
Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή
ομαδικής μετακίνησης ανθρώπων σε διάφορους
τουριστικούς προορισμούς και η διαμονή τους σε
αυτούς επί τουλάχιστον ένα 24ωρο με σκοπό την
ικανοποίηση των ψυχαγωγικών τους αναγκών.

Οι διάφορες μορφές του τουρισμού
περιλαμβάνουν απαραίτητα δύο βασικά στοιχεία: 

Το ταξίδι στον τουριστικό προορισμό και τη
διαμονή σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένου της

διατροφής.



Ανάλογα με το περιεχόμενο:

Θερινός
Χειμερινός
Αγροτουρισμός
Οικοτουρισμός
Κοινωνικός
Περιηγητικός
Ιαματικός-Υγεία και ευεξία
Συνεδριακός
Αθλητικός
Εκπαιδευτικός
Θρησκευτικός
Πολιτιστικός

Εισερχόμενος-Εξερχόμενος:

Εγχώριος τουρισμός : ο τουρισμός των
κατοίκων μίας χώρας όταν ταξιδεύουν
μόνο εντός αυτής
Εξερχόμενος τουρισμός : αφορά στους
μόνιμους κατοίκους μίας χώρας οι οποίοι
ταξιδεύουν σε μία άλλη χώρα
Εισερχόμενος τουρισμός: ο τουρισμός
των αλλοδαπών οι οποίοι ταξιδεύουν σε
δεδομένη χώρα
∆ιεθνής τουρισμός: το σύνολο του
εισερχόμενου και του εξερχόμενου
τουρισμού.
Εσωτερικός τουρισμός: το σύνολο του
εγχώριου και του εισερχόμενου
τουρισμού
Εθνικός τουρισμός: το σύνολο του
εγχώριου και του εξερχόμενου
τουρισμού.





Ο μαζικός τουρισμός είναι μια σχετικά νέα ιδέα, που
προήλθε από την μεγάλη άνοδο των εισοδημάτων μετά

την Βιομηχανική Επανάσταση . Πριν από αυτή, τα
ταξίδια πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα ήταν
αποκλειστικό προνόμιο λίγων εκλεκτών περιηγητών, 

συνήθως αριστοκρατών. Σήμερα, ο μαζικός τουρισμός
προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Η παγκόσμια τάση
σήμερα είναι ο τουρισμός να είναι φιλικός ως προς τον
άνθρωπο και ως προς το φυσικό περιβάλλον , γι αυτό

προτείνονται εναλλακτικές μορφές τουριστικής
ανάπτυξης.



Φυσικό Περιβάλλον-
Τόποι
Οικονομικά
Πολιτισμός
Άτομο-ηθικά

Διαφήμιση των
πλεονεκτημάτων της
χώρας μας
Εθνική αυτογνωσία, 
εθνικός αυτοσεβασμός.
Προγραμματισμός, 
οργάνωση
Σεβασμός στο εσωτερικό
τουρισμό
Προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος

Συνέπειες του
βιομηχανοποιημένου

τουρισμού



Ο θερινός τουρισµός είναι το όνοµα της κατηγορίας εκείνων των µορφών τουρισµού, 
που έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσονται κατά τη θερινή περίοδο, 
εξαιτίας των υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούν κατά τη διάρκειά της και των
χαρακτηριστικών της. Τα κύρια χαρακτηριστικά της καλοκαιρινής περιόδου, που
ευνοούν την ανάπτυξη του τουρισµού κατά τη διάρκειά της, είναι οι κλιµατολογικές
και ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν. Οι υψηλές θερµοκρασίες, η συνεχής
ηλιοφάνεια, η ζεστή θάλασσα, το εύκρατο κλίµα γενικά και ο καθαρός ουρανός, 
είναι στοιχεία που επιτρέπουν στους τουρίστες να γευτούν νέες εµπειρίες. Τη
σηµασία της θερινής περιόδου σαν τουριστικής εποχής, ενισχύουν οι τακτικές

συνήθειες και οι θεσµοί του σηµερινού τρόπου ζωής, όπως οι σχολικές διακοπές, η
χορήγηση αδειών, η παύση λειτουργίας ορισµένων επιχειρήσεων και η

υπολειτουργία ορισµένων δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών,. Και η πράξη δείχνει
ότι η άποψη αυτή έχει καθιερωθεί. 

21η Ιουνίου - 21η Σεπτεµβρίου



Όλοι αναγνωρίζουν ότι ο τουρισμός είναι μεγάλη
διασκέδαση, αλλά σπάνια σκεφτόμαστε πώς η
διασκέδαση που έχουμε όταν ταξιδεύουμε είναι
πηγή μεγάλης αλλαγής, ιδιαίτερα στον ολοένα και
πιο παγκοσμιοποιημένο και διασυνδεδεμένο κόσμο

μας. Τα τέσσερα <S> ( sea, sand ,sun, sex) 
θάλασσα, άμμος, ήλιος και σεξ είναι ένα γνωστό
σύνθημα από το πολύχρωμο κόσμο του τουρισμού
που περιλαμβάνει μια από τις πιο κοινές αντιλήψεις
των ειδών της απόλαυσης που ψάχνουμε (είτε
θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι) όταν

ταξιδεύουμε σε διακοπές.



Ο χειµερινός τουρισµός, όπως και ο θερινός, δεν είναι µορφή τουρισµού υπό την έννοια
της ανεξαρτησίας και των ίδιων χαρακτηριστικών. Είναι απλά η ονοµασία της

κατηγορίας εκείνων των µορφών τουρισµού, που έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του χειµώνα, όταν δηλαδή στον τουριστικό

προορισµό επικρατεί χειµώνας. 

Οι µορφές του χειµερινού τουρισµού είναι οι παρακάτω: 
Ο χιονοδροµικός τουρισµός. 
Ο τουρισµός παραχείµασης. 
Ο τουρισµός χειµερινών αθληµάτων και ο αθλητικός τουρισµός των χειµερινών
Ολυµπιακών Αγώνων. 

Ο χειµώνας αρχίζει ηµερολογιακά την 21η ∆εκεµβρίου και τελειώνει την 21η Μαρτίου για
το Βόρειο Ηµισφαίριο. Από τουριστική όµως άποψη, η χειµερινή περίοδος διαρκεί
από τις αρχές Νοεµβρίου µέχρι τις αρχές Απριλίου. Το κύριο χαρακτηριστικό του

χειµώνα, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η ανάπτυξη του χιονοδροµικού, 
παγοδροµικού και του τουρισµού χειµερινών αθληµάτων, είναι το χιόνι και ο πάγος. 
Με την πάροδο του χρόνου και στην προσπάθεια να γίνει ταχύτερη η µετακίνησή
τους, διαµορφώθηκε το άθληµα των χιονοδροµιών, το οποίο διαδόθηκε και στους

κατοίκους άλλων χωρών που διέθεταν χιονοσκεπείς περιοχές. Η µετέπειτα
ανάπτυξη των χιονοδροµιών υπήρξε θεαµατική. Αναπτύχθηκαν πολλά επί µέρους

χιονοπαγοδροµικά αθλήµατα και το 1921.



Αθλήµατα

Αλπικό σκι
Σκι µε άλµατα
Σκι ελεύθερου στιλ (acroski, moguls, aerial). 
Εxtreme σκι
Snowboarding,
Σκι σε συνδυασµό µε αλεξίπτωτο
Χόκεϊ επί πάγου
Πατινάζ επιδείξεων
Καλλιτεχνικό πατινάζ
Σκανδιναβικό σκι ή σκι µεγάλων αποστάσεων





Αγροτουρισμός: είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται
στο σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγροτική
παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών

Πλεονεκτήματα και οφέλη
Επιδιώκει :

τη δημιουργία θετικών κοινωνικών
τη δημιουργία πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων
Την ανταποκρίση στην ανάγκη των αγροτών να αποκτήσουν
συμπληρωματικό εισόδημα

Αναπτύσσει:
Τοπική κοινωνία
Παραδοσιακά προϊόντα
Τέχνες

Ο Αγροτουρισμός προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να έρθει σε
επαφή με τη φύση και με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες

μπορεί να συμμετάσχει.

Προσφέρει νέες προοπτικές ζωής
στους νέους

Εθίμα και παραδόσεις
Αρχιτεκτονική κληρονομιά





Είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης
Το πρόγραμμα καταρτίζεται και εκδίδεται κάθε χρόνο
και στη συνέχεια δημοσιεύεται
Το πρόγραμμα διαρκεί περίπου δώδεκα (12) μήνες
Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν από 1 
έως 5 διανυκτερεύσεις
Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων
υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής



Ο οικοτουρισμός αποτελεί μια μορφή τουρισμού η οποία συνδέεται με
διάφορες μορφές τουριστικής δραστηριότητας στη φύση («τουρισμός

φύσης» ή «φυσιολατρικός τουρισμός»)

Ο οικοτουρισμός συμπληρώνεται από ορισμένες άλλες μορφές
τουρισμού όπως:
επιστημονικός τουρισμός
ο περιηγητικός/ πεζοπορικός τουρισμός
ο τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων (τουρισμός περιπέτειας)

Γίνεται φανερό πως ο οικοτουρισμός είναι κίνηση που εισάγει μια νέα αντίληψη για το
περιβάλλον, χάριν της οποίας ο ενθουσιασμός για τη φύση μεταφράζεται σε συνεχή
επαφή του ατόμου με το περιβάλλον και σε υποταγή κάθε οικονομικής ανάπτυξης
στη φιλοσοφία της οικοσυστημικής κυριαρχίας του χώρου και του ανθρώπου. Ο
οικοτουρισμός δηλαδή ως δραστηριότητα φιλική με το περιβάλλον λειτουργεί

αποτρεπτικά σε κάθε παραθεώρηση της παραμέτρου της φύσης από τον εμπορικό
τουρισμό, η οποία στην ουσία ακόμα και στην πιο σκληρή εκμετάλλευση

υπολανθάνει ως τουριστικό αγαθό προς πώληση.



Ο οικοτουρισμός βοηθάει:
Οικονομικά
Στην προστασία από τον υπερκαταναλωτισμό υπηρεσιών και την κατάχρηση
αγαθών που επιβαρύνουν τη φύση. 
Στην εναλλακτική ψυχαγωγία
Για ομαλή ένταξη του ατόμου με περιβαλλοντική συνείδηση στην τοπική φύση





Είδη και υπηρεσίες
ιαματικού τουρισμού:

Ποσιθεραπεία
Λουτροθεραπεία
Θαλασσοθεραπεία
Θεραπείες µε ζεστό
θαλασσινό νερό
Πηλοθεραπεία
Εισπνοθεραπεία
Η υδροθεραπεία μπορεί να
είναι εσωτερική ή εξωτερική

Από τις γνωστότερες
ιαματικές πηγές είναι:

Λουτρά Αιδηψού
Λουτρά Καμένων
Βούρλων
Λουτρά Λουτρακίου
Λουτρά Υπάτης
Λουτρά Μεθάνων
Λουτρά Κυλλήνης
Λουτρά Λαγκαδά



Η Ελλάδα αποτελεί έναν χώρο πολιτισμού, τέχνης και επιστημών. Η
Ελλάδα σκαρφαλώνει και πάλι στους είκοσι πρώτους προορισμούς
του συνεδριακού τουρισμού παγκοσμίως. Περίοδος αιχμής της
συνεδριακής κίνησης στην Ελλάδα είναι το τρίμηνο Απριλίου-
Ιουνίου και το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου και το τρίμηνο

Οκτωβρίου-∆εκεμβρίου. Ο συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός
στην Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό 5% ετησίως.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση μεταξύ 124 χωρών.





Αθλητισμός είναι το πεδίο
των ανταγωνιστικών ή
μη ανταγωνιστικών

δραστηριοτήτων με τις
οποίες ασχολούνται οι
άνθρωποι για αναψυχή, 
εξάσκηση ή για βελτίωση
κάποιων επιδόσεων ή
φυσιολογικών τους

παραμέτρων

Ο Αθλητικός Τουρισμός είναι
μια ειδική μορφή

ποιοτικού τουρισμού η
οποία μας δίνει την

ευκαιρία να επενδύσουμε
σε μια τεράστια δυναμική

αγορά αλλά και
ταυτόχρονα να
επιτύχουμε μια

προστιθέμενη αξία στο
τουριστικό μας προϊόν.



Τουριστικός αθλητισμός: 
Περιλαμβάνει άτομα που

ταξιδεύουν και συμμετέχουν
ενεργά ή παθητικά σε κάποια
αθλητική δραστηριότητα. 

Στενός ορισμός: 
περιλαμβάνει ανθρώπους που
ταξιδεύουν και ο αθλητισμός
λειτουργεί ως δευτερεύον κίνητρο
της μετακίνησης
Ευρύς ορισμός:
περιλαμβάνει άτομα τα οποία
συμμετέχουν σε αθλητικές
δραστηριότητες σε εντελώς τυχαία ή
περιστασιακή βάση κατά τη διάρκεια
των διακοπών τους. 

Αθλητικός τουρισμός:
Περιλαμβάνει άτομα ή ομάδες

συμμετέχουν ενεργητικά ή
παθητικά σε ανταγωνιστικές

ή μη.
Στενός ορισμός: 
περιλαμβάνει τον αθλητικό
τουρίστα που παρακολουθεί ή
συμμετέχει ένα ανταγωνιστικό
αθλητικό γεγονός
Ευρύς ορισμός: 
περιλαμβάνει άτομα που
ταξιδεύουν για να συμμετέχουν
σε δραστηριότητες αθλητικής
αναψυχής



Εκπαιδευτικός τουρισμός: 
πρόκειται για τον τουρισμό που δημιουργείται από τις εκδρομές

των σχολείων (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό).



Στο μαθητή:
o Συγκινήσεις και

συναισθήματα
o Εμπειρίες
o Βιωματική μάθηση, 

παραστάσεις και εικόνες
o Υπευθυνότητα και

ομαδικότητας

Στη ζωή του σχολείου:
o συνοχή της σχολικής

κοινότητας και την
ουσιαστική επικοινωνία

o πνευματικής και ψυχικής
αναζωογόνησης

o άνοιγμα του σχολείου στην
κοινωνία



Οφέλη:
o Παιδαγωγική και

μορφωτική σημασία
o Ενδυνάμωση

πατριωτισμού
o Ομαλή

κοινωνικοποίηση
o Ανάπτυξη

διανθρώπινων σχέσεων
o Αναζωογόνηση

πνεύματος και ψυχής
o Γλωσσομάθεια
o ‘Αρση των

προκαταλήψεων και
των ρατσιστικών
αντιλήψεων



Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή
τουρισμού που πηγάζει από την ανάγκη των πιστών να
γνωρίσουν τη μεγαλοπρέπεια της πίστης τους και να

έρθουν πιο κοντά στη θρησκεία τους.



Η Αυτόνομη Μοναστική
Πολιτεία του Αγίου Όρους
Τα μοναστήρια των
Μετεώρων
Το νησί της αποκάλυψης
του Αγίου Ιωάννη, η Πάτμος
Το Βυζαντινό Μοναστικό
κέντρο του Παπικίου, 
Ροδόπη
Οι ιεροί χώροι και εκκλησιές
αφιερωμένοι στην Παναγία
στην Τήνο





Πολιτιστικός Τουρισμός: ορίζεται ο τουρισμός που
βασίζεται στην αξιοποίηση τοπικών και περιφερειακών

πολιτιστικών πόρων.

Σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της
Ελλάδας:

o Αθήνα
o ∆ελφοί
o Επίδαυρος
o Βεργίνα
o Ολυμπία
o Μυκήνες
o Ναύπλιο















Μέσα από αυτή την ερευνητική εργασία γνωρίσαμε τις
έννοιες του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του. 
Μελετήσαμε και μάθαμε τα χαρακτηριστικά των διάφορων
μορφών του τουρισμού καθώς και όσων επιλογών έχει να
προσφέρει η χώρα μας.

∆ιαπιστώνουμε κλείνοντας ότι θα πρέπει να χαραχθεί μια ενιαία
εθνική στρατηγική για τον τουρισμό προκειμένου να αναδειχθούν
& αξιοποιηθούν όλες οι εναλλακτικές δυναμικές του. 

Έτσι, θα μπορούμε να είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι για την
ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.



• Τασσίου Αντώνια
• Τασσίου Ιωάννα
• Τερεζίου Στέφανος
• Τερεζίου Μαριλένα
• Τζαμάρας Κων/νος
• Τοπάλης ∆ημήτριος
• Τριανταφυλλάκος Κων/νος
• Τριανταφυλλόπουλος

Ανδρέας
• Τσαδήμα Αικατερίνη
• Τσαρτάλης Χρήστος
• Τσιαβού Θεοδώρα
• Τσιακτάνης Αθανάσιος
• Τσίγκας Νίκος

• Τσικνής Σπυρίδων
• Τσιλαλή Ευφροσύνη
• Τσιμπερδώνης Πέτρος
• Τσούκα Νικόλαος
• Τυμπλαλέξη Σταυρούλα
• Φουντούκης Κων/νος
• Χαϊδής Ηλίας
• Χάψας Νικόλας
• Χονδρογιάννης Άγγελος
• Χριστοπούλου Νίνα
• Χρυσαφοπούλου Βασιλική
• Χρυσικού Ειρήνη
• Ψωμά Μαρία

Επιμέλεια: Έφη Τσιάρα Π.Ε.02


