www.litusgo.eu

LitusGo Δγρεηξίδην
Δλόηεηα 3
Αεηθόξνο Σνπξηζκόο Φέξνπζα Ιθαλόηεηα

Τπεύζπλνο Έθδνζεο:
Isotech Ltd, Δξεπλεηέο – ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο
www.isotech.com.cy

Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, Multilateral Project for the
Development of Innovation 2009. Το Εγσειπίδιο αςηό δεζμεύει μόνο
ηον ζςνηάκηη ηος και η Επιηποπή δεν μποπεί να θευπηθεί ςπεύθςνη
για οποιαδήποηε σπήζη μποπεί να γίνει ζηιρ πληποθοπίερ πος
πεπιέσονηαι ζε αςηό.
ISBN set 978-9963-720-22-4
ISBN 978-9963-720-26-2

www.litusgo.eu

2

Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo

To εθπαηδεπηηθό
εθπαηδεπηηθνύ

εγρεηξίδην
παθέηνπ

έξγνπ LitusGo θαη

ην

ηζηνρώξν www.litusgo.eu.

ηνπ LitusGo απνηειεί

πνπ

αλαπηύρζεθε

νπνίν
Σν

έξγν

έρεη

ζην

κέξνο

ηνπ

πιαίζην

ηνπ

αλαξηεζεί

LitusGo έρεη

σο

ζηνλ

ζηόρν

ηελ

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
Σνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εώλεο
θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ
από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή:
απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ
είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Σν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο
ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε
θαη Σνπξθηθή. Γηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ
ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή,
ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20
βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο

ηνπ

θάζε

εγρεηξηδίνπ

πεξηιακβάλνληαη

ζε

ράξηηλε ζήθε.
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πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα
εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo:
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ
ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Ξέληα Η. Ιντδίδνπ, Πνιηηηθόο
Κεραληθόο/

Αθηνκεραληθόο

θαη

Κηράιεο

Η.

Ιντδίδεο,

Υεκηθόο

Κεραληθόο/ Κεραληθόο Πεξηβάιινληνο.
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε
επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη
Πνιηηηζκνύ/

Πξόγξακκα

ΑΔΗΦΟΡΟ

ΑΗΓΑΗΟ.

Θύξηνη

ζπγγξαθείο:

Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Τπεύζπλε
Πξνγξάκκαηνο

ΑΔΗΦΟΡΟ

ΑΗΓΑΗΟ,

Αιέμαλδξνο

Κνπηαθηζήο,

Οηθνλνκνιόγνο Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Οηθνλνκάθεο,
Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο πνπδεο, ΚΑ International Development.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα
ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΣΖ. Θύξηνο πγγξαθέαο:
Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΣΖ ήηαλ ππεύζπλε
γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν
Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαθηίσλ Εσλώλ).
Σν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία
Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Σερλώλ (MA Sustainable Design).
O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο
γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ.
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Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo:
Σν

εηαηξηθό

ζρήκα

απνηειείηαη

από

εθπξνζώπνπο

ησλ

θπξηόηεξσλ

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο:
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ύκβνπινη, ΚΘΟ θαη Σνπηθέο Αξρέο.

πληνληζηήο / Γηθαηνύρνο:
ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο
www.isνtech.com.cy
Θύπξνο:
Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy
ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy
Διιάδα:
Η

ΔΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πεξηβάιινληνο

θαη

Πνιηηηζκνύ

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, www.egaio.gr
ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
www.onisis.gr
Κάιηα:
Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt
Οιιαλδία:
Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net

www.litusgo.eu

6

Δλόηεηα 3
Αεηθόξνο Σνπξηζκόο - Φέξνπζα Ιθαλόηεηα

1|

Θεωξεηηθό ππόβαζξν

Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ Κεζόγεηνο είλαη έλαο από ηνπο θύξηνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο
ηνπ θόζκνπ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ηεο

ζπγθεληξώλεηαη

ζηελ

παξάθηηα

δώλε

(30%

ησλ

δηεζλώλ

ηνπξηζηηθώλ αθίμεσλ): 63% ησλ Δπξσπαίσλ επηιέγνπλ ηηο παξάθηηεο
πεξηνρέο γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο (UNEP/MAP, 2009).

Δηθόλα 1. Σνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Κεζόγεην

Σν 2007, θαηέθζαζαλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο 275 εθαηνκκύξηα
ηνπξίζηεο από όιν ηνλ θόζκν (UNEP/MAP-Plan Bleu, 2009) θαη
ζύκθσλα κε πξνβιέςεηο γηα ηηο επηζθέςεηο, ππνινγίδεηαη πσο ζα
θαηαθζάλνπλ 312 εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο ην 2025 (από ηε Κεζόγεην
θαη εθηόο), ζε ζύγθξηζε κε 175 εθαηνκκύξηα ην 2000, δειαδή 137
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εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο πεξηζζόηεξνπο κέζα ζε 25 ρξόληα (UNEP.
MAP. Plan Bleu, 2007).

Γηάγξακκα 1. Domestic and international tourist visits in coastal regions 19902025 [4].

B. Οξηζκνί ησλ θύξησλ ελλνηώλ
Ζ Αεηθόξνο Αλάπηπμε, όπσο νξίδεηαη ζηελ αλαθνξά ηεο Brundtland
κε ηίηιν Our Common Future, είλαη “η εςθύνη ηυν γενεών ηος
παπόνηορ να ικανοποιούν ηιρ ανάγκερ ηοςρ με ηέηοιο ηπόπο πος να
διαζθαλίζει όηι ικανόηηηα και ηυν επόμενυν γενεών να ικανοποιούν
ηιρ ανάγκερ ηοςρ δεν διακινδςνεύει από μη αναζηπέτιμη εξάνηληζη
ηυν πόπυν” (Ponting, 2001).
Αεηθόξνο Σνπξηζκόο είλαη ν “ηνπξηζκόο πνπ έρεη σο ζηόρν λα παξέρεη
ίζα θαηαλεκεκέλα νθέιε (ηθαλνπνηώληαο ηηο αλάγθεο ησλ γελεώλ
ηνπ παξόληνο), ειαρηζηνπνηώληαο ηηο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο θαη
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πνιηηηζκηθέο επηπηώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε,
γεληθά: π.σ.

ζπλδπαζκόο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο” (Wild, 1994,

όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Ponting, 2001)
Ο

Swarbrooke

αλαθέξεη

πσο

ππάξρνπλ

ηξεηο

ίζεο

ζεκαζίαο

θαηεπζύλζεηο ζηνλ αεηθόξν ηνπξηζκό (Swarbrooke, 1999, όπσο
αλαθέξεηαη ζηνλ Ponting, 2001)
 ην πεξηβάιινλ, θπζηθό θαη δνκεκέλν
 ε νηθνλνκηθή δσή ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
 νη θνηλσληθέο πιεπξέο ηνπ ηνπξηζκνύ, από ηε ζθνπηά ησλ
επηπηώζεσλ ζηνπο πνιηηηζκνύο ππνδνρήο, ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνλ
ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο απαζρνινύκελνπο.
Έλαο

νξηζκόο

ηεο

ηνπξηζηηθήο

θέξνπζαο

ηθαλόηεηαο

ελόο

ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ όπσο πξνηείλεηαη από ηνλ UNWTO είλαη ν
αθόινπζνο: “Ο κέγηζηνο αξηζκόο αλζξώπσλ πνπ κπνξνύλ λα
επηζθεθζνύλ έλαλ πξννξηζκό ηαπηόρξνλα, ρσξίο λα πξνθαινύλ
θαηαζηξνθή
πεξηβάιινλ

ζην
θαη

θπζηθό,
κηα

κε

νηθνλνκηθό
απνδεθηή

θαη

κείσζε

θνηλσληθό/πνιηηηζκηθό
ζηελ

πνηόηεηα

ηεο

ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζθεπηώλ” (UNEP/MAP, 2009).
Δίλαη ζεκαληηθό λα δηαρσξίζνπκε ηε κεγέζπλζε κε ηελ αλάπηπμε. Θαη
νη δπν απηνί όξνη κεηξηνύληαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηώλ
(π.ρ. ην πξώην κεηξηέηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ αθίμεσλ, δηακνλήο, θηι.
θαη ην δεύηεξν κε ηελ αύμεζε ηνπ ηνπηθνύ εηζνδήκαηνο θαη ηεο
απαζρόιεζεο, ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε, θαη ππνλνεί ηελ παξνπζία
ηνπ ζρεδηαζκνύ αλάπηπμεο ζύκθσλα κε ηελ θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ
ηόπνπ ππνδνρήο). Ζ ηνπξηζηηθή κεγέζπλζε δελ έρεη πάληα σο
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απνηέιεζκα ηελ επαξθή νηθνλνκηθή επεκεξία. (UNEP/MAP, 2009)
Ζ ηνπξηζηηθή κεγέζπλζε έρεη ππάξμεη θαηά ην παξειζόλ θύξηνο
ζηόρνο,

αιιά

ηα

ηειεπηαία

ρξόληα,

έρνληαο

θζάζεη

ζην

απνθνξύθσκα, όιεο νη επηπηώζεηο ζηνπο πεξηβαιινληηθνύο θαη
πνιηηηζκηθνύο πόξνπο ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ, θαζώο έρνπλ πιένλ
δηαθαλεί ηα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη νηθνλνκηθά πξόηππα ησλ
ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ. (UNEP/MAP, 2009)
ήκεξα ππάξρεη κηα όιν θαη κεγαιύηεξε ηάζε ζηελ απμεκέλε
επαηζζεηνπνίεζε από απηνύο πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη επελδύνπλ ζηνλ
ηνπξηζκό, ζρεηηθά κε έλα θαιά δηαηεξεκέλν θπζηθό θαη δνκεκέλν
πεξηβάιινλ ζπλεηζθέξεη ζηελ αεηθνξία. Οη ηνπξηζηηθέο πξνζδνθίεο
θαη ε δήηεζε θαηεπζύλεηαη από ην παξαδνζηαθό κνληέιν ηνπ ήιηνπ,
άκκνπ θαη ηεο ζάιαζζαο πξνο πεξηζζόηεξν ζύλζεηα πξντόληα πνπ
πεξηιακβάλνπλ πνιηηηζκηθά θαη θπζηθά ζέιγεηξα, γαζηξνλνκία,
ζπνξ, θηι. όια απηά ζε έλα θαιά δηαηεξεκέλν θαη μερσξηζηό θπζηθό
πεξηβάιινλ. (UNEP/MAP, 2009)
Σελ

ίδηα

ζηηγκή,

ηνπξηζηηθνύο

νη

άλζξσπνη

πξννξηζκνύο

πνπ

είλαη

δνπλ

ζε

όιν

θαη

παξαδνζηαθνύο
πεξηζζόηεξν

επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη λνηάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ θπζηθή, ηζηνξηθή,
θαη πνιηηηζκηθή ηνπο θιεξνλνκηά. [1].
Γ. Δπξώπε, Κεζνγεηαθή ζάιαζζα θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε
Ο ηνπξηζκόο είλαη έλαο από ηνπο πην δπλαηνύο νηθνλνκηθνύο
παξάγνληεο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. Ζ ηνπξηζηηθή
δξαζηεξηόηεηα ζε όια ηα θξάηε κέιε πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 2
εθαηνκκύξηα επηρεηξήζεηο (θπξίσο κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο) θαη νη
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νπνίεο παξάγνπλ απηή ηε ζηηγκή σο θαη ην 12% ηνπ ΑΔΠ (άκεζα ή
έκκεζα), ην 6% ηεο απαζρόιεζεο (άκεζα) θαη ην 30% ην εμσηεξηθνύ
εκπνξίνπ. Όια απηά ηα κεγέζε αλακέλνληαη λα απμεζνύλ αθόκα
πεξηζζόηεξν θαζώο ε ηνπξηζηηθή δήηεζε αλακέλεηαη λα απμεζεί. Κηα
αλάιπζε ησλ κεηαβνιώλ ζηνλ ηνπξηζκό ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηα
ηειεπηαία

20

ρξόληα

όηη

νη

αξηζκνί

ησλ

θαηαιπκάησλ

θαη

δηαλπθηεξεύζεσλ έρνπλ απμεζεί θαηά 64% ελώ ν πιεζπζκόο
απμήζεθε κόλν θαηά 6,2% (EC 2002), [1]. Οη απνδείμεηο από δηεζλή
ηνπξηζκό παξνπζηάδνπλ ηα ηειεπηαία 40 ρξόληα κηα ζπλνιηθή
απμαλόκελε ηάζε, κε ζύλνιν US$ 208 δηζεθαηνκκύξηα ην 2006 γηα
ηηο κεζνγεηαθέο ρώξεο, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ έλα κέζν όξν δαπαλώλ
ηεο ηάμεο ησλ US$ 803 αλά δηεζλή ηνπξίζηα (UNEP/MAP-Plan Bleu,
2009).
Γ. Φέξνπζα ηθαλόηεηα:
Πνην είλαη ην όξην απηνύ ηνπ ηύπνπ αλάπηπμεο; Πνηα είλαη ε θέξνπζα
ηθαλόηεηα ηεο παξάθηηαο δώλεο, π.ρ. πόζνη άλζξσπνη θαη πόζε
αλζξώπηλε

δξαζηεξηόηεηα

θαηαξξεύζνπλ

ηα

κπνξεί

παξάθηηα

λα

θηινμελήζεη

νηθνζπζηήκαηα

καδί

πξνηνύ
κε

όιε

λα
ηελ

αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα; Αξθεηά παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα ζηελ
Δπξώπε θαη ηε κεζόγεην θαηαξξένπλ ήδε:
 ην 19 % ησλ γλσζηώλ κεζνγεηαθώλ εηδώλ απεηινύληαη ηόζν ζε
ηνπηθό όζν ζε παγθόζκην επίπεδν (UNEP/MAP-Plan Bleu, 2009).
 Ζ αιηεία κνηάδεη λα έρεη θηάζεη ηα όξηα ηεο. Σν 63 % ησλ ςαξηώλ
θαη 60% ησλ ζειαζηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξσηόθνιιν πνπ
αθνξά

ηηο

Δηδηθά

Πξνζηαηεπόκελεο

Πεξηνρέο

θαη

ηε

Βηνπνηθηιόηεηα απεηινύληαη ππό εμαθάληζε, από ηηο απμαλόκελεο
πηέζεηο (θαηαζθεπέο), παξάθηηα δηάβξσζε, ππεξεθκεηάιιεπζε
ησλ ζαιάζζησλ πόξσλ θαη επέθηαζε ησλ εηδώλ πνπ είλαη
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εηζβνιείο. Απηέο νη δώλεο ππόθεηληαη ζε απζηεξέο πηέζεηο, από ηε
ξύπαλζε ε νπνία πξνέξρεηαη από ην ρεξζαίν ηκήκα, ηελ αζηηθή
αλάπηπμε, ηελ αιηεία, ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ηνλ ηνπξηζκό, ηελ
εμόξπμε πιηθώλ, ηε ζαιάζζηα ξύπαλζε, ηηο ζαιάζζηεο βηνινγηθέο
εηζβνιέο (UNEP/MAP-Plan Bleu, 2009).
 Οη θαηαζθεπέο θαιύπηνπλ απηή ηε ζηηγκή ην 40 % ησλ
παξάθηησλ επηθαλεηώλ (UNEP/MAP-Plan Bleu, 2009).
 Ζ δήηεζε ηνπ λεξνύ έρεη δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα
(280km3/έηνο ην 2007) (UNEP/MAP-Plan Bleu, 2009).
 Σν πνζνζηό αζηηθνπνίεζεο ην 1995 ήηαλ 62%, κε πξόβιεςε λα
θζάζεη ζην 72% ην 2025. UNEP/MAP-Plan Bleu, (2009)
 Αιιά ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ζηε ζπλερηδόκελε αλάπηπμε ηνπ
πιεζπζκνύ θαη ππνδνκή είλαη ε γξακκηθή θύζε ηεο παξάθηηαο
αζηηθνπνίεζεο θζάλνληαο θνληά ζην 40% ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο
ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο πνπ είλαη ήδε θαηεηιεκκέλε (UNEP/MAPPlan Bleu, 2009)
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ηόρνο

Τπάξρεη αθόκα έιιεηςε επηκόξθσζεο ησλ Σνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ
ΚΘΟ ζην ζέκα ηνπ βηώζηκνπ ηνπξηζκνύ. Σα ζπκθέξνληα (νηθνλνκηθά)
είλαη

κεγάια,

αιιά

αθόκα

θαη

αλ

ηα

ηνπηθά

θέληξα

ιήςεο

απνθάζεσλ ζέινπλ λα πξνσζήζνπλ βηώζηκεο κνξθέο ηνπξηζκνύ, ε
έιιεηςε ηθαλνηήησλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο είλαη έλα κεγάιν
κεηνλέθηεκα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Σν LitusGo αλνίγεη ηε ζπδήηεζε
επάλσ ζην ζέκα. Κέζα από ην εθπαηδεπηηθό εξγαιείν, πνπ θξαηά ν
αλαγλώζηεο ζηα ρέξηα ηνπ, ηα εξγαζηήξηα θαη ηηο ζπλαληήζεηο
επηκόξθσζεο, ην LitusGo ζηνρεύεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζπκπιήξσζε
απηνύ ηνπ θελνύ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθώλ θέληξσλ ιήςεο
απνθάζεσλ

θαη

ησλ

νκάδσλ

ελδηαθεξνκέλσλ

ζηελ

αλάπηπμε

δεμηνηήησλ κέζα από ηε γλώζε θαη ηελ πιεξνθνξία κε απώηεξν
ζηόρν λα πξνσζήζεη ην βηώζηκν ηνπξηζκό σο ην κόλν είδνο
ηνπξηζκνύ πνπ κπνξεί λα εγγπεζεί ηε κειινληηθή επεκεξία ησλ
κεζνγεηαθώλ ηνπξηζηηθώλ παξάθηησλ πεξηνρώλ.
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Πξνβιήκαηα

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηόδσλ αηρκήο, νη ππθλόηεηεο ησλ
πιεζπζκώλ κπνξεί λα απμεζνύλ θαη λα θηάζνπλ ζε πςειά επίπεδα
(2,300 άλζξσπνη/ Km2 ζηηο Κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο
Ηζπαλίαο, αξηζκόο κεγαιύηεξνο από ην δηπιάζην πνπ δηακέλνπλ ην
ρεηκώλα). (UNEP/MAP, 2009)
Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα θζάλεη ζηελ αηρκή ηεο ην θαινθαηξη,
ζπκπίπηνληαο

κε ηελ επνρή πνπ ε δηαζεζηκόηεηα θπζηθνύ λεξνύ

είλαη ζην ρακειόηεξν επίπεδν. [2]
Ζ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
είλαη ζρέζε αιιειεμάξηεζεο: όρη κόλν ν ηνπξηζκόο είλαη ηδηαίηεξα
εμαξηεκέλνο

από

πεξηβαιινληηθή

ηελ

πεξηβαιινληηθή

πνηόηεηα

είλαη

επίζεο

πνηόηεηα
ηδηαίηεξα

αιιά
επάισηε

θαη

ε

ζηελ

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.
 Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο:
Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε από ην κέζα κεηαθνξάο, ππνβάζκηζε ηνπ
ηνπίνπ, θπθινθνξηαθό πξόβιεκα (Davidson

and Maitland,

1997),
 Κνηλωληθέο επηπηώζεηο:
Δγθαηάιεηςε

παξαδνζηαθώλ

επαγγεικάησλ,

μελνθνβία,

ππνβάζκηζε παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο (Βαξβαξέζζνο, 1999),
 Οηθνλνκηθέο επηπηωζεηο:
Πιεζσξηζκόο

θαη

θόζηνο

δηαβίσζεο,

ρακειήο

πνηόηεηαο

απαζρόιεζε (Davidson and Maitland, 1997).
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Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα

Σν πξώην βήκα πξνο ηε βησζηκόηεηα είλαη ν ζσζηόο ζρεδηαζκόο.
ύκθσλα κε ην UNEP “όληαο έλα αιιειέλδεην ζύζηεκα, είλαη
ζεκαληηθό

ν

ηνπξηζηηθόο

ζρεδηαζκόο

λα

ζηνρεύεη

ζηελ

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε όισλ απηώλ ησλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο,
ησλ παξαγόλησλ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο θαη ησλ θπζηθώλ θαη
ζεζκηθώλ ζηνηρείσλ. (UNEP/MAP, 2009: 44).
Ο παξάθηηνο ηνπξηζκόο κπνξεί λα εληζρπζεί από ηελ ΟΓΠΕ (ICZM),
θαζώο κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ
θαη λα επηηξέςεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε όινπο ηνπο ηνκείο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη

ζηελ αθηή

όπσο θαη

λα

βνεζήζεη

κε

ηηο

επηθαιππηόκελεο επζύλεο ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ ζηελ παξάθηηα
δώλε. (UNEP/MAP, 2009).
Ο ζσεδιαζμόρ ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ θα ππέπει να λάβει
ςπότη ηοςρ ακόλοςθοςρ ζηόσοςρ, ιδέερ και πολιηικέρ:
 λα ελζσκαηώζεη ηνλ ηνπξηζηηθό ζρεδηαζκό ζην γεληθό ζρεδηαζκό
κηαο πεξηνρήο, (UNEP/MAP, 2009)
 λα δηαηεξήζεη επ’ αόξηζηνλ, ηνπο θπζηθνύο θαη πνιηηηζκηθνύο
πόξνπο έηζη ώζηε λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο θαη ηνπ
κέιινληνο, (UNEP/MAP, 2009)
 λα

βειηηζηνπνηήζεη

πεξηβαιινληηθά

θαη

θαη

ηζνξξνπήζεη

θνηλσληθά

νθέιε

ηα

νηθνλνκηθά,

ηνπ

ηνπξηζκνύ,

ζηνρεύνληαο ζηελ ίζε θαηαλνκή απηώλ ησλ νθειώλ ζηελ
θνηλσλία, ειαρηζηνπνηώληαο ηαπηόρξνλα ηα πηζαλά πξνβιήκαηα
από ηνλ ηνπξηζκό (UNEP/MAP, 2009)
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 λα εκπιέμεη ηελ θνηλσλία ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία ζην κέγηζην βαζκό, θαη λα αμηνπνηήζεη απηή ηε
ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ εηδώλ ηνπξηζκνύ πνπ
θέξλεη πιενλεθηήκαηα ζηνπο ληόπηνπο (UNEP/MAP, 2009)
 λα

επελδύζεη

ζηνλ

πνηνηηθό

ηνπξηζκό.

Απηό

δε

ζεκαίλεη

απαξαηηήησο αθξηβό ηνπξηζκό αιιά αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα
ηνπξηζηηθά ζέιγεηξα, εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο
κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ όπσο πξέπεη, λα πξνζηαηέςνπλ ηηο
ηνπξηζηηθνύο πόξνπο θαη λα έιθνπλ ηα είδε ηνπξηζκνύ πνπ ζα
ζέβνληαη ην ηνπηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία) (UNEP/MAP,
2009)
 λα

δηαθνξνπνηήζνπλ

ηελ

ηνπξηζηηθή

ηνπο

πξνζθνξά

(νηθνηνπξηζκόο, πνιηηηζηηθόο, αζηηθόο θαη αγξνηηθόο ηνπξηζκόο).
(UNEP/MAP-Plan Bleu, 2009)
 λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ πςειή επνρηθόηεηα θαη λα επεθηείλνπλ
ηελ ηνπξηζηηθή ζεδόλ (π.ρ. Θπαλή Αθηή ζηε Γαιιία,

πνπ

επέλδπζε ζε επηρεηξήζεηο, εθζεζηαθό θαη θεζηηβαιηθό ηνπξηζκό
(UNEP/MAP-Plan Bleu, 2009)
 λα εληζρύζεη ην ηνπξηζηηθό πξντόλ, (UNEP/MAP, 2009)
 λα

αλαβαζκίζνπλ

ηελ

πνηόηεηα

ηεο

πξνζθνξάο

θαη

ησλ

ππεξεζηώλ, (UNEP/MAP, 2009).

Πέπα από ηον βέληιζηο γενικό και ηοςπιζηικό ζσεδιαζμό ηηρ
ανάπηςξηρ μιαρ πεπιοσήρ, οι ΟΤΑ μποπούν [3]:
 λα

επελδύζνπλ

ζηελ

ελίζρπζε

ηεο

παξαγσγήο

ηνπηθώλ

πξντόλησλ θαη ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ελ γέλεη
 λα επελδύζνπλ ζην ζεκαηηθό ηνπξηζκό
 λα πινπνηνύλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε
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ησλ ληόπησλ ζρεηηθά κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπξηζκνύ θαη
ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο εθαξκνζκέλα ζε ζρεηηθά
επαγγέικαηα
 λα έρνπλ πξνηεξαηόηεηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο πεξηνρήο ηνπο:
 λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πδαηηθώλ
πόξσλ (πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε κείσζε ηεο
δήηεζεο, απαγόξεπζε πδξνβόξσλ επελδύζεσλ, όπνπ ππάξρεη
αλεπάξθεηα λεξνύ, επαλαρξεζηκνπνίεζε, πηνζέηεζε θαηάιιεισλ
πξαθηηθώλ από ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο θ.α.)
 λα πηνζεηήζνπλ ππεύζπλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ
(πξνγξάκκαηα
 πνιηηηθέο

γηα

αλαθύθισζεο, θνκπνζηνπνίεζεο)
ηε

κείσζε

ηεο

θαηαλάισζεο

ελέξγεηαο

πνπ

πξνέξρεηαη από νξπθηνύο πόξνπο θαη αληηθαηάζηαζε ηεο από
αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
 λα ππάξμεη κειέηε θαη νξηνζέηεζε θέξνπζαο ηθαλόηεηαο
 λα θάλνπλ marketing αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ
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