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204
205
205
206
206
209
212

215
215
216
216
218
219
220
222
230
231
231
232
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14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

Ο σχεδιασμός ως διαδικασία
Είδη και χαρακτηριστικά σχεδιασμού
Βασικά στοιχεία στον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης
Βασικές αρχές σχεδιασμού
Διαδικασία τουριστικού σχεδιασμού
Εργαλεία για τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης
Η πρόληψη επιπτώσεων και η αναζήτηση προτύπων οργάνωσης
της τουριστικής ανάπτυξης: βασικό εργαλείο στον σχεδιασμό
Βιβλιογραφία

15

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
15.1
15.2

Εισαγωγή
Η παγκοσμιοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης και
ο προβληματισμός για τις διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης
των τουριστικών περιοχών
15.3 Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός αναβαθμίζει τη σημασία του μάρκετινγκ
και οδηγεί σε αναζητήσεις όλο και περισσότερων αυστηρών και
εξειδικευμένων προτύπων ποιότητας στην παραγωγή και διαχείριση
του τουριστικού προϊόντος
15.4 Η παραγωγή νέων τουριστικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τη
συνεχή τμηματοποίηση της ζήτησης, έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη
αύξηση του αριθμού και του είδους των προσφερόμενων υποδομών
και υπηρεσιών στις περιοχές με τουριστική ανάπτυξη
15.5 Η ανάδειξη της «τοπικότητας» ως βασικής παραμέτρου της τουριστικής
ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προώθηση σύνθετων και δυναμικών
διαδικασιών διαχείρισης της ανάπτυξης του τομέα
15.6 Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία διαμορφώνουν νέα δεδομένα
στην τουριστική ανάπτυξη σε δύο κυρίως πεδία: στις επιλογές των
τουριστών και στην παραγωγή νέων τουριστικών προϊόντων
15.7 Η συνεχής αναζήτηση διαφορετικών και εξειδικευμένων προτύπων
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τα οποία θα ανταποκρίνονται στα
δεδομένα και τις ανάγκες των διαφορετικών τουριστικών περιοχών
Βιβλιογραφία
Γενική βιβλιογραφία

234
237
239
240
245
251
253
256

259
259

260

262

264

266

268

270
272
275

