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Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην 

“Oργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ



Έλλειψη προγραμματισμού, 

Κατασκευή μεγάλης 
κλίμακας υποδομών 
(ξενοδοχεία, λιμάνια, 

αεροδρόμια, οδικά δίκτυα, 
αθλητικά κέντρα κ.λπ.) 

Υποτίμηση του 
περιβαλλοντικού κόστους, 

Συγκρούσεις γης, 

Αυξήσεις τιμών στις 
τουριστικές περιοχές, 

Ισχυρός ρόλος των tour 
operators κ.λπ. 

Επιδράσεις 
του μαζικού 
τουρισμού –
κυρίως 

αρνητικές

Προβλήματα μαζικού 
τουρισμού



Μαζικότητα 

Υπερβάσεις της 
φέρουσας ικανότητας 

Πιέσεις στο φυσικό, 
κοινωνικό, πολιτισμικό 

περιβάλλον 
Εποχικότητα 

Εμπορευματοποίηση 
της τουριστικής 

εμπειρίας



1. ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1 Τουριστικός προορισμός Τουριστικός προορισμός
2 Οργανωμένη μετακίνηση από και προς τον 

προορισμό
Οργανωμένη μετακίνηση από και προς τον 
προορισμό ή αυτόνομη μετακίνηση

3 Δημιουργία-πώληση από Tour operator Δημιουργία-πώληση από Tour Οperator ή 
από άλλους φορείς & επιχειρήσεις

4 Οργάνωση της τουρ. δραστηριότητας από 
τουρ. γραφείο

Οργάνωση της τουρ. δραστηριότητας από 
τουρ. γραφείο ή αυτόνομη οργάνωση

5 Οργανωμένες πρόσθετες υπηρεσίες στον 
προορισμό (π.χ. εκδρομές, ξενάγηση, 
κ.λπ.)

Πρόσθετες υπηρεσίες (οργανωμένες 
αυτόνομα ή μη) στον προορισμό (π.χ. 
εκδρομές, ξενάγηση, κ.λπ.)

6 Οργανωμένη μετακίνηση από και προς τον 
τόπο προορισμού

Οργανωμένη ή αυτόνομη μετακίνηση από 
και προς τον τόπο προορισμού 

7 Οργανωμένη διαμονή σε κατάλυμα Οργανωμένη ή αυτόνομη διαμονή σε 
κατάλυμα

8 Οργανωμένες επισιτιστικές υπηρεσίες Οργανωμένες ή αυτόνομες επισιτιστικές 
υπηρεσίες

Σύγκριση χαρακτηριστικών της οργάνωσης του μαζικού και του 
εναλλακτικού τουρισμού

Προσαρμογή από : Κοκκώσης – Τσάρτας & Γκρίμπα, 2011:101-10



Χαρακτηριστικά 
ΕΕΜ τουρισμού

Αειφόρος σχεδιασμός 
τουρ. ανάπτυξης

Υποδομές 
ενταγμένες 
στην τοπική 
κλίμακα

Ειδικά κίνητρα

Μεγάλη 
ποικιλία 
χωρικών 
επιλογών

Σύνδεση τόπου 
& 

περιβάλλοντος

«πλέγμα» 
δραστηριοτήτων 

σε τοπικό 
επίπεδο

Ενεργητικές 
διακοπές

Ταξίδια όλο το 
χρόνο

Αναζήτηση 
ποιότητας 
εμπειρίας

Αυτονομία 
οργάνωσης

Χαρακτηριστικά 
τουριστικού προϊόντος 
Ειδικών και Εναλλακτικών 
Μορφών Τουρισμού



α) Προβλήματα προσδιορισμού έννοιας και αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των 
ερευνητών

β) Ομάδες ειδικών και αυτοδύναμων τουριστικών προϊόντων, δηλ. έχουν δικά τους 
χαρακτηριστικά προσφοράς, ζήτησης αλλά και επιχειρηματικής λειτουργίας. 

γ) Λειτουργούν, κάτω από ειδικό θεσμικό πλαίσιο που προσδιορίζει και ορίζει τη 
λειτουργία τους. 

δ) Απαιτούν απασχόληση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 

ε) Η ζήτηση βασίζεται σε ένα ισχυρό και κυρίαρχο κίνητρο (συχνά όμως 
καταγράφονται πολλά, συναφή ή /και αλληλοσυμπληρούμενα κίνητρα).

δ) Η ανάπτυξή τους οδηγεί στη δημιουργία νέων προϊόντων που λειτουργούν είτε ως 
αυτόνομα, είτε συμπληρωματικά στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 



Τυπολογία

Μελέτη, ανάλυση και 
ταξινόμηση τουριστών 

που βασίζεται σε τύπους ή 
κατηγορίες

Συστηματική οργάνωση 
αντικειμένων – τόπων –
περιπτώσεων κ.λπ. σε 
τύπους με βάση κοινά 

χαρακτηριστικά

Ταξινόμηση φαινομένων 
σε ομάδες με βάση κοινά 

χαρακτηριστικά



Οφέλη ταξινόμησης τουριστών

Αναγνώριση

Τύπων τουρισμού

Τύπων τουριστών

Κινήτρων ταξιδιών

Επιδράσεων/επιπτώσεων τουρισμού

Διαφοροποιήσεων δομικών χαρακτηριστικών τουρισμού (π.χ. 
υπηρεσίες υποδοχής, καταλύματα)



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1 μέγεθος ομάδας ατομικός, ομαδικός, οικογενειακός
2 προϋπολογισμός ταξιδιού πολυτελείας, κοινωνικός, μαζικός

3 ηλικία νέων, μέσης ηλικίας, τρίτης ηλικίας
4 διάρκεια παραμονής μικρής, μεγάλης διάρκειας, Σαββατοκύριακου
5 αναψυχή και ελεύθερος

χρόνος
αναψυχής, πολιτιστικός, θρησκευτικός, αθλητικός, 
γαστρονομικός, αγροτουρισμός, βιομηχανικός 
τουρισμός κ.λπ.

6 επάγγελμα επιστημονικός, συνεδριακός, εκθεσιακός, κινήτρων
7 υγείας και ευεξίας ανάπαυσης, ιαματικός, θαλασσοθεραπείας, spa
8 προορισμός εσωτερικός, διεθνής, παραθαλάσσιος, παραλίμνιος, 

ορεινός, αστικός, υπαίθρου κ.λπ.

9 τουριστικό κατάλυμα ξενοδοχείου, πανσιόν, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενων 
δωματίων, παραθεριστικής κατοικίας κ.λπ.

10 μεταφορικό μέσον αεροπορικός, σιδηροδρομικός, θαλάσσιος, οδικός, 
κρουαζιέρας, ποδηλατικός κ.λπ.

Προσαρμογή-επεξεργασία: Π. Μοίρα, 2013



1) Επαφή με το φυσικό
περιβάλλον και την ύπαιθρο

•Οικοτουρισμός
•Αγροτουρισμός
•Ορεινός τουρισμός
•Χιονοδρομικός τουρισμός
•Παρατήρηση φύσης

2) Πολιτισμός •Θρησκευτικός τουρισμός 
•Αγροτουρισμός
•Γαστρονομικός τουρισμός
•Οινοτουρισμός
•Βιομηχανικός τουρισμός
•Θαλάσσιος τουρισμός (μορφές που συνδέονται με τον πολιτισμό 
όπως: ναυτικά μουσεία, αναπαραστάσεις θαλάσσιων γεγονότων, 
ιστορικές ρεγκάτες κ.λπ.)

3) Επαγγελματικοί λόγοι •Συνεδριακός τουρισμός
•Εκθεσιακός τουρισμός
•Τουρισμός κινήτρων
•Επαγγελματικά ταξίδια

4) Επαφή με το θαλάσσιο χώρο •Θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιέρα, γιώτινγκ, ιστιοπλοΐα, κ.λπ.)

5) Κοινωνικοί λόγοι •Υγεία (ιαματικός τουρισμός, ευεξίας)
•Ιατρικός (τουρίστες με ειδικές ανάγκες π.χ. αιμοκάθαρσης, ψυχικά 
ασθενείς κ.ά.)
•Κοινωνικός τουρισμός 
•Άτομα με ειδικές ανάγκες
•Άτομα τρίτης ηλικίας

6)Άθληση •Αθλητικός τουρισμός
•Μεγάλες διοργανώσεις (συμμετοχή ή παρακολούθηση)

Ταξινόμηση μορφών τουρισμού

Επεξεργασία-προσαρμογή: Π. Μοίρα



1) Επαφή με το 
φυσικό περιβάλλον 
και την ύπαιθρο

Οικοτουρισμός

Αγροτουρισμός

Ορεινός τουρισμός

Χιονοδρομικός 
τουρισμός

Παρατήρηση 
φύσης



2) Πολιτισμός

Θρησκευτικός τουρισμός 

Αγροτουρισμός

Γαστρονομικός τουρισμός

Οινοτουρισμός

Βιομηχανικός τουρισμός

Θαλάσσιος τουρισμός (μορφές όπως: ναυτικά 
μουσεία, αναπαραστάσεις θαλάσσιων 
γεγονότων, ιστορικές ρεγκάτες κ.λπ.)



3) Επαγγελματικοί 
λόγοι

Συνεδριακός

Εκθεσιακός

Τουρισμός κινήτρων

Επαγγελματικά ταξίδια



4) Επαφή με το 
θαλάσσιο χώρο Θαλάσσιος τουρισμός

κρουαζιέρα

γιώτινγκ

ιστιοπλοΐα

αλιευτικός

καταδυτικός κ.λπ.



5) Κοινωνικοί λόγοι

Υγεία (ιαματικός 
τουρισμός, ευεξίας)

Ιατρικός (τουρίστες με 
ειδικές ανάγκες π.χ. 

αιμοκάθαρσης, ψυχικά 
ασθενείς κ.ά.)

Κοινωνικός τουρισμός 

Άτομα με ειδικές 
ανάγκες

Άτομα τρίτης ηλικίας



6) Άθληση

Αθλητικός τουρισμός

Μεγάλες διοργανώσεις 
(συμμετοχή ή παρακολούθηση)



Δεν καθορίζεται η έννοια των εγκαταστάσεων 
ειδικής τουριστικής υποδομής, αλλά 
απαριθμούνται διάφορες εγκαταστάσεις

Αναμειγνύονται μορφές τουρισμού, 
τουριστικές εγκαταστάσεις, τουριστικά 
επαγγέλματα. 

Σε πολλές περιπτώσεις δεν προσδιορίζεται το 
περιεχόμενο των ειδικών και εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού 

Προσδιορίζονται οι αναγκαίες υποδομές



ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

Αλιευτικός 
Τουρισμός

Ν. 4070/2012 (άρθρα 176-186)
Ν. 4179/2013 (άρθρο 40-43)

Ιαματικός 
τουρισμός 

Ν. 2188/1920 (ΦΕΚ 132/Α) «Περί 
ιαματικών πηγών» 

Ν. 4086/1960 (ΦΕΚ 112/Α)

ΥΑ Αριθ.Τ/4400/1997 (ΦΕΚ 
1067/Β) Προδιαγραφές 

Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης  
Ιαματικών πηγών

Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α) 
«Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού»

Αγροτικός 
τουρισμός / 

Αγροτουρισμός
Ν. 4276/2014 άρθρο 28 κε

Οινοτουρισμός Ν. 4276/2014 άρθρο 25

Τουρισμός 
Υπαίθρου Ν. 4276/2014 άρθρο 27

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΕΜΤ 1/4



ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

Χιονοδρομικός 
τουρισμός

ΥΑ Τ/6888/2003 (ΦΕΚ 959/Β) προδιαγραφές 
για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων

Συνεδριακός 
τουρισμός

ΥΑ 23908/1991 προδιαγραφές ανέγερσης 
Συνεδριακών Κέντρων

Ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 

την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή 
Συνοχή».

Αθλητικός 
τουρισμός

ΚΥΑ 12061/2007 (ΦΕΚ 1393/Β) 
προδιαγραφές ΚΕ.Π.Α.Τ.

Ν. 3105/2003 αυτοκινητοδρόμια

ΥΑ 520010/1994 (ΦΕΚ 42/Β) προδιαγραφές 
γηπέδων γκολφ.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΕΜΤ 2/4



ΘΕΣΜΙΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

Θαλάσσιος 
τουρισμός

Ν. 2160/1993 
θέματα τουριστικών 

λιμένων

Ν. 3105/2003

Ν. 3220/2004

Ν. 3409/2005 
Καταδύσεις 
αναψυχής

Ν. 4256/2014
Τουριστικά πλοία

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΕΜΤ 3/4



ΘΕΣΜΙΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

Ιατρικός
τουρισμός

Ν 4276/2014
Άρθρο 26

Χωρίς ορισμό

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΕΜΤ 4/4



Καμία απολύτως ρύθμιση για τις δραστηριότητες 
προσκυνήματος και θρησκευτικού τουρισμού, 
οικοτουρισμού, γαστρονομίας, βιομηχανικού 

τουρισμού, σπηλαιοτουρισμού κ.λπ. 


