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Ειςαγωγή 
 

 
 
 
 
 
Ζ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή αγνξά βξίζθεηαη ζε κηα θάζε ηζρπξνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ, αθνινπζψληαο ηηο έληνλεο κεηαβνιέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 
ζηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ 
αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ηζρπξνπνηείηαη θαη 
απαηηνχληαη επηπιένλ πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ειθπζηηθφηεηα 
θαη ηειηθάε επηζθεςηκφηεηαπξννξηζκψλ θαη ε πιεξφηεηα ησλ θαηαιπκάησλ. 
Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο πιένλ, ε νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζπγθξηηηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη ηφζν απφ ην θπζηθφ φζν θαη απφ ην 
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ηνπξηζηηθή 
αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 
 
Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία πξνσζεί έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν πξντφλ: ηα κέξε 
πξννξηζκνχο πνπ επηζθέπηνληαη νη άλζξσπνη. ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, νη  
ηνπξηζηηθνί πφξνη, θπζηθνί (λεξφ, αέξαο, αθηέο) θαη αλζξσπνγελείο 
(πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, δνκεκέλν πεξηβάιινλ), δέρνληαη νινέλα θαη 
κεγαιχηεξε πίεζε απφ ηνλ ηνπξίζηα. Ζ πξνζηαζία, ινηπφλ, ησλ πξννξηζκψλ 
απηψλ, ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ησλ θπζηθψλ ηνπο πφξσλ, ηεο 
πνιηηηζηηθήο ηνπο παξάδνζεο, ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ηίζεηαη νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο σο δήηεκα θεληξηθήο ζεκαζίαο, ηε ζηηγκή πνπ ε 
ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπο κπνξεί ζηαδηαθά λα νδεγήζεη ζην καξαζκφ ηνπ 
ηνκέα.  
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Κευάλαιο ΓεύτεροːΑνασκόπηση Βιβλιογραυίας 

 

2.1 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο ηδηαίηεξα επαίζζεηνο βηνκεραληθφο ηνκέαο, πνπ 
αληηδξά άκεζα ζηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθφ-θνηλσληθφ-πνιηηηθέο πξνθιήζεηο 
θαη εμαξηάηαη απφ ην γηλφκελν δχν θχξησλ κεηαβιεηψλ. Ζ πξψηε κεηαβιεηή 
αθνξά ην παξερφκελν ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη ε δεχηεξε ηε δήηεζε ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Όζν απμάλνληαη νη δχν απηέο κεηαβιεηέο ηφζν 
απμάλνληαη θαη ηα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ. ήκεξα, ε πξψηε κεηαβιεηή 
(πξντφλ) παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή (ή ειαθξά αλαβαζκηζκέλε, φρη φκσο ζην 
βαζκφ πνπ απαηηείηαη) ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Όκσο, ε δεχηεξε 
κεηαβιεηή (δήηεζε) παξνπζηάδεη θάκςε θπξίσο ιφγσ ηεο παγθφζκηαο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη δεπηεξεπφλησο ιφγσ ηεο παξαθκήο ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, πνπ ην ηνπξηζηηθφ ηεο 
πξντφλ βαζίδεηαη ζηνλ ήιην, ηε ζάιαζζα θαη γεληθφηεξα ην θηελφ καδηθφ 
ηνπξηζκφ, ην πξφβιεκα ηεο παξαθκήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 
πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1991, φηαλ παξαηεξήζεθε απφηνκε κείσζε θαηά 11,2% 
ζηηο αθίμεηο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ) αιιά θαη ιφγσ ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο 
ζπγθξνπζηαθήο θαηάζηαζεο παγθνζκίσο(Geostrategy, 2009) 

2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ 

 

Ο R.Baretje θαη ν P.Deffert δηαπηζηψλνπλ ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο 
παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ηνπξηζηηθή δήηεζε (Βαξβαξέζνο,1998) : 
α) Οη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, ηνπ νπνίνπο ηα άηνκα ειάρηζηα 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ, αθφκε θαη φηαλ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ηνπο 
δηαζηξσκάησζε, β) Οη θνηλσληθνί-ςπρνινγηθνί, ή ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο, νη 
νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ηηο βαζχηεξεο 
αλάγθεο ηνπο., γ) Ζ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο 
δπλακηθνί (πξνβνιή, ζρεδηαζκφο θιπ) ή παζεηηθνί. 

 

2.3 ΒΙΩΙΜΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

2.3.1 ΘΕΩΡΗΣΙΚΗΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΒΙΩΙΜΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Με ηνλ φξν βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πεξηγξάθεηαη ν ηχπνο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ηζφξξνπα ζηελ ηνπηθή, 
θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη πεξηβαιινληηθή δνκή ηεο θάζε 
ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο, δηακνξθψλνληαο παξάιιεια φξνπο (ππεξεζίεο, 
ππνδνκέο, ηερλνγλσζία) γηα ηελ ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε ηεο 
(Κνθθψζεο&Σζάξηαο, 2001). 
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Οη θπξίαξρεο παξάκεηξνη ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο είλαη νη 
αθφινπζεο: 

 Δηδηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηελ ηζνξξνπία 
αλάκεζα ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ. 

 Δλίζρπζε φισλ ησλ κέηξσλ (ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, 
ιεηηνπξγηθέο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο 
νηθνλνκίαο, έξεπλα, εθπαίδεπζε, κάξθεηηλγθ) πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο 
δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο αλάπηπμεο. 

 Δηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα πξνσζεί ηηο δηαδηθαζίεο ηεο βηψζηκεο 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ ηνπηθή ζπκκεηνρή. 

 Πξνψζεζε κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θαη 
ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. 

 Υξήζε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ σο βαζηθνχ 
άμνλα ηεο ηνπηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

Οη ζεκαληηθέο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδεη ν ζρεδηαζκφο θαη 
πξνγξακκαηηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, αθφκε θαη ζε αλαπηπγκέλεο 
ρψξεο, έρεη νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο 
αλάπηπμεο κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ επηηπρίαο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ην 
πηνζεηνχκελν πξφηππν έρεη ιίγα κφλν ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεηθφξαο, ελψ ζε 
άιιεο πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξα. Ζ πηνζέηεζε θαη πξνψζεζε απηνχ ηνπ 
πξνηχπνπ απφ ππεξεζληθνχο θαη εζληθνχο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε φηη ν αεηθφξνο ηνπξηζκφο 
ζηαδηαθά ζα επεθηείλεηαη ζην δηεζλή ρψξν. Σε δηαπίζησζε απηή εληζρχεη θαη ε 
παξάιιειε δπλακηθή ηάζε αλάπηπμεο ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 
(Κνθθψζεο&Σζάξηαο, 2001). 

1. Οη ειδικές μορθές ηνπξηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ελφο 
εηδηθνχ θαη θπξίαξρνπ θηλήηξνπ ζηε δήηεζε (π.ρ. ζπλέδξηα, νηθνινγία, 
πνιηηηζκφο) θαη απφ ηελ αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο εηδηθήο ππνδνκήο ζηηο 
ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο πνπ απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηψλ ηεο 
θάζε εηδηθήο κνξθήο. 

2. Οη εναλλακηικές μορθές ηνπξηζκνχ, απνηεινχλ ηκήκα ησλ εηδηθψλ 
κνξθψλ θαη ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ ηελ χπαξμε ελφο θπξίαξρνπ 
εηδηθνχ θηλήηξνπ ζηε δήηεζε ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 
φπσο: θπζηνιαηξία, ηαμίδηα πεξηπέηεηαο, αζιεηηζκφο, πεξηήγεζε, 
πεξηβάιινλ, γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο, 
νη ηνπξίζηεο ζπρλά επηιέγνπλ έλα ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ 
ηαμηδηνχ ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί ε απηνλνκία ζηηο επηινγέο θαη ε πεξηήγεζε 
κε κηθξή ή ειάρηζηε ρξήζε ππεξεζηψλ νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ. Δπηπιένλ, 
θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο θαηαγξάθεηαη ε αλάπηπμε κηαο εηδηθήο 
ππνδνκήο πνπ εμππεξεηεί ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνπξίζηεο. Σέινο, θνηλφο 
παξνλνκαζηήο, ηφζν ζηε δήηεζε φζν θαη ζηελ πξνζθνξά ησλ 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, απνηειεί ν ζεβαζκφο ηεο ηνπηθήο, 
θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δνκήο(σπαζή, 2010). 

ηε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, νη εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρεη δχν ζηφρνπο: 
αθελφο ηελ πξνζθνξά κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ 
θαιχπηνπλ ηε δήηεζε εηδηθψλ νκάδσλ ηνπξηζηψλ θαη αθεηέξνπ ηε 
ζπγθξφηεζεελφο πξφηππνπ αλάπηπμεο πνπ εληάζζεηαη ηζφξξνπα ζηελ 
ππάξρνπζα δνκή, είηε βειηηψλνληαο ηελ πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε (π.ρ. ζηηο 
πεξηνρέο κε νξγαλσκέλν ηνπξηζκφ δηαθνπψλ), είηε δηακνξθψλνληαο κηα λέα 
παξαγσγηθή δνκή ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα φπνπ θπξηαξρνχλ νη ππνδνκέο θαη νη 
ππεξεζίεο ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ. ην πιαίζην απηφ εληζρχεηαη 
ε ζπγθξνηεκέλε αλάπηπμε απηψλ ησλ κνξθψλ θαηά νκάδεο ή πιέγκαηα. 
ηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο ππνδνκήο πξνζθνξάο πνπ ζα 
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αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δήηεζεο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε 
βαζηθή αξρή ηεο αεηθνξίαο: ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο. θφπηκν 
είλαη απηά ηα πιέγκαηα ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ λα 
ζπγθξνηνχληαη κε βάζε θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλήηξσλ ησλ 
ηνπξηζηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξνηνχλ θαη ηηο αλάινγεο νκάδεο ζηφρνπο 
ηνπ κάξθεηηλγθ ηεο πεξηνρήο. Βαζηθή παξάκεηξνο επηηπρίαο απηήο ηεο 
πνιηηηθήο απνηειεί ε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξαο νη νπνίεο 
πξναλαθέξζεθαλ θαη ν καθξνρξφληνο πξνγξακκαηηζκφο(σπαζή, 2010). 

Ζ εληππσζηαθή αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε πνιιέο 
πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ έρεη ζπκβάιιεη, ηδηαίηεξα ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 
ζηελ αλάπηπμε ελφο πξνηχπνπ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο 
πνπ εμππεξεηνχλ απηφλ ηνλ ηχπν ηνπξηζκνχ. Σν πξφηππν απηφ εληνπίδεηαη 
θπξίσο ζε πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ ζε πινχζηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη 
πνιηηηζηηθνχο πφξνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην πξφηππν ζηεξίδεηαη ζηελ 
αλάπηπμε κηαο κφλνλ ελαιιαθηηθήο κνξθήο (π.ρ. νηθνηνπξηζκφο), ελψ ζε άιιεο 
ζηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ (π.ρ. αγξνηνπξηζκφο, πνιηηηζηηθφο θιπ). πρλά 
ε αλάπηπμε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ- ζε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή παξαγσγηθή, 
θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δνκή- απνθηά καδηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε 
απνηέιεζκα λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ζε νηθνινγηθά θαη 
θνηλσληθά επαίζζεηεο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ φπνπ παξαηεξείηαη κηα 
καδηθνπνίεζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε 
αληίζεζε κε ηνλ νπζηαζηηθφ ζηφρν κηαο ηέηνηαο αλάπηπμεο, ηελ έληαμε ζηελ 
θνηλσληθή παξαγσγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο κε παξάιιεια πξνζηαζία ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη άξα δεδνκέλν φηη θαη ζηελ πεξίπησζε απηνχ 
ηνπ πξνηχπνπ, φπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα, θαηαγξάθεηαη ε αλάγθε γηα 
νξζνινγηθφ ζρεδίαζκά, πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο (σπαζή, 2010). 

2.3.2 ΒΙΩΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΜΕ ΧΡΗΗ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζην πιαίζην ηεο κεηαζηξνθήο ηεο ηνπξηζηηθήο 
δήηεζεο πξνο πεξηζζφηεξν «ελεξγεηηθέο δηαθνπέο», παξαηεξείηαη έληνλε 
αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ηαδηαθά, πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ 
αλαδεηθλχνληαη ζε πξννξηζκνχο άζθεζεο πνιιαπιψλ ηνπξηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, πξνζειθχνληαο επηζθέπηεο πνπ αλαδεηνχλ θαζαξφ 
πεξηβάιινλ θαη απζεληηθέο εκπεηξίεο (Σζάξηαο& ζπλ., 2010). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ην εηδηθφ θίλεηξν πνπ 
σζεί ζηελ άζθεζή ηνπο θαη εληάζζνληαη, ζπλήζσο, ζην πιαίζην ησλ εηδηθψλ/ 
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Ήπιες μορθές ηοσριζμού πνπ ε άζθεζή 
ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην θσζικό 
περιβάλλον απνηεινχλ(Σζάξηαο& ζπλ., 2010): 

 Ο Οηθνηνπξηζκφο 
 Ο Αγξνηνπξηζκφο 
 Ο Σνπξηζκφο πεξηπέηεηαο 
 Ο Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

2.3.2.1 ΟΙΚΟΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο νηθνηνπξηζκφο, αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρέο κε αμηφινγν θπζηθφ 
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πεξηβάιινλ, νηθνζπζηήκαηα κε πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα, ηδηαίηεξα κλεκεία ηεο 
θχζεο, εζληθά πάξθα, ζπάληα ρισξίδα θαη παλίδα θαη γεληθφηεξα, 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο (ΗΣΑ, 2008). 

Ζ αλάπηπμή ηνπ σο κνξθήο ηνπξηζκνχ είλαη, θπξίσο, απνηέιεζκα ηεο 
δπζαξέζθεηαο πνπ ππήξρε απφ ηηο θιαζηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ, θαηά 
θνηλή απνδνρή, θαηαζηξαηεγνχζαλ ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, πηνζεηψληαο κηα απφιπηα 
θεξδνζθνπηθή πξνζέγγηζε κε κνλαδηθφ ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ νθέινπο. Ο νηθνηνπξηζκφο ελζάξθσζε ηελ ειπίδα φηη ζα 
κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιχηηκσλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ 
ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, πξνζθέξνληαο κηα ελαιιαθηηθή πεγή εηζνδήκαηνο 
ζε αληηζηάζκηζκα ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έπξεπε λα 
απαγνξεπηνχλ σο αζχκβαηεο κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
(βνξψλνπ, 2003). 

Ζ αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Fennell, 
2001): 

1. Αθνξά έλαλ ηχπν δξαζηεξηνηήησλ πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο αξλεηηθέο 
ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο. 
2. Απμάλεη ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαηαλφεζε γηα ηα θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά 
ζπζηήκαηα κηαο πεξηνρήο θαζψο θαη γηα ηελ επαθφινπζε ελαζρφιεζε ησλ 
επηζθεπηψλ ζε ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά. 
3. πκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ λνκηθά πξνζηαηεπφκελσλ, 
αιιά θαη κε, θπζηθψλ πεξηνρψλ. 
4. Μεγηζηνπνηεί ηελ αξρηθή θαη ζπλερή ζπκκεηνρή ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ζηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, βάζεη ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ν 
φγθνο ησλ ηνπξηζηηθψλ/ επηζθεπηψλ πνπ ζα δερηνχλ ζηελ πεξηνρή. 
5. Καηεπζχλεη ηα ζπλνιηθά νθέιε ζηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο, νη νπνίνη 
ζπκπιεξψλνπλ αληί λα αληηθαζηζηνχλ ή λα εγθαηαιείπνπλ παξαδνζηαθέο 
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( πρ. γεσξγία, αιηεία θα.). 
6. Πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηνπο ληφπηνπο θαη ζηνπο επηζθέπηεο λα «γλσξίζνπλ» 
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ζαχκαηα ηεο θχζεο, απνθηψληαο έλα ραξαθηήξα 
γλσζηηθφ (βνξψλνπ, 2003). 
 

2.3.2.2 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ 
Ο Αγξνηνπξηζκφο σο κνξθή ηνπξηζκνχ αλαπηχζζεηαη ζηελ χπαηζξν θαη έρεη 
βαζηθφ γλψξηζκα ηελ πξνζπάζεηα ζχδεπμεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα κε ηνλ 
ηνπξηζκφ, απνβιέπνληαο ζην θνηλφ φθεινο θαη ησλ δχν ηνκέσλ. Ζ αλάπηπμή 
ηνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο πξνζπάζεηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη εμαζθάιηζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ 
εηζνδήκαηνο ζηνπο αγξφηεο. 

Ωο ήπηα κνξθή βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν 
ζηνρεχεη (ΗΣΑ,2008): 

Να ζπκβάιεη ψζηε ν επηζθέπηεο λα γλσξίζεη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηηο 
αγξνηηθέο αζρνιίεο, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη ηελ 
θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ,ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηα 
απζεληηθάραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. 
         Να θέξεη ηνλ επηζθέπηε ζε επαθή κε ηε θχζε θαζψο θαη κε 
ηηοδξαζηεξηφηεηεο ζηελχπαηζξν ζηηονπνίεο ζα κπνξεί λα 
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ζπκκεηέρεη,λαςπραγσγεζεί θαη λα ληψζεη ηε ραξά ηεο πεξηήγεζεο, ηεο γλψζεο 
θαη ηεο αλαθάιπςεο. 
Να θηλεηνπνηήζεη ηηο παξαγσγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπλάκεηο ηνπ 
ηφπνπ, ζπκβάιινληαο, έηζη ζηελ αεηθφξν πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. 

2.3.2.3 ΣΟΤΡΙΜΟ ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ 

Ο Σνπξηζκφο Πεξηπέηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ 
ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα αζπλήζηζην, εμσηηθφ, 
απνκαθξπζκέλν πξννξηζκφ θαη εκπεξηέρνπλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έλα 
βαζκφ «επηθηλδπλφηεηαο». 

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο είλαη 
(Σζάξηαο& ζπλ., 2010): 

 Παξαηήξεζε ηεο θχζεο. 
 Παξαηήξεζε αγξίσλ δψσλ (πνπιηψλ, θεησδψλ θ.α.). 
 Γξαζηεξηφηεηεο πδάηηλεο πεξηπέηεηαο (πιεχζε ζε πνηακφ κε θαλφ ή 

θαγηάθ,ξάθηηλγθ θ.α.). 
 Γξαζηεξηφηεηεο ρεηκεξηλήο πεξηπέηεηαο (ζθη θ.α.). 
 Γξαζηεξηφηεηεο ρεξζαίαο πεξηπέηεηαο (νξεηβαζία, αλαξξίρεζε θ.α.). 
 Γξαζηεξηφηεηεο ελαέξηαο πεξηπέηεηαο (αλεκνπηεξηζκφο θ.α.). 
 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ε άζθεζή ηνπο πξνθαιεί θζνξέο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ (θίλεζε νρεκάησλ 4x4 εθηφο δξφκνπ θ.α.). 

2.3.2.4 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

Ο ηνπξηζκφο θαη ν πνιηηηζκφο είλαη δπν έλλνηεο αιιειέλδεηεο. Όηαλ 
πξαγκαηνπνηνχκε έλα ηαμίδη, θπξίαξρν θίλεηξν, κεηαμχ άιισλ, είλαη θαη ε 
γλσξηκία κε ζηνηρεία ηνπ πιηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ ηφπνπ πνπ 
επηζθεπηφκαζηε. Τπφ απηήλ έλλνηα, σο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζηεί ε πεξηήγεζε πνπ έρεη ζηφρν ηελ επαθή θαη εθηίκεζε ηεο 
ηζηνξηθήο,θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ησλ 
ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ κηαο πεξηνρήο (Βελεηζαλνπνχινπ, 
2006). 

ηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ κπνξνχλ, παξάιιεια, λα απνηεινχλ θαη 
ηνπξηζηηθνχο πφξνπο είλαη (Σζάξηαο, 1996): 

 Μνξθέο ηέρλεο (κνπζηθή, ρνξφο, γιππηηθή θ.α.). 
 Έζηκα, παξαδφζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. 
 Γαζηξνλνκία, ηνπηθή θνπδίλα. 
 Ηζηνξία, ζξεζθεία (πλεπκαηηθά θαη πιηθά ζηνηρεία). 
 Γνκεκέλν πεξηβάιινλ (αξρηηεθηνληθή, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ηζηνξηθά 

θέληξα) 
 Φπζηθφ πεξηβάιινλ είηε ζπλδπαζκφο θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο (ηνπία). 
 Πνιηηηθέο εθδειψζεηο 

2.3.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΒΙΩΙΜΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Ζ νηθνλνκηθή επκάξεηα πνπ δηαζέηεη έλα απμαλφκελν πνζνζηφ θαηνίθσλ ηνπ 
πιαλήηε καο, ε αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη ησλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
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αλάδεημε ηνπ ηνπξηζκνχ σο ελφο απφ ηνπο πην ηζρπξνχο θαη ξαγδαία 
αλαπηπζζφκελνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ηνπ 21 νπ 
αηψλα. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία αληιεί ηελ δχλακή ηεο απφ εχζξαπζηεο πεγέο 
φπσο ην πεξηβάιινλ, ε ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκφο θαη ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο 
λφκηζκα κε δχν φςεηο. Απφ ηε κία, ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή άλζηζε κηαο 
πεξηνρήο δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο θαη εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο ελψ απφ 
ηελ άιιε, είλαη παξάγνληαο πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηβαξχλζεσλ 
πνπ ζπρλά εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ 
ηνπηθνχ ηνπξηζκνχ(Αβδειιή, 2006). 

Παξαδείγκαηα απφ ηελ παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα δείρλνπλ φηη ε άθξαηε, ε 
αζρεδίαζηεή ειαλζαζκέλε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ επηθέξεη, 
βξαρππξφζεζκα,γξήγνξανηθνλνκηθά νθέιε θαηαιήγνληαο σζηφζν, 
καθξνπξφζεζκα, ζε ρακειήο πνηφηεηαο ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πνιινί 
ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ζηελ Διιάδα θαη αιινχ, έρνπλ σο ζηφρν ηε ζπλερή 
αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο πνπ απνθέξεη ν ηνπξηζκφο, έηζη ζπρλά 
πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε νινέλα θαη κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 
ηνπξηζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο σο κνληέιν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνλ καδηθφ 
ηνπξηζκφ. Όκσο, ε κεγάιε πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε ζε πεξηνρέο κε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγεί 
δηαηαξαρέο ζηηο ζπλήζεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη δπζιεηηνπξγίεο φπσο: 
ζπλσζηηζκφ, κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηαζπαηάιεζε ή θαηαζηξνθή 
θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πεγψλ θαη αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 
θαη ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο 
(λεξφ, θαχζηκα, θιπ.), έξγσλ ππνδνκήο (δξφκνη, λνζνθνκεία, θιπ.), ηφπσλ 
αλαςπρήο (κνπζεία, πάξθα, παξαιίεο θιπ.). Απηέο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
εκπνδίδνπλ ηελ ζπλερή θαη νκαιή δηεμαγσγή ηεο ηνπξηζηηθήο δηαδηθαζίαο αθνχ 
ζχκθσλα κε έξεπλεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Π.Ο.Σ.) ε 
πιεηνςεθία ησλ ηνπξηζηψλ ζήκεξα επηζπκεί λα επηζθέπηεηαη πεξηνρέο κε 
πςειή πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα θαη έληνλα ζηνηρεία ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ. 

Αξθεηνί δηεζλείο νξγαληζκνί ζρεηηθνί κε ηνλ ηνπξηζκφ, ην πεξηβάιινλ θαη 
ηνλ πνιηηηζκφ (Π.Ο.Σ, UNEP , UNESCO θιπ.) πξνηείλνπλ σο δηέμνδν απφ ηα 
παξαπάλσ πξνβιήκαηα, θάζε είδνπο ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα λα 
ζρεδηάδεηαη, λα δηεπζχλεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη ψζηε(Αβδειιή, 2006): 

α) λα είλαη πεξηβαιινληηθά αλεθηή ζε βάζνο ρξφλνπ, 
β) λα απνθέξεη βηψζηκα νηθνλνκηθά νθέιε ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζεηαη 
 γ) λα είλαη εζηθά θαη θνηλσληθά ζχκθσλε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη  
δ) λα εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ γηα 
ηηο κειινληηθέο γεληέο. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή, ιεηηνπξγία θαη 
απνδνηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Σ, ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, είλαη: 

 ε ζπλεξγαζία φζσλ εκπιέθνληαη ζηε ηνπξηζηηθή δηαδηθαζία, 
 ε ηνπηθή ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, 
 ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηνπξηζηψλ θαη 
 ε πςειή πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ. 
 

Ση εμππεξεηεί φκσο θαζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο; 
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Σσνεργαζία: Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηνπξηζκφο είλαη κηα πεξίπινθε 
δηαδηθαζία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 
νηθνλνκίαο, γίλεηαη εκθαλέο φηη γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμή ηνπ απαηηείηαη 
ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ελφηεηα θαη κφληκε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ 
ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ, πνπ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο άπηνληαηηνπ 
ηνπξηζκνχ άκεζα ή έκκεζα ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Μέζσ απηήο ηεο 
ζπλεξγαζίαο θάζε αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο, πνπ αθνξά ηνπξηζηηθέο 
ππνδνκέο, επελδχζεηο (δεκφζηεο ή ηδησηηθέο), αιιά θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ 
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη δηεχζπλζε ηνπ ηνπξηζκνχ γίλεηαη απφξξνηα 
θνηλήο πνιηηηθήο θαη ζηφρσλ. Δίλαη νπζηαζηηθφ ε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη 
ηδησηηθνχ ηνκέα λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαιή ζέιεζε φισλ ησλ κεξψλ γηα ηελ 
επηηπρία ελφο θνηλνχ ζθνπνχ (βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε) θαη φρη ζηελ 
ηθαλνπνίεζε ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ. χκθσλα κε ηελ HevreBarioulet (2001), 
κεξηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα βξίζθνπλ ιχζε κε βάζε ηελ αξρή ηεο 
ζπλεξγαζίαο ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο είλαη (Αβδειιή, 2006): 

 Ο έιεγρνο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ θαη ησλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο κε νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπο. 
 Ζ κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε εμαζθάιηζε ηεο αλαθχθισζήο ηνπο. 
 Ο έιεγρνο θαη ε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη 
ξχπαλζεο ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θάιινπο θαη ε ρξήζε 
κέζσλ κεηαθνξάο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 
 Ζ νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο ηεο πξφζβαζεο ησλ ηνπξηζηψλ ζε νηθνινγηθά 
επάισηεο πεξηνρέο. 
 Ζ ζπγρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 
 Ζ ρνξήγεζε θηλήηξσλ θαη βνήζεηαο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ψζηε, 
λα πηνζεηνχλ πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο αλάπηπμεο. 

Τοπική ζσμμεηοτή: Οη αλάγθεο, νη πξνζδνθίεο, ηα ηδηαίηεξα 
πεξηβαιινληηθά <αη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πξνβιεπφκελα νθέιε 
απφ ηνλ ηνπξηζκφ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ κηα πεξηνρή ζηελ άιιε. Έηζη 
δελ ππάξρεη έλα είδνο ζρεδηαζκνχ βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ λα 
ηαηξηάδεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Αλ θαη 
γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ζε εζληθφ επίπεδν, 
σζηφζν νη ηνπηθέο θνηλσλίεο κε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ φισλ ησλ ηνπηθψλ 
θνξέσλ (δεκφζην, ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, κε-θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο θαη 
πνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο, νξγαλψζεηο πνιηηψλ, επηζηεκνληθνί θνξείο θ.ιπ.) θαη 
ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ είλαη εθείλνη πνπ ζα ζρεδηάζνπλ 
θαη ζα αλαπηχμνπλ ην είδνο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ. 
Υξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πξαγκάησζε κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο έρεη 
απνδεηρζεί ε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ηεο Σνπηθήο Αηδέληαο 21. 

Με ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηνπηθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ ζρεδίαζκά ηεο 
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο επηηπγράλεηαη: 

o αλάπηπμε ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία επηθέξεη θέξδε 
θπξίσο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη φρη ζε εμσηεξηθνχο νηθνλνκηθνχο 
παξάγνληεο, (π.ρ. πνιπεζληθέο εηαηξίεο μελνδνρείσλ, ηνπξηζηηθψλ 
γξαθείσλ θιπ.), 

o θαιχηεξε απνδνρή ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, 

o ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ 
ηνπξηζηηθψλ πεγψλ. 
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Δκπαίδεσζη: Ζ άξηηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε φρη κφλν ησλ δηεπζπληηθψλ 
ζηειερψλ ηνπ ηνπξηζκνχ αιιά φισλ φζσλ απαζρνινχληαη ζε απηφλ, 
ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιχηεξε πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Δπηπιένλ, ν εκπινπηηζκφο ησλ 
επαγγεικαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηηο έλλνηεο, ηα θξηηήξηα, ηα νθέιε, θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ βηψζηκνπ 
ηνπξηζκνχ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε απηφλ λα 
πξνβιεκαηηζηνχλ, λα αλαδεηήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
βησζηκφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηηο 
δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο κεηαμχ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ελαιιαθηηθψλ 
ηνπξηζηηθψλ κνληέισλ (αγξνηνπξηζκφο, νηθνηνπξηζκφο, ηζηνξηθφο ηνπξηζκφο, 
πνιηηηζκηθφο ηνπξηζκφο, ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο θ.ιπ.). Μεξηθά απφ ηα γεληθά 
ζέκαηα κηαο ηέηνηαο εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο κπνξνχλ λα είλαη(Αβδειιή, 
2006): 

 Έλλνηα, αξρέο, θαη πξαθηηθέο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 
 Δίδε θαη ραξαθηεξηζηηθά ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 
 Εεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 
 Εεηήκαηα πξνζηαζίαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 
 Δίδε πξνο εμαθάληζε (ηνπ δσηθνχ θαη θπηηθνχ βαζηιείνπ) θαη ζρεηηθή 

λνκνζεζία. 
 Εεηήκαηα δηεζλνχο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθά πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο (π.ρ. κπιε ζεκαίεο) 
θαη θξηηήξηα απφθηεζήο ηνπο. 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο, 
πνιηηηζηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο είλαη έλαο αθφκα ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο αλάπηπμεο βηψζηκσλ θνηλσληψλ θαη θαη' επέθηαζε βηψζηκνπ 
ηνπξηζκνχ. ε κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 
φινη νη ηππηθνί θαη άηππνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο (εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε 
θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, νξγαλψζεηο πνιηηψλ, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, 
ελψζεηο θαηαλαισηψλ θ.ιπ.) πνπ δηαζέηεη κηα θνηλσλία κε θάζε ηππηθφ θαη 
άηππν εθπαηδεπηηθφ κέζν (πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε 
θαηαλαισηψλ, αγσγή πγείαο, δηαθήκηζε, ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο, δεκφζηεο 
ζπδεηήζεηο θ.ιπ.). ηφρνο ηέηνηνπ είδνπο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα είλαη ε ελεκέξσζε / 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ 
ζπκπεξηθνξψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ βησζηκφηεηα(Αβδειιή, 
2006). 

Σέινο, εθηφο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνπο πνιίηεο ησλ 
ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ είλαη ρξήζηκν λα ελεκεξψλνληαη θαη λα 
επαηζζεηνπνηνχληαη νη επηζθέπηεο ηνπο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην 
πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο ηνπηθέο ζπλήζεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 
ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εληαρζνχλ νκαιφηεξα ζην 
θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεθζνχλ. Σέηνηα 
ελεκέξσζε επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνκήζεηα ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο 
ηφπνπο κφληκεο δηακνλήο ησλ ηνπξηζηψλ, κε ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ 
ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ, κε θπιιάδηα 
πιεξνθνξηψλ ζε πεξηνρέο δηαθίλεζεο επηβαηψλ (αεξνδξφκηα, ιηκάληα, ζηαζκνί 
ιεσθνξείσλ θαη ηξέλσλ) θαη ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (μελνδνρεία, 
ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, θάκπηλγθ, θ.ιπ.). 

Ποιόηηηα: Ζ δηαηήξεζε ηνπ θχξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θάζε 
πεξηνρήο γίλεηαη φιν θαη δπζθνιφηεξε ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ 
αληαγσληζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ πξνζθνξά πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ 
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εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ ηνπξηζηηθψλ πεγψλ θαη ηθαλνπνηεί ηηο 
επηζπκίεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ πξέπεη λα είλαη θχξην 
κέιεκα φισλ ησλ θνξέσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ) πνπ ζρεδηάδνπλ θαη 
δηεπζχλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο κε ζηφρν ηελ βησζηκφηεηά 
ηεο(Αβδειιή, 2006). 

Ζ έλλνηα πνηνηηθφο ηνπξηζκφο δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηελ έλλνηα 
πνιπηειήο- αθξηβφο ηνπξηζκφο. Αλαθέξεηαη ζην είδνο ηνπξηζηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία πξνζηαηεχεη ηηο ηνπξηζηηθέο πεγέο, πξνζειθχεη 
ηνπξίζηεο πνπ ζέβνληαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο θαη 
πξνζθέξεη ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, αλέζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη 
ζηελ αμία ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπαλψληαη γη' απηά. Σνπξηζηηθέο πεξηνρέο πνπ 
επηζπκνχλ ηελ καθξνρξφληα ζηαζεξή δήηεζε ηνπ πξντφληνο ηνπο: 

1. Λακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηελ πνηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ. 

2. Γηεμάγνπλ έξεπλεο γηα ηελ: 

α) θαιχηεξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, 

β) δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, 

γ) αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πεγψλ 
ηνπο 

3. Πξνσζνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο ηεο 
βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

4. Δπηθέξνπλ ηνπξηζηηθέο θαηλνηνκίεο 

5. Υξεζηκνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

6. Παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ηε δηακφξθσζε ησλ δηεζλψλ θξηηεξίσλ 
πνηφηεηαο έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν. 

7. Λακβάλνπλ έγθαηξα απαξαίηεηα δηνξζσηηθά κέηξα, αλ ρξεηάδνληαη 

8. Δλεκεξψλνληαη θαη δηδάζθνληαη απφ επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο πνπ 
πηνζεηήζεθαλ ζε άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

Πέξα φκσο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα 
θνηλσλία γηα ηελ επηηπρή βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε δελ ζα πξέπεη λα 
παξαβιέπεη φηη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπξηζηηθνχ κνληέινπ πνπ ζα 
πηνζεηήζεη ε ηνπξηζηηθή δηαδηθαζία είλαη αζηαζήο θαη επάισηε ηδηαίηεξα ζε 
πεξηφδνπο θπζηθψλ ζενκεληψλ, νηθνλνκηθήο χθεζεο, θαη θνηλσληθήο 
αλαζθάιεηαο. Γη' απηφ ην ιφγν πεξηνρέο κε ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ πξέπεη λα 
αληηκεησπίδνπλ κε κεγάιν ζθεπηηθηζκφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεμάξηεζε ηνπο 
απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ 
ηνπξηζηηθψλ θαη ησλ άιισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο θνηλσλίαο 
(γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία, παξαδνζηαθέο ηέρλεο, ηνπηθέο βηνηερλίεο, 
πξνζθνξά θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θ.ι.π.) είλαη έλαο απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ γεληθφηεξε θνηλσληθή, 
νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα θαη ηε καθξνρξφληα επεκεξία κηαο 
πεξηνρήο (Αβδειιή, 2006). 
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2.3.4 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα έρεη επηδξάζεηο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζην 
πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο. Καηά κείδνλα ιφγν νη νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, απηέο δειαδή πνπ ζπλεπάγνληαη παξαγσγή θαη θαηαλάισζε 
κε ρξήζε ζπαληδφλησλ θαη ζε κεγάιν βαζκφ κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ, έρνπλ 
αληίθηππν ζπλήζσο δπζκελή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηνπ ηνπξηζκνχ. Πξάγκαηη ν ηνπξίζηαο θαηαλαιψλεη αγαζά 
θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ ηνπξηζηηθέο θαη κε επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 
ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο (ηνπξηζηηθέο επελδχζεηο) θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο (ηνπξηζηηθή παξαγσγή), ρξεζηκνπνηνχλ ζπληειεζηέο 
παξαγσγήο (έδαθνο, εξγαζία θαη θεθάιαην) πνπ βξίζθνληαη ζε ζπαληφηεηα. 
Έηζη ν ηνπξίζηαο θαηαλαιψλεη ππεξεζίεο κεηαθνξάο, δηαλπθηέξεπζεο, 
εζηίαζεο θαη πάζεο θχζεσο δηαζθέδαζεο.Γηαπαξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηψληαο 
ηα κεηαθνξηθά κέζα ην πεξηβάιινλ επηβαξχλεηαηκε: 

 
 Μείσζε ησλ εθηάζεσλ εδάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο πάζεο 
θχζεσο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο (αεξνδξφκηα, δξφκνη, 
ιηκάληα). 
 Δμάληιεζε κε αλαλεψζηκσλ, ζπλήζσο, πφξσλ γηα θαχζηκα. Σν κεγαιχηεξν 
κέξνο ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ κεηαθηλείηαη κε πηήζεηο ηζάξηεξ. Σα αεξνπιάλα 
ρξεζηκνπνηνχλ πξντφληα πεηξειαίνπ, κηα κε αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο. Δδψ 
αλαθεξφκαζηε ζηελ άκεζε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη φρη ζηηο πνζφηεηεο ηεο 
θαη άιισλ ζπαληδφλησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 
ζπληήξεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 
 Ρχπαλζε πάζεο κνξθήο (πεξηιακβάλεηαη ι.ρ. ε ερνξχπαλζε, ε νπηηθή 
ελφριεζε θ.α.) απφ ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
κέζσλ κεηαθνξάο. 

Σα ίδηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο ππφινηπεο 
ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη θπξηφηεξεο άκεζεο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρείσλ αθνξνχλ ζηε ζπαηάιε 
ελέξγεηαο, λεξνχ, ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ζηε κφιπλζε ηνπ 
εδάθνπο θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζηελ ερνξχπαλζε, θ.ν.θ. Ζ ππεξβνιηθή, 
πνιιέο θνξέο, θαηαλάισζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο ζηα μελνδνρεία πξνέξρεηαη 
απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ηνπο ηφζν απφ ην πξνζσπηθφ φζν θαη απφ ηνπο 
πειάηεο. Ζ θαζεκεξηλή αιιαγή ζεληνληψλ θαη πεηζεηψλ ησλ πειαηψλ, γηα 
παξάδεηγκα, ζπλεπάγεηαη ζπρλφηεξε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ θαη θαη' επέθηαζε 
θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ θαη ελέξγεηαο. Δπίζεο νη ζπζθεπαζίεο 
κηαο ρξήζεο, ηα γπάιηλα κπνπθάιηα, ην ραξηί θαη νη ζπζθεπαζίεο ησλ 
πξντφλησλ αηνκηθήο πγηεηλήο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα 
ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο ζηα δσκάηηα ησλ πειαηψλ, ζηα γξαθεία ηεο 
δηνίθεζεο, θ.ιπ., απμάλνπλ ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ μελνδνρείνπ 
θαζεκεξηλψο. Σα απνξξίκκαηα απηά θαηαιήγνπλ ζπλήζσο ζε 
ζθνππηδφηνπνπο, νη νπνίνη κνιχλνπλ ηνλ αέξα θαη ην ρψκα. Όια απηά ηα 
θαηλφκελα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο έγηλαλ αληηιεπηά κφιηο ηηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Γπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ 
δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ 
παξαηεξεζεί απφ ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Αλ φκσο αλαινγηζηνχκε 
φηη πξηλ 100 ρξφληα κφλν ιίγνη εθιεθηνί απνιάκβαλαλ ηε καγεία ησλ 
ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ ελψ ζηηο εκέξεο καο, κφλν νη αθίμεηο δηεζλψλ ηνπξηζηψλ 
πιεζηάδνπλ ηα 600 εθαηνκκχξηα (ν εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο είλαη πνιχ 
κεγαιχηεξνο απφ απηφ ην λνχκεξν), ππνινγίδεηαη δε λα μεπεξάζεη ην έλα 
δηζεθαηνκκχξην ην έηνο 2012, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ηφηε δελ ρξεηάδεηαη θαη πνιχ θαληαζία 
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γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ(Ζγνπκελάθεο , 
Κξαβαξίηεο& Λχηξαο Π., 1999). 

 

Βέβαηα, νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ δελ είλαη κφλν 
αξλεηηθέο. Ζ άλνδνο ι.ρ. ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο 
ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο έρνπλ νδεγήζεη ζε παξεκβάζεηο, ηδίσο ζε 
αξραηνινγηθνχο ηφπνπο θαη κλεκεία πνπ είραλ σο ζπλέπεηα ηε δηάζσζή ηνπο 
απφ ηε θζνξά θαη ηελ νιηθή θαηαζηξνθή(Ζγνπκελάθεο , Κξαβαξίηεο& Λχηξαο 
Π., 1999). 

Βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο είλαη 
ελδεηθηηθά: 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο (ζηελ Διιάδα βάζεη ηεο έξεπλαο ηνπ ηκήκαηνο 
Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ, ν επξχηεξνο μελνδνρεηαθφο θιάδνο 
θαηαλαιψλεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο -8,1% επί 
ηνπ ΑΔΠ), ελψ πεξίπνπ ην 9% ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ελφο 
μελνδνρείνπ μνδεχεηαη ζηελ ελέξγεηα. 

 Καηαλάισζε άιισλ θπζηθψλ πφξσλ (θπξίσο λεξφ, ραξηί). 
 Υξήζε θαη απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ (γηα 

δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο). 
 Αέξηεο εθπνκπέο (απφ θνπδίλα, κεραλνζηάζηα). 
 ηεξεά θαη πγξά απφβιεηα (νξγαληθά απφβιεηα, απνξξππαληηθά, 

ρεκηθά, ιίπε θαη ιάδηα, θπηνθάξκαθα θαη βαξέα κέηαιια). 
 Θφξπβνο θαη φριεζε (απφ κεραλνζηάζηα, chillers, θνξηνεθθφξησζε 

πξνκεζεηψλ). 

Βαζηθνί πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα 
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο απφ κηα μελνδνρεηαθή 
κνλάδα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ελδεηθηηθά: 
 

 Ο έιεγρνο θαη νξζνινγηζηηθή ρξήζε ρεκηθψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ. 
 Ζ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη 

εδάθνπο. 
 Ζ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ γηα ζσζηή απνζήθεπζε ρεκηθψλ θαη 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ. 
 Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνχ (backwash). 
 Ζ δηαρείξηζε άιισλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ. 
 Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 

Ζ TuvAustriaHellas δηαζέηεη ζεκαληηθή πείξα ζηελ πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Οη επηζεσξεηέο ηεο 
είλαη εμεηδηθεπκέλνη, θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη, έρνληαο 
πάληα θαηά λνπ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο πξνο ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη ηελ παξνρή πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ 
επηζεσξνχκελε επηρείξεζε(Ζγνπκελάθεο , Κξαβαξίηεο& Λχηξαο Π., 1999). 

Καηά ζπλέπεηα, νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη ρσξηθά εζηηαζκέλεο θαη 
αθνξνχλ: 
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 Σελ ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ θαη ηελ αιινίσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κλεκείσλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε 
ζηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη έρνπλ ππνβαζκίζεη 
άκεζα ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 Σελ ππνβάζκηζε ηεο θχζεο (θπξίσο ησλ πεξηνρψλ κε εηδηθφ 
ελδηαθέξνλ γηα ηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπο) πνπ δελ έρνπλ επηπηψζεηο 
κφλν ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο λα παξέρεη αγαζά θαη 
ππεξεζίεο, αιιά θαη ηνπ ηνπξηζκνχ λα αλαπηχμεη λέα πξντφληα 
εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 

 Σελ ελίζρπζε ηεο ηάζεο απεξήκσζεο -εηδηθά ζηε κεζνγεηαθή 
ιεθάλε- πνπ ζα έρεη ζνβαξφηαηεο ζπλέπεηεο ζηελ ηθαλφηεηα 
ζπληήξεζεο ηεο δσήο ζε κεγάιεο πεξηνρέο, εηδηθά αλ ζπλερηζηνχλ 
νη θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

 Σε κείσζε ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 
πδξνθφξνπ νξίδνληα ζε πνιιέο λεζησηηθέο θαη παξάθηηεο 
πεξηνρέο, πνπ νδεγεί ζε νηθνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη ζε έξγα 
πςεινχ θφζηνπο. 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί 
είηε (α) κέζα απφ ακηγψο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο βξίζθνπλ 
εθαξκνγή ζηνλ ηνπξηζκφ, είηε (β) κέζα απφ ηνπξηζηηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο 
ιακβάλνπλ ππφςε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη αμηνπνηνχλ ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο (πηιάλεο, 2010). 

2.4 Η ΄Εννοια του Θετικού Ηθικού Καταναλωτιςμού   

2.4.1 Οικολογική Ευαιςθηςία Καταναλωτών 

Γελ είλαη ηπραίν φηη ν παξάγνληαο ηεο νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα ηελ 

δηακνξθψζεη αλαιφγσο. Οη ηξεηο ζπληζηψζεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη απφ ηνπο 

Diamantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics&Bohlen θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ 

νηθνινγηθή επαηζζεζία, είλαη νη εμήο1: 

 Γλώζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

 ηάζε γηα κηα θαιύηεξε πνηόηεηα πεξηβάιινληνο 

 Οηθνινγηθά ππεύζπλε θαηαλαιωηηθή ζπκπεξηθνξά 

Σν ζέκα γλψζεο ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζε ζέκαηα νηθνινγηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αθνχ κφλν έηζη ζα γίλεη αηζζεηφ ην 

                                                           
1
Reaj E and Martinez. 2006. Environmental values and lifestyle as determining factors of 

ecological consumer behaviour: an empirical analysis. Journalofconsumermarketing, 23.  
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πξφβιεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ην ζέκα απηφ ζεκαληηθή ήηαλ ε 

βνήζεηα απφ ηα ΜΜΔ θπξίσο ηελ δεθαεηία 1980-1990. Ζ ζεκαζία αιιά θαη ε 

έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο έγηλε πνιιέο θνξέο αληηθείκελν πνιιψλ 

κειεηψλ απφ ηνκείο ςπρνινγίαο, θνηλσληνινγίαο, πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο έξεπλαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθψλ 

απφςεσλ θαη αληηιήςεσλ ζε νηθνινγηθά πξνβιήκαηα2.  

Ζ νηθνινγηθή αλεζπρία παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα έλλνηα ζηελ νπνία 

ππάξρνπλ νη αδηάθνξνη θαη ζηελ απέλαληη πιεπξά νη επαηζζεηνπνηεκέλνη. Σν 

ζέκα ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο επεξεαζκέλε απφ ην πεξηβάιινλ, 

απνηέιεζε απνθιεηζηηθφ ζέκα θάπνησλ άιισλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ θαζψο θαη 

νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αγνξά απφ ηελ 

αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Τπάξρεη φκσο κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηελ νηθνινγηθή επαηζζεζία θαη ζηελ πξαγκαηηθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

δείρλνπλ νη θαηαλαισηέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή3.  

Σν λα εξεπλεζεί απφ κφλε ηεο κηα νηθνινγηθή αλεζπρία θαη 

επαηζζεηνπνίεζε, δελ ζα ήηαλ ελδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ην ηη πξαγκαηηθά νη 

θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ θαη θαηαλαιψλνπλ. Έπεηηα απφ έξεπλα ηνπ Pearce 

ζηελ Αγγιία, νη θαηαλαισηέο δήισζαλ πξφζπκνη λα πξνβνχλ ζε αγνξέο 

πξάζηλσλ πξντφλησλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ηνπο. Παξ’ φια απηά πνιιά απφ 

ηα απνζέκαηα απηψλ ησλ πξντφλησλ έκεηλαλ ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ. Ο 

ιφγνο ήηαλ φηη ήηαλ αθξηβά γηα ηνπο θαηαλαισηέο4.  

Δπίζεο, νη Fraj&Martinezδηαπηζηψλνπλ θαη απηνί ηελ δηαθνξά πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηελ νηθνινγηθή επαηζζεζία θαη ηελ πξάζηλε θαηαλάισζε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε επαηζζεηνπνίεζε γηα ην πεξηβάιινλ είλαη απιά κηα θαιή 

πξφζεζε, ελψ ε πξάζηλε θαηαλάισζε ην ηειηθφ πξφηππν. Οη δπν φκσο απηέο 

                                                           
2
 ΟΠΑ, Έξεπλεο ρεηηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Καηαλαισηηθή πλείδεζε γηα «Πξάζηλα» 

Ξελνδνρεία ηεο Υψξαο θαη ηεο Δπξψπεο, 2008-2011 

3
 Μπαιηάο Γ. θαη Παπαζηαζαθνπνχινπ. 2003. πκπεξηθνξά θαηαλαισηή. Αζήλα:  

ΔθδφζεηοRosili.  

4
Reaj E and Martinez. 2006. Environmental values and lifestyle as determining factors of 

ecological consumer behaviour: an empirical analysis. Journal of consumer marketing, 23. 
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έλλνηεο είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο κε ηελ έλλνηα φηη ινγηθά ν θάζε 

έλαο πνπ κεξηκλά γηα ην πεξηβάιινλ, ζα θαηαλάισλε θαη πξάζηλα πξντφληα. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηαλαισηψλ νη νπνίνη αλ θαη είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη 

κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δειψλνπλ φηη νη θπβεξλήζεηο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ην πξφβιεκα απηφ θπξίσο5. Ζ επζχλε είλαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

φηη ην θφζηνο γχξσ απφ ηηο πξαθηηθέο πξάζηλεο θαηαλάισζεο είλαη ηειηθά 

κεγάινο. Πνιινί ζπρλά φκσο νη θαηαλαισηέο εθθξάδνπλ ηελ νηθνινγηθή ηνπο 

επαηζζεζία κέζα απφ ηηο αγνξέο ηνπο. Δπνκέλσο πξνθχπηεη φηη ε νηθνινγηθή 

επαηζζεζία έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηελ πξάζηλε θαηαλάισζε6.  

2.4.2 κεπτικιςμόσ προσ τα Οικολογικά Προΰόντα 

Ο ζθεπηηθηζκφο θαη ν θπληζκφο είλαη δπν έλλνηεο νη νπνίεο θάπνηεο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδψζνπλ αλαιπηηθά ηηο αληηδξάζεηο θάπνησλ 

αλζξψπσλ ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Οη άλζξσπνη πνπ 

δείρλνπλ θπληζκφο έρνπλ θαη κηα δηαξθή δπζπηζηία απέλαληη ζε άιινπο, αθνχ νη 

ίδηνη πηζηεχνπλ φηη βαζίδνληαη ζε θάπνην φθεινο. Σν ζπγθεθξηκέλν απηφ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ζηαζεξφ απέλαληη ζηνλ ρξφλν αιιά θαη ζε θάζε 

πεξηβάιινλ7.  

Οη ζθεπηηθηζηέο δηαθέξνπλ σο πξνο ην φηη πξνζπαζνχλ κε επηρεηξήκαηα 

λα πείζνπλ άιινπο αλζξψπνπο γηα κηα αληίζεηε γλψκε. χκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ άπνςε, νη Calfee&Jones – Ringold8, ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

θαηαλαισηέο απφ ηελ θχζε ηνπο είλαη ζρεδφλ πάληα δχζπηζηνη γηα ην ηη 

πξαγκαηηθά πξνζθέξνπλ θάπνηα πξντφληα πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην 

                                                           
5
 Ellen, P. S Wiener, L. I. & Cobb-Walgren, C. 1991. The role of perceived consumer 

effectiveness in motivating environmentally conscious behaviors. Journal of public policy and 

marketing, 10  

6
Reaj E and Martinez. 2006. Environmental values and lifestyle as determining factors of 

ecological consumer behaviour: an empirical analysis. Journalofconsumermarketing, 23.  

7
 ΟΠΑ, Έξεπλεο ρεηηθά κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Καηαλαισηηθή πλείδεζε γηα «Πξάζηλα» 

Ξελνδνρεία ηεο Υψξαο θαη ηεο Δπξψπεο, 2008-2011 

8
Reaj E and Martinez. 2006. Environmental values and lifestyle as determining factors of 

ecological consumer behaviour: an empirical analysis. Journalofconsumermarketing, 23.  
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πεξηβάιινλ, αιιά θαη αλ ηειηθά είλαη θηιηθά πξνο απηφ. Πνιιέο θνξέο θάπνηνη 

ραξαθηεξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα φπσο 

αλαθπθιψζηκν, θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ, βηνδηαζπψκελν δελ απνδεηθλχεηαη 

θαη ζεσξνχληαη κε απνηειεζκαηηθά9.  

Γεγνλφο βέβαηα είλαη φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηαλαισηψλ ζεσξεί φηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάπνηα νηθνινγηθά πξντφληα αλ θαη πξνζηαηεχνπλ ην 

πεξηβάιινλ ίζσο δελ είλαη θαη ηφζν αιεζηλά ζε απηφ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

θάλνπλ. Ο Crane ππνζηεξίδεη φηη νη θαηαλαισηέο κπνξεί ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο λα δίλνπλ κεγαιχηεξε αμία απφ φζν πξέπεη ζηα πξάζηλα πξντφληα, 

αιιά ηαπηφρξνλα έρνπλ θαη ηηο ακθηβνιίεο ηνπο γηα ην ηη δηαθεκίδνπλ νη 

αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο γηα απηά. Δπνκέλσο, ν ζθεπηηθηζκφο ζηα ιεγφκελα ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηα πξντφληα ηνπο θαη ηελ νηθνινγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, έρεη 

κηα αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ πξάζηλε θαηαλάισζε.  

2.4.3 Αντιλαμβανόμενη Αποτελεςματικότητα τησ Οικολογικήσ Κατανάλωςησ 

Οη ςπρνινγηθνί ιφγνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαηαλαισηή είλαη ζρεηηθά αξθεηνί. Δίλαη επίζεο θαη νη ιφγνη εθείλνη νη νπνίνη 

θαη ηειηθά νξίδνπλ ην ηη ζα αγνξάζεη. Αλαθέξνληαη ινηπφλ θάπνηνη απφ απηνχο 

ηνπο ιφγνπο σο εμήο10:  

 Αηνκηθή απνηειεζκαηηθόηεηα. Αθνξά ην πψο ζθέπηεηαη θάπνηνο 

γχξσ απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πεηχρεη θάηη πνπ επηζπκεί αξθεηά.  

 Κέληξν ειέγρνπ. Αλαθέξεηαη ζε άηνκα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε θάπνησλ θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ηηο 

πξάμεηο ηνπο. Δίλαη έλαο ιφγνο ν νπνίνο έρεη αλαιπζεί θαη 

                                                           
9
Καπίθε Σ., 2004, Ξελνδνρεία –Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Πξάζηλεο Πνιηηηθήο, Δθδφζεηο Ίσλ 

10
 Μπαιηάο Γ. θαη Παπαζηαζαθνπνχινπ. 2003. πκπεξηθνξά θαηαλαισηή. Αζήλα:  

ΔθδφζεηοRosili.  
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πεξηζζφηεξν απφ άιινπο. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθθξάδεηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο είλαη δπν11:  

 Όηαλ ηα άηνκα ζεσξνχλ φηη αζθνχλ ζεκαληηθφ έιεγρνο θαη φηη 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαηαζηάζεηο 

 Σα αδχλακα άηνκα ηα νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα αιιάμνπλ 

θαηαζηάζεηο. Σα άηνκα απηά δηαζέηνπλ εμσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ.  

 Αληηιακβαλόκελε απνηειεζκαηηθόηεηα θαηαλάιωζεο. Ο 

παξάγνληαο απηφ αλαγλσξίζζεθε ην 1974 γηα πξψηε θνξά φηη  

επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη 

παξάιιεια έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ξχπαλζεο. Σελ ίδηα άπνςε έρνπλ θαη νη Ellen, 

Wienner&CobbWalgen12.  

Δπίζεο, νTucker ζεσξεί φηη νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ εζσηεξηθφ θέληξν 

ειέγρνπ, έρνπλ θαη κηα κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα ζηελ αγνξαζηηθή ξνπο 

ζπκπεξηθνξά. Ο Webster ζεσξεί φηη ν θαηαλαισηήο εθείλνο πνπ μέξεη ηη ζέιεη λα 

αγνξάζεη, γλσξίδεη πνιχ θαιά ηη θάλεη γηα ην πεξηβάιινλ. Οη McCarthy&Shrum 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο νη θαηαλαισηέο λα ζψζνπλ ην 

πεξηβάιινλ, πξνζαξκφδνπλ θαη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. ε 15 

κειέηεο, θαηαλαισηέο κε κεγάιε αληηιακβαλφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαηαλάισζεο ζε αληίζεζε κε θαηαλαισηέο κε εμσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ, 

παξνπζηάδνληαη πην ππεχζπλνη ζε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά13.  

Σέινο, νη Shamdasani, ChonLi, Richmond ζεσξνχλ φηη εζσηεξηθφ θέληξν 

δηαζέηνπλ νη θαηαλαισηέο κε πξάζηλε ζπκπεξηθνξά, αθνχ νη ίδηνη έρνπλ ηελ 

δχλακε λα πξνζηαηέςνπλ ην πεξηβάιινλ. Απηή πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

                                                           
11

 Ellen, P. S Wiener, L. I. & Cobb-Walgren, C. 1991. The role of perceived consumer 

effectiveness in motivating environmentally conscious behaviors. Journal of public policy and 

marketing, 10  

12
Aaker, D, Kumar, V & Day, G.S., 2001, Marketing Research. Hoboken, NJWiley&sons. 

13
ΜπαιηάοΓ. θαηΠαπαζηαζαθνπνχινπ. 2003. πκπεξηθνξά θαηαλαισηή. Αζήλα:  

ΔθδφζεηοRosili.  
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ηελ νηθνινγηθή επαηζζεζία θαη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε 

αληηιακβαλφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηαλάισζεο. Σν 33% απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο απνδίδεηαη ζηελ αληηιακβαλφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαηαλάισζεο14. ηελ πξφβιεςε  ηεο θαηαλάισζεο, αλαθχθισζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ζε πεξηβαιινληηθέο νκάδεο, ν παξάγνληαο ν νπνίνο δξα ζαλ 

παξάγσλ πξφβιεςεο είλαη ε αληηιακβαλφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαηαλάισζεο. Ζ άπνςε απηή αλήθεη ζηνπο EllenWienner, CobbWalgen.  

Δπνκέλσο πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζε ζεηηθή ζρέζε κε ηελ πξάζηλε 

θαηαλάισζε,ιακβάλεηαη σο ε αληηιακβαλφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαηαλάισζεο15. 

2.5   H ημαςία και η Αναγκαιότητα του GreenMarketing για την 

Προςέλκυςη Πελατών από Μέρουσ των Ξενοδοχείων 

Σν πξάζηλν marketing είλαη κηα ηάζε ηεο παγθφζκηαο αιιά θαη ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο, βαζηζκέλε ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ε πεξηβαιινληηθή 

ππεπζπλφηεηα δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Αλ θαη ε ηάζε απηή 

κεηξάεη ήδε κηα δεθαεηία, ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ηνπίν ηνπ πξάζηλνπ marketing 

έρεη δηακνξθσζεί. Ο αληαγσληζκφο, ε απαίηεζε γηα δηαθάλεηα θαη ε επηξξνή ησλ 

socialmedia, έρνπλ «παίμεη» ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή απηή16.  

Ωο απνηέιεζκα, ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο έρνπλ πξνθχςεη ζηνλ δηεζλή 

ρψξν. Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πιαηθφξκεο φπσο ε GoodGuide, 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

αεηθνξίαο κηαο εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

Μέζσ εθαξκνγψλ φπσο ζάξσζε barcodeκηαο ππεξεζίαο, νη θαηαλαισηέο 

κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ βησζηκφηεηα ελφο μελνδνρεηαθνχ 

                                                           
14

 Ellen, P. S Wiener, L. I. & Cobb-Walgren, C. 1991. The role of perceived consumer 

effectiveness in motivating environmentally conscious behaviors. Journal of public policy and 

marketing, 10  

15
Aaker, D, Kumar, V & Day, G.S., 2001, Marketing Research. Hoboken, NJWiley&sons. 

16
Παπακαλψιεο Ν., 2007, Πξάζηλε Πνιηηηθή Ξελνδνρείσλ, Δθδφζεηο Έιιελ  
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brand θαη λα ιάβνπλ πην ελεκεξσκέλεο θαηαλαισηηθέο απνθάζεηο, ζρεηηθά κε ηα 

αγαπεκέλα ηνπο μελνδνρεία θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πνπ εθείλα επηηεινχλ.  

Αληίζηνηρα, κηα άιιε πιαηθφξκα, ε JustmeansInsights, επηηξέπεη λα δεη 

θάλεηο κε μεθάζαξα δηαγξάκκαηα ηα πξνθίι βησζηκφηεηαο ησλ 1.000 εηαηξεηψλ 

leaders ζηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ - θαη λα ηηο ζπγθξίλεη, ζε πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ 

αληίθηππν. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε αλαγθαηφηεηα γηα πηνζέηεζε 

θαη εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ «Πξάζηλνπ» Μάξθεηηλγθ απφ κέξνπο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, αλαθέξεηαη ζε πιεζψξα ιφγσλ θαη νη νπνίνη 

εκπίπηνπλ ζηελ εηαηξηθή θαη πεξηβαιινληηθή ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ. 

Βάζε ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζπαζήζεη έλαο θαηαλαισηήο λα ειέγμεη ηε ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπ 

GreenMarketing ζηηο δηάθνξεο μελνδνρεηαθέο θαη λα απνθαζίζεη αλ ζα ηηο 

ζηεξίμεη ή φρη, ζα πξέπεη πξψηπζηα λα δηαθξίλεη ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο απηέο πξαθηηθέο θαη πσο κπνξνχλ ζε ηειηθή 

αλάιπζε λα βνεζήζνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο17. 

Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα αλαθεξζεί πσο νη δηάθνξεο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ κέξνπο ησλ 

μελνδνρείσλ, γίλνληαη αηζζεηέο ζηνπο θαηαλαισηέο απφ ηελ έιιεηςε 

νξηζκέλσλ ηθαλνπνηήζεσλ ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο θαη βηνινγίαο. Οη 

άλζξσπνη, ιφγνπ ράξηλ, ρξεηάδνληαη ηξνθή, ξνχρα, ζηέγε, αζθάιεηα, απνδνρή, 

εθηίκεζε, αγάπε θαη κεξηθά άιια πξάγκαηα γηα επηβίσζε. Ίζσο ρξεηάδνληαη 

ιηγφηεξα απ' φζα ηνπο πξνζθέξνληαη ζηα είδε απηά ζήκεξα ηα ρξεηάδνληαη.  

Σηο αλάγθεο απηέο δελ ηηο δεκηνχξγεζε ε θνηλσλία, αιιά πεξηζζφηεξν 

είλαη γλψξηζκα ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο. Όκσο νη αλάγθεο δελ 

ηθαλνπνηνχληαη νκνηφκνξθα γηαηί παξεκβαίλνπλ νη επηζπκίεο. ηε δεκηνπξγία 

ησλ επηζπκηψλ, νπσζδήπνηε, ζπκβάιινπλ ηα θνηλσληθά δεδνκέλα θαη ην 

«Πξάζηλν Μάξθεηηλγθ” ησλ μελνδνρείσλ, κε ηε δεκηνπξγία θαη πξνψζεζε 
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Καπίθε Σ., 2004, Ξελνδνρεία –Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Πξάζηλεο Πνιηηηθήο, Δθδφζεηο Ίσλ 
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αληηζηνίρσλ ππεξεζίσλ. Δπηζπκίεο, είλαη εηδηθφο ηξφπνο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αλαγθψλ, πνπ πνηθίιιεη απφ άηνκν ζε άηνκν, κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη 

εζλψλ, θαηά θαηξνχο θαη θαηά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο18. 

ρεηηθά βέβαηα κε ην πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ πξνο 

ηα μελνδνρεία εθείλα ηα νπνία εθαξκφδνπλ κηα ζεηηθή πξνο ηνπο θαηαλαισηέο 

πξάζηλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρεη κηα 

πιεζψξα ζηνηρείσλ ηα νπνία δείρλνπλ φηη πνιινί θαηαλαισηέο ζηελ Ακεξηθή γηα 

παξάδεηγκα, έρνπλ ήδε αξρίζεη λα θέξνληαη κε κηα αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

πξνο ηα μελνδνρεία κε άθξσο ππεχζπλε θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, έρεη αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ ηκήκα ηεο 

αγνξάο πνπ αθνξά μελνδνρεία ηα νπνία αλαθέξνπλ ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο 

εξγαζίεο. Ο Ottman αλαθέξεη φηη ήδε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ησλ ππεπζχλσλ ησλ μελνδνρείσλ, έρνπλ αξρίζεη θαη 

επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά19. Κάηη πνπ επίζεο έρεη παξαηεξεζεί 

ηνπιάρηζηνλ ζε έμη απφ ηνπο δέθα πειάηεο μελνδνρείσλ ζε Ακεξηθή θαη Μεγάιε 

Βξεηαλία. Παξφκνηα φκσο θαίλεηαη λα είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, 

έπεηηα απφ έξεπλα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε 

ζε δείγκα 500 Διιήλσλ νη νπνίνη αλέθεξαλ ηα παξαθάησ20:  

 To 33.8% ηνπ δείγκαηνο πξνηηκά μελνδνρεία θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ 

 Σν 33,6% ρσξίο λα ππνινγίζεη ηελ ηηκή, αγνξάδεη ππεξεζίεο 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ  

 Σν 33,4% έδεημε ελδηαθέξνλ γηα λα κάζεη πφζν θηιηθά είλαη θάπνηα 

μελνδνρεία πξνο ην πεξηβάιινλ πξηλ ηα πξνηηκήζεη 

 Σν 53,8% ήδε πξνηηκά μελνδνρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νηθνινγηθά 

πξντφληα γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο 
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 Σν 49,3% πξνηηκά μελνδνρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 

θαζεκεξηλή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, πξντφληα θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ  

Σα παξαπάλσ καξηπξνχλ φηη κηα κεγάιε κεξίδα θαηαλαισηψλ, ήδε 

πξνηηκά νηθνινγηθά μελνδνρεία. Ωο εθ ηνχηνπ, ε νηθνινγηθή αλεζπρία θαη δξάζε 

έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί  ζηελ αληίιεςε ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ Μάξθεηηλγθ 

απφ κέξνπο ησλ ππεπζχλσλ ζηα μελνδνρεία. Ζ ίδηα φκσο πεξηβαιινληηθή 

αλεζπρία ππάξρεη θαη ζην κίγκα Μάξθεηηλγθ γηα ηα μελνδνρεία απηά. Οη 

παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

Μάξθεηηλγθ, φπσο ε ηκεκαηνπνίεζε αγνξάο θαη ε θαηάηαμε ησλ θαηαλαισηψλ 

ζε νκάδεο κε θνηλή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

πξνζέιθπζε πειαηψλ ζηα μελνδνρεία21.   

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ επνρή καο λα γίλεη κηα ηκεκαηνπνίεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ εθείλσλ πνπ δείρλνπλ κηα νηθνινγηθή αλεζπρία γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη θαη ηελ αλάινγε αγνξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, σο πξνο ηη ππεξεζίεο ησλ μελνδνρείσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

θαη κειέηε έρεη ζαλ ζθνπφ λα αλαθαιχςεη θαηά πφζν κεγάιε είλαη ε νηθνινγηθή 

επαηζζεζία, αλεζπρία, ζθεπηηθηζκφο θαη δπζπηζηία ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη 

ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηα νηθνινγηθά μελνδνρεία αιιά θαη θαηά πφζν 

ηα ςπρνγξαθηθά θαη δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ πξάζηλε 

θαηαλάισζε πξνο απηά. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ κνξθή πνπ έρεη ην 

πξνθίι ηνπ νηθνινγηθνχ θαηαλαισηή θαη πνηνη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ηνλ 

νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο. Με ιίγα ιφγηα δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ νηθνινγηθή αλεζπρία θαη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά κεηά απφ 

ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ησλ θαηαλαισηψλ22.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη ιφγνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θάπνησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπο θάλνπλ λα 

ζηξέθνληαη ζε πξάζηλα μελνδνρεία, είλαη δηαθφξσλ θχζεσλ θαη έρνπλ εδξαησζεί 
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ζε κηα πιεζψξα δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο. Ηδηαίηεξα γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ησλ μελνδνρείσλ, ε αληίιεςε πνπ πεγάδεη απφ ην 

ζχγρξνλν κάξθεηηλγθ ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά θαη ςπρνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξάζηλνπ θαηαλαισηή. Σα ζηνηρεία απηά είλαη θαζνξηζηηθά 

γηα ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ, αθνχ κέζα απ’ 

απηά θαίλνληαη θαη ζρεηηθνί ιφγνη αιιά θαη ε πξνδηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή 

απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξνζηαζία απηνχ. Οη θαηαλαισηηθέο 

απνθάζεηο επεξεάδνληαη απφ ηελ αληίιεςε θαη ηνλ ζθεπηηθηζκφ πξνο ηηο 

νηθνινγηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα μελνδνρεία θαη ηελ πξνζηαζία 

ζην πεξηβάιινλ23.   

2.6      Σα Απαραίτητα Βήματα μιασ Ξενοδοχειακήσ Επιχείρηςησ 

Προκειμένου να Χαρακτηριςτεί ωσ «Πράςινη» 

 Ορθή Γιατείριση Ανθρώπινοσ Γσναμικού 

Ζ πξνζέιθπζε θαη ε ζπγθξάηεζε εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ 

πξνζσπηθνχ απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη κε ζθνπφ εθείλεο λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο ηερληθέο ηνπ 

«πξάζηλνπ» κάξθεηηλγθ θαη λα πξνζειθχζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην πειαηψλ 

απφ ηελ αγνξά. ην πιαίζην απηφ, ηα ζρεηηθά κέηξα κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη 

εμνπζηψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ηελ θαιχηεξε ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο, 

νηθνγέλεηαο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ηελ ίζε ακνηβή θαη ηηο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηηο γπλαίθεο, 

ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ θεξδψλ, θαη ηα ζπζηήκαηα παξνρήο κεξηδίσλ ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο. Οη ππεχζπλεο πξαθηηθέο 

πξφζιεςεο ζα δηεπθνιχλνπλ ζηελ πξφζιεςε αηφκσλ απφ εζληθέο 

κεηνλφηεηεο, κεγαιχηεξεο ειηθίαο εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ, καθξνρξφληα 

αλέξγσλ θαη κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ24.  
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 Υγεία και Ασυάλεια στην Δργασία 

Οη πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

παξαδνζηαθά έγθεηηαη ζε λνκνζεηηθά θαη εθηειεζηηθά κέηξα, νη επηρεηξήζεηο, νη 

θπβεξλήζεηο θαη νη θιαδηθέο νξγαλψζεηο εμεηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

επηπιένλ ηξφπνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο δχν παξακέηξνπο σο θξηηήξηα θαηά ηελ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ άιιεο εηαηξείεο θαη σο ζηνηρείν πξνψζεζεο 

ησλ «πξάζηλσλ» πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Απηά ηα εζεινληηθά 

ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

λνκνζεζίαο θαη ειέγρνπ απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο, εθφζνλ θαη εθείλεο 

απνζθνπνχλ ζην λα πξνσζήζνπλ κηα παηδεία πξφιεςεο, δειαδή πςειφηεξα 

επίπεδα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία.  

 Προσαρμογή στην «Πράσινη» Αλλαγή 

Ζ επξχηαηα δηαδεδνκέλε αλαδηάξζξσζε πνπ ζπληειείηαη ζηελ Δπξψπε 

πξνθαιεί ηελ αλεζπρία φισλ ησλ ππαιιήισλ θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ ζηα μελνδνρεία, δεδνκέλνπ φηη ην θιείζηκν ελφο εξγνζηαζίνπ ή νη 

ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή ή πνιηηηθή θξίζε ζε κηα θνηλφηεηα. χκθσλα κε κειέηεο, ιηγφηεξν 

απφ κηα ζηηο ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ μελνδνρείσλ 

επηηπγράλνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο κε κείσζε ηνπ θφζηνπο, αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ, εθφζνλ ζπρλά δηεμάγεηαη κε ηξφπν πνπ θινλίδεη ηα θίλεηξα, ηελ 

πίζηε, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ. Ζ 

αλαδηάξζξσζε κε ηξφπν θνηλσληθά ππεχζπλν ζεκαίλεη φηη εμηζνξξνπνχληαη 

θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα θαη νη αλεζπρίεο φισλ εθείλσλ πνπ 

ζίγνληαη απφ ηηο αιιαγέο θαη ηηο απνθάζεηο.  

 Περιβάλλον 

ην πεδίν απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γηα 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ «Πξάζηλνπ» Μάξθεηηλγθ ζην ρψξν απηφ κε πξαθηηθέο φπσο 

ε:  
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 Βηψζηκε αλάπηπμε 

 Πξάζηλεο δξάζεηο  

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ  

 Πξφιεςε απφ ξχπαλζε  

Ο φξνο «Βηώζηκε αλάπηπμε» εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1987 ζην 

BrundlandReport. Καιχπηεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νξγαληζκνί επηδηψθνπλ 

ζήκεξα νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ησλ πφξσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αχξην. Απηφ είλαη έλα ζέκα απμαλφκελεο ζεκαζίαο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο ππεχζπλνπο νξγαληζκνχο. ήκεξα νη 

μελνδνρεηαθέεοεπηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επίδξαζή ηνπο ζην 

πεξηβάιινλ ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο, δηαρεηξίζεηο θαη 

κεηξήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Σέινο, ε «βηωζηκόηεηα» αλαθέξεηαη ζηηο δξάζεηο κηαο μελνδνρεηαθήο 

εηαηξείαο γηα λα κεηψζεη ηελ αξλεηηθή ηεο επίδξαζε. Γηα παξάδεηγκα, ε χπαξμε 

δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κείσζεο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γεληθά ε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο πφξσλ ή ξππνγφλσλ εθπνκπψλ θαη απνβιήησλ κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ηνλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν. Δλδέρεηαη λα σθειήζεη ηηο 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο κεηψλνληαο ηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ θαζψο θαη ηηο δαπάλεο γηα ηηο πξψηεο 

χιεο θαη ηελ απνξξχπαλζε.  

 

2.6.1 Η τάςη των Καταναλωτών Απέναντι ςτα Μη «Πράςινα» Ξενοδοχεία 

 Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηηο 

κέξεο καο, είλαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζηηο κέξεο καο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα 

δεκηνπξγήζεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο νη νπνίεο ζα είλαη θηιηθέο πξνο 

ην πεξηβάιινλ θαη ζα παξέρνπλ ζρεηηθή πξνζηαζία ζε απηφ. Ο θάζε θαηαλαισηήο ζηηο 

κέξεο καο έρεη άκεζε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κέζα απφ κηα πνηθηιία 

επηινγψλ θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο αλεπηπγκέλεο ηερληθέο πξνψζεζεο. Γηα απηνχο 
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αθξηβψο ηνπο ιφγνπο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη κηα δχζθνιε 

ππφζεζε25.  

  

Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ επηινγή «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ 

γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο ηνπο αμίεο, αλάινγα κε ην ηη αληηπξνζσπεχεη ε 

θάζε ππεξεζία, ην ήζνο ησλ ππεπζχλσλ θαη ηηο πξάμεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο ππεξεζίεο. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη γηα φινπο έλα κείδνλ ζέκα θαη αθνξά φρη κφλν ηνπο 

θαηαλαισηέο αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο μελνδνρεηαθέο εηαηξίεο. Μέζα απφ ηηο ζρεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, νη μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο δηαπηζησλνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

δεηήκαηνο, πξνζαξκφδνληαη απέλαληη ζε ζέκαηα θνηλσληθήο επζχλεο θαη 

αλαιακβάλνπλ δξάζε ε νπνία είλαη θαη απαξαίηεηε. Καηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα ζηελ θνηλή γλψκε αιιά θαη λα 

δξαζηεξηνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο26.  

  

Ο θάζε πνιίηεο πνπ ζεσξείηαη ελεξγφο πειάηεο ησλ μελνδνρείσλ, ζα πξέπεη 

λα είλαη θαη ελεκεξσκέλνο θαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ επηθνηλσλία κε άιινπο 

πνιίηεο λα πξνζπαζεί λα δξαζηεξηνπνηήζεη θαη απηνχο ζην λα επηιέμνπλ μελνδνρεία 

ηα νπνία εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε 

απηή αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα πεξηβαιινληνινγηθά γηα ηνλ πιαλήηε, ηα δηαθπβεχκαηα θαη 

ηηο δξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν, ε δξάζε ηεο 

αγνξάο πειαηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή φπσο θαη ν ξφινο ηεο ζηα δεηήκαηα απηά. Απφ 

ηε κηα πιεπξά είλαη ζεηηθφ έλα μελνδνρείν λα είλαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλν 

αιιά θαη απφ ηελ άιιε ην λα δηαδίδεη πάληα  έλα κήλπκα κε επαηζζεζία απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ27.  

 

 Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο νη θαηαλαισηέο νη νπνίνη επηιέγνπλ 

μελνδνρεία κε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, θξνληίδνπλ λα δηαδίδνπλ ηε θήκε απηψλ 

κέζσ ηεο ζπρλήο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ WoodofMouth κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

πείζνπλ θαη άιινπο πειάηεο λα πξνηηκήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα μελνδνρεία, 
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δηαηεξψληαο κηα «κε θηιηθή» ζηάζε απέλαληη ζηα μελνδνρεία εθείλα πνπ δελ πιεξνχλ 

ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. Ο πξνβιεκαηηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξάζηλα 

μελνδνρεία, «μππλά» κέζα απφ ηηο θαηαρσξήζεηο θαη έηζη ν θάζε έλαο ζεκειηψλεη κηα 

ζπδήηεζε αθφκα θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Δδψ αθξηβψο ζε απηφ ην ζεκείν αλαθέξεηαη θαη 

ν ξφινο ησλ ρνξεγψλ νη νπνίνη έρνπλ ηεξάζηηα νθέιε απφ ηελ πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ μελνδνρείσλ28.  

 

Έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπλ ην φλνκα ηνπο θαη ηελ εηαηξεία 

ηνπο αιιά θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ζθνπφ, απηφλ ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη ηεο αλαθχθισζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην φλνκα 

ηνπο θαη ε εηθφλα ηνπο εληζρχεηαη ζεκαληηθά Αιιά ην ίδην θαη ε ζέιεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα δξάζε. Μηα άιιε ζεκαληηθή δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη ρνξεγνί είλαη 

λα εληζρχνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο ρξήζηκεο ππεξεζίεο ησλ ΜΜΔ ηα νπνία είλαη 

δπλακηθά κέζα γηα επηθνηλσλία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε : 

 

 Σελ επέλδπζε ηεο δηαθήκηζεο κε ζρεηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

πεξηπηψζεηο  

 Κνππφληα κε ηελ εγγχεζε θαη ηελ απηφκαηε δηαλνκή ηνπο πάλσ 

ζηα νπνία αλαθέξνπλ ην ζρεηηθφ κήλπκα θαζψο θαη ηελ 

πξνζθνξά ησλ «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλζηνλ θαηαλαισηή 

Έπεηηα απφ έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ακεξηθήο θαη ζε δείγκα 121 

θνηηεηψλ ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πσο ν παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ,είλαη ηα αξλεηηθά θαη ελνρηθά 

ζπλαηζζήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο θάλεθε φηη κέζα απφ ηα εκπεηξηθά 

απνηειέζκαηα, ε επηξξνή απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη εμίζνπ δπλαηά γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ29.  
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Οη θνηηεηέο νη νπνίνη έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα αληηδξνχζαλ ζεηηθά απέλαληη 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπ μελνδνρείνπ αλ θαη κφλν ε δηαθήκηζε απηψλ ηνπο δεκηνπξγνχζε 

ελνρηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπνκέλσο ε ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή εμαξηάηαη απφ ηελ 

επζπλεδεζία θαη ηελ ελφριεζε πνπ ληψζνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ «πξάζηλσλ» 

μελνδνρείσλ. Ο θαηαλαισηήο νδεγείηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο κέζα απφ ηελ 

έθζεζή ηνπ ζε απεηθφληζε ηεο θχζεο, αλ παξαθνινπζεί ηηο ππεξεζίεο απηέο απφ ηα 

ΜΜΔ.  Μέζα απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ πξάζηλσλ ππεξεζηψλ απφ ηα αληίζηνηρα 

μελνδνρεία, αληιεί ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε. Σαπηφρξνλα φκσο ν θαηαλαισηήο 

αηζζάλεηαη θαη αλαγλσξίδεη θαη άιια δπν ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηελ πξάζηλε 

θαηαλάισζε30 : 

 

 Σεο επεμίαο ε νπνία δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ αιηξνπτζηηθή 

δξάζε  

 Σελ πξνζσπηθή έθθξαζε  

Καη ηα δπν επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζηάζε ζεηηθά θαη αλάινγα 

ξπζκίδνληαη απφ ηελ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ απφ κέξνπο ησλ «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ. Έηζη σο ζπκπέξαζκα νη 

εκπεηξίεο ηεο θχζεο αζθνχλ κηα πνιχ πην κεγάιε επηξξνή απφ ηελ θαηαλαισηηθή 

ζηάζε έλαληη ζηηο ππεξεζίεο ησλ «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ. Πεξίπνπ ην 63% ησλ 

ακεξηθάλσλ, έρνπλ ηελ άπνςε φηη νη επηρεηξεκαηίεο μελνδνρείσλ δαπαλνχλ ζε 

δηαθήκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο ζην «πξάζηλν» κάξθεηηλγθ. Δπίζεο έλα πνζνζηφ 

80% ησλ παγθφζκησλ θαηαλαισηψλ ησλ «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ,ζεσξεί φηη θάηη 

ηέηνην είλαη πνιχ ζεηηθφ σο ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηθνχ πξνθίι ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ31. 

 

Γελ είλαη ιίγεο νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δνθηκάδνπλ λα 

αλαζρεδηάζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζχκθσλα κε ηηο λέεο αλάγθεο αιιά ην ζηνηρείν απηφ 

δελ είλαη θαη ηφζν ζεηηθφ ζηελ εδξαίσζε ησλ λέσλ ζπλεζεηψλ νη νπνίεο δελ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε32. Μηα 

μελνδνρεηαθή εηαηξεία δεζκεχεηαη απέλαληη ζε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη 
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αλάπηπμε ζε εθαξκνγέο απηψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνρσξήζεη ζε δειψζεηο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο. Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκβαίλεη, αθνχ δελ 

ππάξρεη θαλέλαο λφκνο ν  νπνίνο λα ηηο ππνρξεψλεη λα ην θάλνπλ.  

 

Οη μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο κπνξεί λα δειψλνπλ πσο πξνρσξνχλ ζε πξάζηλεο 

εθαξκνγέο, αιιά νπζηαζηηθέο ιίγεο πξνρσξνχλ ζε απηέο ζηε πξάμε. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν ε εθζηξαηεία ε νπνία μεθίλεζε απφ ην Ηλζηηηνχην 

Δπηθνηλσλίαο «δσ γηαηί αληηδξψ», αιιά δελ είλαη θαη ιίγεο θαη νη πξσηνβνπιίεο ησλ 

δηαθεκηδνκέλσλ μελνδνρείσλ. ηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δπηθνηλσλίαο είλαη λα κπνξέζεη λα αιιάμεη ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ 

πάλσ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ηνπο θάλεη λα ελδηαθεξζνχλ αιιά θαη 

λα δξάζνπλ κε ζπλέπεηα.  

 

Οη θαηαλαισηέο πηζηεχνπλ ζρεηηθά πσο κέζα απφ κηα νξζή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα γεληά ε νπνία ζα αγαπά 

θαη ζα πξνζπαζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Έηζη είλαη αλαγθαίν λα δνζνχλ πξνηάζεηο 

γηα κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θάζε παηδί αλαθπθιψλεη 

θαη νη γνλείο ηνπ ζα αλαθπθιψζνπλ. Αλ ππάξρεη ζπλέπεηα αιιά θαη ζπλέρεηα, ηφηε φιεο 

νη παξαπάλσ ελέξγεηεο ζα απνδψζνπλ θαη νη πνιίηεο ζα δξνπλ νκαδηθά θαη ελεξγά. 

Μφλν ε ακεζφηεηα θαη ε ψξηκε απεηθφληζε ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

ηελ θνηλή γλψκε. Αξρέο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηεο κηα επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζαθήο ηεθκεξίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη33 : 

 

 Η Αθεξαηόηεηα 

 Η Δπάξθεηα 

 Η Δκπηζηεπηηθόηεηα 

 Η Γηαθάλεηα 

 Η Δηιηθξίλεηα 

 Οη Απνδείμεηο 

 Σα Πξόηππα  
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Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή ζρέζε ησλ «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ βξίζθεηαη ζε 

απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη ην γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη έπεηηα απφ 

έξεπλεο. αλ ζπκπέξαζκα, πξνθχπηεη φηη νη θαηαλαισηέο απφ ηε κηα πιεπξά 

απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηνχλ κηα αλάινγε ζηάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο αιιά απφ ηελ άιιε δπζπηζηνχλ γηα απηέο ηηο δξάζεηο θαη ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ δξάζεηο αληαγσληζκνχ θαη επηβίσζεο34. Αιιά δελ ππάξρεη θάπνηνο 

πνπ λα κπνξεί λα δηαρσξίζεη αλ πξαγκαηηθά απηέο ή αλ πξαγκαηηθά ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν γίλνληαη είλαη πξαγκαηηθφ; θαη αιηξνπτζηηθφο, βάζεη νξηζκέλσλ ππνινγηζκψλ. 

Πάληα φκσο ζρεδφλ ηα θίλεηξα ζπλππάξρνπλ θαη επηδξνχλ ζηηο απνθάζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Έιιελεο θαηαλαισηέο έρνπλ κηα θαρππνςία σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ.  

 

Ζ ίδηα ινγηθή βάζε ηζρχεη θαη γηα ηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπο θαη ζηελ αληαπφθξηζή 

ηνπο, ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θνηλσληθή επζχλε. Γξάζεηο νη νπνίεο γίλνληαη απφ 

φζνπο ζε έξεπλεο ζα ήηαλ θαρχπνπηνη απφ ηε ζηηγκή πνπ εθείλνη ζα αληηκεηψπηδαλ κε 

ηνλ ίδην ηξφπν παξφκνηεο δξάζεηο. Δπνκέλσο ηα αληαλαθιαζηηθά θαρππνςίαο δελ 

είλαη ελεξγνπνηεκέλα. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, έπεηηα απφ κειέηεο, έρνπλ ζρεηηθέο 

αλεζπρίεο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη θάησ απφ απηφ ην πξίζκα απνδέρνληαη ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη νη θαηαλαισηέο είλαη πεπεηζκέλνη φηη νη πξνζέζεηο 

ησλ μελνδνρεηαθψλ εηαηξεηψλ γηα ην πξάζηλν κάξθεηηλγθ δελ είλαη πξντφλ 

ελζνπζηαζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε, αιιά κφλν θέξδνο. Σαπηφρξνλα φκσο 

ηα δπν απηά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ 

νηθνινγηθφ πνιηηηζκφ θαη κηα αλάινγε επηρεηξεκαηηθή δξάζε35.  

 

Παξ΄ φια απηά, πνιιέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε κηα 

παγθφζκηα εθζηξαηεία γηα ηελ ζσηεξία ηνπ πιαλήηε Ο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα 

πεηζζεί ν θαηαλαισηήο είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο λα είλαη ζπλεπείο θαη κε 

ζπλέρεηα. Δίλαη βαζηθφ επίζεο νη μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα 

πινπνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο πάληα κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Όιεο νη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο δελ ζα πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζε πξφζθαηξε 

πξνβνιή θαη απιά λα δεκηνπξγνχλ εληππψζεηο. Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ πάλησο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο κηαο επηρείξεζεο θαη 

ηε πξφζεζή ηεο απέλαληη ζην πξάζηλν κάξθεηηλγθ κέζα απφ θάπνηα θξηηήξηα36.  

 

 Αξρηθά ιακβάλεηαη ππφςε ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε 

μελνδνρεηαθή επηρείξεζε επηιέγεη λα εηζέιζεη ζηνλ «πξάζηλν» 

ρψξν. Αλ ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε επηιέμεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί πξηλ αξρίζεη ην πξφβιεκα γηα ηα θαιά ηφζν ην 

θαιχηεξν. πλήζσο ην ζέκα ηεο κφδαο είλαη απηφ πνπ θάλεη 

θάπνηνπο νξγαληζκνχο λα εηζέξρνληαη ζην ρψξν αθνχ 

αθνινπζνχλ ηε κφδα.  

 ηε ζπλέρεηα έλα δεχηεξν θξηηήξην είλαη απηφ ηεο 

ζπζηεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ππνζηήξημεο κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο.  

 

 

 Έλα ηξίην θξηηήξην είλαη απηφ ηεο έληαζεο θαη ηνπ χθνπο ηεο 

επηθνηλσλίαο. Ζ επηρείξεζε ε νπνία ππνινγίδεη ζηελ επηθνηλσλία 

ζα θξνληίζεη θαη λα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο δπλαηή κε 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. 

 

Παξφια απηά φκσο θαίλεηαη φηη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

«πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ δελ είλαη θαη ηφζν επραξηζηεκέλνη θαη κάιινλ 

αληηκεησπίδνπλ κε θαρππνςία ηηο ελέξγεηεο θάπνησλ εηαηξεηψλ, γεγνλφο ην νπνίν 

θάλεθε έπεηηα απφ έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηθνηλσλίαο. Ζ εηιηθξίλεηα πνπ ίζσο 

πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ θάπνηνη μελνδνρεηαθνί νξγαληζκνί αληηκεησπίδνληαη κε 

θάπνηα άξλεζε θαη φρη κε εχπηζην ηξφπν απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Έλα πνζνζηφ 86,2% 

ζεσξεί φηη πξνθεηκέλνπ νη μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο λα βειηηψζνπλ ηελ εηαηξηθή ηνπο 

εηθφλα δείρλνπλ έλα θνηλσληθφ πξφζσπν, έλα 77,6% ζεσξεί φηη ε εηιηθξίλεηα θαη ε 

ηηκηφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ εηαηξεηψλ γηα ην πεξηβάιινλ δελ είλαη θαη ηφζν εηιηθξηλήο. 
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Σέινο ην 58,1% ζεσξεί φηη έρεη κηα πξφζεζε ηηκσξίαο θαη ην 56,2% απιά δειψλεη 

αδηάθνξν.  

 

Μηα κηθξή εμνηθείσζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο επζχλεο 

απφ κέξνπο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζσλ ζεκεηψζεθε απφ ηελ έξεπλα ASBI-2008 

ηεο MEDIA COMMUNICATIONS. ηε ζπγθεθξηκέλε απηή έξεπλα, 1 ζηνπο 10 

θαηαλαισηέο δειψλεη είλαη εμνηθεησκέλνο κε απηή ηελ έλλνηα θαη 3 ζηνπο 10 δειψλεη 

φηη γλσξίδεη ηελ χπαξμε θαη ηελ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο επζχλεο αιιά θαη θάπνηεο 

μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο πνπ αθνινπζνχλ ην «πξάζηλν» πξφγξακκα. Γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη νη πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θεξδίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο37.  

 

Γελ είλαη πεξίεξγν επίζεο πσο έπεηηα απφ έξεπλα ηεο HavasMedia, νη 

θαηαλαισηέο έρνπλ απαηηήζεηο απφ ηηο μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο θαη φρη ηφζν απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο απέλαληη ζην ζέκα αλάιεςεο δξάζεσλ θαη ηε κείσζε θάπνησλ ελεξγεηψλ 

πνπ πξνθαινχλ θιηκαηηθέο αιιαγέο. ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επίζεο πνπ έγηλε ζε 

ελλέα ρψξεο (Ηηαιία, Ηλδία Κίλα, Μεμηθφ, Βξαδηιία, Ηζπαλία, Μ. Βξεηαλία, ΖΠΑ, 

Γεξκαλία) απφ ηελ Ipsos δηαπηζηψζεθε φηη πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ θαηαλαισηψλ ζεσξεί 

φηη ε ιχζε ζε απηφ ην ζέκα ησλ  θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζα πξέπεη λα βξεζεί απφ ηηο 

εηαηξείεο θαη φρη απφ ηηο θπβεξλήζεηο.  

 

Δπίζεο ην 39 % ησλ Ακεξηθάλσλ πξνηηκά θαη αγνξάδεη ππεξεζίεο απφ 

μελνδνρεία θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην 48% απιά ζεσξεί φηη ηα «πξντφληα» 

απηά έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. Σέινο κφλν ην 22% κπνξεί λα θαηαιάβεη 

φηη απιά ν φξνο ζεκαίλεη ηε κηθξή επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην πεξηβάιινλ θαη ην 61% 

ζεσξεί φηη φιεο νη εηαηξηθέο ελέξγεηεο απιά γίλνληαη γηα ιφγνπο κάξθεηηλγθ. Γηα ην 

59%, ε θπβέξλεζε είλαη εθείλε ε νπνία πξέπεη λα ειέγρεη ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη 

γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο. Απιά νη θαηαλαισηέο κέζα απφ ηελ 

επαηζζεζία ηνπο είλαη φιν θαη πην πνιχ επηθπιαθηηθνί.  

 

Μέζα απφ δήισζε ηεο AdvertisingStandardsAuthority, αλαθέξεηαη φηη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ νη δηαθεκηζηέο πξνβάιινπλ ηζρπξηζκνχο γηα ην πεξηβάιινλ ηφηε θαη νη 
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θαηαλαισηέο ζα δεηήζνπλ απνδείμεηο γηα ηνλ ηζρπξηζκφ απηψλ. Απφ ηελ έξεπλα ηεο 

BurstMedia, ην 22,7% δελ πηζηεχεη ηα φζα νη μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο θαηά θαηξνχο 

ηζρπξίδνληαη.  Σν 65,3% δήισζε φηη είλαη ζεηηθφ απέλαληη ζηηο εηαηξηθέο δειψζεηο θαη 

ηέινο κφλν έλα 12,1% είλαη ζεηηθφ θαη πηζηεχεη ηηο μελνδνρεηαθέο εηαηξηθέο πξνζέζεηο 

θαη δειψζεηο. Σέινο, κέζα απφ ηελ έξεπλα ησλ YoyGov θαη Datamonitνr, ε θαηάζηαζε 

είλαη αθφκα πην δχζθνιε γηα ηηο μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη έλα 3% 

πηζηεχεη ηηο δειψζεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ εηαηξεηψλ38.  

 

Σέινο, νη ίδηνη δήισζαλ φηη ηα φζα ιέγνληαη απφ ηηο μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο 

αθνχγνληαη ζαλ πιχζε εγθεθάινπ. Απιά νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο θάλνπλ δειψζεηο 

αιιά πνιχ ιίγεο πξνρσξνχλ ζε δξάζεηο. Απιά πξνβάιιεηαη ε νηθνινγηθή πνιηηηθή 

ηνπο. Σν ζέκα φκσο είλαη φηη πιένλ νη θαηαλαισηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ην πεξηβάιινλ39.  

 

2.6.2 Το Φαινόμενο του «GreenWashing» ςε Σχζςη με τη Στάςη των Καταναλωτών 

Απζναντι ςτα «Πράςινα» και μη Ξενοδοχεία  

 

Με ηνλ φξν GreenWashing πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ κηα 

εηαηξεία, θπβέξλεζε, νξγαληζκφ θάησ απφ ηελ πξνψζεζε θάπνησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξαθηηθψλ φπνπ φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δξνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Έηζη 

ηνλίδεηαη θαη ην θελφ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε θαηαλαισηέο θαη ηελ δξάζε πνπ πξέπεη 

λα αλαιακβάλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο40.  

 

Ωζηφζν έρεη απνδερζεί πσο ε αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηα παξαπάλσ 

κπνξεί λα είλαη αξλεηηθή απέλαληη ζηηο επηινγέο ησλ ππεπζχλσλ ησλ μελνδνρείσλ θαη 

ηα νπνία δελ ζπκβαδίνπλ κε ηελ «πξάζηλε» πνιηηηθή θαη εθείλε ηνπ GreenWashing, 

θαζψο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ νξγή ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα έλα απζηεξφηεξν λνκηθφ πιαίζην θαη ηηκσξίεο. Ζ 
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εηιηθξίλεηα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηηο μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο  θαη λα κελ δξνπλ ππφ 

πίεζε ζηηο επηινγέο απηέο κφλν θαη κφλν γηα λα πξνζθέξνπλ κηα πξφζθαηξε εηθφλα 

ζεβαζκνχ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κε ζθνπφ λα έιμνπλ πειάηεο απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ.  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο πνιιέο είλαη νη μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο πνπ δελ 

εθαξκφδνπλ απηά πνπ πξαγκαηηθά αλαθέξνπλ κε απνηέιεζκα λα κεηαηξέπνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε δχζπηζηνπο αλαθνξηθά κε ην «πξάζηλν» ηξφπν δσήο ησλ 

μελνδνρείσλ απηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ρξεηάδεηαη 

απαηηήζεηο ηηο νπνίεο νχηε νη θαηαλαισηέο αιιά νχηε θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ επαξθψο απηνκάησο.  

 

Πνιιέο φκσο είλαη θαη νη επηζηεκνληθέο αλαιχζεηο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα εηζρσξήζνπλ ζην κπαιφ ηνπ 

πξνζπαζψληαο λα θαηαθέξνπλ λα ζθεθηνχλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ. Σαπηφρξνλα 

πνιινί marketers πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα απηά θαη λα θάλνπλ ηνλ 

θαηαλαισηή λα πξνηηκήζεη ηηο ππεξεζίεο ησλ «πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ. Οη ππεχζπλνη 

ησλ μελνδνρείσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηά λνπ πσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

είλαη ε πξνηεξαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη έηζη νινέλα θαη ζπρλφηεξα δείρλνπλ 

πεξηβαιινληηθή ζηάζε θαη κηα πην ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά. Σν πεξηβάιινλ είλαη κηα 

ππφζεζε φισλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα  πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε είλαη νξαηά ζε φινπο. 

Οη ίδηνη νη θαηαλαισηέο απαηηνχλ ηε ζηξνθή ησλ μελνδνρεηαθψλ εηαηξεηψλ ζε 

πξάζηλεο ιχζεηο θαη εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ δείρλνπ ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε πξάζηλα 

πξντφληα κέζα απφ ηελ παξαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο41.  

 

Ζ ζρεηηθή κειέηε ηεο HavasMedia, επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο απηφο. Έλα 

πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο, παξαδέρηεθε φηη ζα αγφξαδε 

ππεξεζίεο απφ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα είραλ κηα δπλακηθή δξάζε γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα απέξξηπηαλ θάπνηεο πνπ δελ πξάηηνπλ θάηη 

γηα ην γεγνλφο απηφο. Φαλεξψλεηαη ινηπφλ πσο πιένλ νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

επηιέγνπλ. Να επηβξαβεχνπλ ή θαη λα ηηκσξνχλ. Βάζε ηνπ «Πξάζηλνπ Μάξθεηηλγθ»,νη 

θαηαλαισηέο έρνπλ θαηαιάβεη ηε θηιηθφηεηα απέλαληη ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη η’ φηη 
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θάπνηνη ζα πιήξσλαλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα θηιηθά πξντφληα θαη αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο.  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, έλαο ζηνπο ηξεηο θαηαλαισηέο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο επηινγήο μελνδνρεηαθψλ ππεξεζηψλ θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ. Μέζα απφ επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαηαγξάθεηαη επίζεο ε 

ζηξνθή ηνπ θαηαλαισηή ζε νηθνινγηθέο πξνηηκήζεηο αθφκα θαη ζηα μελνδνρεία θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ εθείλα πξνζθέξνπλ. Δίλαη απαξαίηεην λα ηζρχνπλ πεξηζζφηεξν νη 

νηθνινγηθέο βαζηθέο αξρέο ηεο δηάθαλεο θαη ζνβαξήο «Πξάζηλεο» εηθφλαο, 

επηθνηλσλίαο θαη κελχκαηνο γηα φιεο ηηο μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο. Ο θαηαλαισηήο 

επηβξαβεχεη απηή ηελ πξνζπάζεηα κε ην λα επηιέμεη απηά ηα πξντφληα. Ζ επηξξνή ηνπ 

ΔΚΔ έρεη θαηαγξαθεί απφ ην ABSI αθνχ 6 ζηνπο 10 δήισζαλ φηη αλ ππήξρε 

πεξηζζφηεξε ελεκέξσζεο ζρεηηθή ζα επεξεαδφηαλ πνιχ πην εχθνια42.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ ε αηνκηθή αληίιεςε λα ελδπλακσζεί απφ ηνπο 

πξάζηλνπο θαηαλαισηέο ζε φηη αθνξά ηα αηνκηθά νθέιε ηα νπνία δίλνληαη κέζα απφ 

ηελ πξάζηλε θηινζνθία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ.  Έηζη πιένλ φζεο έξεπλεο 

δηεμάγνληαη πάλσ ζηα ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα έρνπλ ππφςε ηνπο θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν «Πξάζηλν» κάξθεηηλγθ είλαη πιένλ 

δέζκεπζε γηα ηηο μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο αθνχ νη ίδηεο  ζέινπλ λα «δεζκεχζνπλ» 

θαηαλαισηέο. Ζ επηζπκία γηα απφξξηςε ή απνδνρή ησλ μελνδνρείσλ εμαξηάηαη απφ 

ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηε δχλακε ηεο ζπλήζεηαο.  

 

Γελ είλαη πάληα ζσζηή ε αεηθφξνο επέλδπζε κηαο μελνδνρεηαθέο εηαηξείαο απφ 

ηε ζηηγκή πνπ θαη νη ίδηνη νη θαηαλαισηέο ηελ ππνινγίδνπλ αλάινγα κε ηα νθέιε πνπ 

ιακβάλνπλ νη ίδηνη. ε κηα πξφζθαηε έξεπλα κε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 9.000 

θαηαλαισηέο απ’ φιν ηνλ θφζκν, απεδήρζε φηη ε νηθνλνκηθή επηινγή ησλ πξάζηλσλ 

πξντφλησλ βξίζθεηαη ζε  πξνηεξαηφηεηα. Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

θάλεη γλσζηέο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα αεηθφξν αλάπηπμε, έρνπλ απνθηήζεη θαη 

πνιινχο πειάηεο. Οη πξάζηλεο πξαθηηθέο απνθηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Έηζη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα πξντφληα πνπ είλαη θηιηθά 
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πξνο ην πεξηβάιινλ πξνηηκνχληαη νη εηαηξείεο αιιάδνπλ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Ζ 

αμία δξάζεο είλαη ε ζρέζε ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεκνλσκέλα πνπ νξηνζεηνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ σο 

πξνο ηελ επηινγή ησλ «Πξάζηλσλ» μελνδνρείσλ φπσο : 

 

 Δκπηζηνζχλε 

 Δηαηξηθή ηαπηφηεηα 

 Πξνζδνθία ζπλεξγαζίαο 

 Αληίιεςε γηα απνηειεζκαηηθφηεηα 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο φπνπ πνιινί 

θαηαλαισηέο αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα δηνξζψζνπλ έλαο πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα 

ζηα μελνδνρεία, απφ ηε ζηηγκή πνπ εθείλν είλαη νξαηφ. Οη πξαγκαηηθνί φκσο θίλδπλνη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη δπν. Ζ αληαλαθιαζηηθή αληίδξαζε ε νπνία θαη εθηνλψλεη 

θαη ε ζπλεηδεηή δξάζε πνπ ιεηηνπξγεί ελνρνπνηεηηθά. Σν ζπλαίζζεκα ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε, παξαζχξεη θαη πξνζθέξεη ιάζνο εληππψζεηο. Σν θαηά πφζν νη 

θαηαλαισηέο είλαη έηνηκνη λα δερζνχλ ηελ «Πξάζηλε» εηιηθξίλεηα ησλ εηαηξεηψλ 

αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν GreenWashing. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα ζσζηή 

πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε απαηηεί αμηψζεηο θαη απαηηήζεηο. Αιιά νχηε νη θαηαλαισηέο 

θαη νχηε θαη νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, ην έρνπλ θαηαθέξεη ζην έπαθξν. Έηζη ε 

δηαδηθαζία απηή, ζα θάλεη ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο λα πσινχλ θαιχηεξα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο λα αηζζάλνληαη θαιχηεξα κε ηηο αγνξέο ηνπο43.  
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