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ΠΡΟΛΟΓΟΣ      

 

Ο τουρισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με οικονομικές κυρίως, αλλά και με 
κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις, οι επιδράσεις του οποίου παντού όπου 
αναπτύσσεται κάθε άλλο παρά να υποεκτιμηθούν μπορούν και πολύ περισσότερο να αγνοηθούν. 

   Με τη σύγχρονή του μορφή ο τουρισμός έχει πάρει πια μαζικό χαρακτήρα, γεγονός που τον 
κάνει να διαφοροποιείται ουσιαστικά από παλιότερες μορφές του. Ο τρόπος με τον οποίο 
εκδηλώνεται αυτός σήμερα δεν διαφέρει σε γενικές γραμμές από αυτόν του παρελθόντος. Θα 
μπορούσε να πεί κανείς ότι η διαφορά μεταξύ παλιότερων μορφών τουρισμού και της σημερινής 
του μορφής είναι μάλλον ποσοτική και ποιοτική. 

   Για να φτάσει ο τουρισμός στη σημερινή του μορφή πέρασε από διάφορες εξελικτικές φάσεις. 
Μία από αυτές ήταν οπωσδήποτε και αυτή του "εκδημοκρατισμού" του, που τοποθετείται 
χρονολογικά αμέσως μετά το τέλος των εχθροπραξιών του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Έτσι λοιπόν ο 
τουρισμός από προνόμιο των πλουσίων και της αριστοκρατίας άρχισε βαθμιαία μεν αλλά σταθερά 
να γίνεται δικαίωμα των εργαζομένων και γενικότερα των μη προνομιούχων. Η μεταπολεμική κατά 
συνέπεια εποχή εκτός ότι εκδημοκράτισε σε μεγάλο βαθμό τον τουρισμό και τον έκανε 
προσιτότερο στις μεγάλες λαϊκές μάζες, έκανε ταυτόχρονα και τους ανθρώπους πρακτικότερους, 
καθώς στον τουρισμό βρήκαν ένα μέσο μάλλον ξεκούρασης και ανανέωσης των σωματικών και 
ψυχικών τους δυνάμεων, παρά κοινωνικής προβολής και επίδειξης. 

   Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην ανάπτυξη του τουρισμού καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η 
τεχνολογική εξέλιξη των μεταφορικών μέσων και κυρίως η "λαικοποίησή" τους και αυτό γιατί πέρα 
από τα στοιχεία της μαζικότητας και ομαδικότητας προστέθηκε σε αυτόν και το στοιχείο της 
υπερεθνικότητας. Τα τρία αυτά στοιχεία μαζί αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία του 
σύγχρονου τουρισμού και παράλληλα διαγράφουν έντονα τη φυσιογνωμία του. Εκτός όμως από 
την αποφασιστικής σημασίας συμβολής της εξέλιξης των μεταφορικών μέσων στην τουριστική 
ανάπτυξη, καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή διαδραμάτισαν και άλλοι παράγοντες, 
όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση του κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος και πλούτου, η 
βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και όρων αμοιβής των εργαζομένων, η εξασφάλιση 
κοινωνικών παροχών στις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις του πληθυσμού, η απλούστευση των 
διατυπώσεων στις μετακινήσεις των ανθρώπων από χώρα σε χώρα, η ανάπτυξη των τουριστικών 
επιχειρήσεων, η διεθνοποίηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κλπ. 

   Οι διαστάσεις που πήρε το τουριστικό φαινόμενο μεταπολεμικά και κυρίως η συνειδητοποίηση 
των ευεργετικών επιδράσεών του στις οικονομίες γενικά, οδήγησε πολλές χώρες όχι μόνο στη 
λήψη μέτρων για την ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και στην αντιμετώπισή του σαν ιδιαίτερου 
κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός για την ανάπτυξη του 
τουρισμού εκδηλώνεται κατά κανόνα είτε άμεσα, με την εκτέλεση έργων τουριστικής υποδομής και 
ανωδομής, είτε έμμεσα με το μηχανισμό των χρηματοδοτήσεων και των κινήτρων γενικότερα, 
αποτελεί δε ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα του σύγχρονου τουρισμού, αλλά ταυτόχρονα και 
μια έμπρακτη απόδειξη ότι το κράτος πραγματικά θέλει να αναπτυχθεί ο τουρισμός, γιατί έτσι 
υπολογίζει να ωφεληθεί σημαντικά και η οικονομία του από τις ευεργετικές αλυσιδωτές επιδράσεις 
του και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
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1) Γενικές Αρχές Τουρισμού 

1.1 Ορισμός - Έννοια - Στοιχεία Τουρισμού   

Ορισμός του Τουρισμού1 

   Μία από τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν για να οριστεί ο τουρισμός ήταν αυτή των 
καθηγητών Hunziker και Krapf του Πανεπιστημίου της Βέρνης, που είχαν υποστηρίξει την άποψη 
ότι ο τουρισμός έπρεπε να οριστεί σαν το σύνολο των φαινομένων κ σχέσεων που προκύπτουν 
από την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε έναν προορισμό και τη διαμονή σε αυτόν μη μόνιμων 
κατοίκων του, στο βαθμό όμως που δεν οδηγούν σε μόνιμη διαμονή και δεν συνδέονται με 
κερδοσκοπική δραστηριότητα. Ο ορισμός αυτός του τουρισμού, αν και δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ολοκληρωμένος, βοηθά να διακρίνει κανείς τον τουρισμό από την αποδημία, ενώ ταυτόχρονα 
κάνει σαφές ότι πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τόσο ένα ταξίδι όσο και μια διαμονή, 
αποκλείοντας έτσι τελείως τις ημερήσιες περιηγήσεις, δηλαδή τις εκδρομές. Επίσης φαίνεται να 
μην περιλαμβάνει τα επαγγελματικά ταξίδια που συνδέονται σε μια κερδοσκοπική δραστηριότητα, 
ακόμα και αν το εισόδημα αυτό δεν κερδίζεται στη χώρα ενός τουριστικού προορισμού. 

   Το 1937 η Επιτροπή Εμπειρογνώμων της Κοινωνίας των Εθνών σύστησε στις χώρες-μέλη της 
να υιοθετήσουν έναν ορισμό που χαρακτήριζε τον τουρίστα σαν ένα άτομο που ταξιδεύει για ένα 
χρονικό διάστημα 24 ωρών ή περισσότερο σε μια χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία 
διαμένει μόνιμα. Ο ορισμός αυτός παρουσίαζε ορισμένες αδυναμίες. Η κυριότερη από αυτές ήταν 
ότι παρέβλεπε τελείως τη μετακίνηση των ντόπιων τουριστών μέσα στην επικράτεια της χώρας 
τους. 

   Δυόμιση δεκαετίες περίπου αργότερα και συγκεκριμένα το 1963, η Διάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών για Διεθνή Ταξίδια και Τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, έλαβε υπόψη τις 
εισηγήσεις που υπέβαλε η Διεθνής Ένωση Επίσημων Τουριστικών Οργανισμών, που αργότερα 
μετεξελίχθηκε και μετονομάστηκε σε Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (Π.Ο.Τ). και συμφώνησε 
ο όρος επισκέπτης να περιγράφει κάθε άτομο που επισκέπτεται μια χώρα άλλη από αυτή στην 
οποία διαμένει μόνιμα, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από εκείνο της άσκησης ενός επαγγέλματος 
που να αμείβεται με χρηματικούς πόρους της χώρας που επισκέπτεται. Ο ορισμός αυτός καλύπτει 
δύο κατηγορίες επισκεπτών και συγκεκριμένα: 

α)Τους τουρίστες: δηλαδή τα άτομα που επισκέπτονται μια χώρα προσωρινά και διαμένουν σε 
αυτήν τουλάχιστον επί ένα 24ωρο, και των οποίων οι λόγοι της επίσκεψής τους είναι τις 
περισσότερες φορές διακοπές, επαγγελματικοί, υγεία, σπουδές, συμμετοχή σε αποστολή ή 
σύσκεψη ή συνέδριο, επίσκεψη φίλων ή συγγενών, θρησκευτικοί και άθληση. 

β)Τους εκδρομείς: δηλαδή αυτούς που επισκέπτονται μια χώρα και διαμένουν σε αυτή λιγότερο 
από ένα 24ωρο και στους οποίους περιλαμβάνονται οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, οι επισκέπτες 
που έρχονται και φεύγουν την ίδια μέρα χωρίς να διανυκτερεύουν, καθώς επίσης τα πληρώματα 
αεροπλάνων, πλοίων κλπ. που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας που επισκέπτονται και που 
μένουν σε αυτήν ολόκληρη την ημέρα χωρίς να διανυκτερεύσουν. 

   Για μια ακόμα φορά ένας ορισμός σαν αυτόν γίνεται υπερβολικά περιοριστικός εξαιτίας του 
γεγονότος ότι δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τον εσωτερικό τουρισμό και κατ' επέκταση τον 
τουρίστα που κάνει εσωτερικό τουρισμό. 

   Αν εξεταστεί προσεκτικά ο τουρισμός, θα διαπιστωθεί ότι αποτελεί αυτός ένα σύνθετο 
δραστηριοτήτων, προϊόντων και παραγωγικών μονάδων, που προσφέρει μια τουριστική εμπειρία 
(Διάγραμμα 1.1.α) σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων που φεύγουν προσωρινά από τον 

                                                           
1
 Ηγουμενάκης Ν., Κραβαρίτης Κ., Λύτρας Π., "Εισαγωγή στον Τουρισμό", Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 1998 
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τόπο της μόνιμης διαμονής τους και ταξιδεύουν σε κάποιο τουριστικό προορισμό για να 
ικανοποιήσουν τις τουριστικές τους ανάγκες ή επιθυμίες ξεκούρασης, ψυχαγωγίας, διασκέδασης 
κλπ. Με άλλα λόγια ο τουρισμός περιλαμβάνει όλους τους προμηθευτές τουριστικών προϊόντων, 
αλλά ταυτόχρονα και εκείνους που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν 
τέτοιοι, πλην όμως τα προϊόντα που προσφέρουν είναι λίγο - πολύ απαραίτητα στους τουρίστες 
κατά τη διάρκεια της πρόσκαιρης και βραχυχρόνιας διαμονής τους σε έναν τουριστικό προορισμό 
ή ακόμα κατά τη μετακίνησή τους από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους στον τουριστικό 
προορισμό της επιλογής τους και αντίστροφα. 

Διάγραμμα 1.1.α: Το τουριστικό σύνθετο 

 

   Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι ο τουρισμός είναι ολόκληρος ο κόσμος της τουριστικής 
βιομηχανίας, δηλαδή οι παραγωγοί τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις 
τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων, οι τουρ οπερέιτορς, οι μεσίτες τουριστικών 
υπηρεσιών, οι ταξιδιωτικοί/τουριστικοί πράκτορες, οι τουρίστες κλπ. Και ακόμα ότι ο τουρισμός 
αποτελεί το σύνολο των τουριστικών δαπανών που πραγματοποιούνται μέσα στα όρια μιας χώρας 
υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών ή μιας διοικητικής της υποδιαίρεσης. 

   Αν λάβει κανείς υπόψη του τις πολυδιάστατες απόψεις του τουρισμού και τις αλληλεπιδράσεις με 
άλλες δραστηριότητες, μπορεί να καταλάβει γιατί είναι δύσκολο να βρεθεί ένας ολοκληρωμένος 
ορισμός του, που να γίνει γενικά αποδεκτός. Καθένας από τους πολλούς και διάφορους ορισμούς 
που έχουν κατά καιρούς δοθεί για τον τουρισμό, στόχευε να εξυπηρετήσει μια ειδική περίπτωση 
και να λύσει ένα επείγον πρόβλημα. Ας σημειωθεί δε ότι η έλλειψη γενικά αποδεκτών ορισμών του 
τουρισμού έχει εμποδίσει μεταξύ άλλων τη μελέτη του σαν κλάδου γνώσης που είναι.    

Εννοιολογικά στοιχεία του Τουρισμού2 

   Από τους ορισμούς που αναφέραμε προκύπτουν ορισμένα στοιχεία που είναι βασικά και 
απαραίτητα ώστε μια μετακίνηση να χαρακτηρίζεται σαν τουρισμός. Τα εννοιολογικά αυτά στοιχεία 
είναι τα εξής: 

 Δύο διαφορετικοί γεωγραφικοί τόποι 

   Για να υπάρχει τουρισμός είναι απαραίτητη η μετακίνηση ατόμων από έναν τουριστικό 
προορισμό σε έναν άλλο. Κατ' ανάγκη ο ένας τόπος είναι ο τόπος της μόνιμης διαμονής και ο 
άλλος ένας ξένος, μακριά από τον πρώτο αλλά πάντα γνωστός. Οι δύο διαφορετικοί τόποι μπορεί 
να είναι ή μέσα στην ίδια χώρα ή σε άλλη, στην αλλοδαπή. 

 Το άτομο ή η ομάδα ατόμων 

                                                           
2
 Κολτσιδόπουλος Γ., "Τουρισμός, Θεωρητική Προσέγγιση", Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2005 
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   Ο τουρισμός απευθύνεται στον άνθρωπο και έτσι είναι το υποκείμενο αλλά και το αντικείμενό 
του, μια και εξαρτάται από τη συμμετοχή του τόσο τη φυσική όσο και την οικονομική. 

 Πρόσκαιρη παραμονή 

   Η χρονική διάρκεια παραμονής του τουρίστα αποτελεί βασικό στοιχείο γιατί από αυτή εξαρτάται 
αν κάποιο άτομο θα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σαν τουρίστας ή όχι. Ειδικά για τον τουρισμό 
που γίνεται σε άλλη χώρα έχει θεσπιστεί από όλα σχεδόν τα κράτη ανώτατο χρονικό διάστημα 
παραμονής στη χώρα για λόγους τουριστικούς. Το ανώτατο όριο είναι για ορισμένες χώρες το 
εξάμηνο. Σε συνδυασμό του ότι ο τουρίστας δεν πρέπει να κερδίζει χρήματα κατά τη διάρκεια της 
τουριστικής του μετακίνησης, το όριο παραμονής του τουρίστα εξαρτάται από την οικονομική του 
κατάσταση και από τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που υφίστανται στη χώρα που 
επισκέπτεται. 

 Η μη άσκηση επαγγέλματος 

   Η αμοιβή του τουρίστα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και την παραμονή του στις περιοχές 
που επισκέπτεται, είναι απαγορευτικός όρος για να αρθεί η ιδιότητα του τουρίστα, απ' όποια 
δραστηριότητα με σχέση εξαρτημένης ή όχι εργασίας και αν προέρχεται. Η ρήση ότι "εργάζομαι και 
κάνω τουρισμό" είναι γεγονός ασυμβίβαστο προς την τουριστική ιδιότητα. 

 Ο τουριστικός σκοπός  

   Ως σκοποί για τους οποίους μια μετακίνηση χαρακτηρίζεται τουριστική έχουν αναφερθεί στους 
ορισμούς που έχουν παρουσιασθεί, η αναψυχή, η ψυχαγωγία, η συμμετοχή σε διάφορες 
αντιπροσωπείες, οι λόγοι υγείας και όπως θα δούμε στη συνέχεια και άλλοι. 

 Δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων 

   Η μετακίνηση των τουριστών υπαγορεύει την πρόκληση διάφορων οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές δημιουργούνται τόσο στους τόπους προέλευσης όσο 
και στους τόπους προορισμού για την αντιμετώπιση όλων των αναγκών των τουριστών, που 
παρουσιάζονται από τη στιγμή που οργανώνεται μια τουριστική μετακίνηση στον τόπο της μόνιμης 
διαμονής μέχρι τη στιγμή της ολοκλήρωσής της, δηλαδή της επανόδου του. 

   Μετά την αναφορά στα εννοιολογικά στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του τουρισμού και είναι 
απαραίτητα για να χαρακτηρισθεί μια μετακίνηση τουριστική, θα προχωρήσουμε να γνωρίσουμε 
αυτό που αναφέρεται σαν τουριστικό προϊόν, αγαθό ή υπηρεσία. 

   Όταν μιλάμε για τουριστικό προϊόν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μια σειρά προϊόντων ή 
υπηρεσιών που συνθέτουν τελικά αυτό που επιζητά ο κάθε τουρίστας στο σύνολό του κατά την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού του. Το σύνολο αυτό αποτελείται από την περιοχή-τοποθεσία 
επιλογής, τον τρόπο ή το μέσο μετακίνησης προς αυτή, την εξασφάλιση της άνετης και ασφαλούς 
διαμονής, της καλής και υγιεινής διατροφής και τέλος ένα ικανοποιητικό επίπεδο ψυχαγωγίας. Τα 
παραπάνω συνθέτουν αυτό που ονομάζεται στο τουριστικό κύκλωμα "τουριστικό πακέτο" 
(Διάγραμμα 1.1.β.). Το τουριστικό πακέτο συνήθως προσφέρεται στους τουρίστες που κινούνται 
μαζικά σε τιμή που τα περιλαμβάνει όλα ή και σε μεμονωμένους που κινούνται συνήθως με δική 
τους ευθύνη όσον αφορά την οργάνωση του ταξιδιού τους. 

 

Διάγραμμα 1.1.β : Τα συστατικά στοιχεία του τουριστικού πακέτου στην απλούστερή του 
μορφή 
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1.2 Παράγων - Διακρίσεις - Μορφές Τουρισμού 

Παράγοντες ανάπτυξης του τουρισμού3  

   Η σηµασία που έχει αποκτήσει ο τουρισµός στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου αλλά και ο 
µεγάλος αριθµός εµπλεκοµένων στις διαδικασίες πώλησης ταξιδιών και ανάπτυξης του τουρισµού, 
φορέων και επιχειρήσεων εξηγούν τις ποικίλες επιρροές που δέχονται οι τουρίστες στη διαδικασία 
διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών τους. Στο παρακάτω σχήµα αναλύονται οι συγκεκριµένες 
οµάδες παραγόντων.  

Συγκεκριµένα:  

                        

Πηγή : Τσάρτας Π., "Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό", 
Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, 1996, σελ. 179    

 

                                                           
3
 Τσάρτας Π., "Τουρίστες, Ταξίδια , Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό", Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, 1996 
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Αναλύοντας τον κάθε παράγοντα ξεχωριστά µπορούµε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:  

1. Κοινωνικο-ψυχολογικοί παράγοντες: Τα νέα κοινωνικά και καταναλωτικά πρότυπα στις 
σύγχρονες βιοµηχανικές και µεταβιοµηχανικές κοινωνίες έχουν αναδείξει τον τουρισµό σε 
καθηµερινό κοινωνικό και καταναλωτικό αγαθό. Ο τουρισµός θεωρείται πλέον πεδίο έκφρασης 
των σύγχρονων αξιών στις ανεπτυγµένες χώρες, όπως οι πολλές εµπειρίες, οι αθλητικές 
δραστηριότητες, οι πολιτιστικές δραστηριότητες κ.α. Στη διαδικασία προώθησης των τουριστικών 
πωλήσεων ο τουρίστας δέχεται συστηµατικά την επιρροή του συνόλου των ΜΜΕ και ειδικότερα 
της τουριστικής διαφήµισης (Buck 1977). Οι κοινωνικές και ψυχολογικές υποχρεώσεις έχουν στην 
εποχή µας ως µόνο διέξοδο τον τουρισµό. Οι πολιτισµικές διαστάσεις, τέλος των σύγχρονων 
ταξιδιών αποτελούν ένα επιπλέον βασικό κίνητρο (γνωριµία µε άλλους τόπους, ήθη, έθιµα και 
θρησκείες).  

2. ∆ηµογραφικοί Παράγοντες: Η ηλικία είναι ένας βασικός παράγων επηρεασµού σε σχέση µε 
τον τουρισµό, οι νέοι ευκολότερα επιλέγουν την περιπέτεια και τους προορισµούς που κρύβουν 
µυστήριο ενώ από την άλλη οι πιο ηλικιωµένοι επιλέγουν τους κλασσικούς προορισµούς και τα 
οργανωµένα ταξίδια. Η οικογενειακή κατάσταση αν συνδυαστεί και µε άλλες σχετικές παραµέτρους 
αποτελεί ένα παράγοντα διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των τουριστών. Βασική 
προϋπόθεση είναι να λαµβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως το φύλο, η εκπαίδευση κλπ.  

3. Οικονοµικοί Παράγοντες: Οικονοµικό παράγοντα αποτελεί το επίπεδο της χώρας προέλευσης 
των τουριστών. Το υψηλό ατοµικό εισόδηµα επιτρέπει πολύ περισσότερες επιλογές στον 
προορισµό, το κατάλυµα και την απόσταση. Στις µεσαίες οικονοµικές τάξεις οι επιλογές είναι 
λιγότερες αφού υπάρχει µεγαλύτερη τάση για οργανωµένα και περιηγητικά ταξίδια, των οποίων το 
κόστος είναι µεσαίο ή χαµηλό. Το επίπεδο ανάπτυξης µιας χώρας σε οικονοµικό επίπεδο δίνει τη 
δυνατότητα επιλογών στον τουρίστα προσφέροντάς του ποικιλία επιλογών και τιµών.  

4. Θεσµικοί-οργανωτικοί παράγοντες: Στα περισσότερα αναπτυγµένα κράτη υπάρχει ένα 
εξειδικευµένο θεσµικό πλαίσιο σχετικό µε τον τουρισµό, το οποίο έµµεσα επηρεάζει και τα 
χαρακτηριστικά των τουριστών. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο συνδέεται µε τη χορήγηση συντάξεων, µε 
τον κοινωνικό τουρισµό κλπ. Τα κράτη αυτά καθορίζουν τη πορεία του τουρισµού σε διεθνές 
επίπεδο.  

Διακρίσεις του Τουρισμού 

   Οι διακρίσεις του τουρισμού είναι πολλές και εξαρτώνται από τα στοιχεία με βάση τα οποία 
γίνεται η διάκριση. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι άλλα από τα εννοιολογικά στοιχεία του τουρισμού. 

α. Από γεωγραφική και διοικητική άποψη 

   Με βάση το στοιχείο της ύπαρξης δύο διαφορετικών τόπων έχουμε τη διάκριση του τουρισμού 
στη μετακίνηση μέσα στην επικράτεια μιας χώρας και στη μετακίνηση έξω από αυτή. Στην πρώτη 
περίπτωση έχουμε τον εσωτερικό τουρισμό και στη δεύτερη τον εξωτερικό τουρισμό. 

α1. Εσωτερικός Τουρισμός 

   Όταν η μετακίνηση ατόμου ή ομάδας ατόμων για λόγους τουριστικούς πραγματοποιείται μέσα 
στα όρια της επικράτειας της χώρας της οποίας είναι πολίτες, τότε ο τουρισμός αυτός λέγεται 
εσωτερικός τουρισμός. 

   Ο εσωτερικός τουρισμός έχει σαν βασικό του πλεονέκτημα την αναδιανομή του εισοδήματος, 
όταν οι μετακινήσεις γίνονται ιδιαίτερα από τα αστικά κέντρα, όπου το εισόδημα τις περισσότερες 
φορές είναι υψηλό, προς την περιφέρεια. Αυτό το γεγονός βοηθά και στον περιορισμό της 
αστυφιλίας λόγω του ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας στην περιφέρεια και κατ' επέκταση 
αυξάνει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Επίσης με τον εσωτερικό τουρισμό γνωρίζει ο 
καθένας τις περιοχές της χώρας του και δεν προτιμά ταξίδια στην αλλοδαπή με αποτέλεσμα τη 
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μείωση της εκροής του συναλλάγματος που για πολλές χώρες είναι πολύτιμο. Στα πλαίσια του 
εσωτερικού τουρισμού υπάρχει η δυνατότητα της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των πολιτών της 
χώρας και η ανάπτυξη μεταξύ τους φιλίας και συνεργασίας. 

   Στα μειονεκτήματα του εσωτερικού τουρισμού μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι πολίτες της 
χώρας με το να μην επισκέπτονται άλλες χώρες στερούνται της ευκαιρίας να γνωρίσουν άλλες 
περιοχές με διαφορετικά φυσικά προσόντα και διαφορετικό πολιτισμό και γενικά, κουλτούρα.   

α2. Εξωτερικός Τουρισμός 

   Στην περίπτωση που η μετακίνηση ατόμου ή ομάδας ατόμων για λόγους τουριστικούς 
πραγματοποιείται έξω από τα όρια της επικράτειας της χώρας, της οποίας είναι πολίτες, τότε ο 
τουρισμός αυτός λέγεται εξωτερικός τουρισμός. 

   Ο εξωτερικός τουρισμός χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. Η μία λέγεται εξωτερικός παθητικός 
τουρισμός και η άλλη εξωτερικός ενεργητικός τουρισμός. Στην πρώτη ανήκουν οι πολίτες που 
μετακινούνται από τη χώρα τους προς μία άλλη π.χ. Έλληνες προς τη Γαλλία και στη δεύτερη, 
όταν πολίτες άλλης χώρας μετακινούνται προς τη χώρα σου π.χ. Γάλλοι προς την Ελλάδα. 

   Στον εξωτερικό παθητικό τουρισμό έχουμε το βασικό μειονέκτημα της εκροής του 
συναλλάγματος προς άλλες χώρες. Σαν μειονέκτημα επίσης μπορούμε να αναφέρουμε για τη 
χώρα της οποίας οι πολίτες μετακινούνται προς άλλες χώρες ότι οι δικές της περιοχές 
μαραζώνουν τουριστικά, ειδικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξωτερικός ενεργητικός 
τουρισμός. 

   Πλεονέκτημα του εξωτερικού παθητικού τουρισμού είναι η δυνατότητα που δίνεται στους 
μετακινούμενους να γνωρίσουν κάποιες άλλες χώρες, τους ανθρώπους τους, τον πολιτισμό τους, 
τον τρόπο ζωής τους και ανάλογα να λάβουν τα θετικά και να απορρίψουν τα αρνητικά τους 
στοιχεία. Επίσης επιτυγχάνεται και η σύσφιξη των σχέσεων των διαφόρων λαών που αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο στα πλαίσια της διατήρησης της ειρήνης στον κόσμο. 

   Στον εξωτερικό ενεργητικό τουρισμό το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, από το οποίο απορρέουν και 
άλλα, είναι η εισροή του συναλλάγματος. Το συνάλλαγμα αυξάνει τα συναλλαγματικά αποθέματα 
της χώρας και παράλληλα μετατρεπόμενο σε εθνικό νόμισμα ανεβάζει το εισόδημα των κατοίκων 
της με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συγκράτηση των κατοίκων στις 
περιοχές τους και γενικά βοηθά στην αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου. Επίσης φέρνει σε επαφή 
τους κατοίκους της χώρας με άλλους λαούς και βοηθά στη συναδέλφωσή τους. 

   Σαν μειονεκτήματα μπορούμε να αναφέρουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την 
παραγκώνιση πολλές φορές του εσωτερικού τουρισμού. 

β. Από άποψη τουριστικού πλήθους   

   Ο τουρισμός ανάλογα με το αν συμμετέχει ένα άτομο ή και οικογένεια σε σχέση με συμμετοχή 
ομάδας ατόμων διακρίνεται σε μεμονωμένο ή ατομικό τουρισμό και σε μαζικό ή ομαδικό τουρισμό. 

β1. Μεμονωμένος ή ατομικός τουρισμός 

   Η μορφή αυτή του τουρισμού είναι η πρώτη μορφή που συναντάμε στην ιστορία της τουριστικής 
διαδικασίας και η πλέον διαδεδομένη μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '70. Η μετακίνηση γίνεται 
από ένα άτομο ή μια οικογένεια που μόνοι τους αναλαμβάνουν την οργάνωση και την 
πραγματοποίησή της. Ο τρόπος αυτός είναι πιο δαπανηρός γιατί οι τιμές των τουριστικών αγαθών 
και υπηρεσιών είναι σταθερές και αρκετά υψηλές. Τα επίπεδα εκπτώσεων που μπορούν να 
επιτευχθούν είναι πολύ μικρά έως μηδαμινά. Το μεταφορικό μέσο κύρια είναι ιδιωτικό και πολλές 
φορές χρησιμοποιούνται μαζικά μέσα μεταφοράς που δρομολογούνται σε τακτικά δρομολόγια 
οπότε οι επιλογές είναι καθορισμένες. Όσον αφορά όμως την οικονομική του απόδοση για τις 
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τουριστικές επιχειρήσεις είναι η μεγαλύτερη αλλά όχι μεγάλης χρονικής διάρκειας. Το ποσοστό 
συμμετοχής του μεμονωμένου τουρισμού στο σύνολο των μετακινούμενων τουριστών σε 
παγκόσμιο επίπεδο στη σημερινή εποχή είναι περίπου 15-20%. 

   Τα πλεονεκτήματα του μεμονωμένου τουρισμού είναι ότι η επιλογή του προγράμματος είναι 
ευθύνη του ίδιου του ατόμου που επιπλέον έχει τη δυνατότητα διαφοροποίησής του ανάλογα με 
τις ορέξεις του και τις καταστάσεις που θα συναντήσει κατά την εκτέλεσή του. Επίσης η κατανομή 
του χρόνου σε ημερήσια ή όχι βάση αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της μορφής αυτής του 
τουρισμού. Άλλο πλεονέκτημα είναι το ότι ποιοτικά και πολλές φορές ποσοτικά, τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες που του προσφέρονται βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο. 

   Τα μειονεκτήματά του είναι ότι στοιχίζει ακριβότερα, είναι λιγότερο ασφαλής και πολλές φορές οι 
επιλογές της τουριστικής περιοχής δεν είναι σύμφωνες με τις προσδοκώμενες και αρχικές 
επιθυμίες. 

β2. Μαζικός ή ομαδικός τουρισμός 

   Η πλέον διαδεδομένη μορφή τουριστικής μετακίνησης στη σημερινή τουριστική πραγματικότητα 
που καλύπτει σε ποσοστό το 80-85% των μετακινούμενων τουριστών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Είναι η μετακίνηση που γίνεται από ομάδα ατόμων (σύλλογοι, σωματεία, τουριστικά γραφεία, κάθε 
είδους ενώσεις ατόμων κ.ά.) με βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα όσον αφορά τη διάρκεια ή τις 
περιοχές και το κόστος του. Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι μαζικής μεταφοράς 
που τις περισσότερες φορές δεν ακολουθούν τα τακτικά δρομολόγια αλλά είναι έκτακτα. 

   Πλεονεκτήματα του μαζικού τουρισμού είναι το χαμηλό του κόστος, η δυνατότητα πολλαπλών 
επιλογών σε προγράμματα, η οργάνωσή του που γίνεται από εξειδικευμένα άτομα και το μεγάλο 
ποσοστό ασφαλείας των μετακινούμενων. Με βάση το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής του μαζικού 
τουρισμού έχουν δραστηριοποιηθεί πλήθος επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση γεγονός που 
συμβάλλει στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. 

   Μειονεκτήματά του είναι η πιστή εφαρμογή του προγράμματός του, αν και τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει αρκετή ελαστικότητα σε πολλά σημεία του, η χαμηλή ποιότητα, τις περισσότερες φορές, 
των υπηρεσιών του και η ανομοιογένεια του τουριστικού πλήθους που πολλές φορές επηρεάζει 
την ποιότητά του. Πάντως τα παραπάνω είναι ικανοποιητικά σε συνάρτηση με το ύψος του 
κόστους που συνήθως είναι ανάλογο με την ποιότητα.   

γ. Από άποψη εποχής 

   Ανάλογα με τις εποχές του έτους που πραγματοποιούνται τουριστικές μετακινήσεις μπορούμε να 
διακρίνουμε ανά εποχή τον τουρισμό ή να τον χαρακτηρίσουμε σαν συνεχόμενο. Έτσι έχουμε τις 
δύο μορφές τον συνεχή ή ετήσιο τουρισμό και τον εποχιακό τουρισμό. 

γ1. Συνεχής ή ετήσιος τουρισμός 

   Είναι η μορφή που η τουριστική κίνηση σε μια περιοχή παραμένει ποσοτικά αμετάβλητη καθ' όλη 
τη διάρκεια του έτους. Για την περιοχή που τη χαρακτηρίζει η εν λόγω μορφή, τα πλεονεκτήματά 
της είναι μεγάλα γιατί και οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι εξασφαλίζονται από μια συνεχή 
πελατεία και έτσι δε δημιουργούνται προβλήματα ανεργίας και οικονομικού μαρασμού. 

γ2. Εποχιακός τουρισμός 

   Από τη μορφή αυτή πηγάζουν τα περισσότερα προβλήματά του και συντονίζονται όλες οι 
προσπάθειες των αρμοδίων για την εξάλειψή τους. Ο εποχιακός τουρισμός είναι η παρουσία 
μεγάλου αριθμού τουριστών σε μια συγκεκριμένη εποχή του έτους. Διακρίνεται πλέον σε δύο 
κατηγορίες, τον χειμερινό και τον καλοκαιρινό.     

δ. Από άποψη του μεγέθους του τουριστικού πλήθους 
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   Με τη διάκριση αυτή καθορίζουμε, είτε στον συνεχή τουρισμό είτε στον εποχιακό, περιόδους οι 
οποίες έχουν μια διακύμανση στον αριθμό των τουριστών που ανάλογα με την κατανομή τους τις 
χωρίζουμε σε τρείς υποπεριόδους που είναι η νεκρή ή χαμηλή περίοδος, η μέση περίοδος και η 
υψηλή περίοδος ή περίοδος αιχμής. 

δ1. Νεκρή περίοδος ή χαμηλή 

   Νεκρή ή χαμηλή τουριστική περίοδο έχουμε όταν δεν υπάρχουν, σε μια χρονική περίοδο σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή, καθόλου τουρίστες ή ο αριθμός τους είναι πάρα πολύ μικρός. Σκεφτείτε για 
παράδειγμα την περιοχή της Πάργας τη χειμερινή περίοδο. 

δ2. Μέση περίοδος 

   Μέση τουριστική περίοδο έχουμε όταν ο αριθμός των τουριστών, σε μια χρονική περίοδο σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή, είναι σχετικά καλός με τάσεις ανόδου. 

δ3. Υψηλή περίοδος ή περίοδος αιχμής 

   Υψηλή περίοδο ή περίοδο αιχμής έχουμε όταν ο αριθμός των τουριστών, σε μια χρονική 
περίοδο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, είναι πάρα πολύ μεγάλος σε σημείο πολλές φορές που δεν 
έχει τη δυνατότητα η περιοχή να τους εξυπηρετήσει και δημιουργείται στην περιοχή το λεγόμενο 
overbooking. 

ε. Από άποψη μορφής (σκοπού ή λόγου) 

   Ο σκοπός ή ο λόγος της τουριστικής μετακίνησης θα πρέπει να είναι τουριστικός σύμφωνα με 
τους ορισμούς που έχουν δοθεί. Ο βασικότερος σκοπός τουριστικής μετακίνησης που έχει 
αναφερθεί είναι η ψυχαγωγία, η αναψυχή. Στην περίπτωση αυτή λέγεται ότι μιλάμε για την 
κλασική μορφή που καθορίζει την τουριστική μετακίνηση που για τον περισσότερο κόσμο αφορά 
τον τουρισμό των διακοπών και ότι όλοι οι άλλοι σκοποί ή λόγοι καθορίζουν μια ομάδα 
τουριστικών μετακινήσεων που ονομάζονται εναλλακτικές ή ειδικές ή ήπιες μορφές τουρισμού. 

ε1. Κλασική μορφή τουρισμού 

   Η μορφή αυτή αναφέρεται κύρια στον τουρισμό για διακοπές που πέρα από τους λόγους της 
ανάπαυσης και της αναψυχής περιλαμβάνει και επισκέψεις σε τουριστικά αξιοθέατα όπως φυσικές 
καλλονές και πολιτιστικά μνημεία και χώρους (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.ά.). Η συμμετοχή 
στη μορφή αυτή του τουρισμού είναι και η μεγαλύτερη και συντελείται περισσότερο κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο και λιγότερο κατά τη χειμερινή. 

ε2. Εναλλακτικές ή ειδικές ή ήπιες μορφές τουρισμού 

   Οι εναλλακτικές ή ειδικές ή ήπιες μορφές τουρισμού είναι αυτές στις οποίες στηρίζουν οι 
αρμόδιοι τη μεγάλη επανάσταση στον τουρισμό και προσπαθούν να τις περάσουν στο τουριστικό 
καταναλωτικό κοινό ώστε να επιτευχθεί μια συνεχής ροή τουριστών στις τουριστικές περιοχές με 
όλες τις θετικές συνέπειές της και ίσως απεμπλακεί ένα μεγάλο μέρος της πελατείας της κλασικής 
μορφής τουρισμού και απαλύνει το μεγάλο πρόβλημα της εποχικότητας. Κύριο χαρακτηριστικό 
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι η αντίθεσή τους προς τον κλασικό τουρισμό και ο 
κύριος στόχος τους η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η 
ανάπτυξη νέων θεματικών τρόπων προσέλκυσης τουριστών και δημιουργία καινούριων 
τουριστικών πόλων και αντίστοιχων τουριστικών ρευμάτων.       

   Στην Ελλάδα οι ειδικές μορφές τουρισμού άρχισαν να γίνονται αντικείμενο μελέτης στα μέσα της 
δεκαετίας του '70. Στη χώρα μας οι μορφές αυτές διακρίνονται σε α)ειδικές μορφές που έχουν 
παράδοση παρουσίας αιώνων όπως πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός λόγω του 
πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου της χώρας και β)ειδικές μορφές που λειτουργούν σαν 
συμπλήρωμα του κλασικού μαζικού τουρισμού όπως ο θαλάσσιος και ο υπαίθριος τουρισμός. 
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στ. Από άποψη χρήσης μεταφορικού μέσου 

       στ1.Τουρισμός με αυτοκίνητο ή οδικός 

       στ2.Τουρισμός με σιδηρόδρομο 

       στ3.Τουρισμός με πλωτά μέσα 

       στ4.Αεροπορικός Τουρισμός 

       στ5.Ποδηλατικός Τουρισμός  

       στ6.Πεζοπορικός Τουρισμός 

Μορφές Τουρισμού 

   Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις εναλλακτικές μορφές που υπάρχουν 
και έχουν αναπτυχθεί ή συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη. 

1.Φυσιολατρικός ή Φυσιογνωστικός τουρισμός 

   Ο τουρισμός της μορφής αυτής έχει σαν σκοπό την απόλαυση και τη γνώση της φύσης με 
απώτερο όφελος τη ψυχική και φυσική ευεξία του ατόμου από τις καλύτερες συνθήκες ζωής κοντά 
στο φυσικό περιβάλλον μακριά από την καθημερινότητα των αστικών κέντρων και την επιβάρυνση 
του περιβάλλοντός τους. Τη μορφή αυτή προτιμούν κύρια άτομα με κλίση προς τη φυσική ζωή και 
άτομα που έχουν επιστημονικά ενδιαφέροντα.4 

2.Μορφωτικός ή Γνωστικός τουρισμός 

   Ο μορφωτικός τουρισμός αποτελεί μια μορφή τουρισμού, στην οποία τα άτομα έχουν σαν κύριο 
σκοπό τη συμμετοχή σε πολιτιστικές, γενικά, εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα αυτό το είδος τουρισμού, 
που ας σημειωθεί ότι εμφανίζει ανοδικές τάσεις διεθνώς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επισκέψεις 
ιστορικών μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, πινακοθηκών, παρακολουθήσεις 
συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, όπερας, καθώς επίσης συμμετοχές σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις ή σεμινάρια γλωσσολογίας, φιλοσοφίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας 
κλπ. 

3.Θρησκευτικός τουρισμός 

   Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού που αφορά σε μια κατηγορία ατόμων τα 
οποία επισκέπτονται θρησκευτικούς τόπους, που βρίσκονται στη χώρα της μόνιμης διαμονής τους 
ή σε κάποια άλλη είτε για λόγους λατρείας είτε για να πάρουν μέρος σε κάποιες θρησκευτικές 
εκδηλώσεις ή τελετές είτε για να εκπληρώσουν κάποιο τάμα που είχαν κάνει κλπ.5 

4.Αθλητικός τουρισμός ή Τουρισμός Άθλησης 

   Ο αθλητικός τουρισμός είναι ο τουρισμός που έχει σαν σκοπό την παρακολούθηση αθλητικών 
αγώνων ή τη συμμετοχή, επαγγελματική ή ερασιτεχνική σε αθλητικές δραστηριότητες.  

5.Καλλιτεχνικός τουρισμός 

   Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κάθε μορφής, αποτελούν πόλο έλξης τουριστών με ειδικά ή όχι 
καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Αποκλειστικός σκοπός της μετακίνησης του τουρίστα στη μορφή αυτή 
είναι η παρακολούθηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή να γνωρίσει από κοντά την τέχνη του τόπου 

                                                           
4
 Κολτσιδόπουλος Γ., "Τουρισμός, Θεωρητική Προσέγγιση", Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2005 

5
 Ηγουμενάκης Ν., Κραβαρίτης Κ., Λύτρας Π., "Εισαγωγή στον Τουρισμό", Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 1998 
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τον οποίο επισκέπτεται. Στον Ελλαδικό χώρο γνωστά είναι τα φεστιβάλ Αθηνών, Επιδαύρου, 
Ολύμπου, Θεσσαλονίκης και Φιλίππων.6 

6.Ιαματικός τουρισμός ή Τουρισμός Υγείας ή Θεραπευτικός τουρισμός ή Θερμαλισμός 

   Ο τουρισμός υγείας ή θεραπευτικός τουρισμός, όπως ονομαζόταν παλιότερα, εξελίσσεται σε μια 
από τις βασικότερες μορφές τουρισμού, τα δε άτομα που μετέχουν σε αυτόν έχουν σαν κύριο 
κίνητρο την αποκατάσταση και διατήρηση της υγείας τους, τη θεραπεία και ανάρρωσή τους από 
διάφορες ασθένειες κλπ.7 Γνωστές περιοχές της χώρας με οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις 
είναι η Αιδηψός, τα Καμένα Βούρλα, η Υπάτη, το Λουτράκι, η Κυλλήνη και η Ικαρία στις οποίες 
συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος των τουριστών της μορφής αυτής σε όλες σχεδόν τις εποχές του 
έτους. 

7.Επαγγελματικός ή Εμπορικός τουρισμός 

   Έχουμε διευκρινίσει ότι η μετακίνηση με σκοπό την άσκηση επαγγέλματος δε νοείται τουρισμός. 
Στη μορφή του επαγγελματικού τουρισμού τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Όταν μιλάμε για 
επαγγελματικό τουρισμό εννοούμε τις μετακινήσεις που σαν σκοπό έχουν να δώσουν, στον 
επαγγελματία ή στον έμπορο, τη δυνατότητα να αποκομίσει οφέλη για την άσκηση του 
επαγγέλματός του ή της εμπορίας του με τη συμμετοχή του σε αποστολές και με συμμετοχές του 
σε διάφορες εκθέσεις αντίστοιχου ενδιαφέροντος ή ακόμη να αντιπροσωπεύσει κάποια προϊόντα 
στον τόπο της μόνιμης διαμονής του.8 

8.Συνεδριακός τουρισμός 

   Ο συνεδριακός τουρισμός, η πλέον δυναμική εναλλακτική μορφή τουρισμού, είναι η συμμετοχή 
διαφόρων ατόμων σε κάθε είδους συνεδρίου, σεμιναρίου, σύσκεψης ή συνεδρίασης με 
επιστημονικό ή άλλο ενδιαφέρον με σκοπό την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και την 
ενημέρωση. 

 9.Τουρισμός κινήτρων (Incentive travel) 

   Είναι η μορφή που αφορά προσφορά διαφόρων εταιριών και επιχειρήσεων δωρεάν ταξιδιών σε 
στελέχη τους σαν ένα είδος αμοιβής για την καλή τους απόδοση ή για να τους προτρέψουν να 
έχουν καλύτερη απόδοση στην εργασία τους. Τα incentive travels, όπως ονομάζονται στην 
παγκόσμια τουριστική ορολογία, αποτελούν τουρισμό μεγάλης οικονομικής απόδοσης γιατί οι 
συμμετέχοντες ίσως κάτω από άλλες συνθήκες δε θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τέτοιου 
είδους τουρισμό. 

10.Εκθεσιακός τουρισμός  

   Εκθεσιακός τουρισμός είναι ο τουρισμός που έχει σχέση με την επίσκεψη σε διάφορες εμπορικές 
εκθέσεις ατόμων που έχουν άμεσο ή έμμεσο κέρδος. Οι εκθέσεις αυτές μπορεί να είναι γενικές ή 
κλαδικές και συνήθως πραγματοποιούνται σε εκτός τουριστικής αιχμής περιόδους βοηθώντας έτσι 
στην άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας που παρουσιάζουν πολλές τουριστικές 
περιοχές διεθνώς. 

11.Θαλάσσιος τουρισμός (yachting) 

   Θαλάσσιος τουρισμός με την ευρύτερη του όρου έννοια θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί κάθε 
τουριστική δραστηριότητα που έχει σχέση με την θάλασσα και τις ακτές της. 

                                                           
6
 Κολτσιδόπουλος Γ.,"Τουρισμός, Θεωρητική Προσέγγιση", Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2005 

7
 Ηγουμενάκης Ν., Κραβαρίτης Κ., Λύτρας Π., "Εισαγωγή στον Τουρισμό", Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1998 

8
 Κολτσιδόπουλος Γ., "Τουρισμός, Θεωρητική Προσέγγιση", Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2005 
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   Συνήθως όμως σαν θαλάσσιος τουρισμός νοείται κάθε θαλάσσια περιήγηση με 
κρουαζιερόπλοια, θαλαμηγούς καθώς επίσης και κάθε ναυταθλητική δραστηριότητα στο θαλάσσιο 
χώρο. 

   Ο θαλάσσιος τουρισμός βασικά αναφέρεται στην κρουαζιέρα και στο yachting. Κύριο μέσο είναι 
το σκάφος-πλοίο αναψυχής. Η θαλάσσια διαδρομή και οι τόποι προορισμού, καθώς και ο 
λιμενισμός των σκαφών όπως επίσης και διάφορες συμπληρωματικές υπηρεσίες συνθέτουν τα 
κύρια χαρακτηριστικά του θαλάσσιου τουρισμού. 

12.Οικολογικός τουρισμός ή Οικοτουρισμός 

   Οικολογικός τουρισμός είναι ο τουρισμός που αναπτύσσεται στο φυσικό περιβάλλον και 
ιδιαίτερα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως υψηλής οικολογικής σημασίας, προστατευόμενες ή 
μη. 

13.Αγροτουρισμός ή Αγροτικός τουρισμός 

   Ο αγροτουρισμός αναφέρεται στις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και τουρισμού που 
αναπτύσσονται στον αγροτικό χώρο και εντάσσονται στα πλαίσια του αγροτικού περιβάλλοντος 
και της αγροτικής ζωής. Στη χώρα μας ο αγροτουρισμός αναπτύχθηκε στα περιθώρια του γενικού 
τουρισμού στα μέσα της δεκαετίας του '80 με βάση ενισχυτικά προγράμματα της πολιτείας με 
βασικό άξονα την ίδρυση γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών. 

14.Τουρισμός περιπέτειας 

   Ο τουρισμός περιπέτειας πρόκειται για μια μορφή τουρισμού με έντονο το στοιχείο του 
απροσδόκητου, του άγνωστου και της έκπληξης. Φωτογραφικά σαφάρι, περιπλανήσεις σε 
άγνωστες περιοχές, κωπηλασία σε ορμητικούς ποταμούς κλπ. αποτελούν μερικά από τα 
χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Τα άτομα που κάνουν αυτής της μορφής τουρισμό είναι συνήθως 
νέοι άνθρωποι, κατά κύριο δε λόγο ελεύθεροι επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων. 

15.Τουρισμός παραχείμασης 

   Ο τουρισμός παραχείμασης αναφέρεται στις τουριστικές δραστηριότητες ατόμων, που κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα κάνουν διακοπές μικρής ή μεγάλης διάρκειας σε χώρες με ήπια κλίματα, για 
να αποφύγουν τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, που επικρατούν στους τόπους της μόνιμης 
διαμονής τους. Τα άτομα που πραγματοποιούν αυτής της μορφής τουρισμό είναι επί τω πλείστων 
άτομα της τρίτης ηλικίας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας και που έχουν ελεύθερο χρόνο στη 
διάθεσή τους και σταθερό εισόδημα. 

16.Τουρισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 

   Η μορφή αυτή απευθύνεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στους συνοδούς τους. Για να 
μπορεί μια περιοχή να δεχθεί τέτοιου είδους τουρίστες θα πρέπει να έχει την κατάλληλη υποδομή 
ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των τουριστών αυτών καθώς και των συνοδών τους, που 
προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν λόγω της κατάστασης της υγείας τους. 

17.Ορεινός τουρισμός 

   Είναι ο τουρισμός που αναπτύσσεται στο ορεινό περιβάλλον με τη δυνατότητα απόλαυσης της 
ομορφιάς του βουνού όλες τις εποχές του έτους και της διαμονής κοντά του, μακριά από τα 
πολυσύχναστα τουριστικά και αστικά κέντρα. 

18.Χιονοδρομικός τουρισμός ή Τουρισμός Χειμερινών σπορ 

   Χιονοδρομικός τουρισμός είναι ο τουρισμός που γίνεται στα χιονοδρομικά κέντρα και ανήκει 
ουσιαστικά στο χειμερινό τουρισμό. Η μορφή αυτή μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι αφορά άτομα 
με υψηλό εισόδημα αλλά και άτομα τα οποία ανήκουν σε ορειβατικούς συλλόγους. 
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19.Δασοτουρισμός 

   Είναι η μορφή που προσφέρει στον τουρίστα τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να χαρεί τις 
ομορφιές του δάσους με περιπάτους, πικ-νικ, παρατήρηση του φυτικού και ζωικού στοιχείου του 
και να το προστατέψει από βλάβες όπως πυρκαγιές και παράνομη υλοτομία. 

20.Ιπποτουρισμός 

   Ο ιπποτουρισμός είναι μια από τις καινούριες μορφές τουρισμού που εμφανίσθηκε πρόσφατα. 
Σε εγκαταστάσεις (φάρμες) όπου εκτρέφονται άλογα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους 
να ζήσουν ένα διάστημα κοντά στους χώρους αυτούς και να μάθουν ιππασία και όλα τα σχετικά με 
την εκτροφή και άσκηση των αλόγων που ήταν από τα πρώτα μεταφορικά μέσα που 
χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. 

21.Οικογενειακός τουρισμός 

   Είναι γνωστό ότι η ύπαρξη παιδιών σε μια οικογένεια δημιουργεί πρόβλημα στον τρόπο 
επιλογής του τόπου των διακοπών αλλά και της χρονικής διάρκειας αυτών. Οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί 
οργανισμοί υπολογίζοντας τις οικογενειακές διακοπές σαν ένα ικανοποιητικό κομμάτι των 
συνολικών διακοπών, προσφέρουν τουριστικά προγράμματα σε προσιτές τιμές που πλησιάζουν 
τους ετήσιους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν έτοιμα 
προγράμματα προσφέρουν ικανοποιητικές εκπτώσεις για τα παιδιά είτε κάνουν ατομικό, είτε 
μαζικό τουρισμό. 

22.Τουρισμός για νέους 

  Μια ειδική μορφή τουρισμού διακρινόμενη από πλευράς ηλικιακής σύνθεσης του τουριστικού 
πλήθους στο οποίο αναφέρεται είναι ο τουρισμός για νέους. Όπως  προκύπτει και από την 
ονομασία του αφορά τουριστικές δραστηριότητες για νέους. 

   Οι κρατικοί φορείς έδρασαν προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργώντας ειδικά προγράμματα 
δωρεάν διακοπών για εργαζόμενους νέους και μη, δίνοντας τη δυνατότητα να κάνουν τουρισμό και 
να ωφεληθούν με προνόμια τουρίστα όπως η γνώση, οι ανθρώπινες σχέσεις κ.ά. Στη χώρα μας 
εφαρμόζονται προγράμματα τουρισμού για νέους υπό την αιγίδα της Γ.Γ. Νέας Γενιάς. 

23.Τουρισμός Γ' ηλικίας 

   Τα άτομα που ανήκουν στην Τρίτη ηλικία είναι αυτά που ξεπερνούν το 65ο έτος της  ηλικίας τους 
και αποτελούν μια καλή πελατεία για το λόγο ότι τα περισσότερα εκτός του ελεύθερου χρόνου τους 
διαθέτουν ένα πολύ καλό εισόδημα και κυρίως έχουν τη διάθεση να ταξιδέψουν. 

24.Κοινωνικός τουρισμός 

   Αναφέρεται στην προσπάθεια των κρατικών φορέων να δώσουν τη δυνατότητα σε ορισμένες 
ομάδες ατόμων με χαμηλή ή μέτρια εισοδηματική στάθμη να κάνουν τουρισμό. Η προσπάθεια 
αυτή χρειάζεται και τη συνεργασία των ιδιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων που θα 
προσπορισθούν το όφελος από την αύξηση των πωλήσεών τους ιδιαίτερα σε χρονικές περιόδους 
από τις αντίστοιχες της αιχμής. 

25.Λαικός τουρισμός 

   Ο λαϊκός τουρισμός αποτελείται από άτομα που είναι κατά το πλείστων χαμηλής εισοδηματικής 
στάθμης και ακόμη ότι τα άτομα αυτά ταξιδεύουν συνήθως οικογενειακά και με κάθε είδους 
μεταφορικό μέσο όπως με ιδιωτικά αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, μοτοσικλέτες κ.ά. 

26.Κοσμοπολίτικος τουρισμός  
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   Ο αριστοκρατικός τουρισμός όπως αλλιώς ονομάζεται απευθύνεται σε άτομα υψηλών 
εισοδημάτων που συνήθως δεν απασχολούνται σε εργασίες με χρονικά όρια και έτσι έχουν 
ελεύθερο χρόνο να ταξιδεύουν και οι απαιτήσεις είναι υψηλών προδιαγραφών σε υπηρεσίες και 
αγαθά. 

27.Γυμνιστικός τουρισμός 

   Ο γυμνισμός είναι είδος φυσιολατρίας που συνδυάζεται με περιοχές που υπάρχει θάλασσα και 
κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες. Οι τουρίστες που προτιμούν να χαρούν τις διακοπές τους 
εμφανιζόμενοι γυμνοί, πρέπει να είναι απελευθερωμένοι και να μη διακατέχονται από 
προκαταλήψεις. 

28.Θεματικός τουρισμός 

   Είναι μια μορφή τουρισμού που συνδυάζεται με άλλες εναλλακτικές μορφές και αναφέρεται στον 
τουρισμό που γίνεται σε ορισμένο τόπο και με συγκεκριμένο θέμα. (Disney Land, Eurodisney, 
Water Land) 

29.Επιλεκτικός τουρισμός 

   Εννοούμε τους τουρίστες υψηλής εισοδηματικής τάξης που μπορούν να δαπανήσουν για την 
ικανοποίηση των τουριστικών τους αναγκών μεγάλα ποσά  που απαιτούν όμως οι προσφερόμενες 
σ’ αυτούς υπηρεσίες να είναι ανάλογες υψηλού επιπέδου. 

30.Χρονομεριστική μίσθωση (timesharing) 

   Η χρονομεριστική μίσθωση αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια επανάσταση στη χωροκατανομή 
αλλά και στη σωστή διάθεση του χρόνου με τη δυνατότητα που έχουν τα μέλη της να αγοράζουν 
μακροχρόνια χώρους διαμονής και να τους συναλλάζουν με τα άλλα μέλη έχοντας την ευκαιρία να 
επισκεφθούν περισσότερες περιοχές.9  

1.3 Επιπτώσεις - Κίνητρα Τουρισμού 

Επιπτώσεις του Τουρισμού 

   Η τουριστική ανάπτυξη, όπως και κάθε άλλο είδος οικονομικής ανάπτυξης, επιφέρει σημαντικές 
διαφοροποιήσεις σε μια περιοχή, σε έναν τόπο ή σε μια χώρα δημιουργώντας το πλαίσιο των 
κοινωνικών επιπτώσεων. Επιπτώσεις που άλλοτε αναφέρονται στο κοινωνικό, άλλοτε στο 
περιβαλλοντικό, άλλοτε στο πολιτιστικό και άλλοτε στο οικονομικό επίπεδο. 

Οι επιδράσεις του τουρισμού στον πολιτισμό 

   Με την ίδια λογική που ο τουρισμός επιδρά στα κοινωνικά δεδομένα επιδρά και στον πολιτισμό 
και στις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις του, όχι διότι κάτι τέτοιο αντιπροσωπεύει τη δυναμική του, 
αλλά διότι η ανάδειξή του σε "τουριστικό πόρο" μέσω της εμπορευματοποίησης το επιβάλλει. Οι 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις – κυρίως θεωρητικού και εμπειρικού χαρακτήρα –εντοπίζουν τις 
επιδράσεις του τουρισμού στα πολιτιστικά πράγματα στα ακόλουθα: 

 α) Η μετατροπή του πολιτισμού σε "εμπόρευμα": η οποία έχει ιδιάζουσα σημασία καθώς 
αναξιοποίητα πολιτιστικά δεδομένα αιώνων αξιοποιούνται λόγω της τουριστικής ανάπτυξης 
(ασφαλώς και λόγω της σύγχρονης ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινότητας) και αποτελούν 
μέρος των τουριστικών "πακέτων" προσελκύοντας μεγάλα αριθμητικά τουριστικά ρεύματα. Χωρίς 
να παραγνωρίζεται η πολιτιστική σπουδαιότητά τους, η όλη οικονομική σημασία για τουριστικά 
γραφεία και κρατικές υπηρεσίες παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Οι τουριστικές επιχειρήσεις 
εμπλουτίζουν τα προγράμματά τους, οι σχετικές κρατικές υπηρεσίες καρπούνται οικονομικά οφέλη 

                                                           
9
 Κολτσιδόπουλος Γ., "Τουρισμός, Θεωρητική Προσέγγιση", Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2005 
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και οι τουρίστες καταναλωτές πληρώνουν το τίμημα, ως αναπόσπαστο τμήμα πλέον της 
τουριστικής διεργασίας. Αυτή η εμπορευματοποίηση που αυξάνεται διαρκώς, πιστοποιεί και τις 
παντοειδείς επεμβάσεις των τουριστικών παραγόντων στα πολιτιστικά δρώμενα (που συχνά 
παραλλάσουν την ίδια την πολιτιστική παρουσίαση).  

β) Η ευαισθητοποίηση των πολιτών: η οποία επέρχεται μετά την εμφάνιση του τουρισμού σε μια 
περιοχή, καθώς η αίσθηση της σπουδαιότητας ενός χώρου ή μνημείου από άτομα που έρχονται 
από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά δημιουργεί νέα κοινωνικο-ψυχολογικά δεδομένα για τους ντόπιους 
κατοίκους. Η ευαισθητοποίηση αυτή προϊόντος του χρόνου μεταλλάσσεται σε πραγματική αγάπη 
καθόσον, μέσω αυτών των πολιτιστικών δεδομένων αξιοποιείται και γίνεται γνωστή παγκοσμίως η 
περιοχή τους. Αυτή η πρακτική είναι ίδιων χωρών που έχουν μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό, 
ενώ σύμφωνα με τις διεθνείς εργασίες και μελέτες υποχωρεί στις χώρες με πρόσφατη ιστορία. 

γ) Η κρατική αξιοποίηση μνημείων και χώρων πολιτισμού: η οποία στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων γίνεται έντονη και εμφανής από τη στιγμή κατά την οποία οι 
αλλοεθνείς επισκέπτες μιας περιοχής (μέσω των ταξιδιωτικών γραφείων τους ή των τουρ 
οπερέιτορς), εκδηλώνουν εμπράκτως το πολιτιστικό ενδιαφέρον τους. Η κρατική πολιτική του 
Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (συνήθως Αρχαιολογική 
Υπηρεσία, Εφορίες Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Δήμοι και Κοινότητες, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος) προστρέχουν ευκολότερα και κυρίως γρηγορότερα από τη στιγμή που ο τουρισμός κάνει 
την εμφάνισή του (το αποδεικνύει η αδιαφορία και η παραμέληση ανάλογων περιπτώσεων σε μη 
τουριστικούς τόπους και η πρωτοφανής εγκατάλειψή τους). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
αναφερθεί και η ενίσχυση των εθνικών πολιτιστικών πολιτικών από διεθνείς ή διακρατικές 
πρωτοβουλίες σε σχέση με τη διάσωση και διατήρηση της ανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς, 
όπως π.χ. αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως αυτές της UNESCO την τελευταία 
εικοσαετία.                                      

 δ) Τα πολιτιστικά εθνικά ή διακρατικά προγράμματα: όπου κατά τη διάρκεια της τουριστικής 
περιόδου αιχμής κάθε περιοχής οργανώνονται σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές εκδηλώσεις από 
τις τοπικές αρχές με θέματα την ιστορία, την παράδοση και τη λαογραφία του τόπου σε αρκετά 
θέματα (π.χ. χορός, τραγούδι, θέατρο, κλπ.), τα οποία διατρανώνουν την ιστορικότητα και την 
πολιτιστική διαδρομή κάθε περιοχής. Ή ακόμα την ύπαρξη ειδικών πολιτιστικών προγραμμάτων 
με κρατική επιδότηση ή με επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που άπτονται γενικά 
του πολιτισμού, όπως ανακαινίσεις παραδοσιακών οικισμών, αναπαλαιώσεις αρχιτεκτονικών 
κτιρίων, επαναλειτουργία αρχαίων θεάτρων, επιμορφωτικά σεμινάρια απασχολούμενων σε 
πολιτιστικούς χώρους κ.ά.   

ε) Οι φθορές αρχαιολογικών, θρησκευτικών χώρων και μνημείων: φαινόμενο που άρχισε να 
απασχολεί τον αναπτυγμένο τουριστικά κόσμο την τελευταία εικοσαετία, καθώς διαπιστώθηκε, ότι 
η μαζική και αδιάκοπη ροή επισκεπτών σε αυτά τα μνημεία και χώρους προκαλεί ουσιώδεις 
καταστροφές, που δεν ήταν γνωστές όσο τα αριθμητικά στοιχεία των επισκεπτών παρέμεναν 
χαμηλά. Γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη πλέον αφενός μεν εκτεταμένων ελέγχων και αφετέρου 
δε ορθολογιστικής διαχείρισης των χώρων αυτών, ιδίως τον περισσότερο ευαίσθητων στη φθορά. 
Θέμα που έχει οδηγήσει στην τεχνολογική υποστήριξη της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της 
υπεδαφικής υποστήριξης, της δημιουργίας ειδικών και μόνον χώρων προσπέλασης επισκεπτών, 
της απαγόρευσης φωτογράφησης με φλας κ.ά., με στόχο την προστασία των χώρων αυτών. 

Οι επιδράσεις του τουρισμού στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα 

   Η σχέση τουρισμού και περιβάλλοντος αποτελεί μια και μόνη παράμετρο του όλου ζητήματος, 
που έχει όμως ιδιάζουσα σημασία, καθώς η τουριστική ανάπτυξη σε όλο τον πλανήτη μπορεί να 
οδηγήσει σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες παρενέργειες: 
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 απαίτηση ολοένα και νέων χωρών συχνά δασικών λόγω τουριστικών εγκαταστάσεων 
(κυρίως ξενοδοχειακών μονάδων) 

 ρύπανση της θάλασσας (ποταμών και λιμνών) εξαιτίας των απόβλητων τουριστικών 
μονάδων και της συνεχώς αυξανόμενης μετακίνησης τουριστών 

 εναέρια μόλυνση λόγω της επέκτασης των αεροπορικών μεταφορών και του συγχρωτισμού 
των αιθέρων τα τελευταία χρόνια 

 κάθε ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος από τη μαζική χρήση χώρων που 
απευθύνονται αποκλειστικά στα δεδομένα της τουριστικής ζήτησης 

 κάθε είδους φθορά και καταστροφή αρχαιολογικών - θρησκευτικών μνημείων. 

   Οι επιδράσεις του τουρισμού στα φυσικά οικοσυστήματα άπτονται σε μεγάλο βαθμό των 
περιβαλλοντικών καταστροφών, που συντελούνται σε περιοχές φυσικού κάλλους με την εμφάνιση 
μεγαθήριων από μπετόν, με την αλλοίωση του τοπικού πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού 
χρώματος (εγκαταλείποντας τα ντόπια υλικά π.χ. ξύλο και πετρώματα και αντικαθιστώντας τα με 
γυαλί και μπετόν), με την εκπληκτική σε εύρος και όγκο περιβαλλοντική καταστροφή λόγω των 
ανεξέλεγκτων διαφημιστικών, πινακιδίων, κλπ. κάθε μορφής ή ακόμα με την εκρηκτική σε 
εκκωφαντικότητα ηχητική ρύπανση (προιόν νυχτερινών κέντρων, μηχανών, μοτοποδηλάτων, κ.ά.) 
που μαστίζει τους σύγχρονους πολυάριθμους τουριστικούς προορισμούς. 

   Η επιρροή όλων αυτών των προαναφερόμενων δράσεων στον χώρο του τουρισμού έχουν 
ισχυρές και συχνά μη επανορθώσιμες άμεσα επιδράσεις στα φυσικά οικοσυστήματα. Κάτι το 
οποίο ούτε γνώριζε προ τριάντα μόλις χρόνων η διεθνής κοινότητα, αλλά ούτε και μπορούσε ή 
μπορεί σήμερα ακόμα να μετρήσει επακριβώς αυτές τις επιδράσεις, που προέκυψαν ιδίως λόγω 
της μαζικότητας των επισκεπτών σε έναν τόπο για περιορισμένο μάλιστα χρονικό διάστημα. 

Οι επιδράσεις του τουρισμού στην κοινωνία 

   Μια από τις πλέον σημαντικές από αυτές τις επιπτώσεις και ενδεχομένως η αξιολογικά 
σπουδαιότερη είναι αυτή, η οποία συνδέεται με την κοινωνική αλλαγή που επέρχεται σε έναν τόπο 
λόγω του τουρισμού. Οι κυριότερες από αυτές τις διαφοροποιήσεις που επιφέρουν οι κοινωνικές 
αλλαγές είναι οι ακόλουθες: 

α) Αλλαγές στα ήθη και έθιμα: οι οποίες έχουν καθοριστικό χαρακτήρα, διότι παραλλάσσουν τα 
κοινωνικά δεδομένα της περιοχής, επηρεάζουν σοβαρότατα τους ανθρώπους, τους θεσμούς, την 
οικογένεια και την κοινωνία εν γένει. 

β) Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις: οι οποίες γίνονται βαθμιαία εμφανείς στην τοπική 
κοινωνία, με την αριθμητική αύξηση των εργασιακών θέσεων, με τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, με την εγκατάλειψη του αγροτικού τρόπου ζωής, όπου υπάρχει, με την αναζήτηση και 
εύρεση δεύτερης δουλειάς για την συμπλήρωση του εισοδήματος κ.ά., δημιουργώντας μια έντονη 
εργασιακή και επαγγελματική κινητικότητα με συνεχή αναπτυξιακή πορεία μέχρι αλλά και μετά την 
ολοκλήρωση της τουριστικής ανάπτυξης. 

γ) Αλλαγές στη χωροταξία-περιβάλλον: οι οποίες στην συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων είναι καταλυτικές, αφού αλλάζουν ριζικά την όλη πολεοδομική και αρχιτεκτονική 
εικόνα της περιοχής μιας και πολλαπλασιάζονται οι οικοδομές και τα εμπορικά καταστήματα. 
Συχνά δε η καταστροφή του περιβάλλοντος (ιδίως στην ξηρά και τη θάλασσα) είναι τόσο ραγδαία 
που μπορεί να γίνει λόγος για ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ η υπάρχουσα υποδομή του τόπου 
(π.χ. αποχέτευση, συγκοινωνιακό δίκτυο, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνικό δίκτυο, κλπ.) δεν είναι σε 
θέση να ανταπεξέλθει στον δεκαπλασιασμό του πληθυσμού στη διάρκεια της τουριστικής 
περιόδου. 

δ) Αλλαγές στην οργανωτική-διοικητική δομή: όπου η εμφάνιση του τουρισμού οδηγεί στη 
συσπείρωση των ντόπιων παραγόντων, στην ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών τόσο από τους 
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κατοίκους όσο και από τους επαγγελματικούς φορείς σε θέματα εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, 
διεθνούς προβολής που ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό και συμβάλλουν στην ανάπτυξη. 

ε) Αλλαγές στην τοπική οικονομία: καθ' όσον μέσω και δια του τουρισμού αλλάζουν ριζικά τα 
οικονομικά δεδομένα, δημιουργούνται νέες οικονομικές τάξεις, ισχυροποιούνται οι ασχολούμενοι 
με τον τουρισμό σε σχέση με όλες τις άλλες κοινωνικοοικονομικές τάξεις, ενισχύεται η μεσαία 
οικονομική τάξη και παραμελούνται οικονομικές δραστηριότητες που είχαν παραδοσιακά 
εμπεδωθεί στην τοπική κοινωνία.10 

Οι επιδράσεις του τουρισμού στην οικονομία11 

   Ένα από τα εννοιολογικά στοιχεία του τουρισμού αναφέρεται στη δημιουργία οικονομικών 
δραστηριοτήτων δηλώνοντας την ουσιαστική επίδρασή του στην οικονομική ζωή όλων όσων 
ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στην ικανοποίηση της τουριστικής ανάγκης. Για την θεραπεία των 
τουριστικών αναγκών απαραίτητα είναι η ύπαρξη των διαφόρων τουριστικών αγαθών και 
υπηρεσιών. Η παραγωγή και η διάθεσή τους στην τουριστική αγορά ακολουθεί τους γνωστούς 
οικονομικούς κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς μια και το τουριστικό αντικείμενο κινείται 
σε τέτοιου είδους αγορές. Επομένως ο τουρισμός έχει άμεση σχέση με την οικονομική ζωή του 
ανθρώπου, την οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό.   

   Ότι χρειάζεται ο τουρίστας για την ικανοποίηση των τουριστικών του αναγκών, δηλαδή αγαθά και 
υπηρεσίες, αποτελούν αντικείμενα οικονομικών συναλλαγών. Η ιδιαιτερότητα των τουριστικών 
αγαθών και υπηρεσιών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο 
άνθρωπος για την επιβίωσή του, είναι ότι τα πάντα θεωρούνται οικονομικά, δηλαδή βρίσκονται σε 
στενότητα και πρέπει για να τα αποκτήσει να καταβάλλει το αντίστοιχο οικονομικό αντάλλαγμα. 
Ακόμη και τα τουριστικά προϊόντα μιας περιοχής είναι αντικείμενο συναλλαγής. 

   Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τουρισμός αποτελεί για πολλές χώρες και ιδιαίτερα γι' αυτές που 
χαρακτηρίζονται σαν χώρες υποδοχής τουριστών, ένα βασικό μα και δυναμικό παράγοντα 
οικονομικής τους ανάπτυξης που χρησιμοποιείται σαν μοχλός ανάπτυξης ιδιαίτερα των υπό 
ανάπτυξη χωρών. 

   Στη θετική ή αρνητική επίδραση του τουρισμού στην οικονομία των διαφόρων χωρών υπάρχει 
διάσταση απόψεων από τους ειδικούς. 

   Αυτοί που είναι υπέρ της θετικής επίδρασης υποστηρίζουν ότι με τον τουρισμό έχουμε για την 
οικονομία των χωρών υποδοχής τα παρακάτω θετικά στοιχεία: 

 Εισροή συναλλάγματος, που σημαίνει βελτίωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων. 

 Αύξηση του εθνικού εισοδήματος και κατ' επέκταση του κατά κεφαλήν εισοδήματος. 

 Μείωση των εισοδηματικών αντιθέσεων. 

 Βελτίωση του ισοζυγίου των εξωτερικών πληρωμών. 

 Νέες επενδύσεις. 

 Νέες ευκαιρίες απασχόλησης με αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας. 

 Αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων. 

   Αντίθετα, αυτοί που τάσσονται υπέρ της αρνητικής επίδρασης υποστηρίζουν ότι ο τουρισμός έχει 
τις παρακάτω αρνητικές επιδράσεις για την οικονομία των χωρών υποδοχής: 

 Εξασθενεί ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας (γεωργία, βιομηχανία). 

                                                           
10

   Ηγουμενάκης Ν., Κραβαρίτης Κ., Λύτρας Π., "Εισαγωγή στον τουρισμό", Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1998 
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 Κοτσιδόπουλος Γ., "Τουρισμός, Θεωρητική Προσέγγιση>", Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2005 
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 Ευαισθητοποιείται η οικονομία της χώρας επειδή εξαρτάται από το μέγεθος της τουριστικής 
κίνησης το οποίο διαφοροποιείται επηρεαζόμενο από πολλούς εσωγενείς και εξωγενείς 
παράγοντες. 

 Διαφοροποιείται το φυσικό περιβάλλον με οικονομικό αντίκτυπο στη συντήρηση και 
αποκατάστασή του. 

   Δεχόμενοι και τις δύο κριτικές, κατά τη γνώμη μας ο τουρισμός, όταν αναπτύσσεται και 
οργανώνεται πάνω σε ορθολογικές βάσεις, με σωστό προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο 
δεν μπορεί παρά να συντελεί θετικά στην οικονομική ζωή μιας περιοχής ή χώρας. 

Τουριστικά Κίνητρα12 

   Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος ταξιδεύει συνήθως για περισσότερους από ένα λόγο. Τα 
βασικά κίνητρα για να πραγματοποιήσει ένα τουριστικό ταξίδι μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις 
κατηγορίες και συγκεκριμένα στις εξής: 

(α) Φυσικά και κλιματολογικά κίνητρα: Σε αυτήν τη κατηγορία τουριστικών κινήτρων ανήκουν 
φυσικά και κλιματολογικά στοιχεία που ασκούν ισχυρή έλξη στους τουρίστες, όπως είναι για 
παράδειγμα η μορφολογία του εδάφους, η βλάστηση, η ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία κλπ. Τα 
κίνητρα αυτά συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση ορισμένων μορφών τουρισμού και 
συγκεκριμένα του τουρισμού χειμερινών σπορ, του θαλάσσιου τουρισμού, του τουρισμού 
παραχείμασης, του ορεινού τουρισμού κλπ. 

(β) Πολιτιστικά κίνητρα: Σε αυτήν τη κατηγορία τουριστικών κινήτρων ανήκουν όλα εκείνα τα 
πολιτιστικά στοιχεία που συνθέτουν την πολιτιστική κληρονομιά μιας χώρας υποδοχής και 
φιλοξενίας τουριστών, όπως είναι για παράδειγμα ιστορικοί χώροι, αρχαιολογικά μνημεία, μουσεία, 
πινακοθήκες, λαϊκή τέχνη κλπ. Τα κίνητρα αυτά ασκούν περιορισμένη επίδραση στους σημερινούς 
τουρίστες και ειδικότερα σε αυτούς που κάνουν μαζικό τουρισμό. 

(γ) Οικονομικά κίνητρα: Σε αυτήν τη κατηγορία τουριστικών κινήτρων ανήκουν όλα εκείνα τα 
οικονομικά στοιχεία που συνθέτουν το κόστος ζωής στις χώρες υποδοχής και φιλοξενίας 
τουριστών, το κόστος του ταξιδιού, το κόστος του τουριστικού πακέτου κλπ. Τα στοιχεία αυτά 
επηρεάζουν καθοριστικά τις μεγάλες μάζες των τουριστών, που ανήκουν κατά κανόνα στις μεσαίες 
εισοδηματικές τάξεις, να επισκεφθούν έναν τουριστικό προορισμό. 

(δ) Ψυχολογικά κίνητρα: Σε αυτήν τη κατηγορία τουριστικών κινήτρων ανήκουν οι εσωτερικές 
παρορμήσεις των τουριστών που επισκέπτονται έναν τουριστικό προορισμό και που οφείλονται 
στην ψυχολογική ανάγκη που αισθάνονται για αλλαγή, δηλαδή για κάτι νέο ή διαφορετικό. Τα 
κίνητρα αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των ανθρώπων και τη 
βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, επηρεάζουν καθοριστικά τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους 
τους να επισκεφθούν γνώριμους ή νέους τουριστικούς προορισμούς. 

   Τα κίνητρα δεν έχουν πάντα την ίδια επίδραση στα άτομα, αλλά διαφέρει αυτή βασικά ανάλογα 
με την ηλικία και το μορφωτικό τους επίπεδο. 

1.4 Εμφάνιση και συμπεριφορά προσωπικού13 

Εμφάνιση προσωπικού 

Όσον αφορά την εμφάνιση, μπορούμε να εστιάσουμε στα εξής: 

Προσωπική φροντίδα και υγιεινή: Ο υπάλληλος θα πρέπει να είναι καθαρός και περιποιημένος. 
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 Ηγουμενάκης Ν., Κραβαρίτης Κ., Λύτρας Π., "Εισαγωγή στον Τουρισμό", Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1998 
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 Βελισσαρίου Ε., Καραχοντζίτης Δ., Κομνηνάκης Μ., "Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ του Τουρισμού και των Τουριστικών 
Επιχειρήσεων", Έκδοση ΕΑΠ Πάτρα, 2000 
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Στολή: Να προσέχει και να φροντίζει την στολή του. 

Διακριτικά στολής: Να φοράει την κονκάρδα του. 

Γλώσσα του σώματος: Να προσέχει τη γλώσσα του σώματος όταν βρίσκεται με πελάτες ή 
συναδέλφους. 

Συμπεριφορά προσωπικού 

Η τήρηση των κριτηρίων ποιότητας και η πολιτική της επιχείρησης είναι βασικές παράμετροι στην 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ωστόσο ο ανθρώπινος παράγοντας έχει ιδιαίτερη σημασία και για 
αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ορισμένες ικανότητες. Μεταξύ αυτών ανήκουν κυρίως: 

 Ικανότητα επικοινωνίας με τον πελάτη 
 Ικανότητα εκπλήρωσης καθηκόντων 
 Ικανότητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ικανοποίηση των επιθυμιών του πελάτη 
 Ευελιξία, ενεργητικότητα, αξιοπιστία και ένα περιποιημένο παρουσιαστικό 
 Πρωτοβουλία, κριτική ικανότητα 
 Θέληση να εξυπηρετεί τους πελάτες 
 Πειθώ και ταλέντο πωλητή 
 Ικανότητα σχεδιασμού 
 Αντοχή 
 Ικανότητα να αναλύει την κατάσταση του πελάτη 

Επιπροσθέτως θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά: 

Κατάρτιση: Ο υπάλληλος που θα έρθει σε επαφή με τον πελάτη πρέπει να γνωρίζει τα θέματα της 
αρμοδιότητας του, ώστε να μπορεί να τον εξυπηρετήσει άρτια. 

Ευγένεια: Ο υπάλληλος πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια και προθυμία. 

Ευαισθησία: Ο υπάλληλος πρέπει να ενδιαφέρεται και να ενεργεί άμεσα στα τυχόν παράπονα του 
πελάτη. 

Κάποια άλλα χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η φιλικότητα, η προθυμία, η 
συνεργασία. 

2.Διατάξεις για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις14 

(Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) 

Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την 
Αθήνα, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 

2. Περιεχόμενο της εποπτείας είναι: 

α) Η έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.Τ. των περιπτώσεων β΄, 
γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και η 
έγκριση πράξεων οργάνων του Ε.Ο.Τ., όπου προβλέπεται από άλλες διατάξεις. β) Η εντολή 
διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου και από ορκωτό λογιστή. 

                                                           
14
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3. Κύριος σκοπός του Ε.Ο.Τ. είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην 
Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων της χώρας. 

Προς το σκοπό αυτόν, ο Ε.Ο.Τ.: 

α) Υποβάλλει προτάσεις στην Κυβέρνηση για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής. 

β) Υλοποιεί την τουριστική πολιτική που χαράσσει η Κυβέρνηση. 

γ) Συντονίζει τις ενέργειες των συναρμόδιων φορέων για την εξυπηρέτηση των τουριστικών 
σκοπών. 

δ) Μελετά, εκτελεί και εποπτεύει έργα τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης και καταρτίζει σχετικά 
προγράμματα περιλαμβανόμενης της τουριστικής αξιοποίησης λουτροπόλεων και ιαματικών 
πηγών. 

ε) Καταρτίζει και εκτελεί το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και 
εξωτερικό και μεριμνά για την ανάπτυξη της τουριστικής συνειδήσεως.  

στ) Κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται κάθε κατηγορίας τουριστικές εγκαταστάσεις και άλλες 
εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής. 

ζ) Έχει την ευθύνη της τουριστικής επιμόρφωσης. 

η) Εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οποιασδήποτε 
κατηγορίας. 

θ) Ενισχύει δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες αποβλέπουν στην προώθηση των στόχων του ΕΟΤ. 

Τροποποίηση της νομοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις  

ι) Διοργανώνει περιηγήσεις, εορτές και παραστάσεις για την τόνωση του τουρισμού. 

ια) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη 
και προώθηση του τουρισμού, μεταξύ των οποίων και οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 του ν.δ. 
4109/1960 (ΦΕΚ Α΄ 153). 

4. Στον Ε.Ο.Τ. υφίσταται εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) , το οποίο αποτελείται από τον 
Πρόεδρο, επτά μέλη και το Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. που διορίζονται για τριετή θητεία με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, ένα από τα μέλη ορίζεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Παρατείνεται η θητεία του υφιστάμενου Δ.Σ., που συμπληρώνεται με δύο μέλη, και του Γενικού 
Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., κατά τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. 

13. α) Στην έδρα κάθε νομού συνιστάται Επιτροπή Τουριστικής Προβολής, σκοπός της οποίας 
είναι ο καταρτισμός προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεσή τους, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Τ. Η Επιτροπή Τουριστικής 
Προβολής συνιστάται με απόφαση του Νομάρχη, είναι επταμελής και αποτελείται από 
εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης, των Ο.Τ.Α. και των τουριστικών παραγωγικών τάξεων. 

β) Τα προγράμματα τουριστικής προβολής του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι 
ποσοστού 50% από τον Ε.Ο.Τ. και κατά το υπόλοιπο από υποχρεωτικές εισφορές των Ο.Τ.Α. και 
όλων των παραγωγικών τάξεων της περιοχής του νομού, που καθορίζονται κάθε χρόνο με 
απόφαση του οικείου νομάρχη, ανάλογα με τις αιτήσεις ανάγκης χρηματοδότησης των 
περιφερειακών προγραμμάτων προβολής και πάντως μέσα στα όρια προϋπολογισμού της 
δαπάνης των προγραμμάτων που εγκρίνει ο Ε.Ο.Τ. 
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Άρθρο 3. Ειδικό σήμα λειτουργίας 

1. Για την ανέγερση, μετατροπή ή επέκταση ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή άλλης 
τουριστικής επιχείρησης εκ των αναφερόμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του 
παρόντος νόμου, απαιτείται προ της υποβολής της μελέτης στην πολεοδομική υπηρεσία, 
προηγούμενη έγκριση από τον Ε.Ο.Τ. της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου της τουριστικής 
εγκατάστασης μόνο ως προς το σύμφωνο αυτής με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές του 
Ε.Ο.Τ. Οι διαδικασίες ελέγχου, περατώνονται εντός τριών (3) μηνών από της υποβολής της 
αιτήσεως και του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, η δε τυχόν απορριπτική απόφαση πρέπει να 
είναι πλήρως αιτιολογημένη και οι παρατηρήσεις να τίθενται και επί των υποβαλλόμενων σχεδίων. 
Σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτου του χρόνου των τριών (3) μηνών, ο πλήρης φάκελος 
παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., το 
Διευθυντή Εφαρμογής Προγραμμάτων και το Διευθυντή Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ., η οποία 
αποφασίζει εντός 15 ημερών για τη χορήγηση της έγκρισης. Αίτηση, η οποία δεν συνοδεύεται από 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θεωρείται απαράδεκτη. 

Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της διατάξεως της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 
Ε.Ο.Τ. 

2. Προ της ενάρξεως λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων των αναφερόμενων στο άρθρο 2 
του παρόντος, υποβάλλεται στον Ε.Ο.Τ. δήλωση επέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) με όλες τις σχετικές συνέπειες, η οποία αφορά ιδίως την 
τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για τουριστικές επιχειρήσεις και πάντως τον Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της δηλούμενης επιχείρησης. 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ορίζονται οι διαδικασίες και το περιεχόμενο 
δήλωσης των τουριστικών επιχειρήσεων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενημέρωσης. 

3. Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί μητρώο των τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 2 του παρόντος, με αύξοντα 
αριθμό τον οποίο αναγράφει σε ειδικό σήμα λειτουργίας που χορηγεί σε όλες τις ανωτέρω 
επιχειρήσεις. Στο ίδιο σήμα αναγράφεται επίσης και ο Α.Φ.Μ. της επιχειρησης. 

Το ειδικό σήμα λειτουργίας αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεως που χορηγεί ο Ε.Ο.Τ. 
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες έκδοσης και 
χορήγησης του σήματος, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως 
αυτής. 

Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης νοείται εφεξής και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση του 
ειδικού σήματος. 

4. Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
υποχρεούνται εντός εννέα (9) μηνών από την έκδοση των αποφάσεων της προηγούμενης 
παραγράφου να υποβάλουν την δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και να 
παραλάβουν από τον Ε.Ο.Τ. το ανωτέρω ειδικό σήμα λειτουργίας. 

Από την παρέλευση της προθεσμίας των εννέα μηνών της παραγράφου 4 παύει η ισχύς των 
χορηγηθεισών αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων. 

6. Στις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, καθώς και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 
συγκρότημα μέχρι δέκα (10) κύριων δωματίων, το ειδικό σήμα λειτουργίας χορηγείται για τρία (3) 
έτη. 

7. Η αλλαγή χρήσης οποιουδήποτε κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα επιτρέπεται μόνο υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του παρόντος. Εξαιρετικώς, 
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τουριστικά καταλύματα οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας τα οποία έχουν ανεγερθεί με 
οικοδομική άδεια ή έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση και κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
λειτουργούν χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια του Ε.Ο.Τ., δύνανται να αποκτήσουν το 
ειδικό σήμα λειτουργίας ακόμη κι αν έχουν ανεγερθεί σε κορεσμένες περιοχές. Η λειτουργία τους 
αποδεικνύεται από τη δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος, η οποία πρέπει να έχει 
υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι και την 31η Αυγούστου 1993. Για την 
απόκτηση του ανωτέρω σήματος λειτουργίας από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενους τα 
καταλύματα αυτά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. Επιπλέον τα 
καταλύματα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην 
απόφαση 530992/1987 (ΦΕΚ 557 Β΄), του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και οι ιδιοκτήτες ή 
εκμεταλλευόμενοι αυτά να υποστούν τις οικονομικές επιβαρύνσεις που καθορίζονται σε απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι 
οικονομικές επιβαρύνσεις, η διαδικασία, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για 
την κατά τις διατάξεις του παρόντος απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας από ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα με προσωρινές άδειες. Η απόφαση αυτή εκδίδεται άπαξ και 
τροποποιείται μόνο μία φορά. 

Άρθρο 4. Ελεγκτικές αρμοδιότητες - Κυρώσεις 

1. Υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. εφοδιασμένοι με ειδικές υπηρεσιακές ταυτότητες επιθεωρητή τουρισμού 
καθίστανται αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 και σε 
επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τουρίστες, οπουδήποτε της χώρας, ακόμα και αν αυτά 
στεγάζονται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως σε αεροδρόμια, 
σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς αυτοκινήτων, μεθοριακούς σταθμούς, προκειμένου να 
διαπιστώσουν τη συμμόρφωση τους με τις υποχρεώσεις της τουριστικής νομοθεσίας, της υγιεινής, 
της καθαριότητος, καθώς και με τις διατάξεις που αφορούν στην ηχορύπανση, και γενικά κάθε 
διάταξης που αποβλέπει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή στην προστασία των 
τουριστών. 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οιονομιίας και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. 
ορίζεται το είδος και περιεχόμενο των παραπάνω ελέγχων, οι επιχειρήσεις και καταστήματα, η 
εκπαίδευση των οργάνων του Ε.Ο.Τ. σε θέμα αγορανομικού και υγειονομικού ελέγχου, οι 
κυρώσεις που επιβάλλει ο Ε.Ο.Τ. κατά των παραβατών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

3.Τουριστικά Καταστήματα  

Ορισμός Τουριστικού Καταστήματος15 

   Το τουριστικό κατάστημα αποτελεί ένα σημείο πώλησης το οποίο πουλά σε άτομα που 
προέρχονται από άλλες περιοχές, τοπικά αναμνηστικά προϊόντα. Προϊόντα τα οποία έχουν σχέση 
με τα ήθη τα έθιμα και το πολιτισμό ενός τόπου. Το τουριστικό κατάστημα προκειμένου να 
προωθήσει τα προϊόντα του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη παρουσίαση που κάνει στη βιτρίνα 
του, στη ποιότητα των προϊόντων αλλά και στο πωλητή, ο οποίος πρέπει να είναι άριστα 
ενημερωμένος για τα προϊόντα τα οποία πουλά. 

Ο ρόλος και η λειτουργία των Τουριστικών Καταστημάτων 

   Τα τουριστικά καταστήματα για να λειτουργήσουν θα πρέπει να έχουν το ειδικό σήμα του ΕΟΤ. 
Το συγκεκριμένο σήμα πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση πληροί όλες τις ειδικές 
προϋποθέσεις του νόμου και προσφέρει ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών(Άρθρο 02). 

                                                           
15

 Καζάζης Ν., "Αρχές Μάρκετινγκ", Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα, 2002 
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   Ο ΕΟΤ, σύμφωνα με το νόμο Ν1624/1950 αλλά και με το Ν.3270/2004 έχει την αρμοδιότητα να 
χαράζει τουριστική πολιτική, να καθορίζει τη λειτουργία των τουριστικών καταστημάτων αλλά και 
να ελέγχει αν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να λειτουργούν ως τουριστικοί φορείς πώλησης 
αγαθών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος. Ο ΕΟΤ, ερευνά την τουριστική αγορά, μελετά 
την ανταγωνιστικότητα ενώ καταρτίζει και προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και 
τουριστικών εκδηλώσεων(Ν1624/1950- Ν.3270/2004). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2160/1193, 
μπορεί να δίνει τις άδεις αλλά και να εποπτεύει και να ελέγχει τα τουριστικά καταστήματα. 

   Ο ρόλος τους όπως προαναφέρθηκε είναι καθαρά εμπορικός δηλαδή η πώληση τοπικών 
προϊόντων που είναι κυρίως αναμνηστικά του τόπου επίσκεψης, όπως θα μελετηθεί και παρακάτω 
στο νομικό πλαίσιο, το ωράριο τους είναι πιο ανοιχτό και ελεύθερο από τα άλλα καταστήματα, 
ειδικά τις 34θερινές περιόδους, προκειμένου να έχουν το περιθώριο αύξηση των εσόδων τους.16 

   Σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων και σύμφωνα με το άρθρο 27 περί της Ρύθμισης της 
Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμων του 2006 
και 2011 (Ν.155(Ι) του 2006, Ν. 69(Ι) του2007 και Ν. 6(Ι) του 2011), ισχύει ότι οι διατάξεις των 
Διαταγμάτων και η συνεπακόλουθη επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων σε 
τουριστικές περιοχές/ζώνες, δεν επηρεάζει τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων, όπως αυτοί 
ρυθμίζονται από το Νόμο, τις οικείες συλλογικές συμβάσεις ή/και την πρακτική. 

   Σύμφωνα με το Νόμο, το ημερήσιο ωράριο των υπαλλήλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες 
και η εβδομαδιαία απασχόληση τις 38. Επίσης, η υπερωριακή απασχόληση δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 2 ώρες ημερησίως και τις 8, συνολικά, εβδομαδιαίως. Η υπερωριακή αποζημίωση 
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στη βάση 1:2 για τα ελεύθερα πρωινά/απογεύματα, τις αργίες και τις 
Κυριακές και 1:1,5 για τις υπόλοιπες ημέρες.17  

4. Κύρια-Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα18 

Τα τουριστικά καταλύματα διέπονται από το Ν.2160/93 και διακρίνονται σε τέσσερις μεγάλες 
κατηγορίες: 

 Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 

 Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 

 Τους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης 

 Τους ξενώνες νεότητας 

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 

Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα διακρίνονται σε: 

 Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 
 Ξενοδοχείο τύπου Μοτέλ 
 Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 
 Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων. 

1.Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου: πρόκειται για μορφή ξενοδοχείου που περιλαμβάνει 
κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωμάτια 
και βοηθητικούς χώρους. Μπορεί να βρίσκεται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εκτός σχεδίου 
πόλης και να διατάσσεται είτε σε ένα κτίριο είτε σε περισσότερα μικρά κτίρια, τα οποία όμως θα 
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο μέσα σε ένα ενιαίο οικόπεδο. Τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 
κατατάσσονται σε κατηγορίες αστεριών δηλαδή 1*, 2*, 3*, 4*, 5*. 

                                                           
16

 Μυλωνόπουλος Δ., "Τουριστικό Δίκαιο", Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011 
17

 Μυλωνόπουλος Δ., "Τουριστικό Δίκαιο", Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011 
18

 Χατζηνικολάου Ε., "Το δίκαιο των καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων", Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα, 

2002 
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2.Ξενοδοχείο τύπου Μοτέλ: πρόκειται για ξενοδοχεία που βρίσκονται γενικά εκτός κατοικημένων 
περιοχών, επί οδικών αρτηριών μεγάλης κυκλοφορίας κα αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην 
εξυπηρέτηση όσων διακινούνται με αυτοκίνητο. Λόγω της πελατείας που απευθύνονται, 
υποχρεωτικά διαθέτουν μεγάλο χώρο στάθμευσης και επίσης είναι δυνατό να διαθέτουν και 
πρατήριο καυσίμων. Κατατάσσονται σε κατηγορίες αστεριών, 3*, 4*. 

3. Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων: πρόκειται για ξενοδοχείο που διαθέτει 
κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραμονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και 
διαμερίσματα ενός, δύο ή περισσότερων κύριων χώρων με πλήρες λουτρό και μικρό μαγειρείο. 
Μπορεί να βρίσκεται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εκτός σχεδίου πόλης και να διατάσσεται 
είτε σε ένα κτίριο είτε σε περισσότερα μικρά κτίρια, τα οποία όμως θα αποτελούν ένα ενιαίο 
σύνολο μέσα σε ένα ενιαίο οικόπεδο. Κατατάσσονται σε κατηγορίες πέντε αστεριών 1*, 2*, 3*, 4*, 
5*. 

4.Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων (ή ξενοδοχείο μικτής 
λειτουργικής μορφής ή τουριστικό χωριό): πρόκειται για ξενοδοχείο που διαθέτει 
κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής, αναψυχής και εστίασης πελατών, καταστήματα, 
βοηθητικούς χώρους και χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια με λουτρό και μαγειρείο. Πρόκειται 
δηλαδή για ξενοδοχείο που συνθέτει και συνδυάζει τη μορφή ξενοδοχείο κλασσικού τύπου και 
ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής είναι ότι 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300 κλινών. Κατατάσσονται σε κατηγορίες αστεριών 4*, 5*. 

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 

Στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ανήκουν:  

 Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα 

 Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια 

 Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 

1.Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, είναι καταλύματα, που δεν διαθέτουν υποδοχή και 
κοινόχρηστους χώρους πελατών, παρά μόνο αυτοτελείς ανεξάρτητους χώρους διανυκτέρευσης 
και παραμονής πελατών, χωρίς υποχρεωτικές εξυπηρετήσεις (service). Διακρίνονται σε 
τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. 

2.Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια αποτελούν μέρος της μόνιμης διαμονής του ιδιοκτήτη 
ή του εκμισθωτή και παραχωρούνται, σε τουρίστες αντί μισθώματος, με τα έπιπλα και τον λοιπό 
εξοπλισμό, καθώς και με δικαίωμα χρήσης των χώρων υγιεινής για προσωρινή διαμονή. Ο 
ιδιοκτήτης ή ο εκμισθωτής αναλαμβάνει επίσης την τακτοποίηση και καθαριότητα του δωματίου και 
προαιρετικά την παροχή πρωινού γεύματος. 

3.Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό, ότι για τη 
διαμονή των πελατών προσφέρουν διαμερίσματα αντί υπνοδωματίων, τα οποία στερούνται 
κοινόχρηστους χώρους. 

4.1 Απαγορευμένες ενέργειες πελατών στα ξενοδοχεία19 

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Άρθρο 8 του ν. 
1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A’)  

Απαγορεύεται: 

                                                           
19

 http://www.grhotels.gr/Documents/sxeseis.pdf 
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α) H παρασκευή στα δωμάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφεψημάτων 
καθώς και η εστίαση μέσα σ’ αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει ROOM 
SERVICE. 

β) H χρήση από τους πελάτες πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ. 

γ) H χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος γι’ άλλο σκοπό εκτός για φωτισμό και ξυριστική μηχανή. 

δ) H πλύση στα δωμάτια ασπρορούχων και λοιπών ειδών ιματισμού. 

ε) H τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών. 

στ) H μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση 
φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων. 

ζ) H διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικίδιων ζώων, εκτός αν διατίθεται στο 
ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος. 

η) Tα τυχερά παιχνίδια. 

θ) H μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση 
στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι 
κηδεμόνες τους. 

ι) H μεταφορά και χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού. 

5.Τουριστικά Γραφεία/Ταξιδιωτικά Πρακτορεία20  

Ορισμός Ταξιδιωτικού πρακτορείου 

   Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία είναι νόμιμες οργανωμένες 
επιχειρήσεις που, με τα μέσα και τις γνώσεις που διαθέτουν, αναλαμβάνουν τη μεταφορά, 
διακίνηση, ψυχαγωγία κλπ., μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων, μέσα και έξω από τη χώρα με τις 
νόμιμες διαδικασίες. 

Ο ρόλος των ταξιδιωτικών πρακτορείων 

   Ο ρόλος των ταξιδιωτικών πρακτορείων υπεισέρχεται τόσο στο πεδίο της προβολής ενός 
προορισμού και προώθησης των πωλήσεων όσο και στο πεδίο της εξυπηρέτησης των τουριστών. 
Οι κυριότερες εργασίες, όπως τις καταγράφει η κείμενη νομοθεσία, είναι: 

 Κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών, περιηγήσεων, συνεδρίων μέσα και έξω 
από τη χώρα, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα (χερσαία, θαλάσσια, 
αεροπορικά). 

 Μεσολάβηση για διασφάλιση και ενοικίαση καταλύματος διαμονής, σίτισης, αναψυχής, 
ψυχαγωγίας και μέσων διακίνησης. 

 Μεσολάβηση για την έκδοση διαβατηρίων και εισιτηρίων κάθε μεταφορικού μέσου. 
 Διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων. 
 Μέριμνα για την παραλαβή και μεταφορά αποσκευών των πελατών. 

 Παροχή πάσης φύσεως υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, όπως 
η προβολή τουριστικών μονάδων, η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που 
διενεργούνται από τον Ε.Ο.Τ. ή άλλους φορείς κλπ.  

 Παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό. 
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 Σωτηριάδης Μ., "Ταξιδιωτικά Πρακτορεία", Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα, 2006 
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 Τύποι Ταξιδιωτικών πρακτορείων  

 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία διακρίνονται σε: 

 Πρακτορεία εσωτερικού τουρισμού. Τα πρακτορεία εσωτερικού τουρισμού βρίσκονται 
κυρίως σε περιοχές που δεν έχουν σημαντικά τουριστικά ρεύματα από το εξωτερικό. Όπως 
υποδηλώνει και η ονομασία τους, πρόκειται για επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες 
είναι περιορισμένες αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας. 

 Πρακτορεία γενικού τουρισμού. Τα πρακτορεία γενικού τουρισμού βρίσκονται σε 
τουριστικές περιοχές που υποδέχονται μεγάλο αριθμό ξένων και Ελλήνων τουριστών και, 
ως εκ τούτου, έχουν διευρυμένο πεδίο δραστηριότητας. Τα πρακτορεία γενικού τουρισμού, 
ανάλογα με την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται και απευθύνονται και τις συνθήκες 
που επικρατούν στην αγορά, στρέφονται στον εισερχόμενο ή στον εξερχόμενο τουρισμό. 

6.Ναυλομεσιτικά Γραφεία21 

   Αποτελούν μορφή τουριστικής επιχείρησης, οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας της οποίας διέπονται 
από Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργού Τουριστικής 
Ανάπτυξης (αρχική Κ.Υ.Α 531353/ ειδ.αριθ.129/02.07.77, ΦΕΚ 637 Β, των Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α 
517157/ειδ.αριθ.192/05.06.91, ΦΕΚ  447 Β, και 1484/ 09.09.94, ΦΕΚ 685 Β )   Ιδρύονται και 
λειτουργούν με βάση  διαδικασίες ανάλογες με εκείνες των τουριστικών γραφείων (Απόφαση 
Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ 502932/ 30.09.94  ΦΕΚ  779 Β ). 

   Πιο συγκεκριμένα, τα ναυλομεσιτικά γραφεία είναι οι μόνιμα οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες 
με τα μέσα που διαθέτουν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν αναλαμβάνουν  την εκμίσθωση 
πλωτού μέσου, οποιασδήποτε  μορφής (θαλαμηγού, κρουαζιερόπλοιου, επιβατηγού σκάφους, 
πλοιαρίου διαφόρων τύπων κλπ.) με ελληνική ή ξένη σημαία, σε Έλληνες και ξένους, για εκτέλεση 
πλοίων αναψυχής με ολική ναύλωση, σύμφωνα με ναυλοσύμφωνο εγκεκριμένου τύπου, εντός και 
εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. 

   Τα ναυλομεσιτικά γραφεία λειτουργούν νόμιμα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που χορηγείται από 
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ. 

7.Ναυτικά Πρακτορεία22 

   Ο ναυτικός πράκτορας αποτελεί άλλο ένα πρόσωπο με ιδιαίτερες αρμοδιότητες, απαραίτητο για 
την εκτέλεση του συμβολαίου στο λιμάνι φόρτωσης και εκφόρτωσης. Ο ναυτικός πράκτορας είναι 
εκείνος που κατά κύριο επάγγελμα και με οργανωμένη εγκατάσταση, αναλαμβάνει ύστερα από 
εντολή του πλοιοκτήτη και ασκεί με αντιμισθία ή προμήθεια την αντιπροσώπευσή του σε ορισμένο 
λιμάνι ή λιμάνια, για την εκτέλεση εργασιών σχετικών με το πλοίο. Στην Ελλάδα, ναυτικός 
πράκτορας θεωρείται αυτός που κατά κύριο επάγγελμα και με οργανωμένη γραφειακή 
εγκατάσταση, αναλαμβάνει, μετά από διορισμό από τον πλοιοκτήτη, να ασκεί την πρακτόρευση 
πλοίου οποιασδήποτε εθνικότητας, έχοντας το δικαίωμα να εκδίδει φορτωτικές.  

8.Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης Ι.Χ.Ε. Αυτοκινήτων - Γραφεία Εκμίσθωσης Δίκυκλων-
Μοτοσικλετών 
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http://www.ita.org.gr/library/Downloads/docs/%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9A%CE%95%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%
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82%20%CE%A5%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%

CF%85%CF%82%20%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%91.doc 
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 http://www.alf.gr/wp-content/uploads/2013/04/34b9d7bb6489408c684e751d04c18930.pdf 
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Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης Ι.Χ.Ε. Αυτοκινήτων 

Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων είναι επιχειρήσεις ολικής μίσθωσης, ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκινήτων. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εντάσσονται κατά τον νόμο στις τουριστικές επιχειρήσεις.23 

Ενοικίαση με οδηγό24 

   Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 15732/2012 οι Εταιρείες Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων 
επιτρέπεται να παρέχουν και υπηρεσία οδηγού.  Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 
3053 Β/2012, και οι διατάξεις προβλέπουν:    

Τα Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ πρέπει:  

 Να είναι κυβισμού πάνω από 1.500 κ.ε.    

 Να ανήκουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερη    

 Να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους.    Αν πρόκειται για ανοικτού τύπου αυτοκίνητα ο μέγιστος 
χρόνος κυκλοφορίας είναι εννέα (9) χρόνια. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία της πρώτης 
άδειας κυκλοφορίας δεν μπορεί να διαφέρει περισσότερο από ένα χρόνο από την 
ημερομηνία κατασκευής τους.    

Οι ΟΔΗΓΟΙ των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων πρέπει:   

 Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή συγκεκριμένα πλημμελήματα.   
 Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ σε ισχύς, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 

τουλάχιστον 24 μήνες πριν.    
 Να είναι υγιείς σύμφωνα με συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις.    

Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ    

 Γίνεται μόνο βάσει προκράτησης.      

 Η σύμβαση είναι διάρκειας τουλάχιστον 12 ωρών.     

 Η μεταφορά με κόμιστρο απαγορεύεται.    

Οι Επιχειρήσεις Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων που θέλουν να προσφέρουν την υπηρεσία οδηγού θα 
πρέπει να κάνουν σχετική αναγγελία στον Ε.Ο.Τ.    

Μετά από 15 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών χορηγείται Βεβαίωση συνδρομής των 
νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.  Αν διαπιστωθεί ότι 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η οικεία Π.Υ.Τ. απαγορεύει την άσκησή της και γνωστοποιεί 
γραπτώς τους λόγους.   

Γραφεία Εκμίσθωσης Δίκυκλων-Μοτοσικλετών25 

Αριθμ. 7350 – ΦΕΚ Β 807 – 01.04.2014 

Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης 
Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό. 
Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, 

                                                           
23

 Κολτσιδόπουλος Γ., "Τουρισμός Θεωρητική Προσέγγιση", Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2005 
24

 http://www.steea.gr/articleinfo.aspx?guid=4c5f1df8-aeb7-4757-bafb-b894208b5174 
25

 http://www.odigostoupoliti.eu/epichirisis-enikiasis-motosikleton-tritrochon-ke-tetratrochon-
ochimaton/#sthash.VGuOTwQw.dpbs 

http://www.steea.gr/uploads/9%20FEK3053.pdf
http://www.steea.gr/uploads/9%20FEK3053.pdf
http://www.steea.gr/uploads/9%20FEK3053.pdf
http://www.steea.gr/uploads/9%20FEK3053.pdf
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Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό στα Ενιαία Κέντρα 
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1  
Ίδρυση και λειτουργία 
1. Για τη λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων 
οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό ακολουθείται η σχετική διαδικασία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος ΦΕΚ.  

Άρθρο 5  
Επιθεώρηση – Έλεγχος 
1. Οι εκμισθούμενες μοτοσικλέτες, τα τρίκυκλα και τα τετράκυκλα οχήματα υποβάλλονται κάθε 
δώδεκα μήνες σε έλεγχο από συνεργείο. Μετά την επιτυχή διενέργεια του ελέγχου το συνεργείο 
εκδίδει καρτέλα επιθεώρησης σύμφωνα με το Παράρτημα. 

ΙΙ. Η καρτέλα επιθεώρησης είναι δυνατόν να αναφέρεται σε περισσότερες της μίας μοτοσικλέτας, 
τρίτροχου και τετράτροχου οχήματος της επιχείρησης, που ελέγχονται από το ίδιο συνεργείο, 
σύμφωνα με το Παράρτημα III. Επιτυχής θεωρείται ο έλεγχος όταν: 

α) Τα στοιχεία της μοτοσικλέτας, του τρίτροχου ή τετράτροχου οχήματος είναι σύμφωνα με την 
άδεια κυκλοφορίας. 

β) Η μοτοσικλέτα, το τρίτροχο ή το τετράτροχο όχημα βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στο σύστημα πέδησης, φωτισμού, διεύθυνσης και ως προς στα 
εκπεμπόμενα καυσαέρια και θόρυβο. 

γ) Ο εξοπλισμός της μοτοσικλέτας, του τρίτροχου ή τετράτροχου οχήματος είναι σε καλή 
κατάσταση και λειτουργία. 

Άρθρο 6  
Σύμβαση μίσθωσης 
Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να συνάπτει εγγράφως εις διπλούν σύμβαση με το μισθωτή, της 
οποίας ένα αντίγραφο συνοδεύει το εκμισθωμένο όχημα και στην οποία περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά: 
α. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή, καθώς και ο αριθμός του 
διπλώματος οδήγησής του. 
β. Η συμφωνηθείσα τιμή. 
γ. Ο τύπος της εκμισθωμένης μοτοσικλέτας, του τρίτροχου ή τετράτροχου οχήματος και ο αριθμός 
κυκλοφορίας αυτού. 
δ. Η διάρκεια της μίσθωσης. 

9.Τουριστικά Λεωφορεία - Τουριστικές Επιχειρήσεις Τουριστικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ)26 

Το αντικείμενο των τουριστικών λεωφορείων είναι το πιο σύνθετο και πολύπλοκο, λόγω της 
μεγάλης επένδυσης (κόστος αγοράς) και των πολύ υψηλών λειτουργικών του εξόδων. Αυτός είναι 
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 Σωτηριάδης Μ., "Ταξιδιωτικά Πρακτορεία", Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα, 2006 
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και ένας από τους βασικούς λόγους που οι μεγάλοι παραγωγοί-διοργανωτές τουριστικών ταξιδιών, 
επιλέγουν τη συνεργασία με τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία στο κομμάτι της μεταφοράς.   

Μεταφορικό έργο   

Το μεταφορικό έργο που εκτελεί το τουριστικό λεωφορείο περιλαμβάνει τρεις υπηρεσίες:    

 Επιτόπια μεταφορά. Είναι η διαδρομή από το σταθμό εισόδου του τουρίστα προς το 
κατάλυμα και αντίστροφα.   

 Οργανωμένη εκδρομή. Είναι η διοργάνωση και εκτέλεση (συνήθως ημερήσιων) εκδρομών. 
Οι εκδρομείς παραλαμβάνονται από τα καταλύματα τους και επαναδιανέμονται σε αυτά με 
το πέρας της εκδρομής.   

 Περιήγηση. Οι τουρίστες αμέσως μετά την άφιξή τους επιβιβάζονται στο τουριστικό 
λεωφορείο. Δεν έχουν κάποιο σταθερό σημείο διαμονής. Μετακινούνται με το λεωφορείο 
και πραγματοποιούν καθημερινά εκδρομές-επισκέψεις ενώ διανυκτερεύουν σε διαφορετικά 
καταλύματα κάθε ημέρα.   

Κατηγορίες-τύποι τουριστικών λεωφορείων   

Τα λεωφορεία διακρίνονται στους παρακάτω τύπους:   

 Λεωφορεία 50 θέσεων   

 Λεωφορεία 34 θέσεων   

 Λεωφορεία 30 θέσεων   

 Λεωφορεία 24 & 20 θέσεων   

 Λεωφορεία 17 & 11 θέσεων   

 Διώροφα 75 θέσεων    

Ο διαχωρισμός στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι απόλυτος. Επίσης να σημειωθεί ότι στους 
παραπάνω αριθμούς θέσεων υπάρχουν κατά κανόνα άλλες δύο θέσεις, του οδηγού και του 
ξεναγού ή συνοδού.   

10.Μεταφορά επιβατών με κόμιστρο27 

Αριθμ. Α54501/5518 
 
(ΦΕΚ Β' 227/05-02-2014) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ 
αποφασίζουμε: 
 
1. Καθορίζουμε για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα − ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ) όλης της 
χώρας το κάτωθι τιμολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.): 
 
α. Σταθερό ποσό εκκίνησης της χρέωσης κομίστρου σε κάθε έναρξη διαδρομής: 1,05 € 
 
β. Χρέωση κομίστρου ανά χιλιόμετρο διαδρομής: Τιμολόγιο 1: 0,60 € ανά χιλιόμετρο διαδρομής 
εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας − διοικητικής μονάδας του 
Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη. Τιμολόγιο 2: 1,05 € ανά 
χιλιόμετρο διαδρομής εντός της περιμετρικής ζώνης ή εντός των διοικητικών ορίων της έδρας− 
διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, εφόσον δεν υφίσταται περιμετρική ζώνη, για 
τις ώρες 00:00’ έως 05:00’ καθώς και για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής εκτός της περιμετρικής ζώνης 
ή των διοικητικών ορίων της έδρας− διοικητικής μονάδας του Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ, εφόσον δεν υφίσταται 
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περιμετρική ζώνη. 
 
γ. Ελάχιστο κόμιστρο ανά διαδρομή: 
 
δ.α. για τις έδρες− ενιαίες διοικητικές μονάδες της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 
83 του Ν. 4070/2012 (Α΄/82): 2,80€ 
 
δ.β. για τις έδρες − διοικητικές μονάδες της λοιπής χώρας: 3,00 € 
 
δ. Ειδικές Επιβαρύνσεις: 
 
δ.1. Αναμονή: Χρονοχρέωση για το διάστημα όπου το Ε.Δ.Χ..− ΤΑΞΙ αυτοκίνητο βρίσκεται 
σταματημένο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της διαδρομής (π.χ. αναμονή σε φωτεινούς σηματοδότες 
κ.λπ.) ή σταθμευμένο, καθ’ υπόδειξη του επιβάτη: 9,60 € ανά ώρα. Το Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκίνητο 
παραμένει υποχρεωτικά σταθμευμένο, για την επανεπιβίβαση του πελάτη, επί είκοσι (20) λεπτά 
της ώρας. 
 
Στις περιπτώσεις όπου το Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ αυτοκίνητο παραμένει, καθ’ υπόδειξη του επιβάτη, 
σταθμευμένο σε σημείο εκτός των ορίων της έδρας− διοικητικής μονάδας για χρονικό διάστημα 
πλέον του εικοσαλέπτου, τότε πέραν της ειδικής επιβάρυνσης των 9,60 € ανά ώρα εισπράττεται, 
κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και του επιβάτη, επιπλέον 
κόμιστρο κατ’ ανώτατο όριο 25 € ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
δ.2. Μεταφορά αποσκευών επιβατών: Για κάθε μία (1) αποσκευή των επιβατών το βάρος της 
οποίας υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά 0,35€. 
 
δ.3. Επιβάρυνση για κάθε μίσθωση που γίνεται από σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς 
υπεραστικών λεωφορείων και λιμάνια, 0,95€. 
 
δ.4. Επιβάρυνση για κάθε μίσθωση που γίνεται από και προς αεροδρόμια: 
 
− Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»: 3,40 € 
 
− Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: 2,80 € 
 
− Λοιπά Αεροδρόμια της χώρας: 2,30 € 
 
11.Ξεναγοί28 

   Σύμφωνα με το νόμο 710/1977 Περί ξεναγών, «Ξεναγός (εξηγητής) είναι ο συνοδεύων 
αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητάς ή επισκέπτας της χώρας, καθοδηγών αυτούς και 
υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης 
εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασίαν αυτών, τον προορισμόν και την ιστορίαν των και 
παρέχων γενικωτέρας πληροφορίας περί της αρχαίας και της νεωτέρας Ελλάδος». 

   Η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του Ξεναγού στην Ελλάδα αποκτάται μετά από 
υποχρεωτική και επιτυχή φοίτηση επί 5 εξάμηνα στις Σχολές Ξεναγών του Οργανισμού 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

                                                           
28

 http://www.tourist-guides.gr/el/info/professional-guide.aspx 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4070/year/2012/article/83/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4070/year/2012/article/83/paragraph/2
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/444
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   Η συμβολή του Διπλωματούχου Ξεναγού στην προβολή της Ελλάδας και του Ελληνικού 
Πολιτισμού εμπερικλείεται στη φύση του επαγγέλματός του, το οποίο παρουσιάζει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

α) Προϋποθέτει την άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η άμεση 
επικοινωνία με τον ξένο επισκέπτη, τον οποίο ο Ξεναγός αναλαμβάνει να μυήσει στον ελληνικό 
πολιτισμό, να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά του, να εξηγήσει την ιστορία, την τέχνη αλλά και να 
συνδέσει το μακρινό παρελθόν με την Ελλάδα του σήμερα. 

β) Προϋποθέτει ευρεία και βαθιά γνώση, όχι μόνο της ιστορίας, της παράδοσης και της τέχνης, 
αλλά και των κοινωνικών δομών και του γεωπολιτικού πλαισίου που τις δημιούργησαν. Τη γνώση 
αποκτούν οι ξεναγοί τόσο στη διάρκεια των σπουδών τους στη Σχολή Ξεναγών, όσο και με πολλή 
προσωπική μελέτη και παρακολούθηση ετήσιων επιμορφωτικών σεμιναρίων που οργανώνονται 
από τον ΟΤΕΚ. 

γ) Προϋποθέτει μεγάλη διακριτικότητα αλλά και διπλωματία κατά την προσέγγιση εθνικών 
ζητημάτων, χωρίς πατριωτικές εξάρσεις αλλά με σεβασμό προς την ιστορική αλήθεια, 
προβάλλοντας τα συμφέροντα της Ελλάδας και την συμβολή του ελληνικού πολιτισμού στο 
παγκόσμιο γίγνεσθαι. 

   Για μισή ή μια ημέρα, αλλά και για τέσσερις ή πέντε ή δέκα μέρες ή 20 μέρες ο ξεναγός 
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ τους επισκέπτες με την πλήρη σημασία της λέξης, δημιουργώντας σχέση φιλίας και 
εμπιστοσύνης και καθιστώντας τους φίλους της Ελλάδας. 

   Καθώς μάλιστα συχνά είναι και ο αποδέκτης των σχολίων και των εντυπώσεων των ξένων, 
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της χώρας μας με αυτούς, καλείται δε να λύσει παρεξηγήσεις και 
παρερμηνεύσεις που θα μπορούσαν να δυσφημίσουν την Ελλάδα διεθνώς. 

δ) Κατά τις διαδρομές με τα τουριστικά λεωφορεία για την μετάβαση από τον έναν χώρο στον 
άλλον ο ξεναγός μιλά για το κλίμα, την μορφολογία του εδάφους τη χλωρίδα, την πανίδα, αλλά και 
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και την οικονομία της χώρας. Προωθεί και παρουσιάζει τα ελληνικά 
προϊόντα, περιγράφει κι άλλες περιοχές της χώρας, προσπαθώντας να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των ξένων για ένα δεύτερο ή τρίτο ταξίδι στην Ελλάδα. Παρουσιάζει την ελληνική 
γλώσσα, αποκαλύπτοντας στους επισκέπτες τις αμέτρητες ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούν 
στη γλώσσα τους. Μιλά για την ελληνική μουσική αλλά και για την ελληνική κουζίνα. 

   Εν ολίγοις ζωντανεύει την ιστορία του τόπου, ενώ η βιωματική σχέση του με την Ελλάδα καθιστά 
τον ξεναγό, στα μάτια των ξένων, «τον άνθρωπο που γνωρίζουν καλύτερα στην Ελλάδα, έναν 
πρεσβευτή εντός των ορίων της χώρας». 

12.Καταστήματα Τουριστικά-Εστίασης & Αναψυχής29 

   Είναι καταστήματα με χρήση Εστιατορίου-Ζαχαροπλαστείου-Καφενείου-Χορευτικό Κέντρο-
Κοσμικής Ταβέρνας-Κέντρου Ψυχαγωγίας χωρίς χορό-χορευτικού Κέντρου-Δισκοθήκης κλπ. 

   Πρόκειται, όμως, για συμπληρωματικές και όχι αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις και για τον 
λόγο αυτό δεν υπάγονται στον έλεγχο και την εποπτεία του ΕΟΤ ή των Περιφερειών, στις οποίες 
μεταφέρθηκε μέρος των αδειοδοτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ με το Π.Δ. 313/01 
<<Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, 
σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις 
Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών>>, αλλά λαμβάνουν 

                                                           
29

  Χατζηνικολάου Ε., "Το δίκαιο των καταλυμάτων και των λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων", Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 
2002 
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άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από τον οικείο ΟΤΑ ως καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.   

13.Καζίνο 

   Καζίνο, από το ιταλικό Casino, σημαίνει έπαυλη, λέσχη: Οίκημα που χρησιμοποιείται για 
κοινωνικές συγκεντρώσεις και διασκεδάσεις, λέσχη ιδίως για τυχερά παιχνίδια, λέσχη 
χαρτοπαικτική. 

   Με το όνομα καζίνο χαρακτηρίσθηκαν λέσχες που ιδρύθηκαν συνήθως σε λουτροπόλεις, 
θέρετρα και άλλους πόλους έλξης επισκεπτών. Περιλάμβαναν συνήθως αίθουσες για μουσικές και 
χορευτικές εκδηλώσεις, εστιατόρια, μπαρ, αναψυκτήρια, κλπ. Ο κυριότερος προορισμός τους 
όμως ήταν τα τυχερά παιχνίδια με κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

      Τα καζίνο μπορεί να είναι ιδιωτικά με κρατική εποπτεία όπως συμβαίνει στην Αγγλία και 
Αμερική, δημοτικά όπως στην Γαλλία, κρατικά όπως στην Αυστρία και άλλοτε στην χώρα μας. Η 
οποιασδήποτε μορφής παρουσία του κράτους στα καζίνο αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας και 
τονώνει την εμπιστοσύνη της πελατείας. Τα ιδιωτικά καζίνο υφίστανται τις επιδράσεις 
εγκληματικών στοιχείων όπως η μαφία. Η πελατεία των αμερικανικών καζίνο αυξήθηκε από τότε 
που τέθηκαν υπό κρατικό έλεγχο.30 

   Μέχρι και το 1990, λειτουργούσαν στην χώρα μας τρία καζίνο, διεθνούς τύπου λέσχες τυχερών 
παιχνιδιών και ψυχαγωγίας,(και υπό την αυτεπιστασία του ΕΟΤ) της Πάρνηθας, της Κέρκυρας, και 
της Ρόδου. Τα καζίνο Κέρκυρας και Ρόδου ιδρύθηκαν το 1961 από τον H. Richtchofen, στον οποίο 
παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΟΤ το σχετικό προνόμιο ίδρυσης και 
λειτουργίας τους με την από 19/05/61 σύμβαση. Ο ιδρυτής από το 1969 συνέστησε την Ανώνυμη 
Εταιρία ‘ΚΑΖΙΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.’ που τα εκμεταλλεύθηκε έκτοτε, το μεν καζίνο Κέρκυρας μέχρι 
τέλους του 1983, οπότε έληξε η διάρκεια της σύμβασης και περιήλθε στον ΕΟΤ, το δε καζίνο 
Ρόδου μέχρι τέλους του 1989, οπότε για τον ίδιο λόγο περιήλθε και αυτό στον ΕΟΤ. 

   Τα τρία καζίνο αφότου περιήλθαν στον ΕΟΤ λειτουργούν σαν επιχειρήσεις του ΕΟΤ με την 
μορφή μονάδων αυτεπιστασίας, με βάση το άρθρο 2 του Ν.4. 4109/60 (ΦΕΚ 243/8/60). Τα 
αποτελέσματα από κάθε άποψη υπήρξαν καλύτερα από τα προηγούμενα λόγω σημαντικής 
ανόδου των εισπράξεων του ΕΟΤ σε σύγκριση με το αντάλλαγμα που εισέπραττε πριν, βάσει των 
συμβάσεων, αλλά και γιατί βελτιώθηκε και εξυγιάνθηκε το γενικό κλίμα στα καζίνο και όσον αφορά 
τους πελάτες τους και ως προς τις σχέσεις του προσωπικού με την εργοδοσία.31 

   Τα τρία καζίνο(Πάρνηθας, Ρόδου, Κέρκυρας) εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το καθεστώς 
της αυτεπιστασίας του ΕΟΤ. Εκτός από τα τρία καζίνο που αναφέρθηκαν, λειτουργούν στην 
Ελλάδα και τα νέα ιδιωτικά, της Ξάνθης, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Λουτρακίου και Ρίου. Μικρά 
καζίνο επίσης λειτουργούν και σε κρουαζιερόπλοια και οχηματαγωγά γραμμών εξωτερικού. 

   Η Ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει την είσοδο στα καζίνα ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει 
το 21ο έτος της ηλικίας τους. Ο λόγος είναι για να μην εθιστούν οι νέοι από πολύ μικρή ηλικία στο 
τζόγο. 32      

14.Τουριστικοί Λιμένες - Κολυμβητικές Δεξαμενές 

Τουριστικοί Λιμένες33 

  «Τουριστικός λιμένας» σκαφών αναψυχής είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που 
προορίζεται κατά κύριο λόγο για/και υποστηρίζει λειτουργικά τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής 
                                                           
30

 Καλοκάρδου Ρ., "Τουρισμός καζίνων", ΕΤΒΑ, Αθήνα, 1991 
31

 ΕΟΤ, Σχέδιο Νόμου τουριστικής νομοθεσίας, 1988 
32

 ΕΟΤ, Σχέδιο Νόμου τουριστικής νομοθεσίας, 1991 
33

 http://www.mintour.gov.gr/el/Investments/touristikoi_limenes/creattourlimena/ 
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και ναυταθλητισμού.  
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι τουριστικοί λιμένες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: α) 
Μαρίνες β) Καταφύγια γ) Αγκυροβόλια δ) Ξενοδοχειακοί Λιμένες (καταργήθηκαν με το 
Ν.4070/2012). 
 
α) «Μαρίνα» είναι ο τουριστικός λιμένας που διαθέτει χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις και 
υποδομές προδιαγραφών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, 
όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.2160/1993, για την εξυπηρέτηση των 
σκαφών αναψυχής και των χρηστών τους. 
 
β) «Καταφύγιο» είναι ο τουριστικός λιμένας με βασικές κτιριοδομικές υποδομές τουλάχιστον 100 
τ.μ. με παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου, καυσίμων, περισυλλογής 
καταλοίπων και απορριμμάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής. 
 
γ) «Αγκυροβόλιο» είναι ο τουριστικός λιμένας που δημιουργείται εντός προστατευμένου όρμου, 
εντός λιμνών και ποταμών, με ελαφρύ εξοπλισμό, ο οποίος δεν προκαλεί οριστική αλλοίωση του 
περιβάλλοντος με περιορισμένο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού και βασικές εγκαταστάσεις. 

Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας (Υπουργική Απόφαση) 
Μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στο Υπουργείο Τουρισμού 
Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του τουριστικού λιμένα, ο οποίος ρυθμίζει τους ειδικούς όρους 
λειτουργίας και εκμετάλλευσής του. Οι γενικοί όροι λειτουργίας του λιμένα προβλέπονται από το 
Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων (Κ.Υ.Α. Τ/9803/2003 - ΦΕΚ 
1323/Β/05.09.2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Κολυμβητικές δεξαμενές 

Κολυμβητική δεξαμενή ή κολυμβητήριο καλείται: Κάθε τεχνητή δεξαμενή, που τροφοδοτείται με 
νερό από ελεγμένη σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής πηγή και χρησιμοποιείται για ομαδική 
κολύμβηση και αναψυχή. Διακρίνεται σε: 

 Εσωτερική: Εντός κλειστού, στεγασμένου χώρου. 

 Υπαίθρια: Σε ανοικτό περιφραγμένο χώρο. 

 Δημόσιας χρήσεως: Η χρησιμοποιουμένη από το κοινό ή ομάδες πληθυσμού, ως μελών 
συλλόγων, ξενοδοχείων, ενοίκων πολυκατοικίας, κλπ., ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας. 

 Ιδιωτική: Η χρησιμοποιουμένη αποκλειστικά από τα μέλη μιας οικογένειας και συγγενή ή 
φιλικά πρόσωπα.34 

Νομοθεσία35 

Για την προέγκριση και τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος, 
που επέχουν αντίστοιχα θέση προέγκρισης και άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός 
τουριστικού καταλύματος υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 3 τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 

 

 

 

                                                           
34

 www.edye.gr/27-27-06-08/pools%20KARAOULI.ppt 
35

 http://www.opengov.gr/yppol/?p=462 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

29) Ποιες είναι οι μορφές του τουρισμού; (απλή αναφορά).   

1.Φυσιολατρικός ή Φυσιογνωστικός τουρισμός 

2.Μορφωτικός ή Γνωστικός τουρισμός 

3.Θρησκευτικός τουρισμός 

4.Αθλητικός τουρισμός ή Τουρισμός Άθλησης 

5.Καλλιτεχνικός τουρισμός 

6.Ιαματικός τουρισμός ή Τουρισμός Υγείας ή Θεραπευτικός τουρισμός ή Θερμαλισμός 

7.Επαγγελματικός ή Εμπορικός τουρισμός 

8.Συνεδριακός τουρισμός 

 9.Τουρισμός κινήτρων (Incentive travel) 

10.Εκθεσιακός τουρισμός  

11.Θαλάσσιος τουρισμός (yachting) 

12.Οικολογικός τουρισμός ή Οικοτουρισμός 

13.Αγροτουρισμός ή Αγροτικός τουρισμός 

14.Τουρισμός περιπέτειας 

15.Τουρισμός παραχείμασης 

16.Τουρισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 

17.Ορεινός τουρισμός 

18.Χιονοδρομικός τουρισμός ή Τουρισμός Χειμερινών σπορ 

19.Δασοτουρισμός 

20.Ιπποτουρισμός 

21.Οικογενειακός τουρισμός 

22.Τουρισμός για νέους 

23.Τουρισμός Γ' ηλικίας 

24.Κοινωνικός τουρισμός 

25.Λαικός τουρισμός 

26.Κοσμοπολίτικος τουρισμός  

27.Γυμνιστικός τουρισμός 

28.Θεματικός τουρισμός 

29.Επιλεκτικός τουρισμός 

30.Χρονομεριστική μίσθωση (timesharing) 
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77) Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες του Eλληνικού Oργανισμού Τουρισμού; 

Κύριος σκοπός του Ε.Ο.Τ. είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην 
Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων της χώρας. 

Προς το σκοπό αυτόν, ο Ε.Ο.Τ.: 

α) Υποβάλλει προτάσεις στην Κυβέρνηση για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής. 

β) Υλοποιεί την τουριστική πολιτική που χαράσσει η Κυβέρνηση. 

γ) Συντονίζει τις ενέργειες των συναρμόδιων φορέων για την εξυπηρέτηση των τουριστικών 
σκοπών. 

δ) Μελετά, εκτελεί και εποπτεύει έργα τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης και καταρτίζει σχετικά 
προγράμματα περιλαμβανόμενης της τουριστικής αξιοποίησης λουτροπόλεων και ιαματικών 
πηγών. 

ε) Καταρτίζει και εκτελεί το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και 
εξωτερικό και μεριμνά για την ανάπτυξη της τουριστικής συνειδήσεως.  

στ) Κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται κάθε κατηγορίας τουριστικές εγκαταστάσεις και άλλες 
εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής. 

ζ) Έχει την ευθύνη της τουριστικής επιμόρφωσης. 

η) Εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οποιασδήποτε 
κατηγορίας. 

θ) Ενισχύει δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες αποβλέπουν στην προώθηση των στόχων του ΕΟΤ. 

Τροποποίηση της νομοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις  

ι) Διοργανώνει περιηγήσεις, εορτές και παραστάσεις για την τόνωση του τουρισμού. 

ια) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη 
και προώθηση του τουρισμού, μεταξύ των οποίων και οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 του ν.δ. 
4109/1960 (ΦΕΚ Α΄ 153). 

78) Περιγράψτε τις οικονομικές συνέπειες ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του εσωτερικού 
τουρισμού. 

Ο εσωτερικός τουρισμός έχει σαν βασικό του πλεονέκτημα την αναδιανομή του εισοδήματος, όταν 
οι μετακινήσεις γίνονται ιδιαίτερα από τα αστικά κέντρα, όπου το εισόδημα τις περισσότερες φορές 
είναι υψηλό, προς την περιφέρεια. Αυτό το γεγονός βοηθά και στον περιορισμό της αστυφιλίας 
λόγω του ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας στην περιφέρεια και κατ' επέκταση αυξάνει το 
βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Επίσης με τον εσωτερικό τουρισμό γνωρίζει ο καθένας τις 
περιοχές της χώρας του και δεν προτιμά ταξίδια στην αλλοδαπή με αποτέλεσμα τη μείωση της 
εκροής του συναλλάγματος που για πολλές χώρες είναι πολύτιμο.  

114) Να αναφέρετε τους κυριότερους παράγοντες, ψυχολογικούς και μη, που επηρεάζουν 
και διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση. 

1. Κοινωνικο-ψυχολογικοί παράγοντες: Τα νέα κοινωνικά και καταναλωτικά πρότυπα στις 
σύγχρονες βιοµηχανικές και µεταβιοµηχανικές κοινωνίες έχουν αναδείξει τον τουρισµό σε 
καθηµερινό κοινωνικό και καταναλωτικό αγαθό. Ο τουρισµός θεωρείται πλέον πεδίο έκφρασης 
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των σύγχρονων αξιών στις ανεπτυγµένες χώρες, όπως οι πολλές εµπειρίες, οι αθλητικές 
δραστηριότητες, οι πολιτιστικές δραστηριότητες κ.α. Στη διαδικασία προώθησης των τουριστικών 
πωλήσεων ο τουρίστας δέχεται συστηµατικά την επιρροή του συνόλου των ΜΜΕ και ειδικότερα 
της τουριστικής διαφήµισης (Buck 1977). Οι κοινωνικές και ψυχολογικές υποχρεώσεις έχουν στην 
εποχή µας ως µόνο διέξοδο τον τουρισµό. Οι πολιτισµικές διαστάσεις, τέλος των σύγχρονων 
ταξιδιών αποτελούν ένα επιπλέον βασικό κίνητρο (γνωριµία µε άλλους τόπους, ήθη, έθιµα και 
θρησκείες).  

2. ∆ηµογραφικοί Παράγοντες: Η ηλικία είναι ένας βασικός παράγων επηρεασµού σε σχέση µε 
τον τουρισµό, οι νέοι ευκολότερα επιλέγουν την περιπέτεια και τους προορισµούς που κρύβουν 
µυστήριο ενώ από την άλλη οι πιο ηλικιωµένοι επιλέγουν τους κλασσικούς προορισµούς και τα 
οργανωµένα ταξίδια. Η οικογενειακή κατάσταση αν συνδυαστεί και µε άλλες σχετικές παραµέτρους 
αποτελεί ένα παράγοντα διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των τουριστών. Βασική 
προϋπόθεση είναι να λαµβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως το φύλο, η εκπαίδευση κλπ.  

3. Οικονοµικοί Παράγοντες: Οικονοµικό παράγοντα αποτελεί το επίπεδο της χώρας προέλευσης 
των τουριστών. Το υψηλό ατοµικό εισόδηµα επιτρέπει πολύ περισσότερες επιλογές στον 
προορισµό, το κατάλυµα και την απόσταση. Στις µεσαίες οικονοµικές τάξεις οι επιλογές είναι 
λιγότερες αφού υπάρχει µεγαλύτερη τάση για οργανωµένα και περιηγητικά ταξίδια, των οποίων το 
κόστος είναι µεσαίο ή χαµηλό. Το επίπεδο ανάπτυξης µιας χώρας σε οικονοµικό επίπεδο δίνει τη 
δυνατότητα επιλογών στον τουρίστα προσφέροντάς του ποικιλία επιλογών και τιµών.  

4. Θεσµικοί-οργανωτικοί παράγοντες: Στα περισσότερα αναπτυγµένα κράτη υπάρχει ένα 
εξειδικευµένο θεσµικό πλαίσιο σχετικό µε τον τουρισµό, το οποίο έµµεσα επηρεάζει και τα 
χαρακτηριστικά των τουριστών. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο συνδέεται µε τη χορήγηση συντάξεων, µε 
τον κοινωνικό τουρισµό κλπ. Τα κράτη αυτά καθορίζουν τη πορεία του τουρισµού σε διεθνές 
επίπεδο.  

 

ΟΜΑΔΑ Β- ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1) Τι γνωρίζετε για τις απαγορευμένες ενέργειες των πελατών στα ξενοδοχεία; 

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Άρθρο 8 του ν. 
1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A’)  

Απαγορεύεται: 

α) H παρασκευή στα δωμάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφεψημάτων 
καθώς και η εστίαση μέσα σ’ αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει ROOM 
SERVICE. 

β) H χρήση από τους πελάτες πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ. 

γ) H χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος γι’ άλλο σκοπό εκτός για φωτισμό και ξυριστική μηχανή. 

δ) H πλύση στα δωμάτια ασπρορούχων και λοιπών ειδών ιματισμού. 

ε) H τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών. 

στ) H μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση 
φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων. 

ζ) H διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικίδιων ζώων, εκτός αν διατίθεται στο 
ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος. 

η) Tα τυχερά παιχνίδια. 
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θ) H μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση 
στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι 
κηδεμόνες τους. 

ι) H μεταφορά και χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού. 
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