
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ; 

Ο UNWTO ορίζει τον αειφόρο τουρισμό ως «τουρισμό που λαμβάνει πλήρως υπόψη το παρόν και 

το μέλλον τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες 

των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής» 

Μια βιώσιμη προσέγγιση περιλαμβάνει ουσιαστικά την αναγνώριση ότι, ενώ ο τουρισμός μπορεί 

να προσφέρει πολλά οφέλη, δημιουργεί επίσης βάρη που αν δεν αναγνωριστούν και δεν 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τοποθετούν τους προορισμούς και το μέλλον τους σε Κίνδυνο. 

Ως εκ τούτου, οι πρακτικές αειφόρου τουρισμού αφορούν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη 

διαχείριση του τουρισμού με τρόπο που διασφαλίζει ότι: 

• Οι αρνητικές επιπτώσεις αντιμετωπίζονται και ελαχιστοποιούνται, και τα καθαρά ωφελεί που 

δημιουργεί ο τουρισμός βελτιώνουν το τόπο και τους ανθρώπους του. 

• Διατηρούνται οι φυσικοί πόροι και προστατεύεται η βιοποικιλότητα. 

• Οι πολιτιστικές παραδόσεις και η κληρονομιά γίνονται σεβαστές, γιορτάζονται και διατηρούνται. 

• Ενισχύονται οι τοπικές οικονομίες και τα μέσα διαβίωσης. 

• Η ευημερία και η ποιότητα ζωής των κοινοτήτων βελτιώνονται και συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων για τον τουρισμό. 

Ο αειφόρος τουρισμός δεν είναι ένα προϊόν, μια θέση, μια πρόταση αγοράς ή ακόμα και μια 

«μορφή» τουρισμού – όλα τα είδη τουρισμού μπορούν να γίνουν πιο βιώσιμα. Ούτε υποδηλώνει 

ένα συγκεκριμένο επίπεδο πολυτέλειας ή (αν και αναμφισβήτητα προσφέρει καλύτερη εμπειρία 

επισκεπτών). 

Είναι σημαντικό ότι η βιωσιμότητα είναι μια διαδικασία και όχι ένας στόχος – υπάρχουν πάντα 

περισσότερα να επιτευχθούν. Μπορεί να είναι χρήσιμο να σκεφτόμαστε τη βιωσιμότητα ως έναν 

«φακό» μέσα από τον οποίο βλέπουμε όλες τις τουριστικές δραστηριότητες, με συνέπεια 

βεβαιωθείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο δομείται και παραδίδεται ενισχύει παρά μειώνει τους 

προορισμούς καθώς μέρη για να ζήσετε, να εργαστείτε, να επισκεφθείτε και να απολαύσετε. Όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία ενός βιώσιμου 

προορισμού: 

• Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής: με τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί 

να εφαρμοστεί ο βιώσιμος τουρισμός σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

• Διαχειριστές τουρισμού και προορισμών: με τη δημιουργία μοντέλων τουρισμού που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες 

και τις προτεραιότητες του τόπου και των ανθρώπων του, καθώς και με τον εντοπισμό και τον 

υπολογισμό του κόστους του τουρισμού 

ανάπτυξη καθώς και τα οφέλη που προορίζεται να δημιουργήσει· 

• Τουριστικοί φορείς: αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους 

και προσδιορίζοντας 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στους προορισμούς, τις οικονομίες 

τους, το περιβάλλον και κοινότητες· 

• Τοπικοί κάτοικοι και κοινότητες: συμμετέχοντας ενεργά στις αποφάσεις σχετικά με το εάν και το 

πώς να αναπτύξουν τον τουρισμό στους τόπους όπου ζουν· 



• Επισκέπτες: κάνοντας επιλογές που ωφελούν τα μέρη που επισκέπτονται μέσω της υπεύθυνης 

συμπεριφοράς, της υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, της αγοράς τοπικών προϊόντων, του 

σεβασμού της τοπικής κουλτούρας και της φροντίδας στο περιβάλλον. 

Όρος Ορισμός 

Βιώσιμος 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο αειφόρος τουρισμός στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών και τη 
μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων του τουρισμού στο περιβάλλον, στην 
κοινωνία και στην οικονομία 
 

Υπεύθυνος 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Στοχεύει να φτιάξει καλύτερα τα μέρη που ζουν και επισκέπτονται άνθρωποι 
και επικεντρώνεται στην ανάγκη ανάληψης ευθύνης για τις επιπτώσεις της 
τουριστικής δραστηριότητας. 
 

Οικοτουρισμός Υπεύθυνα ταξίδια σε προστατευόμενες περιβαλλοντικά φυσικές περιοχές που 
συντηρούν την ευημερία των κατοίκων της περιοχής και περιλαμβάνει και 
εκπαίδευση. 
 

Αναγεννητικός 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Αυτή η πιο πρόσφατη και εξελισσόμενη προσέγγιση τοποθετεί τον τουρισμό ως 
αναπόσπαστο μέρος ενός «ζωντανού, δικτυωμένου συστήματος». Ο στόχος δεν 
είναι μόνο να «κάνουμε λιγότερο κακό», αλλά να αναζωογονήσει και να θρέψει 
χτίζοντας «οικονομίες και κοινότητες που ευημερούν και που επιτρέπουν στον 
πλανήτη να ευημερήσει επίσης». 
 

Πράσινος 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Γενικά θεωρείται ότι σημαίνει τουριστική δραστηριότητα που λειτουργεί σε ένα 
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. 
 

Ηθικός 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Μια μορφή τουρισμού που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ενθαρρύνει τόσο την 
τουριστική βιομηχανία και τους  τουρίστες να εξετάσουν τις ηθικές συνέπειες 
των πράξεων τους και να αποφύγουν συμμετοχή σε δραστηριότητες που 
συμβάλλουν σε ηθικές καταχρήσεις σε τουριστικούς προορισμούς. 
 

Κοινότητα 
με βάση 
τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Τουριστικές εμπειρίες που φιλοξενούνται και διαχειρίζονται ή/και ανήκουν σε 
τοπικές κοινότητες που παράγουν άμεσα οικονομικά οφέλη και είναι βιώσιμα 
και υπεύθυνα, επιτρέποντας στους επισκέπτες να μάθουν για την τοπική 
κουλτούρα και τον τρόπο ζωής και τις κοινότητες να δημιουργήσουν 
κατέχουν μικρής κλίμακας αυτοδιαχειριζόμενη επιχείρηση και βελτιώνουν τις 
συνθήκες διαβίωσής τους χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον. Μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες όχι για κέρδος αλλά που έχουν 
σχεδιαστεί για να προσφέρουν οφέλη σε τοπικό επίπεδο. 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Φύσης 

Τουρισμός βασισμένος στα φυσικά αξιοθέατα μιας περιοχής, που αποτελείται 
από υπεύθυνα ταξίδια για να γνωρίσουν τις φυσικές περιοχές και το τοπίο, τη 
χλωρίδα και την πανίδα, προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας την 
ποιότητα ζωής των ντόπιων. 

 

Γιώργος Μωυσή  
Hospitality and Tourism Director  
Mansystems Business Consultant Ltd 
Μέλος ΣΕΣΕΚ 
 


