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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει
την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ECHO-Tourism – ΟΔΗΓΟΣ

2/43

ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
Η επιτάχυνση της τουριστικής βιομηχανίας κατά τα πρόσφατα χρόνια και οι αντιφατικές επιπτώσεις της
στους πληθυσμούς και τις περιοχές φιλοξενίας οδηγεί όλο και περισσότερους τουριστικούς παράγοντες
να σκεφτούν τα προβλήματα και τις προκλήσεις του τουρισμού σήμερα. Το πρόβλημα της παγκόσμιας
υπερθέρμανσης, η απειλή προς την βιοποικιλότητα, η κρίση στην υγεία, αναγνωρίζονται από ολόκληρο
τον τουριστικό τομέα ως προβλήματα για τα οποία πρέπει να γίνουν αλλαγές στην κατεύθυνση της
ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας. Η πρόκληση αφορά την
εξισορρόπηση ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και την διατήρηση των φυσικών πόρων και του
περιβάλλοντος, καθώς και του πολιτιστικού πλούτου των τοπικών κοινοτήτων.
Παράγοντες του τουρισμού, επαγγελματίες και επισκέπτες, έχουν έναν κύριο λόγο στην επίτευξη αυτής
της ισορροπίας. Πραγματικά, ένα αυθεντικό και σωστά διατηρημένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
είναι συνώνυμο της “ιδανικής έλξης” για έναν προορισμό. Η πρόκληση για τον τουρισμό είναι να
προστατέψει αυτό που κάνει έναν προορισμό μοναδικό και να ευαισθητοποιήσει όλους τους
συντελεστές για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύει την προσέλκυση τουριστών
και αυξάνει την ικανοποίηση και την αφοσίωσή τους.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, βιώσιμος τουρισμός είναι “ο τουρισμός που
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις παρούσες και μελλοντικές επιπτώσεις του στην οικονομία, την κοινωνία και
το περιβάλλον, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των τουριστών, των επαγγελματιών, του περιβάλλοντος
και των κοινοτήτων φιλοξενίας"1.
Έτσι, το ζητούμενο είναι να ενσωματωθούν οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ, Sustainable
Development Goals -SDGs) στον τουρισμό και οι πρακτικές για τον τουρισμό να προσφέρουν μία καλή
ευκαιρία για τους επαγγελματίες έτσι ώστε να ενισχύσουν και να προωθήσουν την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (Corporate Social Responsibility -CSR) με την συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και με την
ανάληψη κοινωνικής ευθύνης μέσα στην τουριστική βιομηχανία αλλά και μεταξύ των τουριστών.
Αυτός ο ΟΔΗΓΟΣ θα υποστηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης βιώσιμων προσεγγίσεων και
συμπεριφορών , παρέχοντας ιδέες για βελτιώσεις στα βασικά περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται
με τον τουρισμό. Ο Οδηγός για τους επαγγελματίες, προτείνει:
-

Απλές συμπεριφορές για την βελτίωση της βιωσιμότητας στην διαχείριση των επιχειρήσεων
φιλοξενίας και διαμονής

-

Μικρές επενδύσεις που μπορεί να προσαρμοστούν σύμφωνα με την κατάσταση κάθε
συντελεστή

Πρόκειται κυρίως για πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στο σπίτι μας και στην
καθημερινότητά μας.

1

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletourism
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑ Ι ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το πρόβλημα της ενέργειας για τους επαγγελματίες στον τουρισμό έχει να κάνει κυρίως με
την ενεργειακή βελτίωση των υποδομών τους, π.χ. τον περιορισμό της κατανάλωσης
ενέργειας και την επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας απλά μέσω της διαχείρισης ή με
τεχνολογικές λύσεις. Ο έλεγχος της κατανάλωσης σε ένα ξενοδοχείο, εστιατόριο ή κάμπινγκ
δεν περιορίζεται στην διαχείριση θερμικής άνεσης (θέρμανση και κλιματισμός) στις
εγκαταστάσεις. Αφορά επίσης στην παροχή ζεστού νερού, τον φωτισμό, την διατήρηση των
τροφίμων, κλπ.

Ενέργεια 1

-1

Θέρ μανση, κλιμα τισμό ς κα ι θερμική ά νεση

Σκεφτείτε πώς να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά την θέρμανση...
Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

1.1: Χαμηλώστε την θέρμανση!
1.2: Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω ή μπροστά από τα θερμαντικά σώματα
1.3: Αφαιρείτε τακτικά την σκόνη από τους θερμοπομπούς
1.4: Εξοπλίστε τα καλοριφέρ με θερμοστατικές βαλβίδες
1.5: Μονώστε τις σωληνώσεις του κυκλώματος καλοριφέρ
1.6: Τοποθετείστε ανακλαστικές επιφάνειες πίσω από τους θερμοπομπούς
όταν οι τοίχοι δεν είναι μονωμένοι
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1.1 Χαμηλώστε την θέρμανση!
Σε ένα συμβατικό, ελαφρά μονωμένο κτήριο, κάθε αύξηση ενός βαθμού στην θερμοκρασία πάνω από
τους 20°C έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά μέσο όρο 7-10%. Έτσι,
θα βγαίνετε πάντα κερδισμένοι αν μειώσετε την θερμοκρασία μέσα στο κτήριο.

1.2 Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω ή μπροστά από τα θερμαντικά σώματα
Οι θερμοπομποί ζεστού νερού δεν θερμαίνουν πρωτίστως τον
αέρα μέσα στον χώρο, αλλά εκπέμπουν μία μεγάλη ποσότητα
ενέργειας.
Όταν υπάρχουν αντικείμενα τοποθετημένα μπροστά ή πάνω
από τους θερμοπομπούς, εμποδίζουν την σωστή διανομή της
θερμότητας μέσα στα δωμάτια. Επομένως, μην αφήνετε τις
κουρτίνες να κρέμονται μπροστά από τα σώματα.

1.3 Αφαιρείτε τακτικά την σκόνη από τους θερμοπομπούς
Η σκόνη κολλά πάνω στις θερμές επιφάνειες και εμποδίζει την απόδοση των θερμοπομπών
περιορίζοντας την διάχυση της θερμότητας.
1.4 Εξοπλίστε τα καλοριφέρ με θερμοστατικές βαλβίδες
Οι θερμοστατικές βαλβίδες στα καλοριφέρ επιτρέπουν την ακριβή
ρύθμιση σε κάθε δωμάτιο βοηθώντας την εξοικονόμηση
ενέργειας. Η επένδυση σε αυτό το εξάρτημα έχει γρήγορη
απόσβεση.
Αν δεν έχετε θερμοστάτη, ελέγχετε τακτικά την θερμοκρασία των
δωματίων με ένα θερμόμετρο!

1.5 Μονώστε τις σωληνώσεις του κυκλώματος καλοριφέρ
Οι σωληνώσεις παροχής των καλοριφέρ θερμαίνονται σε θερμοκρασίες 60-80°C. Το μήκος του δικτύου
που απαιτείται για την παροχή των καλοριφέρ αποτελεί σημαντική πηγή απώλειας ενέργειας του
συστήματος. Όταν οι σωληνώσεις είναι τοποθετημένες στα θερμαινόμενα δωμάτια, οι απώλειες
συνεισφέρουν στην θέρμανσή τους. Αντίθετα, όταν είναι τοποθετημένες έξω από τους
θερμαινόμενους όγκους, είναι επιβεβλημένο να μονωθούν για να περιοριστούν οι απώλειες. Αυτό
ονομάζεται μόνωση της εγκατάστασης.
1.6 Τοποθετείστε ανακλαστικές επιφάνειες πίσω από τους θερμοπομπούς όταν οι τοίχοι δεν είναι
μονωμένοι
Αυτές οι επιφάνειες πωλούνται στην αγορά. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε δικές σας επιφάνειες
κόβοντας λεπτά μονωτικά ή με ανακλαστικά φύλλα. Όταν τοποθετηθούν, οι επιφάνειες εμποδίζουν
και αντανακλούν την θερμική εκπομπή προς τον τοίχο. Έχετε υπόψη πως όταν τοποθετούνται σε
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μονωμένους τοίχους, αυτές οι επιφάνειες μπορεί να δημιουργήσουν κρύα σημεία με αποτέλεσμα να
προκληθεί συμπύκνωση των υδρατμών στον τοίχο.

Πηγή: ecoconso.be

Σκεφτείτε την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τον κλιματισμό
Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

1.7: Μην χρησιμοποιείτε κλιματισμό κάτω από τους 26°C
1.8: Μην υπερβαίνετε την διαφορά θερμοκρασίας 5°C μεταξύ εσωτερικών και
εξωτερικών θερμοκρασιών
1.9: Χρησιμοποιείστε παθητικό κλιματισμό
1.10: Καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα των κλιματιστικών

1.7 Μην χρησιμοποιείτε κλιματισμό κάτω από τους 26°C
Κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας!
Στους 26°C, η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται σε εξισορρόπηση. Αυτή είναι η
συνιστώμενη θερμοκρασία για τον συνδυασμό άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας!
1.8 Μην υπερβαίνετε την διαφορά θερμοκρασίας 5°C μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών
θερμοκρασιών
Για να αποφύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις μεταξύ των δύο περιβαλλόντων, συστήνεται να
αποφεύγετε ένα πρόγραμμα κλιματισμού 5 με 6°C χαμηλότερο από το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα
θερμικό σοκ ή μία μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου μπορεί
να προκαλέσει κινδύνους για την υγεία. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε σχετικά τους
φιλοξενούμενούς σας.

1.9 Χρησιμοποιείστε παθητικό κλιματισμό
Για να μειώσετε την χρήση του κλιματιστικού, δοκιμάστε να σκιάσετε τα νότια παράθυρα με φυτά,
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πέργκολες, μαρκίζες ή βελτιωμένες μονώσεις για να προστατεύετε τις εγκαταστάσεις σας από την
θερμότητα.
1.10 Καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα των κλιματιστικών
Όταν είναι σκονισμένα ή βουλωμένα, τα φίλτρα του κλιματιστικού μετά δυσκολίας επιτρέπουν την
κυκλοφορία του αέρα. Η αίσθηση δυσφορίας παραμένει, οδηγώντας τους χρήστες στο χαμήλωμα της
θερμοκρασίας και άρα στην αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Βοηθήστε την ρύθμιση της θερμοκρασίας…
Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

1.11: Κλείνετε τις πόρτες ανάμεσα στα δωμάτια
1.12: Εγκαταστήστε εσωτερικά και εξωτερικά σκίαστρα στα παράθυρα
1.13: Χρησιμοποιήστε προγραμματιζόμενους θερμοστάτες χώρου (για την
θέρμανση και τον κλιματισμό)

1.11 Κλείνετε τις πόρτες ανάμεσα στα δωμάτια
Μπορείτε να εξοικονομείτε χρήματα μειώνοντας τις ανταλλαγές θερμοκρασίας με δωμάτια που
χρησιμοποιούνται λιγότερο ή με όγκους του κτηρίου που μπορούν να χωριστούν. Να θυμάστε να
κλείνετε τις πόρτες καλά και να χρησιμοποιείτε στεγανωτικά αυτοκόλλητα..
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1.12 Εγκαταστήστε εσωτερικά και εξωτερικά σκίαστρα στα παράθυρα
Βοηθά τους χώρους από την θερμική είσοδο το καλοκαίρι και την απώλεια τον χειμώνα.
Σύμφωνα με μελέτη του ES-SO (European Solar-Shading Organization) το κλείσιμο των σκίαστρων κατά
την διάρκεια της νύχτας μπορεί να εξοικονομήσει 10% θερμότητας. Στο τέλος της μέρας, καθώς πέφτει
η νύχτα, θυμηθείτε να κλείσετε τις κουρτίνες και τα παντζούρια για να μειώσετε τις θερμικές απώλειες
και το αίσθημα δυσφορίας που προκαλούν οι κρύοι τοίχοι.
Από την άλλη, κατά την διάρκεια της ημέρας, εκτός από την καλοκαιρινή περίοδο, αξιοποιήστε κατά
το έπακρο την δωρεάν ηλιακή ενέργεια ανοίγοντας τις κουρτίνες και τα σκίαστρα.

1.13 Χρησιμοποιήστε προγραμματιζόμενους θερμοστάτες χώρου (για την θέρμανση και τον
κλιματισμό)
Σήμερα, οι περισσότεροι καυστήρες και τα κλιματιστικά ελέγχονται από θερμοστάτες εσωτερικού
χώρου. Αυτές οι προγραμματιζόμενες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ρύθμιση της
θερμοκρασίας θέρμανσης ή ψύξης και για τις ώρες λειτουργίας του συστήματος. Μην διστάσετε να
χρησιμοποιήσετε εσείς τις συσκευές για να προγραμματίσετε την εγκατάσταση ανάλογα με τη χρήση
που κάνουν οι φιλοξενούμενοί σας.

ECHO-Tourism – ΟΔΗΓΟΣ

8/43

Ενέργεια - 2

Σχετικά με το ζεσ τό νερό

Η ενεργειακή κατανάλωση του οικιακού, ζεστού νερού (Domestic hot water DHW) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της κατανάλωσης ενέργειας στην
τουριστική διαμονή. Προκειμένου να μειώσετε τις καταναλώσεις σας, θα
πρέπει να διερευνήσετε αυτό το πρόβλημα!
Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

2.1: Τοποθετείτε πάντα τους μίκτες στην θέση του κρύου νερού
2.2: Ρυθμίστε την θερμοκρασία ζεστού νερού στους 60°C
2.3: Καταπολεμήστε τα άλατα
2.4: Ελέγξτε τον θερμοσίφωνα

2.1 Τοποθετείτε πάντα τους μίκτες στην θέση του κρύου νερού
Το ζεστό νερό μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα για να φτάσει στην βρύση. Αυτό εξαρτάται από τον
όγκο και το μήκος των σωληνώσεων της εγκατάστασης. Όταν οι μίκτες είναι σε θέση ζεστού ή
ανάμειξης, γίνεται χρήση του ζεστού νερού χωρίς στην πραγματικότητα να χρειάζεται πάντα. Το κρύο
νερό στους σωλήνες θα πρέπει να τραβηχτεί πριν φτάσει το ζεστό. Έχοντας τους μίκτες πάντα στην
θέση του κρύου νερού, αποφεύγετε τον κίνδυνο να τραβήξετε ζεστό νερό χωρίς να το χρειάζεστε.

2.2 Ρυθμίστε την θερμοκρασία ζεστού νερού στους 60°C
Πολύ συχνά, οι θερμοστάτες του ζεστού νερού είναι ρυθμισμένοι από τον κατασκευαστή σε
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους 60°C. Υψηλότερη θερμοκρασία επιφέρει αυξημένη κατανάλωση,
αυξάνει τον κίνδυνο εγκαύματος, και επιταχύνει την φθορά του εξοπλισμού. Ωστόσο, για
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υγειονομικούς λόγους, συνιστάται να μην χαμηλώνετε την θερμοκρασία κάτω από τους 60°C για την
αποφυγή ανάπτυξης μικροοργανισμών όπως οι λεγιονέλλα.

2.3 Καταπολεμήστε τα άλατα
Από την επίδραση μιας θερμικής πηγής, τα ασβεστολιθικά στοιχεία που περιέχονται στο νερό
σχηματίζουν ιζήματα που επικάθονται στις σωληνώσεις, και τα οποία ονομάζουμε “άλατα”. Σε
ορισμένες περιοχές όπου η περιεκτικότητα σε ασβεστολιθικά στοιχεία είναι υψηλή, αυτό το
φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει:
●

●

Μείωση της απόδοσης των συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού εξαιτίας των εναποθέσεων στις
ηλεκτρικές αντιστάσεις ή στους εναλλάκτες θερμότητας και αυξάνοντας έτσι την κατανάλωση
ενέργειας. Μην παραλείπετε να αδειάζετε και να καθαρίζετε τις συσκευές κάθε 2 με 3 χρόνια.
Βλάβη και δυσλειτουργία του εξοπλισμού και των μηχανημάτων με κίνδυνο την υπερθέρμανση
και φράξιμο των σωλήνων και των βρυσών.

2.4 Ελέγξτε τον θερμοσίφωνα
Για έναν τυπικό, καλά μονωμένο θερμοσίφωνα, η απώλεια θερμότητας από το κέλυφος είναι
σημαντική, και μπορεί να υπολογιστεί μέχρι το 30-50% της ετήσιας κατανάλωσης. Χρησιμοποιείται για
την διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερής σχεδόν όση ενέργεια χρειάζεται για την θέρμανση του
νερού που καταναλώνεται άμεσα.
Μερικές χρήσιμες λύσεις για να λάβετε υπόψη:
- τοποθετήστε επιπλέον μόνωση γύρω από τον θερμοσίφωνα
- τοποθετήστε τον σε ένα ζεστό μέρος
- όταν είναι εφικτό, μειώστε τα μήκη των σωληνώσεων και τοποθετήστε τον θερμοσίφωνα κοντά στο
σημείο χρήσης του ζεστού νερού

ECHO-Tourism – ΟΔΗΓΟΣ

10/43

Ενέργεια - 3

Ψύξη κα ι κα τάψυξη…
Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας είναι ένα θέμα συμπεριφοράς αλλά επίσης
και εξοπλισμού. Ο τρόπος που επιλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις συσκευές
ψύξης και κατάψυξης τροφίμων, μαγειρέματος ή φωτισμού επηρεάζει την
κατανάλωση ενέργειας. Συγκεκριμένες συνήθειες συντήρησης και πρακτικές
χρήσης μπορούν να επιμηκύνουν την ζωή και την αποδοτικότητα του
εξοπλισμού.

Πηγή: cryojetsystem-france.fr

Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

3.1: Καθαρίζετε τακτικά την σχάρα στο πίσω μέρος του ψυγείου
3.2: Να θυμάστε να ελέγχετε την ρύθμιση του εσωτερικού θερμοστάτη
3.3: Επιλέξτε μία συσκευή με κριτήριο την ενεργειακή της κατανάλωση
3.4: Ελέγχετε την στεγανότητα των σφραγισμάτων των συσκευών σας

3.1 Καθαρίζετε τακτικά την σχάρα στο πίσω μέρος του ψυγείου
Η θερμότητα του ψυγείου εξάγεται από την σχάρα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του. Εάν αυτή η
σχάρα είναι πολύ κοντά στον τοίχο ή εάν καλύπτεται από σκόνη, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
Η συσκευή σε αυτή την περίπτωση καταναλώνει περισσότερο ηλεκτρισμό. Επομένως, να θυμάστε να
καθαρίζετε την σχάρα τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και να αφήνετε τουλάχιστον απόσταση 5
εκατοστών από τον τοίχο ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας σωστά.
3.2 Να θυμάστε να ελέγχετε την ρύθμιση του εσωτερικού θερμοστάτη
Μία μεταβολή κατά 1°C σημαίνει οικονομία μέχρι 10%!
Τοποθετήστε ένα θερμόμετρο σε διάφορες θέσεις του ψυγείου
για να ελέγξετε τα επίπεδα θερμοκρασίας που επιτυγχάνονται.
Όταν ρυθμιστεί ο θερμοστάτης, μπορείτε να μεταβάλετε την
ρύθμιση ανάλογα με το πόσο γεμάτο είναι το ψυγείο.
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3.3 Επιλέξτε μία συσκευή με κριτήριο την ενεργειακή της κατανάλωση
Μία συσκευή ψύξης πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη
χρήση. Κατά την αγορά, μην επηρεάζεστε από τους πωλητές του
καταστήματος.
Επιλέξτε το προϊόν βάσει της ενεργειακής του απόδοσης. Για αυτό
μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες της ενεργειακής σήμανσης της
συσκευής. Προτιμήστε συσκευές κατηγορίας Α+ ή Α++. Σε αυτές τις
σημάνσεις αναφέρονται ενημερωτικά ενδεικτικά επίπεδα κατανάλωσης σε
kWh/έτος.

3.4 Ελέγχετε την στεγανότητα των σφραγισμάτων των συσκευών σας
Τα σφραγίσματα έχουν τον διπλό ρόλο να εξασφαλίζουν αεροστεγές σφράγισμα της συσκευής ώστε
να εξασφαλίζεται πως ο κρύος αέρας διατηρείται στο εσωτερικό, καθώς και να εξασφαλίζουν πως οι
θύρες είναι ασφαλισμένες.
Συμπτώματα όπως η γρήγορη εμφάνιση πάγου ή το αναποτελεσματικό κλείσιμο των θυρών αποτελούν
ενδείξεις πως τα σφραγίσματα είναι φθαρμένα. Για να ελέγξετε την κατάσταση των σφραγισμάτων,
τοποθετείστε ένα φύλλο χαρτί στην θύρα που θέλετε να δοκιμάσετε και κλείστε την. Αν το φύλλο χαρτί
μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία, τα σφραγίσματα θα πρέπει να αντικατασταθούν.
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Ενέργεια - 4

Φ ωτισμό ς
Η χρήση εξοπλισμού τεχνητού φωτισμού σε έναν χώρο συνδέεται με την
επιδίωξη ενός αποδεκτού επιπέδου άνεσης για τους χρήστες.
Η αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού, η σωστή χρήση και η συντήρηση για
την διατήρησή της σωστής λειτουργίας, είναι οι τρεις βασικές αρχές που
πρέπει να εφαρμόζονται για την μείωση της κατανάλωσης.
Για να μειωθεί η κατανάλωση που οφείλεται στον τεχνητό φωτισμό και για να
βελτιωθεί η οπτική άνεση των χρηστών, χρησιμοποιείστε στο έπακρο την
συνεισφορά του φυσικού φωτός με τον απλό τρόπο της χρήσης κατάλληλων
ανακλαστήρων.

Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

4.1: Συντηρείτε τους υαλοπίνακες τακτικά
4.2: Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ηλιακή προστασία
4.3: Βελτιστοποιήστε την εσωτερική διάταξη
4.4: Επιλέξτε φωτεινά χρώματα για τους τοίχους και τα έπιπλα
4.5: Χρησιμοποιείστε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και εξαρτήματα
4.6: Μάθετε πώς να επιλέγετε φωτιστικά κατάλληλα ανάλογα με το δωμάτιο
4.7: Πολλαπλασιάστε τις φωτεινές πηγές
4.8: Τοποθετήστε αισθητήρες για τον αυτοματισμό του εξωτερικού φωτισμού

4.1 Συντηρείτε τους υαλοπίνακες τακτικά
Ο τακτικός καθαρισμός των υαλοπινάκων αποτρέπει την σκόνη να συσσωρεύεται και να σκοτεινιάζει
το δωμάτιο καθώς εμποδίζει την διάχυση του ηλιακού φωτός.
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4.2 Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ηλιακή προστασία
Είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, τα συστήματα ηλιακής προστασίας μειώνουν την ποσότητα
της θερμότητας και του φωτός κατά την διάρκεια της ημέρας, και το αίσθημα του κρύου κατά την
νύχτα. Μπορεί να είναι κινητά, όπως παντζούρια και περσίδες, ή ενσωματωμένα στην κτιριακή δομή,
όπως πέργκολες και σκέπαστρα. Οι οικολογικές λύσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι συνεισφέρουν στην
καλαισθησία του κτηρίου. Τον Χειμώνα, ανοίξτε τις κουρτίνες, τις περσίδες και τα παντζούρια κατά
την διάρκεια της ημέρας.

4.3 Βελτιστοποιήστε την εσωτερική διάταξη
Για να μειώσετε την ανάγκη για φωτισμό, βελτιστοποιήστε τον προσανατολισμό και την οργάνωση των
χώρων σε ένα δωμάτιο, λαμβάνοντας υπόψη την θέση των υαλοπινάκων. Μία απλή λύση είναι να
προσαρμόζετε το ύψος των φωτιστικών στην χρήση των χώρων, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος και την
εργονομία των θέσεων εργασίας ή των φωτιζόμενων χώρων.
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4.4 Επιλέξτε φωτεινά χρώματα για τους τοίχους και τα έπιπλα
Το φως διαχέεται σε ένα δωμάτιο με την αντανάκλαση. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν το επίπεδο
της αντανάκλασης: το τελείωμα της βαφής (γυαλιστερό, ματ, κλπ.), το χρώμα της βαφής και η
θερμοκρασία του (θερμό ή ψυχρό λευκό). Προκειμένου να επωφεληθείτε από την ιδανική διαύγεια
στους χώρους, προτιμήστε:
● γυαλιστερές βαφές: αντανακλούν το φως, ενώ οι ματ βαφές δεν το αντανακλούν.
● φωτεινές βαφές: αντανακλούν και αυτές το φως, ενώ οι σκούρες το απορροφούν. Οπτικά,
τείνουν να μεγαλώνουν τον χώρο των δωματίων, ενώ τα σκούρα όχι. Επιπρόσθετα στην
εξοικονόμηση χρημάτων, κάνετε τους χώρους σας πιο ελκυστικούς, πιο άνετους, κλπ.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε ανακλαστικά αντικείμενα για να αυξήσετε την ευκρίνεια στους
χώρους: ανακλαστικές επιφάνειες όπως καθρέφτες, πέρα από την διακοσμητική τους πλευρά,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξουν την προοπτική του χώρου. Επιτρέπουν στο φως να
διαχέεται ευκολότερο μέσα στον χώρο, παρέχοντας διαύγεια και βάθος.
Αποφύγετε φωτιστικά συστήματα που αντανακλούν το φως στους τοίχους ή την οροφή. Είναι λιγότερο
αποτελεσματικά! Προτιμήστε φωτεινές κουρτίνες που αφήνουν το φως να τις διαπερνά ευκολότερα.
4.5 Χρησιμοποιείστε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και εξαρτήματα
Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, τα σποτάκια αλογόνου και περιορίστε τις αγορές των
συμπαγών λαμπτήρων φθορίου (CFL). Πλέον οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED καταναλώνουν 10 φορές
λιγότερη ενέργεια από τους παλιούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Η επένδυση για την αντικατάσταση
των παλαιών λαμπτήρων θα αποσβεστεί πολύ γρήγορα.

4.6 Μάθετε πώς να επιλέγετε κατάλληλα φωτιστικά ανάλογα με το δωμάτιο
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσης των προϊόντων
ενημερώνουν για τα βασικά χαρακτηριστικά επιλογής του καταλληλότερου φωτισμού για τις ανάγκες
σας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης:
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1: ηλεκτρική ισχύς του φωτιστικού (W)
2: ισοδύναμη ηλεκτρική ισχύς σε
λαμπτήρα τεχνολογίας πυρακτώσεως
3: ισχύς φωτεινότητας σε lumens (lm)
4: θερμοκρασία παραγόμενου φωτός
στον χώρο (K)
5: προσδόκιμες ώρες λειτουργίας
6: μέσος αριθμός κύκλων
ανάμματος/σβησίματος
7: ενεργειακή σήμανση: μέση
κατανάλωση για 1.000 ώρες
λειτουργίας (kWh)
8: χρόνος προθέρμανσης μέχρι την
πλήρη απόδοση
9, 10, 11, 12: Τεχνικά και φυσικά
χαρακτηριστικά του λαμπτήρα: διαστάσεις, στοιχεία, κλπ.

4.7 Πολλαπλασιάστε τις φωτεινές πηγές
Αντί να τοποθετείτε πολύ ισχυρούς λαμπτήρες για τον φωτισμό ενός μεγάλου χώρου, μπορείτε να
δοκιμάσετε
να
αυξήσετε
τον
αριθμό
των
τεχνητών
φωτεινών
πηγών, διαλέγοντας τους ενεργειακά πιο αποδοτικούς.
4.8 Τοποθετήστε αισθητήρες για τον αυτοματισμό του εξωτερικού φωτισμού
Οι αισθητήρες λυκόφωτος θα προσαρμόσουν αυτόματα το επίπεδο ενέργειας που απαιτείται για τον
φωτισμό των δωματίων ή των εξωτερικών χώρων σύμφωνα με το μετρημένο επίπεδο φωτός. Οι
ανιχνευτές κίνησης θα ενεργοποιήσουν αυτόματα τα φώτα αναγνωρίζοντας την κίνηση.
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ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα μείζον πρόβλημα για τον βιώσιμο τουρισμό.
Βιοδιασπώμενα απορρίμματα για τον κήπο, τροφικά και απορρίμματα κουζίνας από
εστιατόρια και μπαρ, γυάλινα και πλαστικά απορρίμματα, χαρτιά, συσκευές, έπιπλα και όλα
τα άλλα είδη στερεών απορριμμάτων, καθώς και τα υγρά απόβλητα, προκαλούν βλάβη στο
φυσικό περιβάλλον όταν οι όγκοι τους γίνονται δύσχρηστοι κατά την διαχείριση.
Αντιμετωπίζοντας τις εποχικές διακυμάνσεις των όγκων απορριμμάτων, οι κοινότητες έχουν
δυσκολίες στο να ρυθμίσουν τις πολιτικές και τις δυνατότητες διαχείρισης. Τα σκουπίδια
μολύνουν τα ποτάμια, τις θάλασσες και απειλούν τις τουριστικές δραστηριότητες καθαυτές.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να
ακολουθήσουμε την “ιεραρχία των απορριμμάτων” όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία:
• Αποτροπή: λιγότερη ή καλύτερη κατανάλωση για την μείωση παραγωγής
απορριμμάτων
• Προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση: η διαλογή των απορριμμάτων για την
επαναχρησιμοποίηση όσων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (για παράδειγμα τα
γυάλινα μπουκάλια)
• Ανακύκλωση των υλικών που μπορούν να γίνουν πρώτη ύλη για την παραγωγή νέων
αγαθών (π.χ., κομπόστ από βιοδιασπώμενα απορρίμματα)
• Άλλες ανακτήσεις: όπως η παραγωγή ενέργειας
• Διάθεση σε ΧΥΤΑ, μόνο εάν οι προηγούμενες τέσσερις λύσεις δεν μπορούν να
εφαρμοστούν
Επαγγελματίες και τουρίστες, όλοι μαζί μπορούμε να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε
αυτή την ιεράρχηση!

Απορρίμματα - 1 Α πο τρ οπή: μείωση ή βελτίωση της

κατανά λωσής μα ς για την μείωση
παραγωγής α πορ ριμμά των
Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

1.1 Προσδιορίστε τα απορρίμματα που προκαλούν οι δραστηριότητές σας
1.2 Μείωση της παραγωγής τροφικών απορριμμάτων
1.3 Σεβαστείτε τους γενικούς όρους χρήσης όπως περιγράφονται από τους
κατασκευαστές
1.4 Ελαχιστοποιήστε την χρήση αντικειμένων μιας χρήσης και επιλέξτε
πλενόμενα
1.5 υλικά
1.6 Επισκευάζοντας τα αγαθά
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1.1 Προσδιορίστε τα απορρίμματα που προκαλούν οι δραστηριότητές σας
Διενεργώντας μια τακτική καταγραφή των καταναλώσεών σας (προμήθειες, τρόφιμα, κλπ.) θα
προσδιορίσετε καλύτερα τις κατηγορίες απορριμμάτων που θα πρέπει να διαχειριστείτε και την
πιθανή μείωσή τους στην πηγή. Θα μπορέσετε επίσης να αυξήσετε την δυνατότητα της διαλογής και
της ανακύκλωσης.
1.2 Μείωση της παραγωγής τροφικών απορριμμάτων
Η εξοικονόμηση τροφίμων δεν αποτελεί μόνο ένα ηθικό
ζήτημα, αλλά και ένα περιβαλλοντικό. Ξενοδοχεία, εστιατόρια,
ξενώνες και άλλες τουριστικές εταιρείες που προτείνουν
τρόφιμα στους φιλοξενούμενούς τους μπορούν να
υιοθετήσουν καλές πρακτικές για την μείωση των τροφικών
απορριμμάτων που προέρχονται από: τις ετοιμασίες των
γευμάτων, τις επιστροφές στα πιάτα και τα αλλοιωμένα
τρόφιμα στην αποθήκευση.
●

●

●

●

Υπολογίζοντας τις βασικές προτιμήσεις των πελατών
σας, προσπαθήστε να αποφεύγετε τα πλεονάσματα, τις
επιστροφές στα πιάτα (υπερβολικές μερίδες) και τις
πλεονασματικές παροχές (γεύματα που δεν
σερβίρονται)
Προσπαθήστε να μειώσετε τα τροφικά απορρίμματα
στην εστίαση και περιορίστε τα μπουφέ και τα
υπολείμματα
Σκεφτείτε να μειώσετε το μέγεθος των μενού σας και
των
προσφερόμενων
πιάτων
της
ημέρας
χρησιμοποιώντας εποχικά προϊόντα. Αυτό εκλαμβάνεται από τους πελάτες σαν εγγύηση για
την ποιότητα
Ευαισθητοποιήστε τους υπαλλήλους σας: θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν στους
πελάτες την συνολική προσέγγιση και γιατί ο αριθμός των “κατά παραγγελία” πιάτων είναι
περιορισμένος.

1.3 Σεβαστείτε τους γενικούς όρους χρήσης όπως περιγράφονται από τους κατασκευαστές

Όταν χρησιμοποιείτε ένα καινούργιο προϊόν
για πρώτη φορά, να θυμάστε να ανατρέχετε
στους όρους εγγύησης και οδηγίες χρήσης που
παρέχονται από τον κατασκευαστή. Αυτές οι
πληροφορίες μπορεί να παρέχονται με
διάφορους τρόπους: οδηγίες χρήσης, ετικέτες
ενδυμάτων, οδηγίες συναρμολόγησης, κλπ.
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τα
διαδικτυακά φόρουμ FAQ (συχνές ερωτήσεις),
διαθέσιμα από ενώσεις και κατασκευαστές για
να συμβουλευτείτε για τις προφυλάξεις που
πρέπει να πάρετε κατά την χρήση των
συσκευών. Οι οδηγίες μπορούν να κατέβουν στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους των
κατασκευαστών εάν δεν βρίσκονται αλλού. Ζητήστε συμβουλές από επαγγελματίες ή κατασκευαστές
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αν είναι απαραίτητο. Αυτές οι προφυλάξεις μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε σφάλματα στον
χειρισμό τα οποία βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα θα καταλήξουν να βλάψουν την συσκευή.
1.4 Ελαχιστοποιήστε την χρήση αντικειμένων μιας χρήσης και επιλέξτε πλενόμενα υλικά
Το 2019 τέθηκε σε ισχύ Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πλαστικά μιας χρήσης και οι χώρες μέλη πρέπει να
καταργήσουν τα πλαστικά μιας χρήσης που αναφέρονται στον κατάλογο
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en).
Οι καφετέριες, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία πρέπει να σταματήσουν την χρήση πιάτων,
καλαμακίων, δοχείων τροφίμων και υγρών από πολυστυρένιο, κλπ., και να στραφούν προς κύπελλα
και καλαμάκια από μπαμπού, κυτταρίνη και άλλα βιοδιασπώμενα υλικά. Μερικές χώρες αποφάσισαν
να πάνε ακόμα παραπέρα (π.χ. ένας Γαλλικός νόμος του 2020 απαγόρευσε επίσης τις συσκευασίες
φρούτων και λαχανικών, τα πλαστικά φακελάκια τσαγιού, και άλλα).
Τα μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα με πλενόμενα σκεύη
πολλαπλών χρήσεων. Τα τραπεζομάντηλα και οι πετσέτες μπορεί επίσης να είναι
επαναχρησιμοποιήσιμα. Αυτό απαιτεί καμιά φορά την αναθεώρηση του υφιστάμενου πρότυπου
οργάνωσης και διαχείρισης. Μετά από μία περίοδο προσαρμογής, όλες οι λύσεις μιας χρήσης θα
φαίνονται εξίσου περιοριστικές. Αν χρησιμοποιείτε εταιρεία παροχής γευμάτων, προμηθευτή ή
υπηρεσία ενοικιάσεων, βεβαιωθείτε πως δεν χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης.

1.5 Επισκευάζοντας τα αγαθά
Πριν πετάξετε το πλυντήριο ή τον υπολογιστή σας, διερευνήστε την πιθανότητα να επισκευάζεται.
Συχνά το ξεχνάμε, αλλά κάποια επαγγέλματα εστιάζουν στην επισκευή καθημερινών συσκευών. Όταν
ένα αντικείμενό μας χαλάσει, μην διστάσετε να επισκεφτείτε τον τοπικό υποδηματοποιό, την
μοδίστρα ή τον επιπλοποιό.
Το repair café (καφέ επισκευών) αποτελεί μια ελκυστική πρωτοβουλία η οποία προτείνει στους
ανθρώπους να βοηθήσουν στην επισκευή των αγαθών και του εξοπλισμού τους. Ορισμένοι
επαγγελματίες παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες εποπτείας και καθοδηγούν τις επισκευές
εκπαιδεύοντάς σας να κάνετε το καλύτερο από μόνος σας (δείτε στην Ελλάδα:
https://www.repaircafe.org/en/visit/).
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Απορρίμματα 2

Β ελτισ το ποιώντα ς την δια λογή κα ι την
μετα φορ ά των α πορ ριμμά των σ την
α να κύκλωση
Η ανακύκλωση αποτελεί μία από τις καλύτερες λύσεις για την μείωση και την
ανάκτηση των απορριμμάτων. Επιτρέπει την ανάκτηση των υλικών και
αποφεύγει την χρήση νέων πόρων.

Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

2.1 Μάθετε σχετικά με τις οδηγίες διαλογής
2.2 Χρησιμοποιήστε ή εγκαταστήστε κατάλληλους κάδους
2.3 Τοποθετήστε ενημερωτικό υλικό με τις οδηγίες διαλογής κοντά στους
κάδους διαλογής
2.4 Οργανικά απορρίμματα
2.5 Εμπορεύεστε αγαθά; Μην τα περιτυλίγετε
2.6 Εμπορεύεστε αγαθά; Εγκαταστήστε ένα σύστημα συλλογής με κατάθεση
2.7 Προωθήστε την χρήση προσωπικών δοχείων
2.8 Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής για…

2.1 Μάθετε σχετικά με τις οδηγίες διαλογής
Για να αποφεύγονται τυχόν αστοχίες, θυμηθείτε να ανατρέξετε στα πληροφοριακά λογότυπα που τις
περισσότερες φορές είναι τοποθετημένα στο πίσω μέρος της συσκευασίας των προϊόντων.
Το λογότυπο Triman
Το προϊόν ή η συσκευασία πρέπει να κατανεμηθεί από το σπίτι
ή να εναποτεθεί σε συγκεκριμένο σημείο διαλογής για
ανακύκλωση.
Ο διαγραμμένος κάδος
Το προϊόν συλλέγεται χωριστά. Μπορεί να επιστραφεί στο
κατάστημα ή στο κέντρο συγκομιδής απορριμμάτων και όχι να
πεταχτεί με τα κοινά απορρίμματα.
Ο κύκλος Möbius
Προϊόντα ή συσκευασίες με τον άδειο κύκλο Möbius είναι
ανακυκλώσιμα! Όταν μέσα στο σχήμα αναφέρεται ένας
αριθμός, υποδεικνύει το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού
που βρίσκεται στο προϊόν. Στο παράδειγμα, το προϊόν ή η
συσκευασία περιέχει 65% ανακυκλωμένων υλικών αλλά δεν
είναι απαραίτητα ανακυκλώσιμο.
Η πράσινη βούλα Green Dot
Σημειώστε πως η Green Dot δεν σηματοδοτεί πως το προϊόν
είναι ανακυκλώσιμο. Εμφανίζεται στο 95% των συσκευασιών
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και απλά βεβαιώνει πως η εταιρεία υποστηρίζει οικονομικά το
εθνικό πρόγραμμα ανάκτησης συσκευασιών κατ’ οίκον.

Σήμερα, μόνο μπουκάλια και φιάλες (PET and PE-HD)
ανακυκλώνονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Μπουκάλια για τροφικά προϊόντα (ποτά, έλαια), είδη υγιεινής
(απορρυπαντικά πιάτων, καθαριστικά) ή προϊόντα φροντίδας
(σαμπουάν, αφρόλουτρα).

2.2 Χρησιμοποιείστε ή εγκαταστήστε κατάλληλους κάδους
Οργανωθείτε ώστε οι κάδοι διαλογής να είναι πάντα εύκαιροι. Αυτοί οι κάδοι πρέπει να παρέχονται σε
επαρκείς ποσότητες και να βρίσκονται τοποθετημένοι σε λειτουργικές θέσεις κοντά στις θέσεις
παραγωγής απορριμμάτων. Οι όγκοι τους πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες.
2.3 Τοποθετήστε ενημερωτικό υλικό με τις οδηγίες διαλογής κοντά στους κάδους διαλογής
Αυτό θα επιτρέψει στον καθένα, επισκέπτες και προσωπικό, να μην διστάζει να κάνει την σωστή κίνηση
όταν βρεθεί μπροστά στους κάδους συλλογής.

2.4 Οργανικά απορρίμματα
Σκεφτείτε να διαχωρίζετε τα οργανικά απορρίμματα από το μαγείρεμα, την εστίαση ή την κηπουρική.
Και προσπαθήστε να εξασφαλίζετε την επεξεργασία τους μέσω του τοπικού προγράμματος
κομποστοποίησης εφόσον υφίσταται.
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2.5 Εμπορεύεστε αγαθά; Μην τα περιτυλίγετε

Οι συσκευασίες, είτε είναι ανακυκλώσιμες είτε όχι, αποτελούν
σημαντική πηγή απορριμμάτων. Προσπαθήστε να μην προτείνετε
συστηματικά πλαστικές σακούλες στους επισκέπτες και να πουλάτε
(ή να προσφέρετε) επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες ή τσάντες.
Όταν εκτυπώνονται με το λογότυπο και τη διεύθυνση ή τον ιστότοπό
σας, μπορούν να λειτουργήσουν και σαν διαφήμιση.

2.6 Εμπορεύεστε αγαθά; Εγκαταστήστε ένα σύστημα συλλογής με κατάθεση
Το σύστημα συλλογής με κατάθεση συνίσταται στην συσκευασία των προϊόντων σε
επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες έναντι καταβολής ενός ποσού που επιστρέφεται στους πελάτες
όταν επιστρέψουν την συσκευασία. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα "τοπικό σύστημα συλλογής με
κατάθεση" πουλώντας τοπικά προϊόντα σε επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες (γυάλινα βάζα,
μπουκάλια, τσάντες, κλπ.) τις οποίες ο πελάτης θα μπορεί να σας επιστρέψει στο τέλος της παραμονής
του. Η συλλογή με κατάθεση έχει το πλεονέκτημα της δημιουργίας μιας σχέσης, ενθαρρύνοντας τον
πελάτη να έρθει ξανά!

2.7 Προωθήστε την χρήση προσωπικών δοχείων
Οι Ελληνικές παραλίες είναι γεμάτες με πλαστικά κύπελλα καφέ… Οι επαγγελματίες που πουλάνε ποτά
θα πρέπει να ενθαρρύνουν την χρήση προσωπικών δοχείων. Μπορείτε να βοηθήσετε τους τουρίστες
που θα φέρουν τα προσωπικά τους δοχεία, παρέχοντας κίνητρα όπως ένα σύστημα αφοσίωσης,
έκπτωσης ή πόντους- δώρο. Για παράδειγμα, ορισμένα καταστήματα προσφέρονται να μειώσουν την
τιμή του καφέ όταν ο πελάτης φέρνει την δική του κούπα!

2.8 Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής για…
Γιατί να πετάμε τα πράγματα που δεν χρειαζόμαστε άλλο;
Προσφέροντάς τα μπορεί να βοηθήσουμε κάποιον που τα χρειάζεται
ή να ενισχύσουμε πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας που
προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση και την απασχόληση.
Ποιές είναι οι εναλλακτικές για να πουλήσουμε ή να χαρίσουμε;
●
●
●

●

Ιστότοποι: Αυξάνονται συνέχεια και χρησιμοποιούνται από
ιδιώτες και επαγγελματίες
Καταστήματα μεταχειρισμένων, όπως συσκευών, κλπ.
Φιλανθρωπικές και τοπικές ενώσεις, επιχειρήσεις κοινωνικής
οικονομίας όπως “Thrift or charity shop” οι οποίες συλλέγουν
αντικείμενα, αποκαθιστούν την χρησιμότητά τους και τους
δίνουν μια δεύτερη ζωή (δείτε: https://thriftstore.gr/ )
Επίσης υπολογίστε τα σχολεία, παιδικούς σταθμούς, βιβλιοθήκες παιχνιδιών, βιβλιοθήκες, κέντρα
ψυχαγωγίας, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλπ.
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ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ο τουρισμός είναι ένας οικονομικός τομέας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το νερό. Τα καθαρά
νερά αποτελούν εξίσου πόλο έλξης των τουριστών όσο και προϋπόθεση για την υλοποίηση των
τουριστικών δραστηριοτήτων. Δυστυχώς, η κατανάλωση νερού από τους τουρίστες είναι υψηλότερη από
αυτή των κατοίκων. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό στατιστικής, Eurostat, ένας Ευρωπαίος
τουρίστας καταναλώνει περίπου 300 λίτρα νερό την ημέρα σε σύγκριση με έναν Ευρωπαίο κάτοικο ο
οποίος καταναλώνει 100-200 λίτρα την ημέρα, με μέσο όρο περίπου 150 λίτρα (Eurostat, 2011). Υπάρχουν
αρκετοί λόγοι για την αυξημένη κατανάλωση νερού από τους τουρίστες στις επιχειρήσεις φιλοξενίας,
συμπεριλαμβανομένων την άρδευση του περιβάλλοντος, την καθημερινή καθαριότητα των δωματίων,
τις καθημερινές πλύσεις των κλινοσκεπασμάτων, την συντήρηση των δεξαμενών κολύμβησης, τις
εντατικές δραστηριότητες στην εστίαση, και μία “απολαυστική προσέγγιση” στο ντους και το μπάνιο.
Αυτό το θέμα είναι μεγάλης σημασίας στην Ελλάδα, όπου πολλά νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα λειψυδρίας και εισάγουν νερό για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των κατοίκων και των
καλλιεργειών.
Η διαφύλαξη των υδάτινων πόρων από τον τουριστικό τομέα απαιτεί προσπάθεια από όλους τους
συντελεστές στον τουρισμό. Οι λύσεις εστιάζονται στην εξοικονόμηση νερού, στην τακτική συντήρηση
των υποδομών και στην επαναχρησιμοποίηση του φιλτραρισμένου νερού.
Δείτε: Kourtis I. et al. (2019) Sustainable Water Resources Management in Small Greek Islands under
Changing Climate https://www.mdpi.com/2073-4441/11/8/1694/htm

Ύδατα - 1

Εξο ικο νόμηση νερού
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Καθένας θα πρέπει να γνωρίζει πως το νερό που χρησιμοποιούμε προέρχεται από
ταμιευτήρες που ανήκουν στο σύνολο της ανθρωπότητας. Στον ανεπτυγμένο κόσμο,
ειδικά στις αστικές περιοχές, η κατανάλωση νερού αυξάνεται τάχιστα εξαιτίας της
αύξησης του πληθυσμού και των αλλαγών στον τρόπο ζωής. Ωστόσο, πρέπει να
έχουμε κατά νου πως δεν μπορεί ολόκληρη η ανθρωπότητα να καταναλώνει
περισσότερο νερό από όσο ανανεώνεται στον ετήσιο κύκλο του νερού. Η άλογη και
σπάταλη συμπεριφορά μας προς το νερό μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ίδια
την ύπαρξη κάποιων άλλων όντων.
Προτεινόμενες
πρακτικές
φιλικές προς το
περιβάλλον

1.1. Καταγράφετε την κατανάλωσή σας
1.2. Περιορίστε την χρήση του πλυντηρίου (πετσέτες και κλινοσκεπάσματα) όταν
είναι δυνατόν
1.3. Ενημερώστε τους φιλοξενούμενους για την μέθοδο παροχής και για την ανάγκη
εκλογικευμένης κατανάλωσης στον προορισμό
1.4. Εξοπλίστε τις εγκαταστάσεις με τεχνικά μέσα εξοικονόμησης νερού
1.5. Συλλέγετε τα όμβρια ύδατα
1.6. Επιλέξτε για τον κήπο σας τοπικά φυτά που αντέχουν στην ξηρασία

1.1 Καταγράφετε την κατανάλωσή σας
Κάθε τρεις μήνες (μαζί με τον λογαριασμό του νερού), θα
πρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε τα δεδομένα
της κατανάλωσης νερού. Είναι ένας τρόπος να
καταγράφετε την βελτίωσή σας και επίσης να εντοπίζετε
τυχόν διαρροές. Εάν παρατηρήσετε ξαφνική αύξηση της
κατανάλωσης, επιθεωρήστε τις σωληνώσεις και τις
συνδέσεις για τυχόν διαρροές (καζανάκια, βρύσες,
αυτόματα ποτιστικά, κλπ.)!

1.2 Περιορίστε την χρήση του πλυντηρίου (πετσέτες και κλινοσκεπάσματα) όταν είναι δυνατόν
Στις τουριστικές εγκαταστάσεις, οι τουρίστες συνήθως λαμβάνουν ένα σετ πετσετών για καθημερινή χρήση.
Οι φιλοξενούμενοι συνήθως δεν χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις πετσέτες την ίδια ημέρα.
Αφήστε ένα σημείωμα στο δωμάτιο ζητώντας από τους πελάτες σας να κάνουν λογική χρήση του νερού και
να ξεχωρίζουν προσεκτικά τις καθαρές, αχρησιμοποίητες πετσέτες από αυτές που προορίζονται για
πλύσιμο. Προσπαθήστε να μην τους κάνετε να νιώσουν ένοχοι με αυτόν τον τρόπο (π.χ. “σώστε τον
πλανήτη, είναι επιλογή σας”, κλπ.), οι πελάτες μπορεί να σκεφτούν πως χρησιμοποιείτε το περιβάλλον για
να κερδοφορήσετε και θα γίνουν σκεπτικοί απέναντι στα περιβαλλοντικά κίνητρα του ξενοδοχείου σας.
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Φωτογραφία: Andrew Marlow

1.3 Ενημερώστε τους φιλοξενούμενους για την μέθοδο παροχής και για την ανάγκη εκλογικευμένης
κατανάλωσης στον προορισμό
Οι τουρίστες δεν παρατηρούν τα προβλήματα στην τοπική παροχή νερού, ικανοποιώντας απερίσκεπτα τις
ανάγκες τους σε όποιο μέρος επισκέπτονται και μέσω των υπηρεσιών που έχουν πληρώσει. Δεν
αντιλαμβάνονται πως η κάλυψη των αναγκών του τουρισμού σε νερό συχνά προκαλεί ζημιά στην κοινότητα,
και επομένως στους ίδιους τους τουρίστες καθώς γίνονται και αυτοί μέλη της με την άφιξή τους.
Η γνωριμία του φιλοξενούμενου με τον προορισμό και η σύνδεσή του με αυτόν είναι μία από τις βασικές
ευθύνες του οικοδεσπότη. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των
υδάτινων πόρων στον τουρισμό.
Προετοιμάστε σύντομη πληροφόρηση για τους φιλοξενούμενους σχετικά με το πώς προμηθεύεται νερό η
περιοχή και ποιά προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Οι φιλοξενούμενοι είναι πιθανόν
να συνδεθούν με τον προορισμό και τους κατοίκους και να συμμετέχουν στην ορθολογική κατανάλωση
νερού.

1.4 Εξοπλίστε τις εγκαταστάσεις με τεχνικά μέσα εξοικονόμησης νερού
● Χρησιμοποιήστε συσκευές εξοικονόμησης νερού όποτε είναι δυνατόν (π.χ. καζανάκια διπλής ροής με
όχι πάνω από 6 λίτρα ανά πάτημα, βρύσες ελεγχόμενης ροής για την μείωση της κατανάλωσης)
● Ελέγξτε την απόδοση του εξοπλισμού και τις διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας
● Επιλέξτε συσκευές που εξοικονομούν νερό (π.χ. πλυντήρια πιάτων υδατικής απόδοσης -κατηγορία
Α+++)
● Συντηρείτε τακτικά τις εγκαταστάσεις παροχής νερού, τις συσκευές και το σύνολο της υποδομής
προκειμένου να αποτρέπετε τις απώλειες νερού
● Εάν έχετε πισίνα, σκεπάστε την όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε την εξάτμιση.
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1.5 Συλλέγετε τα όμβρια ύδατα
Τα συστήματα συλλογής ομβρίων μεταφέρουν το νερό της βροχής σε δεξαμενές. Τα συστήματα απορροής
μπορούν να τοποθετηθούν στις στέγες και σε κάθε στεγανή επιφάνεια. Εάν μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα
τέτοιο σύστημα ανακύκλωσης των ομβρίων ή να τοποθετήσετε δεξαμενές συλλογής, θα είστε σε θέση να
χρησιμοποιήσετε το βρόχινο νερό με διάφορους τρόπους στις εγκαταστάσεις σας (σε μή πόσιμες χρήσεις
φυσικά): καζανάκια, άρδευση των κήπων, κλπ.
Δείτε το παράδειγμα στο νησί Λειψοί “Model Rainwater Harvesting solution in the Greek island of Lipsi”
https://www.youtube.com/watch?v=wqKL0d-7Dp4
Δείτε επίσης το Global Water Partnership – Mediterranean https://www.gwp.org/en/NCWR/ncwrprogramme/NCWR-Programme-Mediterranean/Programme-in-Greece/

1.6 Επιλέξτε για τον κήπο σας τοπικά φυτά που αντέχουν στην ξηρασία
Τα τοπικά φυτά είναι κατά κύριο λόγο προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Επομένως, χρειάζονται λίγο
ή και καθόλου πότισμα. Επιλέξτε είδη όπως οι ελιές ή οι καστανιές, παχύφυτα όπως κάκτοι, αλόη,
κρασούλα, τα οποία ευδοκιμούν σχεδόν σε συνθήκες ξηρασίας, και χρειάζονται ελάχιστο πότισμα από την
στιγμή που θα τα τοποθετήσετε.

Φωτογραφία: Victoria Chen
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Περίπου το 75% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη προέρχεται από τις
μετακινήσεις επιβατών. Τα προβλήματα και η μόλυνση που συνδέονται με την χρήση του αυτοκινήτου
γίνονται όλο και πιο ορατά, και έτσι πολλές ευρωπαϊκές πόλεις υιοθετούν βιώσιμα σχέδια κινητικότητας
για να μειώσουν την συμφόρηση στο κέντρο τους και στις κεντρικές αρτηρίες. Το καλοκαίρι, η εισροή των
τουριστών εντείνει το πρόβλημα. Βελτιώνοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα αυτοκίνητα και
ενθαρρύνοντας εναλλακτικά μέσα μετακίνησης αποτελεί έναν τρόπο να μειωθεί η μόλυνση της
ατμόσφαιρας και η ηχορύπανση, καθώς και η ποιότητα ζωής στην περιοχή.
Επιπρόσθετα, μπορούμε να συνεισφέρουμε στην μείωση και άλλων εκπομπών που προέρχονται από την
μεταφορά εμπορευμάτων για την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών.

Κινητικότητα -1 Προ ωθήσ τε την ενα λ λακτική μετα κίνηση!

Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

1.1. Προωθήστε τις δημόσιες συγκοινωνίες!
1.2. Προωθήστε το ποδήλατο!
1.3. Παρέχετε υπηρεσίες ενοικιαζόμενων και self-service ποδηλάτων
1.4 Προωθήστε τις τοπικές υποδομές ποδηλασίας
1.5 Ενημερώστε συνεργάτες και πελάτες για να ενταχθούν στην προσέγγισή σας

1.1 Προωθήστε τις δημόσιες συγκοινωνίες!
Σαν επαγγελματίας στον τουρισμό, είναι καλό να έχετε σαφή και ακριβή πληροφόρηση για τις δημόσιες
συγκοινωνίες και για τις διάφορες τοπικές προτάσεις και υπηρεσίες για βιώσιμες μετακινήσεις. Επίσης,
σκεφτείτε να παρέχετε στους πελάτες σας χάρτες για την πρόσβαση. Μπορείτε να παρέχετε αυτές τις
πληροφορίες στους τουρίστες κατά την άφιξή τους ή και πιο πριν, όταν κάνουν την κράτηση.
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1.2 Προωθήστε το ποδήλατο!
Όλο και περισσότερες υποδομές σχεδιάζονται για την ενθάρρυνση της διάδοσης της ποδηλασίας στην
πόλη αλλά και στην εξοχή. Αναρίθμητες πρωτοβουλίες είναι ήδη σε λειτουργία στην Ευρώπη στις
οποίες μπορείτε να συμμετέχετε.
Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να προωθήσετε το ποδήλατο στους επισκέπτες σας αλλά… υπό όρους!
●

Προκειμένου να είναι οι πελάτες σας ασφαλείς στον δρόμο, θα πρέπει να αναζητήσετε τους
ποδηλατόδρομους και να παρέχετε τους σχετικούς χάρτες.

●

Παρέχετε χώρους στάθμευσης και αποθήκευσης

Παρέχοντας δωρεάν, σκεπαζόμενους χώρους στάθμευσης για χρήστες ποδηλάτων και σκούτερ κάνετε
τις περιηγήσεις τους ασφαλέστερες και ευκολότερες. Χώροι αποθήκευσης όπως σχάρες κλειδώματος ή
κλειστά γκαράζ μπορούν να προσφέρονται δωρεάν.
●

Διανείμετε κιτ ασφαλείας

Παρέχετε στους υπαλλήλους και τους πελάτες αέρα, εξοπλισμό ασφαλείας (κράνη, κίτρινα γιλέκα, κλπ.)
και υποστήριξη για τις βλάβες, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό ξανά,
καθώς και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα ποδήλατα άμεσα στην περίπτωση που έχουν ξεχάσει
τον εξοπλισμό τους στο σπίτι.
●

Προσφέρετε δωρεάν υπηρεσία συντήρησης του ποδηλάτου του πελάτη

Εάν δεν είστε σε θέση να παρέχετε τέτοιου είδους υπηρεσίες, είναι εφικτό να επικοινωνήσετε με ενώσεις
ή επαγγελματίες για να προγραμματίσετε εργαστήρια επισκευών ή συνεδρίες καθοδήγησης “για να
ξανανεβείτε στην σέλα”. Μπορείτε να αναφέρετε αυτούς τους οργανισμούς και να προωθήσετε τα
στοιχεία τους στους τουρίστες κατά την άφιξή τους.
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1.3 Παρέχετε υπηρεσίες ενοικιαζόμενων και self-service ποδηλάτων
Το self-service έχει το πλεονέκτημα να κάνει τους χρήστες πιο αυτόνομους προωθώντας έτσι την χρήση
της υπηρεσίας. Η χρήση της υπηρεσίας μπορεί να γίνεται με την ημέρα, την εβδομάδα, κτλ. ή να
παρέχεται δωρεάν ως μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης υπηρεσίας.
Προκειμένου να μην αποθαρρυνθούν οι πελάτες σας εξαιτίας μιας κακής εμπειρίας στον δρόμο,
βεβαιωθείτε πως μπορούν να επιλέξουν το ποδήλατο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους και στην
τοπική γεωγραφία (ποδήλατα mountain, κούρσες, ταξιδιωτικά, ηλεκτρικά).

1.4 Προωθήστε τις τοπικές υποδομές ποδηλασίας
Εάν δεν διαθέτετε ο ίδιος ποδήλατα στους πελάτες σας, μπορείτε να δοκιμάσετε τοπικούς ενοικιαστές
που ασκούν καλές πρακτικές (ασφάλεια, συντήρηση, πληροφορίες, κλπ.) όπου θα παραπέμψετε τους
πελάτες σας.

1.5 Ενημερώστε συνεργάτες και πελάτες για να ενταχθούν στην προσέγγισή σας
Στόχος είναι να εξασφαλίσετε πως η προσέγγιση θα ακολουθηθεί από έναν αυξανόμενο αριθμό
ανθρώπων. Καλέστε και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής να ακολουθήσουν την προσέγγισή σας
προσφέροντας συστάσεις για από κοινού επενδύσεις και συνεργασίες. Ενημερώστε τους πελάτες σας
προφορικά κατά την άφιξη ή/και με φυλλάδια και αφίσες. Για να προχωρούν τα πράγματα χρειάζεται
πληροφόρηση και επικοινωνία!
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Κινητικότητα -2 Συν τηρ ήσ τε τον σ τόλο οχημάτων σα ς

Η συντήρηση του εξοπλισμού σας είναι ένας απλός και λογικός τρόπος για να
απολαμβάνετε την χρήση του για μεγαλύτερο διάστημα παρατείνοντας την
προσδόκιμη ηλικία του και μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές.
Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

2.1: Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών
2.2: Αλλάζετε και καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα των οχημάτων σας

2.1 Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών
Η χαμηλή πίεση στα ελαστικά αυξάνει την
κατανάλωση καυσίμου για την ίδια απόσταση που θα
διανύσετε. Προκειμένου να μειώσετε την φθορά και
να αυξήσετε την πρόσφυση στο οδόστρωμα, θα
πρέπει να επιλέξετε τον σωστό τύπο ελαστικών
ανάλογα με την εποχή. Να θυμάστε να ελέγχετε τους
δείκτες φθοράς των ελαστικών σας.

2.2 Αλλάζετε και καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα των οχημάτων σας
Διάφοροι τύποι φίλτρων βρίσκονται εγκατεστημένοι σε ένα όχημα για την μείωση των εκπομπών
καυσαερίων στην ατμόσφαιρα και την απόφραξη των συστημάτων:
Διαφορετικοί τύποι φίλτρων εγκαθίστανται στο όχημα για τη μείωση της εκπομπής ρύπων στην
ατμόσφαιρα και την απόφραξη του εξοπλισμού:
●

το φίλτρο σωματιδίων

●

το φίλτρο καμπίνας

●

το φίλτρο αέρα

●

το φίλτρο λαδιού

● το φίλτρο καυσίμου
Θυμηθείτε να τα αντικαθιστάτε τακτικά ή μαζί με την αλλαγή λαδιών για τα οχήματα
βενζίνης/πετρελαίου.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ως μέρος της τοπικής ταυτότητας και ιστορίας, η διατροφή παίζει έναν προφανώς σημαντικό ρόλο στην
τουριστική εμπειρία. Οι τουρίστες γίνονται όλο και περισσότερο “εμπειριστές” έτοιμοι να μάθουν και
να βιώσουν την τοπική πραγματικότητα. Η γευσιγνωσία τροφών και ποτών αποτελεί μέρος αυτών των
εμπειριών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες στον τουρισμό πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν και να
σχεδιάζουν νέες δραστηριότητες, περιλαμβάνοντας, για παράδειγμα ,επισκέψεις σε τοπικούς
παραγωγούς και διαμονή σε αγροτουριστικές φάρμες, εργαστήρια μαγειρικής ή συνεδρίες
γευσιγνωσίας τοπικών φαγητών.
Μια τέτοια προσέγγιση συνεισφέρει στην εξασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής ευμάρειας μιας
περιοχής και ειδικά στους μικρούς προορισμούς (αστικούς ή επαρχιακούς) οι οποίοι επενδύουν κυρίως
στον τουρισμό για την επιβίωσή τους. Είναι επομένως ένας καλός τρόπος για να αναζωογονηθούν τα
τοπικά έθιμα και να ανακαλυφθεί η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, μέσω της τέχνης της
γαστρονομίας και των παραδόσεών της. Συνεισφέρει επίσης στην Ευρωπαϊκή στρατηγική “από την
φάρμα στο πιάτο σας”.
Δείτε επίσης: https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

Διατροφή

Β ιωσιμό τητα κα ι φυσική προέλευση των
προ ϊόν των
Ο τουρισμός θα πρέπει να προσεγγίσει μια πιο φυσική διάσταση, η οποία
μπορεί να ενθαρρύνει την συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς στην
ανεύρεση πρώτων υλών, για συγκεκριμένα φαγητά, ενθαρρύνοντας έτσι την
επανεκκίνηση της τοπικής παραγωγής σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
περιορισμούς και τις παραγωγικές δυνατότητες των συγκεκριμένων περιοχών.
Η ίδια ευαισθησία και προσοχή προς την περιοχή πρέπει να αναπτύσσεται και
μεταξύ των τουριστών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες μπορούν να
προωθούν την τοπικότητα και να μεταφέρουν αυτή την ευαισθησία και το
ενδιαφέρον για τοπικά παραγόμενα τρόφιμα και αγαθά, στους
φιλοξενούμενούς τους.
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Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον

1.1 Αγοράζετε τοπικά. Υποστηρίξτε την τοπική παραγωγή και κατανάλωση
τροφίμων
1.2 Συνεισφέρετε στον γαστρονομικό τουρισμό
1.3 Μειώστε τα τροφικά απορρίμματα και υπολείμματα γευμάτων
1.4 Μειώστε τις συσκευασίες τροφίμων

1.1 Αγοράζετε τοπικά. Υποστηρίξτε την τοπική παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων
Αγοράζοντας τρόφιμα από τοπικούς παραγωγούς είναι ένας τρόπος για:
●
●

να έχετε περισσότερες δυνατότητες να προσφέρετε στους επισκέπτες σας τα αυθεντικά και
υψηλής ποιότητας γεύματα που προσδοκούν,
να ενθαρρύνετε τις μικρές αλυσίδες τροφίμων και, επομένως, να ελαχιστοποιείτε τις μεταφορές
και τα κόστη τους και να αυξάνετε τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από τις αγορές σας.

Μπορείτε επίσης να προτιμάτε παραγωγούς που υιοθετούν πρακτικές φιλικές για το περιβάλλον ή
παρέχουν βιολογικά τρόφιμα, και να προβάλετε αυτές τις προσπάθειες στο μάρκετινγκ.
Για να εξασφαλίσετε την προμήθεια των εποχικών τοπικών τροφίμων, μπορείτε να έχετε συνάψει
συμφωνίες με τους τοπικούς παραγωγούς. Αυτό το είδος συμφωνίας μπορεί να βοηθήσει στην
καλύτερη διαχείριση της αυξημένης ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο για τοπικά προϊόντα και την
μειωμένη ζήτηση στις υπόλοιπες περιόδους.

1.2 Συνεισφέρετε στον γαστρονομικό τουρισμό
Οι τουριστικές υπηρεσίες που ενισχύουν τους τοπικούς πόρους όπως την γαστρονομική κληρονομιά, δεν
ενδυναμώνουν μόνο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα αλλά επίσης την κοινωνικο-οικονομική
συνεισφορά από τον τουρισμό. Επομένως, η νέα προτεραιότητα για τους επαγγελματίες του τουρισμού
μπορεί να είναι όχι μόνο η ικανοποίηση του πελάτη/τουρίστα αλλά επίσης η δέσμευση στον βιώσιμο
τουρισμό, προωθώντας την τουριστική εμπειρία τοπικά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:
●

●

Ανάπτυξη διαδρομών και επισκέψεων για την γνωριμία της τοπικής γαστρονομίας, από τον
παραγωγό στο πιάτο! (επισκέψεις σε τοπικούς παραγωγούς και διαμονές σε αγροτουριστικές
φάρμες, γαστρονομικές συνεδρίες με τοπικά προϊόντα.)
Διοργάνωση δραστηριοτήτων όπως εργαστηρίων μαγειρικής, επισκέψεις σε παραγωγούς, κλπ.
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●
●

Ενθάρρυνση των τουριστών να αγοράζουν τοπικά προϊόντα, υποστηρίζοντας τις μικρές
επιχειρήσεις τροφίμων στην κοινότητα
Συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς, προωθώντας τοπικά τρόφιμα και προϊόντα μηδενικών
χιλιομέτρων

1.3 Μειώστε τα τροφικά απορρίμματα και υπολείμματα γευμάτων
Η εξοικονόμηση τροφίμων δεν αποτελεί μόνο ένα ηθικό πρόβλημα αλλά είναι επίσης και
περιβαλλοντικό εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων στην κατανάλωση ενέργειας και στην παραγωγή
απορριμμάτων από τα τρόφιμα. Σήμερα, η μείωση των τροφικών απορριμμάτων είναι ένα πολύ
σημαντικό θέμα σε όλους τους τομείς, και αφορά τα ταξίδια, τον τουρισμό, τις εκδηλώσεις και την
φιλοξενία καθώς αναγνωρίζουν την ανάγκη να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι εφικτό να αποφεύγεται το πλεόνασμα και η υπερβολική παροχή (γεύματα που
δεν σερβίρονται ποτέ):
- με την βελτίωση του σχεδιασμού των αγορών και αποθήκευσης των τροφίμων, τον καλύτερο
υπολογισμό των αναγκών και των προτιμήσεων των πελατών σας, τον αριθμό των αναμενόμενων
τουριστών σε σχέση με τις πραγματικές κρατήσεις. Μπορείτε να προσπαθήσετε να αναλύσετε τί
καταναλώνουν οι επισκέπτες σας και τί συνήθως πετούν ή/και δεν προτιμούν (στα κυρίως
γεύματα και τα πρωινά).
- μειώνοντας τα τροφικά απορρίμματα στην εστίαση, π.χ. περιορίζοντας το μπουφέ και τα
υπολείμματα.
Δείτε την καλή πρακτική: https://www.greenkey.global/stories-news-1/2018/9/26/the-restaurant-acozinha-por-antnio-loureiro-wins-best-practice-competition-2018

1.4 Μειώστε τις συσκευασίες τροφίμων
Η συνεργασία και συμμετοχή με τις τοπικές κοινότητες και παραγωγούς και η διατήρηση του τοπικού
περιβάλλοντος σημαίνει επίσης την προσπάθεια για λιγότερα απορρίμματα και πλαστικά:
● Παρέχετε στους τουρίστες τρόφιμα και ποτά χύμα όταν είναι εφικτό, εγκαταστείστε ψύκτες
νερού για να περιορίσετε την κατανάλωση των πλαστικών μπουκαλιών
● Αποφύγετε τις κάθε είδους ατομικές συσκευασίες για τα βασικά υλικά που παρέχετε στους
τουρίστες σας όπως, λάδι, δημητριακά, ψωμί, ζάχαρη (σερβίρονται κατά τα κύρια γεύματα)
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●

Αποφεύγετε τα είδη μιας χρήσης ειδικά τα κύπελλα, πιάτα, κλπ. και επιλέξτε
επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η κληρονομιά δεν συνεισφέρει μόνο στην τοπική ποιότητα ζωής αλλά και στην τοπική οικονομία,
αυξάνοντας τις τουριστικές δυνατότητες μιας περιοχής και ελκύοντας τουρίστες. Έχει
αναγνωριστεί πως η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού στην Ευρώπη βασίζεται κυρίως στους
φυσικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς ενός προορισμού. Αλλά η επιτάχυνση της τουριστικής
βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει αντιφατικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς και
τους τουριστικούς προορισμούς. Όλο και περισσότεροι συντελεστές του τουρισμού πείθονται
πως η διατήρηση και ενίσχυση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς αποτελεί ένα μείζον
θέμα αλλά και πρόκληση για την βιωσιμότητα του τουρισμού, η οποία εναπόκειται στην
καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και της διατήρησης της πολιτιστικής
και φυσικής ποικιλότητας που αντιστοιχεί σε κάθε προορισμό.
Οι επαγγελματίες στον τουρισμό έχουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτής της ισορροπίας. Η
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μιας τοποθεσίας είναι παραπάνω από ένας μόνο παράγοντας
ελκυστικότητας ενός προορισμού. Είναι η ταυτότητα της τοποθεσίας και της κοινότητας,
συνθέτει την ιδιαιτερότητα της περιοχής και ταυτόχρονα συνδέει την τοποθεσία με τους
επισκέπτες συνεισφέροντας στην διαπολιτισμική ανταλλαγή και κατανόηση.

Κληρονομιά - 1

Β ελτιών ο ντας την γ νώση κα ι την κατανό ηση
της το πικής κληρο νο μιάς
Η πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά είναι πολύ περισσότερα από μια
διάσημη εκκλησία ή έναν αρχαιολογικό χώρο, ένα γνωστό σε όλους βουνό ή ένα
σπάνιο ενδημικό πτηνό: είναι όσα έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν, στα οποία
αναγνωρίζουμε αξία σήμερα και θέλουμε να τα διατηρήσουμε ζωντανά για τις
μελλοντικές γενιές.
Υπάρχουν πολλοί φυσικοί χώροι, εμπειρίες και τεχνογνωσίες που μπορεί να
χαθούν με το πέρασμα του χρόνου εάν δεν αναγνωριστούν από τους ντόπιους ως
“κληρονομιά” ή/και που περιμένουν να αναγνωριστούν και να διατηρηθούν.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν υπολογίζουμε πως η κληρονομιά είναι ο
βασικός παράγοντας ελκυστικότητας ενός τουριστικού προορισμού

Προτεινόμενες
πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον,
για επαγγελματίες

1.1 Μάθετε περισσότερα για την τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά
1.2 Παρέχετε στο προσωπικό και τους συνεργάτες σας πληροφορίες για την
τοπική κληρονομιά
1.3 Μάθετε πώς να διαδίδετε την τοπική κληρονομιά στους επισκέπτες

1.1 Μάθετε περισσότερα για την τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά
Είναι πιθανό να έχετε πολλά ακόμα να μάθετε για την ίδια σας την κληρονομιά! Οι τοποθεσίες φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς είναι βασικές αξίες για τον τουρισμό. Οι μοναδικές ποιότητες ενός τόπου ή
οι αξίες του, μπορεί να είναι σε μεγάλο μέρος κομμάτι της τοπικής, τουριστικής βιομηχανίας και των
βασικών σημείων πώλησης. Η κατανόηση της αξίας των τοποθεσιών κληρονομιάς είναι κρίσιμο για την
αποτελεσματική ανάπτυξη των τουριστικών προϊόντων, τον σχεδιασμό, το μάρκετινγκ, κλπ.
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Κληρονομιά είναι ό,τι έχει τις ρίζες του στο παρελθόν και στο οποίο δίνουμε αξία σήμερα αλλά και ό,τι
θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανό για τις επόμενες γενιές. Η κληρονομιά σχετίζεται επομένως με την
ιστορία, την ταυτότητα και τις αξίες μας. Για να αναγνωρίσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης του τουρισμού
με βάση την φυσική ή πολιτιστική κληρονομιά, χρειάζεται συχνά να επανεξετάσουμε τις απόψεις μας για
το τί αποτελεί κληρονομιά.

Φωτογραφία: in2life.gr

●

●
●
●

Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε καλύτερα την τοπική σας κληρονομιά: σκεφτείτε την αγροτική
αρχιτεκτονική κληρονομιά, την άυλη κληρονομιά όπως η μουσική, η διατροφή, η τεχνογνωσία, τα
έθιμα, κλπ., τα οποία μπορούν να κάνουν τον τόπο σας μοναδικό
Επικοινωνήστε με γηραιότερους ανθρώπους, τοπικά πολιτιστικά σωματεία, τοπικές ομάδες, και
πανεπιστήμια/σχολές , για να μάθετε ιστορίες, έθιμα και πρακτικές
Αναρωτηθείτε, “Τί κάνει αυτή την περιοχή, τοποθεσία ή προϊόν ιδιαίτερο; Τί το κάνει αξιόλογο
για την κοινότητα;”
Προσπαθήστε να μάθετε περισσότερα μέσα από κοινοτικές συναντήσεις, συνεντεύξεις, κλπ.

1.2 Παρέχετε στο προσωπικό και τους συνεργάτες σας πληροφορίες για την τοπική κληρονομιά
Παρέχετε στο προσωπικό πληροφορίες που αφορούν την τοπική κουλτούρα, την φύση, τα μνημεία, τις
τεχνογνωσίες και ιστορίες για τον τόπο. Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της περιοχής, και θα εμπνέουν έτσι καλύτερα τους επισκέπτες να γίνονται «πρέσβεις» του τόπου. Με αυτό
τον τρόπο η εργασία τους παίρνει μεγαλύτερη αξία.
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Φωτογραφία: Project DELPHI – MCE

●
●

Διοργανώστε ενημερωτικές περιηγήσεις με ξεναγό, εστιάστε σε ομάδες και εργαστήρια για το
προσωπικό σας
Παρέχετε στο προσωπικό σύντομα σεμινάρια για την τοπική κουλτούρα και την φύση

1.3 Μάθετε πώς να διαδίδετε την τοπική κληρονομιά στους επισκέπτες
Η κληρονομιά αποτελεί επίσης έναν κοινό τόπο ενδιαφέροντος και διαλόγου με τους άλλους, όχι μόνο
στην περιοχή σας αλλά και πέρα από αυτήν. Διαδίδοντας την κληρονομιά μας είναι επίσης ένας τρόπος να
επικοινωνούμε με τους τουρίστες, καθώς εκφράζει ένα μέρος μας χωρίς λέξεις και λόγια και μπορεί να
αποτελέσει μία γέφυρα με άλλες κουλτούρες και ιδιαιτερότητες. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να
μάθετε πώς να επικοινωνείτε καλύτερα την κληρονομιά σας.
●

●

●

Συγκεντρώστε πληροφορίες για την τοπική κληρονομιά για να την μοιραστείτε με τους
επισκέπτες της επιχείρησής σας: χρησιμοποιείστε τον ιστότοπο του ξενοδοχείου για την
διακίνηση των πληροφοριών, μοιράστε πληροφορίες που παρέχονται από τις τοπικές αρχές,
χρησιμοποιείστε σύντομα βίντεο που διαφημίζουν την περιοχή, κλπ.
Εξοικειωθείτε με τεχνικές ερμηνείας της κληρονομιάς: Η ερμηνεία είναι επικοινωνία
σχεδιασμένη ώστε να αποκαλύπτει λιγότερο φανερά σημεία ενδιαφέροντος στους επισκέπτες
μέσα από την άμεση επαφή τους με ένα αντικείμενο, ένα τοπίο, ένα φυσικό χαρακτηριστικό, ή
μια τοποθεσία.
Μάθετε για την αφήγηση ιστοριών: οι ιστορίες που βασίζονται σε σημαντική κληρονομιά, ειδικά
αυτές που προέρχονται από ντόπιους, είναι συχνά αυτό που κάνει έναν τόπο ελκυστικό στους
επισκέπτες.

Μάθετε περισσότερα για:
o the Manual for Professional Development in Heritage interpretation
https://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/projects/InHerit/ManualInHerit-EN.pdf
o The Heritage Interpretation Training Manual (2018) https://www.italycroatia.eu/documents/113042/164115/Heritage+Interpretation+Training+Manual.pdf/bfc
88dfb-428f-796a-4255-b9a04edf6cf3?t=1588007348621
o Sharing our Stories: Using interpretation to improve the visitors’ experience at heritage
sites, Fáilte Ireland
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develo
p_Your_Business/3_Marketing_Toolkit/5_Cultural_Tourism/Heritage_Interpretation_Man
ual.pdf
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Κληρονομιά - 2

Κα λύτερ η δια τήρ ηση της Φυσικής κα ι
Πολιτισ τικής κληρονο μιά ς
Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ένθερμοι υποστηρικτές της
προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μακροπρόθεσμα, απλά και
μόνο για να διατηρηθεί αυτό που αποτελεί την προστιθέμενη αξία του προορισμού
και της επιχείρησής τους!
Για να πάμε ένα βήμα παραπέρα, οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να
βελτιώσουν την διαχείριση της επένδυσής τους, αποφεύγοντας τις βλάβες στην
τοπική φυσική κληρονομιά και την βιοποικιλότητα, και συνεισφέροντας στην
διατήρηση και την αποκατάστασή τους μέσα από τις δραστηριότητές τους.

Προτεινόμενες
πρακτικές
φιλικές προς
περιβάλλον

2.1 Εισάγετε περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηματικές στρατηγικές σας
το

2.2 Αναπτύξτε τουριστικά προϊόντα προωθώντας και σεβόμενοι την φυσική
κληρονομιά
2.3 Επικοινωνήστε την στρατηγική βιωσιμότητας που εφαρμόζετε

2.1 Εισάγετε περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηματικές στρατηγικές σας
Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει την υιοθέτηση επιχειρηματικών στρατηγικών και δραστηριοτήτων που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης και των συντελεστών της στο παρόν, ενώ προστατεύει,
διατηρεί και ενισχύει τους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους που θα χρειαστούν στο μέλλον.

●

●

●

Αναπτύξτε μια στρατηγική βιωσιμότητας: Αξιολογήστε τις τρέχουσες επιπτώσεις σας στο
περιβάλλον, υιοθετείστε και εφαρμόστε μία στρατηγική ή ένα σχέδιο για την βελτίωση της
διαχείρισης, καταγράψτε, αξιολογείστε και επανεξετάστε το σχέδιό σας
Χρησιμοποιήστε τις κατευθύνσεις που παρέχονται από τουριστικούς οργανισμούς και ΜΚΟ ή
αιτηθείτε πιστοποιητικά περιβαλλοντικών σημάνσεων για την αναγνώριση των προσπαθειών και
για να ενισχύσετε την περιβαλλοντική προσέγγιση (π.χ. την διεθνή σήμανση Global Sustainable
Tourism Council (GSTC), την σήμανση Eco-label for tourist accommodation services and campsite
services, κλπ.)
Εάν παρέχετε διατροφή στους επισκέπτες σας: χρησιμοποιήστε τρόφιμα καλής ποιότητας που
παράγονται τοπικά. Οι επισκέπτες σας θα ανακαλύψουν φρέσκα, αυθεντικά και εποχικά
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●
●

προϊόντα. Οι τοπικοί παραγωγοί θα επωφεληθούν από τον τουρισμό και θα ενθαρρυνθούν να
στοχεύσουν στην ποιότητα της παραγωγής, και εσείς θα προωθήσετε την μικρή αλυσίδα
παραγωγής μειώνοντας τις μεταφορές, τις συσκευασίες και θα ενισχύσετε την τοπική οικονομία.
Συμπεριλάβετε όλο το προσωπικό σας: δημιουργήστε μία περιβαλλοντική επιτροπή ή ορίστε έναν
περιβαλλοντικό «εμψυχωτή»
Σεβαστείτε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική όταν κάνετε ανακαινίσεις σε παλαιά κτίρια ή κάνετε
προσθήκες

2.2 Αναπτύξτε τουριστικά προϊόντα προωθώντας και σεβόμενοι την φυσική κληρονομιά
Οι σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό αποκαλύπτουν πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται
όχι μόνο να επισκεφθούν νέα μέρη, αλλά επίσης να ανακαλύψουν και να βιώσουν νέους τρόπους ζωής,
νέα, φυσικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα. Υπάρχει επίσης μια πραγματική ζήτηση από τους ταξιδιώτες
που έχουν πειστεί για την ανάγκη να αλλάξουν συμπεριφορές και να περιορίσουν τις επιπτώσεις τους στην
φύση και τις κοινότητες που τους φιλοξενούν.

Αυτή είναι μια ευκαιρία για να δημιουργηθούν νέες δραστηριότητες για αυτόν τον τύπο ταξιδιωτών και
επισκεπτών:
●
●
●
●
●

Διοργανώστε διαδρομές/περιηγήσεις ανακάλυψης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
Οργανώστε πολιτιστικές δραστηριότητες ή εργαστήρια σχετικά με την τοπική κληρονομιά
(χειροτεχνίες, μαγειρική, κλπ.)
Αναπτύξτε νέες ευκαιρίες για γαστρονομικό τουρισμό, περιηγήσεις γεύσεων και εμπειρίες
ανακάλυψης σε τοπικές φάρμες
Προσκαλέστε τοπικές, πολιτιστικές ομάδες να επιδείξουν τις δουλειές τους (χειροτεχνίες,
τρόφιμα, κλπ.)
Διοργανώστε θεματικές βραδιές (τοπική μουσική, αφήγηση ιστοριών, κλπ.)

2.3 Επικοινωνήστε την στρατηγική βιωσιμότητας που εφαρμόζετε
Καθώς κάνετε μεγάλες προσπάθειες στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας, μπορείτε να το επικοινωνήσετε
για να προσελκύσετε τουρίστες ευαισθητοποιημένους σε θέματα βιωσιμότητας ή ενήμερους για το
περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμά τους στα μέρη που επισκέπτονται.
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Έχοντας πιστοποιηθεί με μία από τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές σημάνσεις θα λάβετε βοήθεια με
λογότυπα, διαφήμιση, προωθητικούς ιστότοπους, και άλλα υλικά.
Μπορείτε επίσης να προωθήσετε την προσέγγισή σας μόνοι σας μέσα από τον δικό σας ιστότοπο και τα
κοινωνικά δίκτυα, ή στον χώρο σας με έντυπα φυλλάδια, αυτοκόλλητα ή άλλα υλικά χρησιμοποιώντας την
απλή αρχή του “πράσινου μάρκετινγκ”.
Θα χρειαστεί:
●
●

●

να προσδιορίσετε τους ανθρώπους στους οποίους θέλετε να απευθυνθείτε, χωρίς να είστε
ιδιαίτερα περιοριστικοί προκειμένου να προσαρμόσετε το μήνυμά σας
να διαμορφώσετε απλά μηνύματα που μπορούν να γίνουν κατανοητά από αυτό το
προσδιορισμένο (μεγάλο) κοινό και να σχετίσετε τα μηνύματα με τον προορισμό: π.χ.
αναφερθείτε σε τοπικό και παραδοσιακό φαγητό που σερβίρετε, στις περιβαλλοντικά φιλικές
υπαίθριες δραστηριότητες που προτείνετε στην διατηρημένη φυσική περιοχή, στα παραδοσιακά
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ξενώνα σας, κλπ.
να δημοσιοποιήσετε την περιβαλλοντική και πολιτιστική πολιτική σας, εάν μπορείτε παρουσιάστε
έναν συνεκτικό κατάλογο από πρωτοβουλίες που παίρνετε στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας

Κληρονομιά- 3

Α να πτύσσο ντας το πικές συμπρά ξεις
Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, σε πολίτες της ΕΕ, αποκαλύπτει πως το 73% του
πληθυσμού ζει κοντά σε πολιτιστικά μνημεία, έργα τέχνης, τοποθεσίες
κληρονομιάς, παραδοσιακές εκδηλώσεις ή φεστιβάλ τα οποία συνδέονται με την
Ευρωπαϊκή παράδοση και ιστορία. Περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της ΕΕ
θεωρεί πως σχετίζεται με κάποιο τρόπο με την κληρονομιά. Αυτό καθιστά τον
τοπικό πληθυσμό ιδιαίτερα σημαντικό συντελεστή στην διατήρηση και χρήση της
κληρονομιάς. Η έκθεση του UNWTO το 2018, για τις Τουριστικές και Πολιτιστικές
Συμπράξεις έχει υπογραμμίσει την ανάγκη της συμπερίληψης ενός μεγάλου
φάσματος συντελεστών, μεταξύ των οποίων εκπροσώπων του πολιτισμού, του
τουρισμού, των τοπικών κοινοτήτων και διοικήσεων, στην ανάπτυξη θετικών
συμπράξεων μεταξύ της κληρονομιάς και του τουρισμού.

Προτεινόμενες
πρακτικές
φιλικές
προς το περιβάλλον

3.1 Συνεργαστείτε με άλλους τοπικούς συντελεστές για να αναπτύξετε έναν
βιώσιμο τουριστικό προορισμό
3.2 Διοργανώστε δραστηριότητες, συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό και τους
επισκέπτες, για την διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
3.3 Υποστηρίξτε τις τοπικές φάρμες και τους παραγωγούς

3.1 Συνεργαστείτε με άλλους τοπικούς συντελεστές για να αναπτύξετε έναν βιώσιμο τουριστικό
προορισμό
Τα δίκτυα παραγόντων παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ή την βελτίωση προϊόντων που
βασίζονται στην κληρονομιά, καθώς και συντελούν στην ανάπτυξη του υπεύθυνου τουρισμού. Μπορείτε
να κινητοποιήσετε συζητήσεις, καταιγισμό ιδεών και συνεργασίες για να συγκεντρώσετε τεχνογνωσία,
ιδέες και μέσα για τον κοινό στόχο της δημιουργίας ενός βιώσιμου τουριστικού προορισμού.
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●
●
●

Διερευνήστε ποιοι βιώσιμοι τουριστικοί προορισμοί που βασίζονται στην κληρονομιά, βρίσκονται
στην περιοχή, την χώρα ή το εξωτερικό και βρείτε ενδιαφέροντα παραδείγματα
Διοργανώστε φεστιβάλ κληρονομιάς, μονοπάτια κληρονομιάς και περιηγήσεις κληρονομιάς
Αυξήστε την συνεργασία με άλλους τουριστικούς παρόχους και τοπικούς παραγωγούς

3.2 Διοργανώστε δραστηριότητες, συμπεριλαμβάνοντας το προσωπικό και τους επισκέπτες, για την
διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
Η ενημέρωση του κόσμου για την αναγκαιότητα της ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
στην προώθηση ενός προορισμού και η αύξηση της επίγνωσης και του ενδιαφέροντος μέσα από την
προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

●

Ενθαρρύνετε την ενεργή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα (π.χ. προτείνετε
δραστηριότητες στις οποίες οι πελάτες μπορούν να συμμετέχουν και όχι απλά να παρατηρούν).
Συμπεριλάβετε τους κατοίκους στον εθελοντισμό.
Η καμπάνια “Φροντίστε τα μονοπάτια σας” είναι μια Ευρωπαϊκή καμπάνια η οποία ενθαρρύνει
τους mountain bikers να προωθούν την ποδηλασία, την κατασκευή και συντήρηση των
μονοπατιών σε εθελοντική βάση. Ξεκίνησε στην Σκωτία από την Developing Mountain Biking in
Scotland (DMBinS) και διαδόθηκε σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από τοπικές
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πρωτοβουλίες.
Δείτε περισσότερα στο https://www.takecareofyourtrails.com/
●

Διοργανώστε δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν τους επισκέπτες στην συντήρηση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
Προτείνουμε εδώ δύο παραδείγματα εθελοντισμού:
o Στην Ελλάδα, το Mediterranean Centre of Environment υποστηρίζει την ανάπτυξη
τουριστικών δραστηριοτήτων όπου οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν μέρος σε τοπικές
πρωτοβουλίες κοινοτήτων. Το 2020, 3 ομάδες 30 Γάλλων τουριστών βρέθηκαν στα
Μέθανα, στην Ελλάδα, και καλωσορίστηκαν από μία τοπική ομάδα νέων εθελοντών η
οποία τους συμπεριέλαβε στον καθαρισμό ορειβατικών διαδρομών. Σε αντάλλαγμα, οι
επισκέπτες προσκλήθηκαν σε μία τοπική ταβέρνα και ξεναγήθηκαν στους υπάρχοντες
ηφαιστειακούς λόφους της περιοχής.
o Στην Ιταλία, μία ομάδα ερευνητών του University of Bologna δημιούργησε το έργο “Sea
Sentinels“ (Φρουροί της Θάλασσας) όπου οι τουρίστες που κάνουν καταδύσεις μπορούν
να καταγράφουν βασικά Μεσογειακά είδη, κατά την διάρκεια του αγαπημένου τους
χόμπυ, συνεισφέρουν στην καταγραφή της βιοποικιλότητας μέσω διαδικτυακών
ερωτηματολόγιων.

3.3 Υποστηρίξτε τις τοπικές φάρμες και τους παραγωγούς
Η υποστήριξη των τοπικών καλλιεργητών και άλλων παραγωγών ή παρόχων υπηρεσιών (οδηγοί,
εμψυχωτές υπαίθριων δραστηριοτήτων, κλπ.) σημαίνει πως το φαγητό που τρώτε αναπτύχθηκε στην
περιοχή σας, τα προϊόντα που αγοράζετε προέρχονται από μακρά παράδοση και συγκεκριμένη
τεχνογνωσία, και πως τα χρήματα που ξοδεύετε για αυτά ωφελούν την τοπική κοινωνία. Όταν η τροφή
παράγεται, επεξεργάζεται, διανέμεται και πωλείται στην ίδια περιοχή, περισσότερα χρήματα μένουν στην
τοπική οικονομία. Ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των ενδιάμεσων μεταξύ των παραγωγών και των
καταναλωτών, ένα μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που ξοδεύεται από τους τοπικούς καταναλωτές σε
τοπικά προϊόντα, καταλήγει στους παραγωγούς.
●
●
●
●
●

Χρησιμοποιήστε τοπικά προϊόντα όταν παρέχετε τρόφιμα και ποτά
Πουλήστε τοπικά προϊόντα στους χώρους της επιχείρησής σας (π.χ. στην υποδοχή)
Προσφέρετε αναμνηστικά δώρα με τοπικά προϊόντα και από τοπικούς κατασκευαστές
Προωθήστε την προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων
Συμπεριλάβετε τις τοπικές αρχές στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, για παράδειγμα στον
προσδιορισμό των κενών στην επικοινωνία- όσον αφορά στην προώθηση των αγαθών και
υπηρεσιών- και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα με στόχο την
προώθηση περιοχών και προϊόντων, στην οργάνωση αποκλειστικών σημείων πώλησης των
τοπικών προϊόντων, κλπ.
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