµους οι οποίοι 

να έχουν πρωταρχικό σκοπό τους την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος και την 

υγιή ανάπτυξη του τουρισµού. 

Ο κάθε άνθρωπος σαν άτοµο αλλά και σαν κοινωνικό σύνολο πρέπει να 

κατανοήσει ότι ο τουρισµός έχει αναµφισβήτητα σηµαντικά οικονοµικά και 

κοινωνικά οφέλη για µια χώρα αλλά χωρίς ένα υγιές και προσεγµένο περιβάλλον 

µειώνεται δραµατικά η τουριστική δραστηριότητα και κατά συνέπεια αν ζει σε ένα 

ανύπαρκτο και µολυσµένο περιβάλλον, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στον τρόπο 

διαβίωσης του αλλά και του κοινωνικού συνόλου. 

Άρα το πρώτο µέληµα του κράτους, της κάθε κοινωνίας και του κάθε 

ανθρώπου είναι πρώτα η περιβαλλοντική προστασία και έπειτα η ελεγχόµενη και 

προσεγµένη τουριστική ανάπτυξη έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία και σωστή 

λειτουργία µεταξύ αυτών των δύο πολύ σηµαντικών παραγόντων.         
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