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Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

◦ 5.000.000  περίπου τουρίστες φιλοξένησε το 2022 η Κρήτη  Δηλαδή 10 φορές 

από αυτό των κατοίκων της. 

◦ Διαθέτει 300.000 κλίνες σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων & εν. διαμερισμάτων

◦ Το 50% του πληθυσμού της Κρήτης σχετίζεται με τουριστικά επαγγέλματα άμεσα 

η έμμεσα

◦ Ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους και 

ένα από τους ισχυρότερους διαμορφωτές της αειφόρου ανάπτυξης και 

καταπολέμησης της φτώχειας.

◦ Προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις (Περιβαλλοντικές, Οικονομικές, 
Κοινωνικές) από αυτή την εξέλιξη αλλά και να εκμεταλλευτούμε τη δύναμη του 

να επιφέρει θετικές αλλαγές, θα πρέπει να στραφούμε στην αειφορία.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

◦ Περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω ρύπανσης από απορρίμματα, επικίνδυνα 

απόβλητα, κλπ.

◦ Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους (Νερό, ενέργεια, πρώτων υλών)

◦ Περιβαλλοντικές πιέσεις (Ακτές, φυσικός πλούτος, κ.α.)

◦ Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα, προστατευόμενες περιοχές

◦ Χρήση Γης, υποδομές, δομημένο περιβάλλον



◦ Εμπορευματοποίηση των Τοπικών Εθίμων

◦ Πολιτιστικές αντιθέσεις και τριβές μεταξύ τουριστών και τοπικών κοινωνιών

◦ Κοινωνικές πιέσεις και οχλήσεις, κίνηση – θόρυβος

◦ Επιπτώσεις στα μνημεία

◦ Συνθήκες εργασίας από τις επιχειρήσεις

◦ Παιδική εργασία

◦ Παιδική σεξουαλική παρενόχληση

◦ Μειονότητες 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



◦ Περιορισμός τουριστών στα ξενοδοχεία All Inclusive

◦ Οικονομική διαρροή (Αγορές, επενδυτές, εργαζόμενοι)

◦ Αύξηση τιμών στην τοπική αγορά, ελλείψεις προϊόντων

◦ Αποκλειστική εξάρτηση της οικονομίας από τουρισμό σε ορισμένες περιοχές

◦ Εποχικότητα

◦ Κατώτεροι μισθοί στους εργαζομένους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ?

◦ Η ενσωμάτωση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης 

είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το 2015, οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν ομόφωνα την Ατζέντα 2030 για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη.



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

◦ 1. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

◦ 2. Ενεργειακή αποδοτικότητα

◦ 3. Μείωση κατανάλωσης νερού και διαχείριση υγρών αποβλήτων

◦ 4. Πολιτική διάθεσης τροφίμων

◦ 5. Μείωση κατανάλωσης χαρτιού

◦ 6. Μείωση Πλαστικού

◦ 7. Βιώσιμη διαχείριση του τοπίου

◦ 8. Προστασία της Βιοποικιλότητας

◦ 9. Εργαζόμενοι

◦ 10. Επισκέπτες




