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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
A 

ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΑΝΙΛΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 10 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 
 

Η παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού 

Πραγματοποιήθηκε στην Μανίλα των Φιλιππίνων, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 
1980, συγκλήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, με τη συμμετοχή 107 Αντιπροσωπειών 
Κρατών και 91 Αντιπροσωπειών παρατηρητών, με σκοπό να διευκρινίσει την πραγματική φύση του 
Τουρισμού σε όλες του τις μορφές και το ρόλο που καλείται να παίξει, ο Τουρισμός, σε ένα δυναμικό 
και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς επίσης να εξετάσει την ευθύνη των κρατών για την 
ανάπτυξη και αύξηση του τουρισμού στις σημερινές κοινωνίες ως κάτι περισσότερο από μια καθαρά 
οικονομική δραστηριότητα των εθνών και των λαών. 

Σημειώνοντας με ικανοποίηση τις προσφωνήσεις της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της 
Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Ε. Μάρκος και της κυρίας Ιμέλδας Π. Μάρκος, 
Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργού Τουρισμού, καθώς και τα μηνύματα των 
Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων προς τη Διάσκεψη, τις δηλώσεις των Αντιπροσωπειών και την 
έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού μπορεί να αναπτυχθεί 
μέσα σε ένα κλίμα ειρήνης και ασφάλειας, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με τις κοινές 
προσπάθειες όλων των κρατών για τη προώθηση της Διεθνούς Ύφεσης και ανάπτυξης της διεθνούς 
συνεργασίας μέσα σε πνεύμα φιλίας, σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατανόησης μεταξύ 
των κρατών. 

Πεπεισμένοι ότι ο Παγκόσμιος Τουρισμός μπορεί να αποβεί ζωτική δύναμη για την παγκόσμια 
ειρήνη και να αποτελέσει την ηθική και πνευματική βάση για τη διεθνή κατανόηση και 
αλληλεξάρτηση. 

Πεπεισμένοι ακόμη, ότι ο Παγκόσμιος Τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση μιας 
Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης, που θα βοηθήσει στην εξάλειψη του διευρυνόμενου οικονομικού 
χάσματος μεταξύ των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και θα διασφαλίσει την σταθερή 
επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου, ειδικότερα των 
αναπτυσσόμενων χωρών. 

Γνωρίζοντας ότι ο Παγκόσμιος Τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί μόνο εάν βασίζεται στην 
δικαιοσύνη, την κυριαρχική ισότητα, την μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις και στη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών, ανεξάρτητα από τα οικονομικά και κοινωνικά τους συστήματα και 
εάν ο τελικός σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής και η δημιουργία καλύτερων 

                                                        
1. Η διακήρυξη της Μανίλα αποτελεί την magna charta του διεθνούς τουρισμού. Παρά το γεγονός ότι δεν εχει την ισχύ 

διεθνούς συμβατικού δεσμευτικού κειμένου για τα συμπράξαντα μέρη, και συνεπώς δεν απολαμβάνει στο δίκαιο μας την 
θέση που επιφυλάσσει ο συντακτικός νομοθέτης στις διεθνείς, κυρωθείσες με νόμο, συμβάσεις κατά το αρθρ.28 Ι Σ, δεν παύει 
να αποτελεί μια “κωδικοποίηση” των γενικών αρχών που πρέπει να διέπουν τον τουρισμό και την τουριστική πολιτική. Βλ. 
σχετικά Ηγουμενάκη, Τουριστική πολιτική. Αθήνα 1990, 293 επ. Λογοθετη, Τουριστικό δίκαιο. Σημειώσεις παραδόσεων. 
Ρόδος 1996, 119επ. 

2. Την μετάφραση από το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο επιμελήθηκε ο κ. Αλκιβιάδης Χατζαντώνης. Στα ελληνικά η 
μετάφραση της διακήρυξης αυτής έγινε αρχικά από το Υπουργείο των Εξωτερικών και το γραφείο διεθνών σχέσεων του 
Ε.Ο.Τ, ενώ η πρώτη γλωσσική μεταφορά στη δημοτική, από τον κ. Ν. Ηγουμενάκη, και παρατίθεται in extenso στο βιβλίο του, 
Τουριστική πολιτική. Αθήνα 1990, 298επ. 



βιοτικών συνθηκών για όλους τους λαούς, αντάξια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
Συμφωνεί να διακηρύξει με το πνεύμα αυτό τα ακόλουθα: 
Ο Τουρισμός θεωρείται μια δραστηριότητα ουσιώδης για την ζωή των εθνών, λόγω των άμεσων 

επιπτώσεων του στους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, μορφωτικούς και οικονομικούς τομείς των 
εθνικών κοινωνιών και των διεθνών τους σχέσεων. Η ανάπτυξη του είναι συνδεδεμένη με την 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των εθνών και μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο εάν ο άνθρωπος 
έχει πρόσβαση στην δημιουργική ανάπαυση και στις διακοπές και μόνο εάν απολαμβάνει την 
ελευθερία του να ταξιδεύει μέσα στο πλαίσιο του ελεύθερου του χρόνου και της ανάπαυσης, της 
οποίας υπογραμμίζει τον βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Η ύπαρξη του αυτή καθ' έαυτή και η ανάπτυξή 
του εξαρτώνται εξ' όλοκλήρου από την ύπαρξη ενός καθεστώτος διαρκούς ειρήνης, για το οποίο 
απαιτείται να συμβάλει ο τουρισμός. 

1. Στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα και ενόψει τω προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα, είναι επίκαιρο και αναγκαίο να αναλυθεί το φαινόμενο του τουρισμού και σε 
συνάρτηση βασικά με τις διαστάσεις που έλαβε από τότε που χορηγήθηκε στους εργάτες το 
δικαίωμα για ετήσιες μετ’ αποδοχών διακοπές, γεγονός που συνέβαλε στην μεταλλαγή του 
τουρισμού από μια κλειστή ελιτιστική δραστηριότητα σε μια ευρύτερη δραστηριότητα 
εντεταγμένη στη κοινωνική και οικονομική ζωή. 

2. Ως αποτέλεσμα των φιλοδοξιών που τρέφουν οι λαοί για τον τουρισμό, των πρωτοβουλιών 
που έχουν αναλάβει τα κράτη αναφορικά με τη νομοθεσία και τους θεσμούς, των μονίμων 
δραστηριοτήτων των εθελοντικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα στρώματα 
του πληθυσμού και της τεχνικής συμβολής των ειδικευμένων επαγγελματιών, ο σύγχρονος 
τουρισμός οδηγήθηκε στο να παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο πεδίο των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Τα κράτη έχουν αναγνωρίσει το γεγονός αυτό και η μεγάλη πλειονότητα 
τους έχει εμπιστευθεί στο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το έργο της διασφάλισης της 
αρμονικής και διαρκούς ανάπτυξης του τουρισμού σε συνεργασία, σε ειδικές περιπτώσεις, με 
τις ειδικευμένες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τους άλλους σχετικούς Διεθνείς 
Οργανισμούς. 

3. Το δικαίωμα χρησιμοποίησης του ελεύθερου χρόνου και ειδικότερα το δικαίωμα για διακοπές 
και ελευθερία για ταξίδια και τουρισμό, ως φυσική απόρροια του δικαιώματος εργασίας, 
αναγνωρίζεται ως μια μορφή της ολοκλήρωσης του ανθρώπινου όντος από την Παγκόσμια 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και από τη νομοθεσία πολλών κρατών. 
Επίσης συνεπάγεται για τη κοινωνία την υποχρέωση να προσφέρει στους πολίτες της την 
πλέον πρακτική, αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό το είδος της 
δραστηριότητας. Μια παρόμοια προσπάθεια πρέπει να εναρμονίζεται με τις προτεραιότητες, 
τους θεσμούς και τις παραδόσεις της κάθε επιμέρους χώρας. 

4. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στην ανάπτυξη του τουρισμού. Τα έθνη και οι ομάδες εθνών θα 
πρέπει να καθορίσουν και να μελετήσουν αυτούς τους περιορισμούς και να υιοθετήσουν μέτρα 
που να αποβλέπουν στην άμβλυνση των αρνητικών επιρροών τους. 

5. Το μερίδιο που εκπροσωπεί ο τουρισμός στην εθνική οικονομία και το διεθνές εμπόριο τον 
καθιστά ένα σημαντικό παράγοντα της Παγκόσμια ανάπτυξης. Ο σταθερός, αποφασιστικός 
ρόλος του στην εθνική οικονομική δραστηριότητα, τις διεθνείς συναλλαγές και την 
εξασφάλιση του ισοζυγίου πληρωμών τον καθιστά ως μια από τις κυριότερες δραστηριότητες 
της παγκόσμιας οικονομίας. 

6. Σε κάθε χώρα ο εσωτερικός τουρισμός συμβάλει στο βελτιωμένο ισοζύγιο της εθνικής 
οικονομίας μέσω της ανακατανομής του εθνικού εισοδήματος. Ο εγχώριος τουρισμός επί 
πλέον, αυξάνει την γνώση των κοινών συμφερόντων και συμβάλει στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων που είναι ευνοϊκές για τη γενική οικονομία της χώρας. Κατά συνέπεια η 
ανάπτυξη του τουρισμού από το εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια παρόμοια 
προσπάθεια εξάπλωσης του εσωτερικού τουρισμού. 

7. Η οικονομική αποδοτικότητα του τουρισμού, όσο πραγματική και σημαντική και αν είναι δεν 
αποτελεί το μόνο κριτήριο για την απόφαση των κρατών να ενθαρρύνουν αυτή τη 
δραστηριότητα. Το δικαίωμα των διακοπών, η ευκαιρία για τον πολίτη να γνωρίσει το ίδιο του 
το περιβάλλον, μια βαθύτερη γνώση της εθνικής του ταυτότητας και της αλληλεγγύης που τον 



συνδέει με τους συμπατριώτες του και το αίσθημα ότι ανήκει σε ένα πολιτισμό και ένα λαό, 
όλα αυτά, αποτελούν σημαντικούς λόγους για την ενίσχυση της συμμετοχής του ατόμου στον 
εθνικό και διεθνή τουρισμό με τη δυνατότητα που του παρέχεται για διακοπές και ταξίδια. 

8. Η σημασία που εκατομμύρια σύγχρονοι μας αποδίδουν στο τουρισμό για τη χρησιμοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου τους και σύμφωνα με τη θεώρηση τους για την ποιότητα της ζωής, 
αναγκάζει τις κυβερνήσεις να λάβουν υπόψη τον τουρισμό και να τον υποστηρίξουν. 

9. Ο κοινωνικός τουρισμός είναι ένας αντικειμενικός στόχος, που η κοινωνία πρέπει να επιδιώκει 
προς το συμφέρον εκείνων των πολιτών που είναι ελάχιστα προνομιούχοι στην άσκηση του 
δικαιώματος τους για ανάπαυση. 

10. Ο τουρισμός, με τις επιδράσεις του πάνω στη φυσική και διανοητική υγεία των ατόμων που 
επιδίδονται σε αυτόν, είναι ένας παράγοντας που ευνοεί την κοινωνική σταθερότητα, 
βελτιώνει την ικανότητα για εργασία των κοινοτήτων και προάγει την ατομική καθώς και την 
γενική ευημερία. 

11. Μέσα από το ευρύ πλέγμα των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αναγκών 
του, ο τουρισμός δημιουργεί νέες δραστηριότητες σημαντικής σπουδαιότητας που αποτελούν 
την πηγή νέων θέσεων εργασίας. Από την άποψη αυτή ο τουρισμός αποτελεί ένα θετικό 
στοιχείο για την κοινωνική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο της ανάπτυξης τους. 

12. Σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις για την επιδίωξη της ειρήνης που βασίζεται στην δικαιοσύνη 
και το σεβασμό των ατομικών και εθνικών προσδοκιών, ο τουρισμός προβάλει ως ένας 
θετικός και μόνιμος παράγοντας για την προαγωγή αμοιβαίας γνώσης και κατανόησης και ως 
μια βάση για την επίτευξη ενός καλύτερου επιπέδου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων 
των λαών του κόσμου. 

13. Ο σύγχρονος τουρισμός απορρέει από την υιοθέτηση μιας κοινωνικής πολιτικής που οδήγησε 
στην επίτευξη από τους εργάτες ετήσιων πληρωμένων διακοπών και αντιπροσωπεύει την 
αναγνώριση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου για ανάπαυση και αναψυχή. Έχει 
αποβεί ένας παράγοντας που συμβάλει στην κοινωνική σταθερότητα, την αμοιβαία κατανόηση 
ανάμεσα στα άτομα και τους λαούς και στην ατομική πρόοδο. Παράλληλα με τις γνωστές 
οικονομικές του πλευρές, έχει προσλάβει και μια πολιτισμική και ηθική διάσταση που πρέπει 
να σφυρηλατηθεί και να προστατευθεί από τις επιβλαβείς παραμορφώσεις που είναι δυνατό να 
προκληθούν από οικονομικούς παράγοντες. Οι δημόσιες αρχές και οι τουριστικές επιχειρήσεις 
πρέπει να μετέχουν ανάλογα στην ανάπτυξη του τουρισμού διαμορφώνοντας κατευθυντήριες 
γραμμές που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση προς κατάλληλες επενδύσεις. 

14. Ο τουρισμός για τους νέους απαιτεί την πλέον ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι νέοι έχουν 
λιγότερο επαρκή εισοδήματα από άλλους για ταξίδια και διακοπές. Μια θετική πολιτική 
πρέπει να παρέχει στους νέους τη μεγαλύτερη δυνατή ενθάρρυνση και ευκολίες. Οι ίδιες 
ευκολίες θα πρέπει να παρέχονται στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

15. Στις οικουμενικές προσπάθειες για την εγκαθίδρυση μιας νέας διεθνούς οικονομικής τάξεως ο 
τουρισμός μπορεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην 
προώθηση της ισορροπίας, της συνεργασίας, της αμοιβαίας κατανόησης και της αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των χωρών. 

16. Τα έθνη θα πρέπει να προωθούν βελτιωμένες συνθήκες απασχόλησης για τους εργαζόμενους 
που ασχολούνται με τον τουρισμό και να επιβεβαιώσουν και να προστατέψουν το δικαίωμα 
τους για ίδρυση επαγγελματικών συνδικάτων και σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

17. Οι διαθέσιμοι τουριστικοί πόροι στις διάφορες χώρες αποτελούνται συγχρόνως από την 
ύπαρξη χώρου, ευκολιών και αξιών. Πρόκειται για πηγές που η χρήση τους δεν μπορεί να 
αφεθεί ανεξέλεγκτη χωρίς τον κίνδυνο της φθοράς τους ή ακόμη και της καταστροφής τους. Η 
ικανοποίηση των τουριστικών προδιαγραφών δεν πρέπει να είναι καταστροφική για τα 
οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα του πληθυσμού στις τουριστικές περιοχές, στο 
περιβάλλον ή πάνω από όλα στο φυσικό πλούτο που αποτελούν το θεμελιώδη πόλο έλξης του 
τουρισμού, ως και τους ιστορικούς και πολιτιστικού χώρους. Όλες οι τουριστικές πηγές 
αποτελούν μέρος της κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Οι εθνικές κοινότητες και ολόκληρη η 
διεθνής κοινωνία πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν τη 



διατήρηση τους. Η διατήρηση των ιστορικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών όρων αποτελεί 
σε όλες τις εποχές και κυρίως σε περίοδο συγκρούσεων, ένα από τα θεμελιώδη καθήκοντα των 
κρατών. 

18. Η διεθνής συνεργασία στο τομέα του τουρισμού είναι μια προσπάθεια κατά την οποία πρέπει να 
τύχουν σεβασμού τα χαρακτηριστικά των λαών και τα βασικά συμφέροντα των επί μέρους 
κρατών. Στο τομέα αυτό ο κεντρικός και αποφασιστικός ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού, ως οργάνου μορφώσεως, αντιλήψεως και εναρμονίσεως είναι πασιφανής. 

19. Η διμερής και πολυμερής τεχνική και οικονομική συνεργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
πράξη αρωγής, εφόσον αποτελεί τη συγκέντρωση των μέσων των αναγκαίων για τη 
χρησιμοποίηση των πηγών προς όφελος όλων των μερών. 

20. Στο τουρισμό τα πνευματικά στοιχεία πρέπει να προηγούνται των τεχνικών και υλικών 
στοιχείων. Τα πνευματικά στοιχεία είναι βασικά τα ακόλουθα: (α) Η πλήρης τελείωση του 
ανθρώπινου όντος, (β) Η συνεχώς αυξανόμενη συμβολή στην παιδεία, (γ) Η ισότητα στα 
πεπρωμένα των εθνών, (δ) Η απελευθέρωση του ανθρώπου μέσα σε πνεύμα σεβασμού για την 
ταυτότητα και αξιοπρέπεια του, (ε) Η επιβεβαίωση της αρχής των πολιτισμών και ο σεβασμός 
για την ηθική κληρονομιά των λαών. 

21. Η προπαρασκευή του τουρισμού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια της άσκησης από τον 
πολίτη των πολιτικών του καθηκόντων. Από την άποψη αυτή, πρέπει οι κυβερνήσεις να 
κινητοποιήσουν τα μέσα που έχουν στη διάθεση τους για εκπαίδευση και ενημέρωση και 
πρέπει να διευκολύνουν την εργασία μεμονωμένων ατόμων και οργάνων που συμμετέχουν σε 
αυτή την προσπάθεια. Η προπαρασκευή για τον τουρισμό, για διακοπές και για ταξίδια θα 
μπορούσε επωφελώς να αποτελέσει τμήμα της διαδικασίας για τη μόρφωση και εκπαίδευση 
των νέων. Για τους λόγους αυτούς η ένταξη του τουρισμού στη μόρφωση των νέων αποτελεί 
ένα βασικό στοιχείο που ευνοεί τη διαρκή εδραίωση της ειρήνης. 

22. Οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη ανάλυση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής 
ανάπτυξης της ανθρωπότητας θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις εθνικές και διεθνείς 
τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν σήμερα 
ένα αναπόσπαστο τμήμα της ζωής των σύγχρονων εθνικών και διεθνών κοινωνιών. Έχοντας 
υπόψη τις παραδεκτές αξίες του τουρισμού που είναι αναπόσπαστες από αυτόν, οι Αρχές θα 
πρέπει να καταβάλουν αυξημένη προσοχή στην ανάπτυξη της εθνικής και διεθνούς 
τουριστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας που να βασίζεται σε μία συνεχώς διευρυνόμενη 
συμμετοχή των λαών σε διακοπές και ταξίδια καθώς και στη διακίνηση των προσώπων για 
πολυάριθμους άλλους λόγους, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής ανάπτυξης του τουρισμού 
κατά τρόπο σύμφωνο προς τις άλλες βασικές ανάγκες της κοινωνίας. 

23. Συνίσταται έντονα στα κράτη και στους άλλους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη να λάβουν 
υπόψη τους από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, τις κατευθυντήριες 
γραμμές, τις απόψεις και τις συστάσεις τις προερχόμενες από τη Διάσκεψη, έτσι ώστε να 
μπορούν να συμβάλουν, βασισμένοι στη πείρα τους και μέσα στα πλαίσια των καθημερινών 
τους δραστηριοτήτων, στην πρακτική εφαρμογή των αντικειμενικών σκοπών που έχουν τεθεί 
για να διευρύνουν τη διαδικασία της ανάπτυξης του Παγκόσμιου Τουρισμού και να 
εμφυσήσουν καινούργια ζωή σε αυτόν. 

24. Η Διάσκεψη συνιστά στο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα, μέσω του εσωτερικού της μηχανισμού και εκεί όπου πρέπει σε συνεργασία με άλλες 
διεθνείς, διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις έτσι ώστε να καταστήσει δυνατή 
τη παγκόσμια εφαρμογή των αρχών, ιδεών και κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται σε 
αυτό το τελικό κείμενο. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

B 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, συνήλθε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού στη 
Μανίλα από τη 27η Σεπτεμβρίου μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 1980 για να εξετάσει θέματα που αφορούν 
στο δημόσιο όπως και στον ιδιωτικό τομέα τα οποία απαιτούν άμεση προσοχή προς το συμφέρον της 



αρμονικής ανάπτυξης του τουρισμού. 
Έχοντας ακούσει τις προσφωνήσεις της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας των 

Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Ε. Μάρκος και της κυρίας Ιμέλδας Π. Μάρκος, Κυβερνήτη της 
Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργού Τουρισμού, τα μηνύματα των Αρχηγών Κρατών και 
Κυβερνήσεων προς τη Διάσκεψη, τις δηλώσεις των διαφόρων Αντιπροσωπειών, την έκθεση, τις 
δηλώσεις των διαφόρων αντιπροσωπειών, την έκθεση του Γενικού Γραμματέα και τα σχόλια των 
αντιπροσωπειών επί των συναφών κειμένων της Διάσκεψης, 

συμφώνησε ότι 

Καλύτερη διαχείριση της προσφοράς 

Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο CTM/DB/13 επί της "Καλύτερης Διαχείρισης της Προσφοράς", 
που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα CTM/CP/13 που υποβλήθηκαν από τους 
συμμετέχοντες, κρίνει ότι: 

1. Η τουριστική προσφορά εντός μιας χώρας δεν είναι ξεχωριστή οντότητα αλλά συνδέεται με 
όλους τους τομείς της εθνικής ζωής. 

2. Τα εθνικά προγράμματα για την τουριστική προσφορά πρέπει να λάβουν υπόψη τα 
προγράμματα των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων. 

3. Η βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς, η οποία απαιτεί επίσης σεβασμό για τον 
καταναλωτή, είναι ένας αντικειμενικός σκοπός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πάντοτε, 
αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να υπάρχουν πολυτελείς υπηρεσίες αλλά επίσης, ότι οι 
εγκαταστάσεις πρέπει να είναι πιο προσεκτικά σχεδιασμένες λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 
ζήτησης, ώστε να εξασφαλίζουν πρόσβαση στο τουρισμό, διεθνή και εσωτερικό, για 
μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού, συντηρώντας ταυτόχρονα τουλάχιστον, αν όχι βελτιώνοντας, 
την ποιότητα αυτών των εγκαταστάσεων. 

4. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της μετεκπαίδευσης και πληροφόρησης είναι 
αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

5. Οι δημόσιες αρχές και οι τουριστικοί οργανισμοί έχουν αυξημένη ευθύνη σε σχέση με την 
αυθεντικότητα της τουριστικής εικόνας και του τουριστικού προϊόντος και τη παροχή και 
εξάπλωση, με όλα τα μέσα επικοινωνίας, αντικειμενικών, ακριβών και κατανοητών 
πληροφοριών για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ειδικά στην περίπτωση νέων προορισμών. 

6. Σε μια περίοδο κατά την οποία τα Κράτη διαμορφώνουν πολιτική για την εξοικονόμηση 
ενέργειας, η οφειλόμενη έμφαση πρέπει να δοθεί στα οφέλη που απορρέουν από τον τουρισμό, 
έτσι ώστε η τουριστική προσφορά να τύχει συγκριτικά ανάλογης μεταχείρισης με τους άλλους 
τομείς και σε σχέση με τις εθνικές προτεραιότητες. 

7. Ο τουριστικός προγραμματισμός θα πρέπει να διαμορφώνεται σε τοπικό περιφερειακό ή 
εθνικό επίπεδο μέσα στο πλαίσιο του εθνικού προγραμματισμού. Προγράμματα αυτού του 
είδους θα πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικές αξιολογήσεις συγχρόνως από την ποσοτική και 
την ποιοτική άποψη. 

8. Μια ακριβή ανάλυση των τουριστικών τάσεων και προσδιορισμού των αναγκών προσφοράς 
εξαρτάται από την εφαρμογή γενικά παραδεδεγμένων μέτρων για την συλλογή στατιστικών 
για τον εσωτερικό και διεθνή τουρισμό. 

9. Η ανάπτυξη της προσφοράς απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια κατανόησης, συνεργασίας και 
συντονισμού μεταξύ του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα και μεταξύ 
των διαφόρων χωρών. 

10. Η τουριστική ανάπτυξη στο εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορεί να συνεισφέρει θετικά στη ζωή 
του έθνους εφόσον η προσφορά είναι καλά σχεδιασμένη και υψηλών προδιαγραφών και 
προστατεύει και σέβεται την εθνική κληρονομιά, τις αξίες του τουρισμού και το φυσικό, 
κοινωνικό και ανθρώπινο περιβάλλον. 

Ενόψει των παραπάνω 
Προτρέπει για διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών μεταξύ των 

αναπτυσσόμενων και εκβιομηχανισμένων χωρών για την επίτευξη μιας ευνοϊκής αλληλεξάρτησης και 
τη μείωση οποιασδήποτε υπερβολικής εξάρτησης από υπερεθνικές ενώσεις στην ανάπτυξη του 
τουρισμού. 



Εκφράζει την πεποίθηση της ότι μια μεγαλύτερη τυποποίηση των χαρακτηριστικών της 
τουριστικής προσφοράς θα καταστήσει δυνατή την προσαρμογή της δαπάνης κατασκευής και 
συντηρήσεως εγκαταστάσεων στις υφιστάμενες απαιτήσεις. 

Δίνει έμφαση στη σημασία της εξασφάλισης καλύτερης εκμετάλλευσης της προσφοράς με την 
υιοθέτηση από τα Κράτη και τους τουριστικούς παράγοντες μέτρων προορισμένων να κλιμακώσουν 
τις διακοπές χρονικά, να προστατεύσουν τον καταναλωτή και να προάγουν τον εθνικό τουρισμό. 

Προτρέπει τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν γενικά παραδεδεγμένα πρότυπα 
και μεθόδους για τη συλλογή διεθνών και εσωτερικών στατιστικών για τον τουρισμό και προσκαλεί 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ως τον κεντρικό φορέα σε αυτόν τον τομέα, να εντείνει τις 
προσπάθειες του για τυποποίηση και συγκρισιμότητα των τουριστικών στατιστικών με την επέκταση 
των προγραμμάτων του για αποστολές και δραστηριότητες, με την ενίσχυση των δυνατοτήτων του 
στην εφαρμογή διεθνώς παραδεδεγμένων στατιστικών προτύπων και μεθόδων και άλλων κατάλληλων 
μέσων. 

Υποστηρίζει την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
για να μπορέσουν να παίξουν τον απαραίτητο ρόλο τους στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση της 
τουριστικής προσφοράς και 

Συνηγορεί στην μελέτη των εθνικών μορφών τουριστικής προσφοράς προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες της εθνικής και διεθνούς ζήτησης στο μέλλον, για να καταστεί δυνατή, μεταξύ άλλων, η 
χρησιμοποίηση τοπικών πηγών χαμηλού κόστους και τεχνικών μεθόδων οικοδομήσεως, που μπορούν 
αρμονικά να ενταχθούν στο τοπικό περιβάλλον. 

Κάνει έκκληση για την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αποφυγή της υπερφόρτωσης των 
τουριστικών εγκαταστάσεων, για τη διατήρηση και την προβολή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς των χωρών, για την προαγωγή της μορφωτικής αξίας του τουρισμού και την προστασία 
των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας προς όφελος των επερχόμενων γενεών. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Έχοντας εξετάσει τα έγγραφα CTM/DB/14 για την "Τεχνολογική Συνεργασία στο τομέα του 
Τουρισμού", που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα, και τα έγγραφα CMT/CP/14, που 
υποβλήθηκε από συμμετέχοντες, 

Θεωρεί ότι : 

1. Η τεχνολογική συνεργασία στον τομέα του τουρισμού σκοπεύει στην μείωση του κόστους 
παραγωγής των τουριστικών υπηρεσιών, στην βελτίωση της ποιότητας τους, στην 
ενδυνάμωση της δομής τους και την προώθηση της τεχνολογικής τους αυτάρκειας. 

2. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν αυξάνει την συνεισφορά των τουριστικών δραστηριοτήτων στην 
τεχνολογική πρόοδο. 

3. Η επαρκής και διαθέσιμη τεχνολογική συνεργασία συνιστά στην αποφυγή της επανάληψης 
μηχανισμών υπανάπτυξης, εισοδηματικής ανισορροπίας και εξάρτησης. 

4. Η μεταφορά τεχνολογίας θα πρέπει να συντελείται με προσχεδιασμένο τρόπο, έτσι ώστε να 
επιτρέψει την αφομοίωση της από τις χώρες αποδοχής χωρίς να δημιουργεί χάσμα μεταξύ της 
παράδοσης και της καινοτομίας. 

5. Η μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να έχει επιζήμια αποτελέσματα ή μπορεί να μη 
πραγματοποιήσει τους επιθυμητούς σκοπούς εάν δεν εκτελείται κάτω από τις κατάλληλες 
συνθήκες και σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον ικανό και κατάλληλο για να την δεχτεί και να την 
αφομοιώσει. Τα Κράτη θα πρέπει να καταστήσουν ώς κύριο μέλημα τους να εξασφαλίσουν ότι 
σε όλες τις μεταφορές τεχνολογίας οι προκαταρτικές συνθήκες που απαιτούνται για την 
αποδοχή της στο ανθρώπινο περιβάλλον είναι παρούσες. 

 
Ενόψει των παραπάνω; 
Προτρέπει τα Κράτη να λάβουν υπόψη, κατά την επιλογή των τεχνολογιών στο τομέα του 

τουρισμού, την ανάγκη να τις προσαρμόσουν στις τοπικές συνθήκες, την σπουδαιότητα να 
εναρμονίσουν τις διάφορες τοπικές και ξένες τεχνολογίες, την ανάγκη αυτές οι τεχνολογίες να 
στηρίζονται σε καλά δοκιμασμένες, εφαρμοσμένες τεχνικές και την δυναμική και την ταχύτατη 



εξέλιξη της τεχνολογίας. 
Δίνει έμφαση στην αξία για τις αναπτυσσόμενες χώρες της πίστης στους ανθρώπινους και άλλους 

πόρους, που είναι διαθέσιμοι στις χώρες τους για να διευκολύνουν την μεταφορά και την απορρόφηση 
της τεχνολογίας ως μέρους μιας παγκόσμιας στρατηγικής ανάπτυξης. 

Υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει η επαγγελματική εκπαίδευση στη βελτίωση της 
ποιότητας και την αύξηση του αριθμού των εμπειρογνωμόνων στο τομέα της τεχνολογικής 
συνεργασίας στο τουρισμό. 

Ζητά από τα Κράτη να βασιστούν όταν έρθει ο χρόνος και κατά το δυνατό, στο Διεθνή Κώδικα 
Μεταβιβάσεως Τεχνολογίας μέσα στο πλαίσιο της Τεχνολογικής συνεργασίας για τον τουρισμό. 

Προτρέπει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να συνεχίσει τις προσπάθειες του για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής τεχνικών τουριστικών πληροφοριών, ειδικά με την εξέταση της 
δυνατότητας εγκατάστασης συστήματος τουριστικής πληροφόρησης ανά το κόσμο, αποφεύγοντας 
συγχρόνως τον διασκορπισμό και την επανάληψη προσπαθειών, έτσι ώστε να αυξηθεί η ικανότητα 
όλων των χωρών και ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων, για δράση και διαχείριση και έτσι να ενισχυθεί 
η τεχνολογική τους αυτονομία με προηγμένες όπου χρειάζεται τεχνολογικές μεθόδους όπως η 
τηλεπεξεργασία στοιχείων. 

Υποστηρίζει η μεταβίβαση και απορρόφηση της τεχνολογίας να αποτελέσει βασικό στοιχείο σε 
κάθε σχέδιο τουριστικής συνεργασίας και επένδυσης. 

Προτρέπει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, να συνεχίσει να δίνει βασική προτεραιότητα 
στις δραστηριότητες του σε αυτό τον τομέα σαν ένα εκτελεστικό όργανο του Προγράμματος 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Έχοντας εξετάσει το έγγραφο CTM/DB/15 για την "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού", που 
υποβλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα CMT/LP/15 που υποβλήθηκαν από τους 
συμμετέχοντες, 

 
Διαπιστώνει ότι: 

1. Η επαγγελματική εκπαίδευση και ο συνεχής εκσυγχρονισμός των τεχνικών ειδικοτήτων στο 
τομέα του τουρισμού είναι βασικά όχι μόνο για τον αποδέκτη αλλά και για την κοινωνία ως 
σύνολο. 

2. Η επαγγελματική ικανότητα εξαρτάται κατά πολύ από την ποιότητα της βασικής γενικής όπως 
και τεχνικής εκπαίδευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό και την επιδεκτικότητα στις ανταλλαγές 
εμπειρίας μεταξύ των εθνών. 

3. Στο σχέδιο της τουριστικής ανάπτυξης, η εκπαίδευση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού πρέπει 
να συνδέεται με τη δημιουργία του τουριστικού προϊόντος. 

4. Ο τουρισμός είναι μια από τις δραστηριότητες στις οποίες ο άνθρωπος είναι στο κέντρο της 
διαδικασίας ανάπτυξης. 

5. Η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος είναι αποφασιστικός παράγοντας στο προσδιορισμό της 
τουριστικής εικόνας μιας χώρας. 

6. Τα προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 
είναι πρωταρχικής σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη των χωρών αυτών. 

7. Τα προγράμματα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού δεν θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται μόνο στη βάση των οικονομικών κριτηρίων και να ικανοποιούν 
εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά πρέπει, επίσης, να σχετίζονται και με τις κοινωνικές μορφές των 
τουριστικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα με την προαγωγή του ανθρώπινου όντος στο σύνολο 
του όπως εντάσσεται στην κοινωνία και στην ολοκλήρωση του ως άτομο από πνευματικής, 
ηθικής και υλικής άποψης. 
Ενόψει των παραπάνω: 
Επιμένει στην σπουδαιότητα ενιαίου προγραμματισμού της εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναμικού, 
Προτρέπει τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων για τη βελτίωση του επιπέδου των τουριστικών 

επαγγελμάτων και την εξύψωση της θέσης αυτών που τα ασκούν, 



Προτρέπει τις εκβιομηχανισμένες και αναπτυσσόμενες χώρες να πραγματοποιήσουν μια κοινή 
μελέτη μέσα στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σε περιφερειακή βάση και όπου 
είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με τους άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, των προβλημάτων 
της έλλειψης διδακτικού προσωπικού, της εξεύρεσης ικανού αριθμού ντόπιου προσωπικού για να 
ασκήσει την εποπτεία και να παρεμποδιστεί η απώλεια ειδικευμένου προσωπικού, 

Σημειώνει με ικανοποίηση τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού με σκοπό την αποκέντρωση των εγκαταστάσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
ευελπιστεί ότι θα επιταχυνθεί η δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων, 

Προτρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης για την 
διευκόλυνση και ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών, των κατοίκων στην περιοχή 
υποδοχής τουριστών και του τουριστικού προσωπικού, 

Υπογραμμίζει προς τη κατεύθυνση αυτή τη σημασία γνώσης γλωσσών κυρίως εκείνων που 
διδάσκονται παγκόσμια όπως η ESPERANTO, 

Προτρέπει τους διεθνείς και οικονομικούς περιφερειακούς οργανισμούς να μετέχουν περισσότερο 
δραστήρια στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στη καθιέρωση διδακτικών 
κέντρων στις αναπτυσσόμενες χώρες 

Προτρέπει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να θέσει καινούργιους στόχους σε σχέση προς 
τα σχέδια επαγγελματικής εκπαίδευσης για την ικανοποίηση επαρκώς των μελλοντικών αναγκών του 
τουριστικού τομέα. 

Σημειώνει με ικανοποίηση την σημασία που αποδίδεται από τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού στην επαγγελματική εκπαίδευση στο τομέα του τουρισμού και τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται από τον Οργανισμό για την εξασφάλιση παραπέρα εκπαίδευσης του ανθρώπινου 
δυναμικού, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικά με τη μορφή τεχνικών συνόδων, κύκλων 
μελέτης και μαθημάτων δι' αλληλογραφίας που οργανώνει το Διεθνές Κέντρο για Ανώτερες Σπουδές 
Τουρισμού (CIEST), στο Μεξικό 

Προτρέπει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να συνεχίσει να αναλαμβάνει πλήρως το 
θεμελιώδη ρόλο και τις ευθύνες του σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση για τον τουρισμό 
ειδικά, με την ιδιότητα του ως εκτελεστικός φορέας για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών. 

Ελευθερία διακίνησης 

Έχοντας εξετάσει το έγγραφο CMT/DB/16 για τους "Στόχους που αφορούν την ελευθερία 
διακίνησης", το οποίο υποβλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα και τα έγγραφα CMT/CP/16 που 
υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες 

Διαπιστώνει ότι: 
1. Η ελευθερία διακίνησης, η οποία βρίσκει την έκφραση της στην Παγκόσμια Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Διεθνή Διάσκεψη επί των ατομικών και πολιτικών 
δικαιωμάτων, 1966 και στην τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία 
στην Ευρώπη, 1975, είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σε ταξίδια, για την αρμονική ανάπτυξη 
του τουρισμού και για την ατομική ολοκλήρωση. 

2. Οι προτάσεις για διευκόλυνση που υιοθετήθηκαν από την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 
τον Διεθνή Τουρισμό και την Περιήγηση (Ρώμη 1963) αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό στάδιο 
στην διευκόλυνση και συνεχίζουν να χρησιμεύουν σαν μέτρο συγκρίσεως για μελλοντική δράση 

3. Όσον αφορά στις διεθνείς τουριστικές σχέσεις, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η κοινωνική 
και οικονομική κατάσταση κάθε χώρας και η σημασία του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, των 
νόμων και των παραδόσεων στο τομέα του τουρισμού, όπως επίσης και των δικαιωμάτων και 
καθηκόντων των πολιτών της 
Εν όψει των παραπάνω 
Σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Π.Ο.Τ. έχει ήδη περιλάβει στο γενικό πρόγραμμα εργασίας την 

αναθεώρηση της κατάστασης διευκόλυνσης ανά το κόσμο και την διατύπωση αποδεκτών πρότυπων 
και πρακτικής σε σχέση με αυτά. 

Ευελπιστεί ότι κατά τις συζητήσεις για το θέμα αυτό, ο Π.Ο.Τ. θα μπορέσει να αφιερώσει την 
προσοχή του μεταξύ άλλων σε : 



a) Ανάγκη για κατάλληλη εκπαίδευση, ειδικά όσον αφορά στην τουριστική συνείδηση, για όλους 
τους υπαλλήλους τους υπεύθυνους για τις συνοριακές διατυπώσεις 

b) Το επιθυμητό της τυποποίησης των καρτών επιβίβασης και τελικά την κατάργηση τους με την 
εισαγωγή νέων μεθόδων για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τουρισμού 

c) Την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων για τις διαδικασίες ελέγχου διαβατηρίων και ασφάλειας 
d) Τα μέσα επιτάχυνσης και απλοποίησης του τελωνειακού ελέγχου 

Ανακαλώντας στην μνήμη του τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Διεθνούς 
Έτους Τουρισμού που κηρύχθηκε το 1967 με πρωτοβουλία της IUOTO 

Προσκαλεί τα Κράτη να εξετάσουν τη δυνατότητα σε μια αμοιβαία ή μονομερή βάση, 
κατάργησης των απαιτήσεων βίζας, θεώρησης διαβατηρίου για βραχείες διαμονές τουριστών. 

Θεωρεί ότι η ανάπτυξη τουριστικής διακίνησης μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών απαιτεί να 
γίνουν πιο εύκαμπτοι και φιλελεύθεροι οι κανονισμοί ελέγχου συναλλάγματος στις χώρες αυτές. 

Εκφράζει τη γνώμη ότι οι φόροι οι οποίοι, αντίθετα με τους γενικούς φόρους, επιβάλλονται μόνο 
σε τουρίστες, είναι συχνά επιβλαβείς για το τουρισμό, εκτός αν τα έσοδα που αποκτώνται από αυτούς 
επενδύονται άμεσα στο τουριστικό τομέα ή στην προαγωγή του τουρισμού. 

Θεωρεί ότι οι προσπάθειες του Π.Ο.Τ. να καθιερώσει ένα τουριστικό κώδικα και μια διακήρυξη 
δικαιωμάτων τουρισμού μπορούν να προάγουν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία μεταξύ όλων 
των εθνών και την μεγαλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού σε όλες τις μορφές του. 

Προτρέπει τον Π.Ο.Τ. να εξετάσει την πιθανότητα καθιέρωσης αποδεκτών μεθόδων όσον αφορά 
στην ιατρική βοήθεια και τη νομική προστασία των οικονομικών συμφερόντων των τουριστών, 
άσχετα αν επιδίδονται σε ατομική ή συλλογική διακίνηση μέσα στη χώρα διαμονής τους. 

Προτρέπει τις κυβερνήσεις να απέχουν από την εισαγωγή περιορισμών, διατυπώσεων ή άλλων 
κωλυμάτων στην είσοδο ή την έξοδο των ταξιδιωτών καθώς και φραγμών, φυσικών ή ψυχολογικών, 
στην είσοδο ή έξοδο των ταξιδιωτών καθώς και φραγμών, φυσικών ή ψυχολογικών στην ροή των 
τουριστών από τη μια χώρα στην άλλη. 

Κάνει έκκληση στα Κράτη να αναγνωρίζουν και να σέβονται το δικαίωμα του ατόμου, άσχετα με 
τη θρησκεία, φυλή, δόγμα ή διαμονή, να επισκέπτεται την πατρίδα του, και να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την διευκόλυνση της ελευθερίας διακίνησης του και της ασφάλειάς του. 

Καλεί τα Κράτη, τα οποία λόγω κάποιας μονομερής πράξης από άλλα Κράτη επωφελήθηκαν των 
διευκολύνσεων σχετικά με συνοριακές και άλλες διατυπώσεις, να εξετάσουν τη δυνατότητα να τεθούν 
παρόμοια μέτρα σε αμοιβαία βάση. 

Καλεί τα Κράτη, με σκοπό τη διευκόλυνση της τουριστικής διακίνησης, να εφαρμόσουν τις 
διατάξεις που περιέχονται σε όργανα διευκόλυνσης που προέρχονται από τα Ηνωμένα Έθνη, τον 
Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, τον Διακυβερνητικό Συμβουλευτικό Οργανισμό 
Ναυτιλίας και το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας. 

Ζητά από τον Π.Ο.Τ., με όλους τους υπάρχοντες μηχανισμούς του να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα 
για την ενθάρρυνση της διευκόλυνσης του τουρισμού. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Γ 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού 
Επαναεπιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισμός, εσωτερικός και εξωτερικός, κάθε περιοχής αποτελεί 

μεγάλο κεφάλαιο για όλους τους λαούς και ότι κάθε ξεχωριστή περιοχή προσφέρει σπουδαίους 
ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς θησαυρούς στον κόσμο ως σύνολο. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λαοί οποιασδήποτε δεδομένης περιοχής δεν ωφελούνται τώρα ή 
μπορούν στο μέλλον να μην ωφελούνται από αυτή την πολύ σημαντική ανθρώπινη κληρονομιά και 
ότι ειρήνη και ασφάλεια θα πρέπει να επικρατήσουν παντού. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ειρήνη και ασφάλεια τότε μόνο θα μπορούν να επικρατήσουν, όταν 
γίνονται σεβαστά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και όταν κάθε ένας από τους λαούς του κόσμου 
μπορεί να ωφεληθεί από το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη, ακόμη, ότι κάθε περιοχή του κόσμου είναι το λίκνο ενός συγκεκριμένου ή 
διαφόρων πολιτισμών που αποτελούν μέρος της κοινής παγκόσμια κληρονομιάς και ότι ως εκ τούτου 
θα πρέπει να προστατεύεται, να διατηρείται ανέπαφη και να είναι προσιτή σε κάθε επισκέπτη, 



προσκυνητή και τουρίστα . 
Λαμβάνοντας τελικά υπόψη ότι οι θρησκευτικές τοποθεσίες πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας, 

ως έδρες πολιτισμών. 
Εκφράζει την λύπη της για κάθε συνεχιζόμενη ή μελλοντική προσπάθεια αλλαγής της φυσικής, 

πνευματικής, πολιτιστικής ή εθνικής φυσιογνωμίας σε οποιαδήποτε από αυτές τις τοποθεσίες. 
Εκφράζει το διακαή πόθο, έχοντας γνώση των παγκόσμιων αισθημάτων όλων των εποχών, οι 

περιστασιακές διενέξεις να μην προσβάλουν το απαραβίαστο της ιερής πόλης της Ιερουσαλήμ, πόλης 
τόσο αγαπητής σε όλη την ανθρωπότητα. 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

(Μανίλα, Φιλιππίνες 27/9 - 10/10/1980) 

Έκκληση για Ειρήνη 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Έχοντας λάβει υπόψη τις πρώτες εορταστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στις 27 Σεπτεμβρίου 

1980 με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού με θέμα: "Η Συμβολή του Τουρισμού στη 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ειρήνης και της αμοιβαίας κατανόησης", 

Ανακαλώντας στη μνήμη τη θεμελιώδη σημασία της Διακήρυξης για την προπαρασκευή των 
κοινωνιών για μια ειρηνική ζωή, που υιοθετήθηκε από την 33η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών, 

Με σεβασμό καλεί όλα τα Έθνη και τις Κυβερνήσεις να διαφυλάξουν την ειρήνη, να σταματήσουν 
τον ανταγωνισμό των όπλων και να προάγουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εθνών. 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και των άλλων 

διεθνών Οργανισμών για την ανάπτυξη του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικά στο τομέα 
της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού, 

Εκφράζει τη βαθιά εκτίμηση στους οργανισμούς αυτούς και 
Τους προτρέπει να μην εφησυχάζουν στις προσπάθειες τους να ενθαρρύνουν την περαιτέρω 

ανάπτυξη στο τομέα του τουρισμού, ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Χρηματοδότηση τουριστικών έργων 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Έχοντας επίγνωση των αυξανόμενων αναγκών όλων των χωρών και ειδικότερα των υπό ανάπτυξη 

χωρών, για επενδυτικές χρηματοδοτήσεις προς ικανοποίηση της εσωτερικής και της διεθνούς ζήτησης 
για τουριστική υποδομή, 

Καλεί τα Κράτη που αντιπροσωπεύονται σε πιστωτικά ιδρύματα να μην χάνουν ευκαιρία να 
τονίζουν την ανάγκη να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στις χρηματοδοτικές ανάγκες του τουριστικού 
τομέα, 

Καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η 
απαραίτητη προτεραιότητα των τουριστικών έργων υπό διμερή ή και πολυμερή συνεργασία στη 
χρηματοδότηση τουριστικών έργων εντός των πλαισίων των υφιστάμενων ιδρυμάτων, 

Ενθαρρύνει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να ερευνήσει, εντός των πλαισίων των 
διεθνών οικονομικών οργανισμών που υφίστανται ή μπορεί να δημιουργηθούν, όλα τα απαραίτητα 
μέσα για την χρηματοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Τουρισμός και αερομεταφορές 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Λαμβάνοντας υπόψη, ότι λόγω της υφιστάμενης στενής σχέσης, η εμπορική μεταφορά επιβατών 

είναι αποφασιστικός παράγοντας στον τουρισμό, 
Έχοντας υπόψη ότι, κατά την διάρκεια των συνελεύσεων, συνόδων και συσκέψεων που 



προωθούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, οι μεταφορές αναφέρονται σταθερά σαν ένα 
εκ των ουκ άνευ του τουρισμού 

Αναλογιζόμενη ότι ο συντονισμός των στόχων μεταξύ τουρισμού και εμπορικών μεταφορικών 
δραστηριοτήτων είναι απαραίτητος 

Συνιστά την εξέταση της πιθανότητας από τα συμμετέχοντα Κράτη να συμπεριληφθούν 
εκπρόσωποι αρχών εμπορικών μεταφορών και μεταφοράς επιβατών, ειδικά της πολιτικής αεροπορίας 
και αερομεταφορών, στις αντιπροσωπείες που παρακολουθούν Γενικές Συνελεύσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού έτσι ώστε οι αποφάσεις που ανάγονται σε κοινά προβλήματα να παίρνονται 
σε πνεύμα που να οδηγεί στην αρμονική ανάπτυξη των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους. 

Ελευθερία διακίνησης 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Στην επιδίωξη των σκοπών που αφορούν την ελευθερία διακίνησης όπως διατυπώνεται στην 

τελική διακήρυξη, 
Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες διαφορές στα αεροπορικά τιμολόγια μεταξύ των 

δρομολογίων του Βόρειου Ατλαντικού από την μια και αυτών προς και από την Αφρική, Ασία και 
Λατινική Αμερική, από την άλλη, 

Καλεί τις κυβερνήσεις, τις αεροπορικές εταιρίες, την Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, 
την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, άλλους διεθνείς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς που 
συνδέονται με τις αερομεταφορές και τις τουριστικές αρχές να αναθεωρήσουν τη δομή των 
επιβατικών δρομολογίων προς και από την Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική, με σκοπό την 
ανάλυση και διόρθωση των υφιστάμενων ανωμαλιών και προβλημάτων που περιορίζουν την 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική. 

Εσωτερικός τουρισμός 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Έχοντας ακούσει την πρόταση που υποβλήθηκε από την Ινδική αντιπροσωπεία και η οποία 

επιδιώκει να δώσει ένα ορισμό του εσωτερικού τουρισμού και τα σχόλια που έγιναν από τις 
αντιπροσωπείες του Πακιστάν και του Περού, και 

Σημειώνοντας το ενδιαφέρον που επιδείχτηκε από τις άλλες αντιπροσωπείες, 
Εκφράζει την ευχή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού να εξετάσει την δυνατότητα να 

συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στο πρόγραμμα εργασίας του. 

Παγκόσμιο "Forum" για τον τουρισμό Νεότητας,  
φοιτητών και ανταλλαγών 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Τονίζοντας τη σημασία της παραπέρα ανάπτυξης του Τουρισμού νεότητας και λαμβάνοντας 

υπόψη προτάσεις που υποβλήθηκαν στη Διάσκεψη από το Διεθνές Γραφείο Τουρισμού Νεότητας και 
Ανταλλαγών μαζί με άλλες διεθνείς οργανώσεις νεότητας. 

Ενθαρρύνει την ιδέα, οι ίδιοι οργανισμοί να οργανώσουν τα επόμενα χρόνια ένα Παγκόσμιο 
"FORUM" για τον Τουρισμό Νεότητας και Φοιτητών και Ανταλλαγών. 

Ευχαριστήριο ψήφισμα προς τη  
διοργανώτρια χώρα της διάσκεψης 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Έχοντας υπόψη ότι στην εφαρμογή των εξαιρετικά σημαντικών στόχων που αποσκοπούν στην 

αποσαφήνιση της πραγματικής φύσης του τουρισμού μέσα στο ανθρώπινο κοινωνικό, πολιτιστικό, 
πολιτικό, οικονομικό και μορφωτικό πλαίσιο της σύγχρονης ζωής των εθνικών και διεθνών 
κοινωνιών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού συγκάλεσε αυτή τη Διάσκεψη στη Μανίλα, 
Φιλιππίνες από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 1980, 

Θεωρώντας ότι η χώρα που φιλοξενεί τη Διάσκεψη η οποία εκπροσωπείται από την Αυτού 
Εξοχότητα τον FERDINAND E. MARCOS, Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων και από την 



κυρία IMELDA ROMUALDEZ MARCOS, Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής Μανίλας και Υπουργό 
των Ανθρώπινων Οικισμών, έδωσε στη Διάσκεψη και στους συμμετέχοντες σε αυτή τις μεγαλύτερες 
διευκολύνσεις και τη μεγαλύτερη φροντίδα μαζί με τις εκδηλώσεις της υπέροχης εγκαρδιότητας και 
της ανθρώπινης θαλπωρής του λαού των Φιλιππίνων, πράγματα τα οποία έδωσαν τρομερή 
υποστήριξη στη Διάσκεψη, 

Επειδή η επιτυχία της Διάσκεψης βασικά επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα όλων των διευκολύνσεων 
που παρασχέθηκαν, σε αρμονία με την σημασία και την σπουδαιότητα της εν λόγω Διάσκεψης, 

Επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά ευγνωμοσύνη στους διακεκριμένους οικοδεσπότες της στα 
πρόσωπα της Αυτού Εξοχότητας FERDINAND E. MARCOS, Πρόεδρου της Δημοκρατίας των 
Φιλιππίνων και της κυρίας IMELDA ROMUALDEZ MARCOS, Κυβερνήτη της Μητροπολιτικής 
Μανίλας και Υπουργό των Ανθρώπινων Οικισμών, για όλες τις καλοσύνες τους, που υπήρξαν σε 
αρμονία με τις ευγενείς παραδόσεις ενός λαού που τον χαρακτηρίζει η θερμή εγκαρδιότητα και 
φιλοξενία. 

Ευχαριστήριο ψήφισμα προς τον 
Πρόεδρο της Διάσκεψης 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Λαμβάνοντας υπόψη την αποφασιστική, δυναμική και σπουδαία προπαρασκευαστική εργασία που 

έγινε επί δυο ολόκληρα χρόνια από την Εξοχότητα τους τον JOSE D. ASPIRAS, Υπουργό Τουρισμού 
των Φιλιππίνων, 

Θεωρώντας ότι οι βασικοί στόχοι που αποτέλεσαν τη βάση της σύγκλησης της Διάσκεψης 
επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της, 

Εκφράζει την προσήκουσα ευγνωμοσύνη στην Αυτού Εξοχότητα τον JOSE D. ASPIRAS, που 
τίμησε τη Διάσκεψη με την παρουσία του και έλαβε μέρος δραστήρια στις εργασίες και την επιτυχία 
της, 

Διακηρύσσει την ευγνωμοσύνη της για την αποφασιστική και πολύτιμη συμβολή που πρόσφεραν 
το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της Διάσκεψης, το οποίο εξασφάλισε την ομαλή, εντυπωσιακή 
και επιτυχή διοργάνωση της, και 

Επιθυμεί να αποτίσει δημόσια ειλικρινή φόρο τιμής στο λαό των Φιλιππίνων στο πρόσωπο της 
Αυτού Εξοχότητας JOSE D. ASPIRAS, Υπουργό Τουρισμού των Φιλιππίνων, για τη σημαντική 
συμβολή του, και 

Τονίζει την επιθυμία της να κάνει την Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού στη Μανίλα ένα σύμβολο 
των λόγων για τους οποίους θα είναι δυνατό για τον άνθρωπο να επιτύχει, μέσω του τουρισμού πλήρη 
εκπλήρωση στο κοινωνικό, μορφωτικό, πολιτιστικό, πολιτικό επίπεδο, αποκλειόμενης κάθε 
οικονομικής και εμπορικής σκέψης. 

Ευχαριστήριο ψήφισμα προς τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Θεωρώντας ότι οι συμμετέχοντες είχαν αυθεντικά αποδεικτικά στοιχεία στα χρόνια που 

προηγήθηκαν της σύγκλησης της Διάσκεψης και έπειτα κατά τη διάρκεια των εργασιών της, για την 
υπέροχη οργάνωση και ικανότητα του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
και του προσωπικού του, 

Διαπιστώνει ότι οι εργασίες και οι διαβουλεύσεις της Διάσκεψης κατέδειξαν την ανάγκη ύπαρξης 
τεχνικής οργάνωσης για να διοχετεύει και να κατευθύνει αυτές τις προσπάθειες, 

Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
και στο γενικό Γραμματέα του που συγκάλεσε και προετοίμασε τη σύνοδο αυτής της Παγκόσμιας 
Διάσκεψης Τουρισμού και, 

Επιβεβαιώνει την πίστη της στους σκοπούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και την 
υποστήριξη των σημαίνων δραστηριοτήτων του. 



Τεχνολογική συνεργασία 

Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού, 
Έχοντας εξετάσει το έγγραφο CMT/DB/14 για την "Τεχνολογική συνεργασία στο τομέα του 

τουρισμού", που υποβλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα και το έγγραφο CMT/CP/14 που υποβλήθηκε 
από τους συμμετέχοντες, 

Διαπιστώνει ότι: 
1. Η τεχνολογική συνεργασία στον τομέα του τουρισμού αποσκοπεί στη μείωση του κόστους 

παραγωγής των τουριστικών υπηρεσιών, την βελτίωση της ποιότητας τους, την ενίσχυση της 
υποδομής και την προαγωγή της τεχνολογικής αυτάρκειας 

2. Επομένως αυξάνει τη συνεισφορά των τουριστικών δραστηριοτήτων στη διαδικασία της 
ανάπτυξης 

3. Επαρκής και δίκαιη τεχνολογική συνεργασία εμποδίζει την περιοδική εμφάνιση των μηχανισμών 
υπανάπτυξης, ανισότητας εισοδημάτων και εξάρτησης 

4. Η μεταβίβαση τεχνολογίας θα πρέπει να εκτελείται βάσει σχεδίου, έτσι ώστε να καταστήσει 
δυνατή την αφομοίωση της από τις χώρες αποδέκτες χωρίς να προκαλεί ρήγμα μεταξύ παράδοσης 
και νεωτερισμού 

5. Η μεταβίβαση της τεχνολογίας μπορεί να έχει επιβλαβή αποτελέσματα ή μπορεί να μη επιτύχει 
τους επιθυμητούς αντικειμενικούς σκοπούς, αν δεν πραγματοποιηθεί κάτω από κατάλληλες 
συνθήκες και σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον κατάλληλο και πρόσφορο για την αποδοχή και 
αφομοίωση της. Τα Κράτη πρέπει να φροντίσουν για την εξασφάλιση της παρουσίας τους σε 
κάθε τεχνολογική μεταβίβαση των απαιτούμενων προκαταρκτικών συνθηκών για την αποδοχή 
της στο ανθρώπινο περιβάλλον. 
Εν όψει των παραπάνω 
Προτρέπει τα Κράτη να λάβουν υπόψη κατά την εκλογή τεχνολογιών στο τομέα του τουρισμού, 

την ανάγκη της προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες, τη σημασία της εναρμόνισης των διαφόρων 
τοπικών και ξένων τεχνολογιών, την ανάγκη να βασιστούν τέτοιες τεχνολογίες σε δοκιμασμένες 
εφαρμοσμένες μεθόδους και το δυναμισμό και την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Τονίζει την αξία για τις αναπτυσσόμενες χώρες της εμπιστοσύνης στον ανθρώπινο και τους 
άλλους παράγοντες που είναι διαθέσιμοι στις χώρες τους για να διευκολύνουν την μεταβίβαση και την 
απορρόφηση της τεχνολογία σαν μέρος μιας γενικής στρατηγικής ανάπτυξης. 
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