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Συνοπτική περιγραφή μαθήματος:
Το μάθημα αποτελείται από τις ενότητες της θεωρίας και της άσκησης. Στην ενότητα της
θεωρίας πραγματοποιούνται διαλέξεις με τα παρακάτω θέματα:









Ιστορική πορεία της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Ζητήματα τουρισμού και οικονομικής ανάπτυξης.
Clusters συνεργειών στον τομέα του τουρισμού, το παράδειγμα των Βαλεαρίδων
νήσων.
Ευρωπαϊκές πολιτικές για τον τουρισμό.-Η ανάπτυξη του τουρισμού στις
Ευρωπαϊκές μεσογειακές Χώρες.
Ο τουρισμός και οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα σήμερα.
Σύγκρουση και συνεργασία.
Η διαίρεση του χώρου σε ζώνες τουριστικής ανάπτυξης. Κριτική ανάλυση του
Ειδικού Χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό.
Σχεδιασμός τουριστικών ζωνών στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Κρήτης.
Αναλύσεις μελετών περίπτωσης για την επίδραση και το σχεδιασμό του τουρισμού
σε Χωροταξικό επίπεδο.

Στην ενότητα της άσκησης οι φοιτητές επιλέγουν μια περιοχή (αστική, νησιωτική, ορεινή
κ.λπ.) και μελετούν τις επιδράσεις του τουριστικού φαινομένου. Στη συνέχεια με βάση τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής προτείνουν μέτρα για την ανάπτυξή της με βάση
τις διεθνείς επιταγές προστασίας και ανάδειξης υπό το πρίσμα της αειφορίας.

Στόχοι μαθήματος:
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με το φαινόμενο του τουρισμού και τις
χωρικές του εκφάνσεις. Μελετά τα ιστορικά στοιχεία, και μεταλλαγές της τουριστικής
προσφοράς και ζήτησης και εστιάζει στις χωρικές πολιτικές και τον τρόπο που επιχειρούν
να ρυθμίσουν την ανάπτυξη του χώρου. Στόχος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών

που αφορούν στον τουρισμό (κορεσμένες περιοχές, υπό ανάπτυξη περιοχές, φέρουσα
ικανότητα κ.λπ.) και η εμβάθυνση στον τρόπο σχεδιασμού του χώρου για την ανάπτυξη του
τουριστικού φαινομένου υπό προϋποθέσεις αειφορίας μέσα από καλές πρακτικές.

Εργασία εξαμήνου/Τρόπος αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει από



Την ανάπτυξη γραπτού δοκιμίου που αφορά σε θέματα τουρισμού
Την εκπόνηση εργασίας σχεδιασμού στην οποία οι φοιτητές καλούνται σε μια
περιοχή που θα επιλέξουν να σχεδιάσουν τις ζώνες και να ορίσουν τις ρυθμίσεις για
την τουριστική της ανάπτυξη
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