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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

      Στα πλαίσια του ενδιαφέροντος για την αειφόρο ανάπτυξη, παρατηρείται στροφή από 

τις εντατικές μορφές τουρισμού (μαζικός τουρισμός), σε περισσότερο ήπιες μορφές 

τουρισμού, όπως είναι ο οικοτουρισμός. Όλες οι εννοιολογικές προσεγγίσεις αναφέρονται 

στην προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού  περιβάλλοντος, στην προώθηση της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στην ευαισθητοποίηση τόσο των τουριστών όσο και των 

τοπικών κοινωνιών.  

      Στην πρώτη ενότητα της εργασίας, θα παρουσιαστεί η εννοιολογική προσέγγιση του 

τουρισμού, καθώς και την αναπτυξιακή διάστασή του.  Έννοια τουρισμού, κύριες 

διαστάσεις τουρισμού(Οικονομικοκοινωνική διάσταση) και τις κύριες συνιστώσες της 

τουριστικής αγοράς(Προσφορά-ζήτηση).  

Στην δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται τρείς βασικές παράμετροι που , κατά την άποψή 

μου, διαμορφώνουν το προφίλ του οικοτουρισμού.  

Α)Η δυναμική του οικοτουρισμού 

Β)Χαρακτηριστικά, αρχές και στόχοι της οικοτουριστικής ανάπτυξης.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Βασικές έννοιες του τουρισμού 

 

Εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού 

    Το ‘ταξίδι’ δεν αποτελεί μια πρόσφατη δραστηριότητα του βιομηχανικού πολιτισμού 

μας.  Ακολούθησε τη εξέλιξη και τις μεταβολές της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια των 

τελευταίων χιλιετηρίδων.  

     Στις μέρες μας φαίνεται να έχει αποκτήσει μια διαφορετική διάσταση σχέση με την 

θρησκευτική, εμπορική ή ακόμη και την πολεμική των μετακινήσεων της αρχαιότητας 

και του μεσαίωνα.  

     Το ‘ταξίδι’ αρχίζει να ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη δραστηριότητα.  Τον 

τουρισμό, ο οποίος αρχίζει να οριοθετείται, εννοιολογικά στις χώρες της Δ.  Ευρώπης 

στις αρχές του 19
ου

 αιώνα.  

      Ο τουρισμός, σήμερα,  αποτελεί ένα φαινόμενο, αυτοδύναμο, συνώνυμο της 

ευμάρειας, της κατανάλωσης και του ελεύθερου χρόνου. Η ενηλικίωσή του, στα μέσα της 

δεκαετίας του ’50, αντιπροσωπεύει έναν τομέα της οικονομίας, δυναμικό, που 

παρουσιάζει την ταχύτερη ανάπτυξη. Το 1999, οι διεθνείς τουρίστες, έφτασαν τα 627, 2 

εκατ. άτομα, δηλαδή έχουμε μια αύξηση κατά 25 φορές στο διάστημα των τελευταίων 48 

ετών. Οι συναλλαγματικές εισπράξεις του, αυξήθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς. Τα 446, 8 

δις.  δολάρια, αντιπροσωπεύουν 211, 8 του 1950.  

 

Ιστορική εξέλιξη του τουρισμού 

    Ο τουρισμός, παρ’ όλο που στηρίχτηκε από την αρχαιότητα έως σήμερα στον 

ελεύθερο χρόνο και την μετακίνηση, εντούτοις παρουσίασε διαχρονικά μια μορφολογική 

εξέλιξη και μια διευρυμένη χωρικά διάρθρωση.  

     Στην αρχαία Ελλάδα και στην Ρώμη, ο ελεύθερος χρόνος απεικόνιζε την προέλευση 

και την τάξη των πολιτών που ήταν ελεύθεροι και οικονομικά εύποροι, απαλλαγμένοι 

από κάθε εξαναγκαστική απασχόληση. Μπορούμε να αναφέρουμε τις μετακινήσεις στην 

τότε γνωστή Αίγυπτο αρχαίων Ελλήνων, αλλά και αργότερα Ρωμαίων, για να 

παρευρεθούν σε αθλητικούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις, εορτές. Κατά την περίοδο 

αυτή, η φιλοξενία είχε την ισχύ νόμου.  

     Στον Μεσαίωνα, δύο μορφές τουρισμού επικρατούν: 



α.   ο πανεπιστημιακός τουρισμός. Αυτός εμφανίζεται ιδιαίτερα ανεπτυγμένος γύρω 

από τα πανεπιστήμια της Δ. Ευρώπης, όπως το Παρίσι το Μονπελιέ, την Οξφόρδη, το 

Κέμπριτζ κ. ά.  

β.   ο τουρισμός των μεγάλων θρησκευτικών γεγονότων και εορτών. Στα τέλη του 

Μεσαίωνα,  η ελβετική και η γερμανική ξενοδοχεία έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη, χάρη 

στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν, ενώ στη Γαλλία η γαστρονομία 

συμβάλει στην μεγάλη εξειδίκευση του ξενοδοχειακού προϊόντος συνδυάζοντας  

κατ’αυτό τον τρόπο την παραμονή με την ψυχαγωγία.   

 

     Κατά την διάρκεια της Αναγέννησης, ο τουρισμός εμπλουτίζεται με νέα κινη- 

τρα, καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν με σκοπό την ευχαρίστηση καθώς και από την 

λεγόμενη «διανοουμενίστικη περιέργεια».  

     Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μετακινήσεων των Άγγλων ευγενών, δημιουργούνται 

στην Γαλλία δύο ειδών περιηγήσεις. Η μικρή περιήγηση που περιλάμβανε το Παρίση και 

η μακρά, που συμπεριλάμβανε Βουργουνδία και την νοτιοανατολική Γαλλία.  

     Το 1800 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η λέξη tourist, για να χαρακτηρίσει τα 

άτομα που συμμετείχαν στην μακρά περιήγηση. Το 1811 πρωτοεμφανίζεται η λέξη 

tourism, για να δηλώσει και επεξηγήσει την πρακτική του tourist να ταξιδεύει από 

ευχαρίστηση.  

     Το 1850 τα χαρακτηριστικά του τουρίστα μεταβάλλονται, μετά την ανακάλυψη και 

την εξάπλωση του σιδηροδρόμου. Παράλληλα στα τέλη του αιώνα, παρατηρείται η ανά- 

πτυξη των ξενοδοχείων πολυτελείας Grand Hotel της Ρώμης, Ritz στο Παρίσι και Carton 

στο Λονδίνο.  

     Στις αρχές του 20
ου

, το τουριστικό φαινόμενο μεταβάλλεται. Σ’αυτό συμβάλλουν οι 

παρακάτω λόγοι: 

 Η οικονομική συγκυρία της περιόδου 1905-1914 

 Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, όπου οι αριστοκράτες και μονάρχες της κεντρικής 

και κυρίως της Αν. Ευρώπης, εξαφανίζονται.  

 Οι πληθωριστικές τάσεις που αφανίζουν ολοκληρωτικά εισοδηματίες, που αποτε- 

       λούν  την κοινωνία του τουρισμού του περασμένου αιώνα.  

  Η οικονομική κρίση του 1929, που καταστρέφει οριστικά τον αριστοκρατικό του- 

       ρισμό.   

 

Μαζικοποίηση του τουρισμού.  

Στις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, η μορφολογία των μετακινήσεων διαφοροποι- 



είται.  Γίνεται ο εκδημοκρατισμός των διακοπών.  

     Οι παράγοντες που συμβάλλουν, είναι: 

α. .  Οι τουριστικοί οδηγοί 

β.   Ο πολλαπλασιασμός των ταξιδιωτικών οργανώσεων 

γ.    Η δημιουργία τουριστικής νομοθεσίας.  

δ.    Η αύξηση του εισοδήματος.  

ε.    Η αύξηση εισοδήματος και ελεύθερου χρόνου.  

στ.  Η ανάπτυξη των Μ. Μ. Μ.  

ζ.    Πτήσεις charters.  

 

Τουριστική αγορά. Προσφορά και ζήτηση 

     Ως τουριστική αγορά, εννοείται ένα  δίκτυο εμπορικών σχέσεων και συναλλαγών 

μεταξύ πελατών(τουριστών) και πωλητών τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.  

     Η ζήτηση και η προσφορά, αποτελούν τις δύο κύριες συνιστώσες της τουριστικής  

αγοράς. Τα διάφορα τουριστικά προϊόντα(Ξενοδοχεία,  καταλύματα ), διατίθενται και 

πωλούνται σε συγκεκριμένους χώρους της αγοράς, σε ορισμένες χρονικές περιόδους και 

από διάφορους παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας(Tour operators, Τουριστικούς  

πράκτορες κ. ά).  

     Η τουριστική ζήτηση, αναφέρεται στην προθυμία και ικανότητα των καταναλωτών  

να πληρώσουν σε συγκεκριμένες δαπάνες για την αγορά και κατανάλωση τουριστικών 

προϊόντων, που προσφέρονται από την τουριστική βιομηχανία.   

     Οι δύο βασικές πήγες της τουριστικής ζήτησης σε μια χώρα είναι οι ντόπιοι(εσωτερι- 

κός τουρισμός) και οι ξένοι τουρίστες. Η τουριστική ζήτηση διαμορφώνεται από διάφο- 

ρους παράγοντες. Οικονομικούς(εισόδημα, κόστος τουριστικού πακέτου). Κοινωνικούς  

(εργασία, ελεύθερος χρόνος). Ψυχολογικούς(κίνητρα).  

     Η ζήτηση μεταβάλλεται και διαφοροποιείται συνεχώς.  

     Η τουριστική προσφορά, αναφέρεται στην ποσότητα, ποικιλία, αλλά και στην ποιότη- 

τα των τουριστικών προϊόντων, που προσφέρονται στην τουριστική αγορά. Ως κύριοι πα- 

ράγοντες διαμόρφωσης της προσφοράς θεωρούνται: 

Το μέγεθος, η ποικιλία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας(φυσικοί πόροι, πολι 

τιστικοί πόροι).  

 Τα επενδεδυμένα κεφάλαια για έργα υποδομής, τόσο στον ξενοδοχειακό τομέα, 

όσο και σε υποδομές  δημόσιων έργων για διαμόρφωση ελκυστικού προορισμού. 

 Τα οργανωτικά σχήματα του τουριστικού σχεδιασμού Δημόσιων και Ιδιωτικών  



Φορέων για περισσότερη αποτελεσματικότητα  για μια ολοκληρωμένη τουριστική  

εμπειρία.  

             Τα δημιουργηθέντα τουριστικά πρότυπα στην χώρα μας, από γεννήσεως του 

τουρισμού μέχρι και σήμερα, ανάπτυξης, αναφέρονται στον μαζικό τουρισμό 

διακοπών.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ   

  Εννοιολογικό πλαίσιο του οικοτουρισμού  

      Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί από την επιτροπή Bruntland για την αειφόρο 

ανάπτυξη, αυτή ορίζεται ως:Ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χω- 

ρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν  τις δικές     

τους.  

     Ας δούμε πρώτα, πριν πούμε οτιδήποτε για τον οικοτουρισμό, περιγραφές και ορισμούς 

σχετικά με διαδικασίες ανάπτυξης του οικοτουρισμού.  

 Οικολογία και οικοσυστήματα 

 Εναλλακτικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη 

 Σχέση τουρισμού και περιβάλλοντος.  

          α) Οικοσύστημα.  Θεωρείται ένα σύστημα εντός του οποίου διάφοροι οργανισμοί 

(φυτά και ζώα) αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και γενικότερα με το περιβάλλον που ζούν και 

αναπτύσσονται ζωντανό μέρος ενός οικοσυστήματος καλείται βιοκοινότητα, ενώ το 

αδρανές βιότοπος.  

      Οικολογία. .  Είναι η επιστήμη που διερευνά τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις 

φυτικών και ζωικών ειδών με το περιβάλλον τους.  

     β)Εναλλακτικός και αειφόρος τουρισμός.  «Η διαρκής και ισόρροπη ανάπτυξη», «η 

βιώσιμη ανάπτυξη», «οι βιώσιμες μορφές τουρισμού» είναι έννοιες που χρησιμοποιούνται 

τελευταία πολύ συχνά . Η βιωσιμότητα προσεγγίζεται ως μια διαδικασία μεγιστοποίησης 

και ρύθμισης όλων των στοιχείων ενός αναπτυξιακού συστήματος(παραγωγικού, κοινωνι- 

κού), που συμπεριλαμβάνεται και ο τουρισμός, που το σύστημα στο σύνολό του βρίσκεται 

σε κατάσταση ισορροπίας, χωρίς ένα από τα στοιχεία του να απορυθμίζεται ή να αναπτύσ- 

σεται σε βάρος των άλλων.  

     Εναλλακτικός τουρισμός, είναι ο γενικός όρος που αναφέρεται μορφές τουρισμού 

εκτός του μαζικού, οι οποίες επιδιώκουν την αποφυγή αρνητικών και την δημιουργία 

θετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

     Κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας είναι :ι)μικρής κλίμακας και ελεγχόμενη ανάπτυξη,  



ιι)ποικιλία δραστηριοτήτων ήπιας δράσης, ιιι)έμφαση στην απόκτηση θετικών εμπειριών 

για τις τοπικές κουλτούρες και διατήρηση παραδοσιακών αξιών.  

 

γ) Η σχέση τουρισμού με το περιβάλλον, έχει πολλά προβλήματα.  

Σε ένα γενικό επίπεδο συζητούνται τα κύρια προβλήματα που παρατηρούνται από τον 

τουρισμό. Τέτοια είναι: Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στις περιοχές υποδοχής, 

αύξηση θορύβου, μείωση υδάτινων πόρων, κυκλοφορικό πρόβλημα κ. ά. 

 

Εννοιολογικές προσεγγίσεις στον οικοτουρισμό 

     Τα κριτήρια για να προσδιοριστεί ο οικοτουρισμός, χωρίς να κάνουμε λάθος και να 

έχουμε αποκλίσεις από τα διεθνή πρότυπα είναι: 

Τα κριτήρια αειφορίας, που καλύπτουν ορισμένες αναπτυξιακές διαστάσεις. Τέτοια είναι: 

ι) περιβαλλοντική ανάγκη αποφυγής ή ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από τις δραστηριότητες των οικοτουριστών, ιι)κοινωνικές: αποφυγή αρνητικών 

επιδράσεων. ιιι)πολιτιστικές :αποφυγή επιζήμιων επιδράσεων από τους επισκέπτες και 

στην διαμόρφωση και υπεύθυνης συμπεριφοράς για να μην αλλάξει η τοπική κουλτούρα, 

ιν)οικονομική: διαμόρφωση επιπέδων οικονομικής απόδοσης ικανών να καλύψουν το 

κόστος οικοτουριστικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στο εισόδημα του τοπικού πληθυσμού, 

χωρίς μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος 

 Κριτήρια επιμορφωτικά-εκπαιδευτικά, αναφέρονται σε εκείνα που καλύπτουν τα 

στοιχεία των επιμορφωτικών εισροών , όπως προγράμματα, μέτρα κ. ά. , που συμβάλουν 

στην κατανόηση, από τους οικοτουρίστες κυρίως, αλλά και τους ντόπιους, την λειτουργία 

και την αξία του φυσικού πλούτου.  

 Κριτήρια τοπικής συμμετοχής, που αναφέρεται στην συμμετοχή τοπικών 

κοινωνιών στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην διαχείριση των οικοτουριστικών 

δραστηριοτήτων.  

     Έτσι βάζοντας αυτά τα κριτήρια μπορούμε να ορίσουμε τον  οικοτουρισμό ως: 

Μια υπεύθυνη, περιβαλλοντικά, ταξιδιωτική δραστηριότητα σε σχετικά άθικτες φυσικές 

περιοχές, με στόχο την απόλαυση, γνωριμία των φυσικών, αλλά και στων ενταγμένων στο 

φυσικό περιβάλλον αγαθών.  

Δραστηριότητες στον οικοτουρισμό 

     Οι δραστηριότητες, στον οικοτουρισμό παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, σε ένα ευρύ 

φάσμα περιβαλλοντικών πόρων. Αποκομίζοντας εμπειρίες για τους οικοτουρίστες,   

βασισμένες στα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Διακρίνονται σε: 



- Άμεσες εμπειρίες, που είναι σχετικές με την ενεργό συμμετοχή του σε διάφορες 

δραστηριότητες ή και σε πολιτιστικά δρώμενα  

- Έμμεσες εμπειρίες, όπως είναι η φωτογράφηση, η παρατήρηση βιοτόπων και 

αποδημητικών πουλιών, φυτών. Είναι εμπειρίες κυρίως αισθητικής μορφής. 

Μορφές οικοτουρισμού 

     Αυτές έχουν άμεση συνάρτηση με το σε ποιο μέρος αναπτύσσονται. Αν είναι ορεινός  

προορισμός, νησιωτικός, ακατοίκητες περιοχές, παραδοσιακοί οικισμοί, παραγωγικές 

δραστηριότητες ντόπιων πληθυσμών, πολιτιστικά δρώμενα.  

      Έχουμε λοιπόν: 1) ταξίδια περιπέτειας, 2)μορφωτικά ταξίδια(φωτογράφηση - 

παρατήρηση), ταξίδια υπαίθριας αναψυχής και ήπιων δραστηριοτήτων, 4)ταξίδια 

βασισμένα στα ανθρωπιστικά κίνητρα, γνωριμία πολιτισμών, 5)ανανεωτικά ταξίδια 

(προσωπική ανάτασης) και τα Αγροτουριστικά ταξίδια 

.     Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ των οικοτουριστών.  

Α) Σε δραστήριους-γυμνασμένους, ηλικίας 25-35 ετών. Περιπέτειας οικοτουρίστες.  

Β)Ήπιους-ήρεμους, ηλικίας από 40 και πάνω χωρίς να αποκλείσουμε μικρότερης ηλικίας 

Γ)Ειδικούς-γνώστες αναζητούν την γνώση, διότι έχουν γνώσεις σε πολλά.  

    Όλοι οι οικοτουρίστες έχουν κοινά χαρακτηριστικά:ι)περιβαλλοντική ηθική, 

ιι)προθυμία για προστασία περιβάλλοντος, ιιι)έχουν εσωτερικά κίνητρα, ιν)προσδωκούν 

επιμόρφωση και τέλος δεν έχουν εγωισμό.  

 

Αρχές και στόχοι οικοτουρισμού 

     Συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων θα πρέπει να πρα- 

τοποιείται  η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, έχουν προταθεί από ορισμένους συγγραφείς,  

στα πλαίσια διεθνών συμποσίων για τον οικοτουρισμό και την προστασία των φυσικών 

πόρων(Κusler 1991, Moore 1991), διεθνών οργανισμών, και οικοτουριστικών εταιρειών.  

    Ειδικότερα ο Wight(1994), αναφέρει ορισμένες αρχές ανάπτυξης.  

 Δεν υποβαθμίζουν τους πόρους και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις με τρόπο πε- 

          ριβαλλοντικά σωστό, αναγνώριση ορίων και σωστή διαχείριση.  

 Διαμόρφωση και προσφορά μακροπρόθεσμων ωφελειών.  

 Προσφορά άμεσων και πρωτόγνωρων εμπειριών.  

 Προαγωγή και κατανόηση των εγγενών αξιών των περιβαλλοντικών πόρων, ηθική 

υπευθυνότητα και σωστή συμπεριφορά.  

Στόχοι που επιδιώκονται είναι: 

1) Παροχή οικονομικο-κοινωνικών ωφελειών στις τοπικές κοινότητες 



2) Προαγωγή προστασίας περιβάλλοντος.  

3) Παροχή και εξασφάλιση υπηρεσιών περιβαλλοντικής εκπ/σης.  

4) Προαγωγή και παροχή υψηλών υπηρεσιών στους επισκέπτες.  

5) Ανάπτυξη-Διαχείριση, τοπικών αγαθών και πόρων.  

 

 Οικοτουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη 

     Βασικές αναπτυξιακές σχέσεις οικοτουρισμού και αειφορίας 

                   

                             ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

                              

 

 

 

         ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟ 

     Σε ένα στρατηγικό σχέδιο οικοτουριστικής διαχείρισης θα πρέπει να βασιστούμε σε 

μια σειρά αλληλεξαρτημένων μέτρων πολιτικής με σκοπό τον σεβασμό των περιβαλλο- 

ντικών αξιών και την αειφόρο ανάπτυκη. Τέτοια μέτρα είναι: 

1. Μέτρα διαχείρισης του δικτύου οικοτουριστικών περιοχών.  

2. Μέτρα για την διαχρονική κατανομή της ζήτησης και δημιουργία κινήτρων 

προσέλκυσης επισκεπτών σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.  

3. Πλέγμα μέτρων που θα είναι σε συμφωνία με άλλους τομείς της οικονομίας, όπως 

χρήση γης, μέτρα για σωστή συγκοινωνία, κ. ά.  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟ

Σ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 



4. Μέτρα για συνεργασία με τους Εθνικούς Οργανισμούς, Υπουργεία, τοπικούς 

φορείς, ιδιωτικούς φορείς και συλλόγους.  

 

     Όλα αυτά έχουν πολλαπλούς σκοπούς. Μερικοί είναι:ι)ικανοποίηση διεθνών αλλά 

εθνικών δεσμεύσεων, ιι)εξασφάλιση ακεραιότητας περιβαλλοντικών πόρων, ιιι)στήριξη  

τοπικών πληθυσμών για την διασφάλιση παραμονής στους τόπους των.  

 

 Γενική προσέγγιση στο μάρκετινγκ για την αειφόρα ανάπτυξη 

     Μάρκετινγκ ορίζεται ως η «γέφυρα» που ενώνει την προσφορά με την ζήτηση.  

     Το μείγμα μάρκετινγκ, δεν διαφέρει από τα άλλα μείγματα. Τα βασικά συστατικά του 

είναι: 

                                                 MARKETING MIX 

                                                     

 

 

  Σύγχρονες προσεγγίσεις μάρκετινγκ στον οικοτουρισμό 

    Στο μάρκετινγκ του οικοτουρισμού, ακολουθείται η «παραδοσιακή» μέθοδος των 

εταιρειών.  

 Επιλογή αγορών, τμηματοποίηση αγοράς στόχου,  

 Διαμόρφωση επιθυμητής «εικόνας» της περιοχής, της εταιρείας και προϊόντων 

της 

 Οριοθέτηση σκοπών της εταιρείας, όπως διαφύλαξη περιβάλλοντος, 

μεγιστοποίηση εμπειριών των πελατών.  

 Τελική διαμόρφωση μείγματος μάρκετινγκ. Αυτό είναι ο πυρήνας του 

συστήματος  

Χώρος 
Κανάλια 

διάθεσης 

 

Προώθηση 
πωλήσεων 

Διαδήμιση 

κα 

Τιμή 

Καταλογος 
Εκπτώσεις 

κα 

 

Προϊόν  

Ποιοτικά 

χαρακτηριστικά  



Όλα αυτά, γίνονται μέσω κατάλληλων χειρισμών για να :ι) την διαμόρφωση μια 

ζήτησης αποτελεσματικής για οικοτοτυριστικά προϊόντα/υπηρεσίες, ιι )ειδικοί τρόποι 

προώθησης ιιι) και τέλος την πώλησή των.   

      Στις πρακτικές που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις οικοτουρισμού, πάνω στο μα- 

ρκετινγκ, έχουμε διαφοροποιήσεις. Έχουμε διαφορετικού είδους περιοχές, περισσότερα 

και πολυπλοκότερα προϊόντα.  

     Έχουμε διάφορα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε, όπως: 

 Το πρόβλημα της στόχευσης.  

 Ιδιότητες οικοτουριστικών αγαθών.  

 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο οικοτουρισμός, θα πρέπει να αντιμε- 

τωπιζεται με περίσκεψη και σύνεση. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Θα πρέπει να αντιμε- 

τωπίζονται τα όποια προβλήματα με το βλέμμα στο μέλλον, διότι τα αλληλεξαρτώμενα.  

προϊόντα και δραστηριότητες, που δημιουργούμαι, χρησιμοποιούν φυσικούς πόρους, που  

είναι το κεφάλαιό μας και θα πρέπει να διατηρηθεί.  

      

Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

     Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ο 

οικοτουρισμός και συγχρόνως διαπιστώνεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον τόσο από την 

ίδια την πολιτεία όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση.  Αυτό το ενδιαφέρον έχει 

δημιουργηθεί από την ανάγκη αλλαγής του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος,  

ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στη σύγχρονη διαφοροποιημένη τουριστική ζήτηση. Ο 

έντονος ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει η χώρα μας από γειτονικούς μεσογειακούς 

προορισμούς,  όπως Ισπανία,  Ιταλία,  κλπ,  η άνοδος της φθηνής Τουρκίας ως 

σημαντικού ανταγωνιστή,  η απουσία για χρόνια μιας συντονισμένης τουριστικής 

πολιτικής και διαφημιστικής εκστρατείας,  η οποία αν και καθυστερημένα προσπαθεί να 

αντιμετωπιστεί τώρα με τη δημιουργία του Υπουργείου Τουρισμού,  όπως επίσης και η 

επιβράνδυνση της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας από μη οικονομικούς λόγους 

(τρομοκρατία,  τσουνάμι,  πολέμους), κάνουν επιτακτική την ανάγκη διαφοροποίησης 

του προσφερόμενου προϊόντος.  Κατά την τριετία 2000-2003,  ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

μειώσεως των αφίξεων ήταν περίπου στο 1, 7%,  των δε συναλλαγματικών στο 2%30.  

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι το πρότυπο του μαζικού τουρισμού που υπάρχει 



στην Ελλάδα δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει την σύγχρονη τουριστική ζήτηση. Έτσι,  

κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού,  όπως ο οικοτουρισμός.  

     Ο οικοτουρισμός,  ειδικότερα στην Ελλάδα,  θα πρέπει να έχει ως στόχο του τη 

διαμόρφωση ενός ποιοτικού και πολύμορφου τουριστικού προϊόντος,  μέσω της 

ποιοτικής αναβάθμισης των καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών υπηρεσιών,  της 

αξιοποίησης και ένταξης στο τουριστικό προϊόν νέων φυσικών πόρων (ορεινή ενδοχώρα,  

ποτάμια,  μικρά νησιά,  σημεία οικολογικού ενδιαφέροντος ),  και πολιτιστικού πλούτου 

(βυζαντινά,  μεταβυζαντινά και νεώτερα μνημεία,  παραδοσιακή αρχιτεκτονική,  

ελληνική κουζίνα,  σύγχρονη εικαστική και λογοτεχνική παραγωγή) και της δημιουργίας 

υποδομών για την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών και ενδιαφερόντων των τουριστών 

(υγεία-υγιεινή διαβίωση και διατροφή,  αθλητισμός,  ψώνια,  κλπ) 

     Στόχος είναι να συνδυαστεί η αναξιοποίητη ενδοχώρα με το υφιστάμενο τουριστικό 

προϊόν των γειτονικών ανεπτυγμένων περιοχών ώστε να προσελκύσουν σταδιακά ζήτηση 

θεματικού τουρισμού (ορεινού,  πολιτιστικού,  οικολογικού,  αγροτουρισμού,  κλπ).  

Αυτό πραγματοποιείται με τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου οικονομικής 

υποστήριξης το οποίο αναλύεται παρακάτω.  

     Η πολιτεία μέσω του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει 

εκπονήσει μια σειρά προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και εκπαίδευσης\κατάρτισης 

τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις πάνω στο θέμα της ανάπτυξης εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. Από τα κυριότερα προγράμματα που τρέχουν τώρα είναι το 

LEADER+,  το οποίο χρηματοδοτείται από το 3ο Κοινοτικό πλαίσιο Στήριξης και 

βασικός του στόχος είναι η χρηματοδότηση και η Αγροτουριστική Α. Ε,  η οποία 

ασχολείται κυρίως με έρευνες και μελέτες.  Σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχουν τα Π. Ε. 

Π (Περιφερεικά Επιχειρησιακά Προγράμματα),  τα οποία ασχολούνται με τη 

χρηματοδότηση έργων και τη συλλογή και έλεγχο των αιτήσεων.  
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