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●  Ποιός είναι  ο σκοπός του Πλαισίου Ικανοτήτων;  

 

Το έργο ECHO-Tourism είναι μέρος ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει 
σχεδιαστεί και οργανωθεί με βάση του στόχους του έργου. 

Έτσι, σε αυτό το Πλαίσιο Ικανοτήτων περιγράφονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες τις οποίες οι 
ενήλικες που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο μπορούν να αποκομίσουν, αξιοποιώντας τα εργαλεία του ECHO-
Tourism. Περιγράφεται ακόμα πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ικανότητες που θα αποκομιθούν καθώς και ποιές 
κοινωνικές και λειτουργικές πρακτικές θα μπορούν να εφαρμόζονται αυτόνομα και υπεύθυνα. 

Μέσα από την χρήση του Πλαισίου Ικανοτήτων, ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να σχεδιάσει την προσωπική του 
επιμόρφωση ή να σχεδιάσει και να οργανώσει την εκπαίδευση των υπαλλήλων ενός οργανισμού, καθώς και να 
ευαισθητοποιήσει για τα κενά που πρέπει να καλυφθούν για να συμπεριφέρεται κάποιος οικολογικά υπεύθυνα 
στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον του και πιο ειδικά, ως τουρίστας. 

Αυτό το Πλαίσιο Ικανοτήτων προορίζεται επομένως για να προσδιορίσουν οι επαγγελματίες στον τουρισμό τί 
πρέπει να κάνουν για να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές στον τομέα τους. Είναι επίσης χρήσιμο σε όποιον θέλει 
να πληροφορηθεί για τις πρακτικές βιωσιμότητας στον τουριστικό τομέα. 

Για να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά "μονοπάτια", θα χρησιμοποιήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα ανά 
ενότητα, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των ικανοτήτων (γνώσεις και δεξιότητες), στις οποίες οι 
εκπαιδευόμενοι θα εντρυφήσουν προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύσσουν έργα που προτείνουν πρακτικές 
βιωσιμότητας. 

 

Η περιγραφή των ικανοτήτων έχοντας ως αφετηρία το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων έχει ως εξής: 

 

Γνώσεις Ικανότητες Δεξιότητες 

Το σύνολο των 
δεδομένων, αρχών, 
θεωριών και πρακτικών 
που σχετίζονται με το 
αντικείμενο εργασίας ή 
μελέτης. Η γνώση 
περιγράφεται ως 
θεωρητική και/ή 
εμπειρική 

 

Η αποδεδειγμένη ικανότητα 
χρήσης των γνώσεων, εφαρμογής 
δεξιοτήτων και προσωπικών, 
κοινωνικών και μεθοδολογικών 
ικανοτήτων, σε συνθήκες 
εργασίας ή εκπαίδευσης για την 
επαγγελματική και προσωπική 
ανάπτυξη. Οι ικανότητες 
περιγράφονται με όρους 
υπευθυνότητας και αυτονομίας. 

Δεξιότητα, είναι η ικανότητα εφαρμογής 
των γνώσεων και της χρήσης της 
τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση 
εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. 
Οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές 
(οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την λογική, 
διαισθητική και δημιουργική σκέψη) ή 
πρακτικές (οι οποίες περιλαμβάνουν την 
πρακτική επιδεξιότητα και την χρήση 
μεθόδων, υλικών, εργαλείων και 
οργάνων). 
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●  Η δομή του Πλαισίου Ικανοτήτων  

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων έχει την εξής δομή: 

 

 

 

 

 

 

 

Για να γίνουν ενέργειες και 
να υλοποιηθεί το έργο, 
χρειάζεται ένα εύρος  
ικανοτήτων 

 

 Για να γίνουν ενέργειες 
βασισμένες στη γνώση 
είναι απαραίτητος ο 
σχεδιασμός ο οποίος 
προϋποθέτει 
υπευθυνότητα 

Η γνώση πρέπει να 
αποκτηθεί ώστε να 
αποτελέσει τη βάση για 
τις ενέργειες που θα 
γίνουν 

Έτσι, οι ικανότητες που αποκτούν οι 
πολίτες και οι επαγγελματίες θα πρέπει 

να «αντηχούν» (ECHO) στις περιοχές 
όπου δραστηριοποιούνται. 

Η δέσμευσή τους για την εφαρμογή 
απλών ή πιο σύνθετων, αλλά ζωτικής 
σημασίας, συμπεριφορών, στοχεύουν 

στην αντιμετώπιση των προκλήσεων από 
την περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή, 

αλλά και στην προστασία της 
κληρονομιάς και της φύσης. Η δέσμευση 
αυτή θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη ενός 

βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού. 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι χωρισμένη στις παρακάτω Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και 
παρέχει την βάση για την δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται από το MOOC ECHO-
Tourism: 

ΕΜΑ 1. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικολογικές συμπεριφορές 

ULO 2. Βιώσιμη ανάπτυξη 

ULO 3. Διαχείριση απορριμμάτων 

ULO 4. Ενέργεια 

ULO 5. Νερό 

ULO 6. Μετακινήσεις και μεταφορές 

ULO 7. Διατροφή και γεωργία 

ULO 8. Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά 

 

Σημαντική σημείωση 

Οι συντελεστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω δυνατοτήτων ώστε να 
κάνουν τον πιο κατάλληλο σχεδιασμό για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους ώστε 
να είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα με το 
πλαίσιό τους. Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αμέσως όλες οι 
ικανότητες. 
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●  Πλαίσιο Ικανοτήτων  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ όπως 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ
Ο ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και 
κατανοεί... 

Ο μαθητευόμενος είναι σε 
θέση... 

Ο μαθητευόμενος έχει την 
ικανότητα... 

  

Τις παρακάτω έννοιες και θέματα:  

Τί σημαίνει αειφόρος ανάπτυξη μέσα 
από περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
οικονομικούς όρους. 

 

Τί σημαίνει περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα: 

● για μία επιχειρηματική οντότητα, 
για μία δημόσια υπηρεσία.  

 

Να σχεδιάζει δράσεις, όπως οι 
παρακάτω: 

Προσπαθεί να σχεδιάζει δράσεις σε 
σχέση με τις τρεις πτυχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Να υπολογίζει το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα ενός προσώπου ή μιας 
επιχείρησης και να σχεδιάζει δράσεις 
για την μείωσή του σε προσωπικό 

 

Να αναλαμβάνει σχετικές δράσεις, 
όπως οι παρακάτω: 

Να αναλαμβάνει δράσεις για την 
ανάπτυξη συμπεριφορών από πρόσωπα 
και ομάδες που μειώνουν το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το 
αποτύπωμα άνθρακα ειδικά σε 
επαγγελματικούς χώρους. 
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● για έναν ιδιώτη, το μέλος μιας 
κοινότητας, το προσωπικό μιας 
επιχείρησης.  

 

Ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
είναι οι επιπτώσεις των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, οι οποίες μετρώνται 
ως προς την έκταση της παραγωγικής 
γης και των υδάτων που απαιτούνται 
για την παραγωγή των αγαθών που 
καταναλώνονται, αλλά και την 
αφομοίωση των παραγόμενων 
αποβλήτων. 

 

Τί είναι το ανθρακικό αποτύπωμα με το 
οποίο μετρώνται οι εκπομπές αερίων 
που συντελούν στην παγκόσμια 
υπερθέρμανση και με ποιούς τρόπους 
μπορεί να ελαττωθεί.  

 

Τις επιπτώσεις από απλές 
συμπεριφορές, φιλικές προς το 
περιβάλλον, οι οποίες 
πολλαπλασιασμένες από εκατομμύρια 
ανθρώπων συνεισφέρουν στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων από την 
περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή. 

 

Την συστημική προσέγγιση για την 
αλληλεξάρτηση του προσώπου με τις 

επίπεδο ή/και στο οικονομικό επίπεδο 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Προσπαθεί να σχεδιάζει την χρήση του 
διαδικτύου με βιώσιμο τρόπο όπως με 
περιβαλλοντικά φιλικούς ιστότοπους 
που εξοικονομούν ενέργεια. 

 

Σχεδιάζει και συνεισφέρει στην μείωση 
του αποτυπώματος άνθρακα της 
επιχείρησης.  

 

Σχεδιάζει και ρυθμίζει την επικοινωνία 
ως εξής:  

 

Να προτείνει μέσω της δικής του 
αλλαγής συμπεριφοράς, 
καταδεικνύοντας την εξάρτηση των 
πράξεων στο κοινωνικό και οικονομικό 
πεδίο, από τις πράξεις των ομάδων και 
των προσώπων. 

 

Να κινητοποιεί τους άλλους να 
παρατηρούν και να εφαρμόζουν 
συμπεριφορές φιλικές προς το 
περιβάλλον, μέσα από το προσωπικό 
του παράδειγμα και χωρίς να 
ηθικολογεί.  

 

Να παίρνει μέρος στην εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης της επιχείρησης για την 
μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος. 

 

Να ενεργεί στον τομέα δραστηριοτήτων 
του σύμφωνα με το σχέδιο δράσεις 
σύμφωνα με το οποίο οι φιλικές προς 
το περιβάλλον συμπεριφορές πρέπει να 
εφαρμόζονται αποσκοπώντας στην 
βελτίωση: 

● Της κατανάλωσης νερού 
● Της ενεργειακής απόδοσης και 

διατήρησης 
● Της διαχείρισης απορριμμάτων 
● Της διατροφής 
● Των πολιτικών κατανάλωσης 
● Των ταξιδιωτικών πρακτικών 
● Της μείωσης του ανθρακικού 

αποτυπώματος 
● Της βιώσιμης και χαμηλής 

κατανάλωσης χρήσης του ίντερνετ. 

 

Να εφαρμόζει καλές πρακτικές για την 
βιωσιμότητα σε θέματα, γευμάτων, 
διαλειμμάτων, σταθμών εργασίας, 
κατανάλωσης ενέργειας, διαχείρισης 
απορριμμάτων, αγορών, χρήσης 
ψηφιακών τεχνολογιών, ταξιδιών, για 
υπηρεσίες που προσφέρονται στους 
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ομάδες, του προσώπου με την 
κοινότητα που ανήκει 

- την ανάγκη να για την 
ευαισθητοποίηση πάνω στις κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε 
πράξης και της αναγκαιότητας 
τροποποίησης κάποιων από τις 
συνήθειες μας. 

 

Τρόποι αξιοποίησης των παραπάνω 
εννοιών:  

Ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός 
σχεδιασμός ο οποίος περιλαμβάνει την 
χρήση βιώσιμων τεχνολογιών και την 
ανάπτυξη συμπεριφορών φιλικών προς 
το περιβάλλον βασισμένων στην 
ανάλυση του αποτυπώματος της 
επιχείρησης ή της κατοικίας. 

 

Βιώσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες που 
παρέχουν ψηφιακά προϊόντα μέσα από 
καθαρές, αξιόπιστες, ανοιχτές, τίμιες, 
αναζωογονητικές και ανθεκτικές 
υπηρεσίες.  

 

Τρόποι για την μείωση του 
αποτυπώματος εφαρμόζοντας ένα 
συνεκτικό φάσμα συμπεριφορών 
φιλικών προς το περιβάλλον, οι οποίες 

Να καθιστά εμφανή στους ανθρώπους 
γύρω του, τα μικρά βήματα που πρέπει 
να κάνουν μεμονωμένα πρόσωπα ή 
ομάδες για την μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος.  

 

Να δημιουργεί ή να ενισχύει την 
κοινωνική συνοχή μέσα στις ομάδες 
εργασίας.  

 

Να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων 
και εμπειριών μεταξύ των προσώπων 
μέσα στις ομάδες υποστηρικτών του 
περιβάλλοντος. 

 

Να οργανώνει και να υποστηρίζει την 
επικοινωνία και την διάδραση μεταξύ 
πελατών και ομάδων εργασίας πάνω 
στο θέμα της αειφορίας. 
 

Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει την 
προώθηση των προσπαθειών που 
γίνονται από την επιχείρηση στην 
κατεύθυνση της αειφορίας. 

πελάτες, και για μικρές προμηθευτικές 
αλυσίδες.  

 

Ενημερώστε και συμπεριλάβετε το 
προσωπικό και τους πελάτες ως εξής: 

 

Ενημερώστε και συνεργαστείτε με 
διάφορες ομάδες και πρόσωπα 
προκειμένου να τροποποιήσετε τις 
συμπεριφορές σε σχέση με το 
περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. 

 

Ενημερώστε τους πελάτες για την 
σημασία των φιλικών προς το 
περιβάλλον συμπεριφορών για την 
μείωση του αποτυπώματος προσωπικά 
αλλά και ως μέρους μιας επιχείρησης ή 
της κοινότητας. 

 

Εργαστείτε για την διάδραση μεταξύ 
προσωπικού και πελατών. 

 

Εφαρμόστε τις καλές πρακτικές που 
αποκομίσατε από τους πελάτες. 

 



                                                                                                                                                                                                                       

8 | P a g e   E C H O - T o u r i s m  Π λ α ί σ ι ο  Ι κ α ν ο τ ή τ ω ν  

 

συμπεριλαμβάνουν τις διάφορες 
δραστηριότητες της καθημερινότητας.  

 

Οι τοπικές και εθνικές βιώσιμες 
πολιτικές και κίνητρα οι οποίες έχουν 
επίπτωση στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή και ειδικά τις 
επιχειρήσεις, και τρόποι να τις 
χρησιμοποιούμε και να τις 
εφαρμόζουμε. 

 

ΒΙΩΣΙΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και 
κατανοεί... 

Ο μαθητευόμενος είναι σε 
θέση... 

Ο μαθητευόμενος έχει την 
ικανότητα... 

 

 Τις παρακάτω έννοιες και θέματα:  

 

Ότι ο βιώσιμος τουρισμός λαμβάνει 
πλήρως υπόψη τις παρούσες και 
μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 
τουριστών, του επαγγελματικού τομέα, 
του περιβάλλοντος, και των κοινοτήτων 
φιλοξενίας. 

 

Ότι οι πολιτιστικές και κοινωνικές 
συνθήκες επηρεάζουν την ποιότητα και 

Να σχεδιάζει δράσεις, όπως οι 
παρακάτω: 

 
Να αναλύει τουριστικά προϊόντα στην 
περιοχή του και να τα διαχωρίζει σε 
προϊόντα βιώσιμου και μή βιώσιμου 
τουρισμού. 

 

Να ευαισθητοποιεί τους συντελεστές 
και τους τουρίστες για τα κριτήρια 
βιωσιμότητας. 

 

Να ετοιμάζει σχέδιο δράσης για να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια της 

Να αναλαμβάνει δράσεις, όπως οι 
παρακάτω:  

 
Να προσπαθεί να ανταποκριθεί σε όσο 
το δυνατόν περισσότερα κριτήρια 
βιωσιμότητας με βάση τις τοπικές 
αναλύσεις. 

 

Να επιλέγει τα κατάλληλα προϊόντα 
βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις 
δυνατότητες της επιχείρησης.  

 

Να εφαρμόζει τις πιο γρήγορες και πιο 
εφικτές φιλικές προς το περιβάλλον 
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την ποικιλία των τουριστικών 
προϊόντων.  

 

Ότι ο βιώσιμος τουρισμός 
περιλαμβάνει την υποστήριξη στις 
τοπικές επιχειρήσεις, τους χειροτέχνες, 
τους αγρότες, τους παρόχους 
υπηρεσιών, κλπ. 

 

Πώς η περιβαλλοντική προσέγγιση του 
τουρισμού συνδέεται με την 
υπευθυνότητα προς τις μελλοντικές 
γενεές, την ακεραιότητα των περιοχών 
υποδοχής, και την προστασία των 
κοινοτήτων. 

 

Τα συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει 
να εξετάζονται είναι: 

● η προστασία των ευαίσθητων 
βιολογικά περιοχών και την αντοχή 
των οικοσυστημάτων. 

● η ακεραιότητα της αρχαιολογικής, 
πολιτιστικής κληρονομιάς και των 
ιερών τόπων. 

●  
●  
● η ακεραιότητα των φυσικών και 

προστατευόμενων περιοχών. 
● πως επαπειλούμενα ή 

προστατευόμενα είδη δεν 

βιωσιμότητας ή να εφαρμόζει το 
υφιστάμενο σχέδιο 
συμπεριλαμβάνοντας αξιολόγηση των 
κινδύνων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή. 

 

Να σχεδιάζει την προσωπική του 
συνεισφορά στην τοπική βιώσιμη 
οικονομία. 

 

Να σχεδιάζει μία ανάπτυξη της 
δυναμικής με σεβασμό στους 
θησαυρούς της περιοχής, στην 
κληρονομιά, τον πολιτισμό και τα τοπία.  

 

Να αναλαμβάνει διαγνώσεις, όπως οι 
παρακάτω: 

 

Να αναλαμβάνει διαδικασίες για την 
ενθάρρυνση των συντελεστών στον 
τουρισμό να αξιολογούν τα τουριστικά 
προϊόντα με βάση την βιωσιμότητα. 

 

Να αναλύουν και να προωθούν τις 
τουριστικές δυνατότητες μιας περιοχής 
(φυσικές, πολιτιστικές, κοινωνικές). 

 

Να αναλύουν και να προωθούν τα 
οικονομικά αποτελέσματα από την 

συμπεριφορές σε μία συγκεκριμένη 
τουριστική δομή προκειμένου να 
διατηρήσει την ακεραιότητα της 
περιοχής. 

 

Να αφοσιωθεί  στην πολιτική της 
κοινότητας για τη διατήρηση της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
καθώς και της άγριας ζωής 

Να δίνει προτεραιότητα σε ντόπιους 
προμηθευτές και στο δίκαιο εμπόριο 
όποτε αυτά είναι διαθέσιμα και σε 
επαρκείς ποσότητες. 

 

Να ενημερώνει και να εμπλέκει τους 
πελάτες, όπως παρακάτω: 

 

Να εφαρμόζει σχεδιασμούς για την 
προώθηση των αποτελεσμάτων των 
φιλικών προς το περιβάλλον 
συμπεριφορών στο τουριστικό 
περιβάλλον (ως προσθήκη αξίας στο 
τουριστικό προϊόν). 

 

Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει το 
προσωπικό σχετικά με την φυσική και 
πολιτιστική παράδοση της περιοχής.  
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εκδιώχνονται και οι επιπτώσεις σε 
όλη την άγρια ζωή 
ελαχιστοποιούνται και 
εξαλείφονται. 

● πως τα ρέματα, οι ταμιευτήρες και 
οι υγρότοποι δεν αλλοιώνονται.  

● παράγοντες κινδύνου 
(συμπεριλαμβανομένης της 
κλιματικής αλλαγής, των φυσικών 
φαινομένων, και της ασφάλειας 
των επισκεπτών) αξιολογούνται και 
αντιμετωπίζονται.  

● αξιολόγηση των επιπτώσεων (μαζί 
και αυτών που συσσωρεύονται) και 
καταγράφεται όπως πρέπει.  

● φροντίδα για την προστασία και τον 
σεβασμό της άγριας ζωής, την 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
της ευζωίας όλων των όντων. 

 

Τρόπους για να δώσει αξία σε ένα 
προϊόν μέσω μιας βιώσιμης 
προσέγγισης. 

 

Η χαρτογράφηση των τουριστικών 
προϊόντων στην περιοχή, και η 
ταξινόμησή τους ανάλογα με την αξία 
που αποκτούν λόγω βιωσιμότητας. 

 

Οι τρόποι για να ληφθούν υπόψη οι 
τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας στις 

διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς καθώς και της άγριας 
ζωής. 

 

Να δημιουργήσουν ένα νέο τουριστικό 
προϊόν βασισμένο στην ανάλυση των 
τουριστικών δυνατοτήτων 
συνυπολογίζοντας τα κριτήρια 
βιωσιμότητας. 

 

Να καταθέτουν προτάσεις για την 
βελτίωση ενός υφιστάμενου 
τουριστικού προϊόντος, αποδίδοντάς 
του αν είναι δυνατόν αξία 
βιωσιμότητας.  

 

 

Να δημιουργεί και να παρέχει 
πληροφοριακό υλικό σχετικά με την 
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.  

 

Να εμπλέκει το προσωπικό και τους 
τουρίστες στην προστασία της άγριας 
ζωής προκειμένου να εξασφαλίζεται 
πως άγρια είδη δεν συλλέγονται, 
καταναλώνονται, αιχμαλωτίζονται, 
εκτίθενται, πωλούνται, ή 
ανταλλάσσονται, εκτός αν πρόκειται για 
μέρος μιας βιώσιμης ρυθμισμένης και 
σύννομης δραστηριότητας.  
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τουριστικές δραστηριότητες 
(περιβαλλοντικός, κοινωνικός, 
οικονομικός) και οι μέθοδοι για την 
εφαρμογή τους. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και 
κατανοεί... 

Ο μαθητευόμενος είναι σε 
θέση...  

Ο μαθητευόμενος έχει την 
ικανότητα...  

  

Θέματα όπως τα παρακάτω: 

 

Ότι η υπερκατανάλωση στον τουρισμό 
παράγει ένα αξιοσημείωτο μέγεθος 
απορριμμάτων και μόλυνσης.  

 

Ότι ενώ ο τουρισμός επιβαρύνει το 
πρόβλημα των αποβλήτων παγκοσμίως, 
μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει 
μέρος της λύσης ευαισθητοποιώντας 
γύρω από το θέμα και επιφέροντας 
βελτιώσεις στις υποδομές διαχείρισης 
απορριμμάτων. 

 

Τρόπους για την διατήρηση της 
φυσικής υγείας και ομορφιάς των 
προορισμών, ελαττώνοντας τις 
ποσότητες των αποβλήτων και 
εφαρμόζοντας κατάλληλη απόρριψη. 

 

 

Να σχεδιάζει δράσεις, όπως οι 
παρακάτω:  

 

Να σχεδιάζει την καλύτερη διαχείριση 
των αποβλήτων (στο σπίτι ή σε 
τουριστικές εγκαταστάσεις) 
βασιζόμενος σε παρατηρήσεις της 
κατάστασης του περιβάλλοντος. 

 

Να οργανώνει σχέδια ανακύκλωσης και 
να δεσμεύει σε αυτά προσωπικό και 
πελάτες.  

  

Να αναλύει τις συμπεριφορές των 
ανθρώπων στην κατοικία ή στις 
επαγγελματικές δομές, και να 
ενθαρρύνει την επικοινωνία για τις 
διαδικασίες που μπορούν γρήγορα να 
οδηγήσουν σε βελτιώσεις. 

 

  

Να ενεργεί, όπως παρακάτω: 

 

Να εφαρμόζει τις γνώσεις του για την 
προέλευση των απορριμμάτων και τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον στην 
καθημερινότητα της προσωπικής και 
επαγγελματικής ζωής. 

 

Να αναλαμβάνει δράση για την 
εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης 
απορριμμάτων στην κατοικία και στην 
επαγγελματική δομή 
συμπεριλαμβάνοντας φιλικές προς το 
περιβάλλον συμπεριφορές που 
αφορούν την διαλογή και την 
ανακύκλωση. 

 

Να μειώνει δραστικά την χρήση μή 
ανακυκλωμένων προϊόντων και να 
προτιμά ευρέως τα ανακυκλωμένα 
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Την προέλευση και φύση των 
αποβλήτων. 

 

Τρόπους να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων. 
 

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση και 
αξιολόγηση των απορριμμάτων που 
προέρχονται από το δικό του 
περιβάλλον.  

 

Τα είδη και τις ποσότητες των 
αποβλήτων που προκαλούνται από την 
παραγωγή ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος ή από τις πράξεις 
μεμονωμένων προσώπων.  

 

Την δυνατότητα της αναλυτικής 
καταγραφής των φιλικών προς το 
περιβάλλον συμπεριφορών που 
συνεισφέρουν στην μείωση των 
απορριμμάτων τα οποία προέρχονται 
από διάφορες δραστηριότητες.  

 

Τις πληροφορίες για τα απορρίμματα 
από το δικό του περιβάλλον.  

 

Να αναπτύσσει την ευαισθητοποίηση 
και την επικοινωνία για το θέμα, όπως 
παρακάτω: 

 

Να ευαισθητοποιεί τους τουρίστες και 
το προσωπικό για το γεγονός πως η 
επιβάρυνση των τοπικών συστημάτων 
διαχείρισης απορριμμάτων, επιφέρει 
την υπερχείλιση των χωματερών και των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

 

Να προετοιμάζει τα επιχειρήματα υπέρ 
της ανακύκλωσης και της μείωσης των 
απορριμμάτων και να χαρτογραφεί 
σχετικές φιλικές προς το περιβάλλον 
συμπεριφορές.  

 

Να σχεδιάζει την ανάπτυξη της 
ευαισθητοποίησης του προσωπικού και 
των τουριστών σχετικά με το γεγονός 
πως τα σκουπίδια και η μόλυνση 
μπορούν να επιβαρύνουν σοβαρά τους 
κατοίκους και την άγρια ζωή. 

 

Να διαγνώσκει τα οικονομικά 
αποτελέσματα από την διαχείριση των 
τροφικών απορριμμάτων στην κατοικία 
και στην επαγγελματική δομή.  

 

συμπεριλαμβάνοντας και τα 
κομποστοποιήσιμα.  

 

Να συμπεριλαμβάνει τους πελάτες 
στον ενάρετο κύκλο, όπως παρακάτω: 

 

Αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους, 
να οργανώνει επισκέψεις σε 
ανεξέλεγκτες ή ελεγχόμενες χωματερές, 
και να ενημερώνει για τις επιπτώσεις 
τους στο περιβάλλον και στην 
ανθρώπινη υγεία. 

 

Να οργανώνει συζητήσεις με τους 
ενδιαφερόμενους για τις δυνατότητας 
τροποποίησης των συμπεριφορών στην 
κατεύθυνση της καλύτερης διαχείρισης 
των αποβλήτων. 

 

Να  ενισχύσει (με ενημερωτικό και 
ψυχαγωγικό τρόπο) τις βελτιώσεις στην 
διαχείριση των αποβλήτων, στην 
κατοικία και στην επαγγελματική δομή. 
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Να αξιολογεί τις δυνατότητες της 
προσωπικής συνεισφοράς στην μείωση 
των απορριμμάτων.  

 

Τρόπους για να καταπολεμά την 
ακατάλληλη απόρριψη των 
απορριμμάτων, των ακατέργαστων 
λυμάτων, και των τοξικών χημικών, από 
τους τουρίστες, τα ξενοδοχεία και 
άλλους. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και 
κατανοεί… 

 

Ο μαθητευόμενος είναι σε 
θέση... 

Ο μαθητευόμενος έχει την 
ικανότητα... 

 Το ευρύτερο ζήτημα, όπως παρακάτω: 

Πώς το τουριστικό επάγγελμα μπορεί 
εξίσου να βελτιστοποιήσει την 
ενεργειακή κατανάλωση και να 
εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο 
άνεσης στους επισκέπτες μέσα από μία 
προσέγγιση μείωσης του 
αποτυπώματος άνθρακα. 

 

Τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα διαφόρων πηγών 
ενέργειας και των επιπτώσεών τους στο 
αποτύπωμα άνθρακα.  

 

Να σχεδιάζει δράσεις, όπως οι 
παρακάτω: 

 

Να πραγματοποιεί την απαραίτητη 
διάγνωση ώστε να γνωρίζει τους 
ενεργειακούς πόρους και τα 
προβλήματα της παροχής ενέργειας. 

 

Να αναλύει την κατανάλωση ενέργειας 
ανά άτομο στην περιοχή.  

 

Να χαρτογραφεί τις φιλικές προς το 
περιβάλλον συμπεριφορές που θα 
εφαρμοστούν από το προσωπικό και θα 

Να αναλαμβάνει σχετικές δράσεις, 
όπως οι παρακάτω:  

 

Να καταγράφει την κατανάλωση 
ενέργειας σε ένα σπίτι ή σε μία 
επιχείρηση προκειμένου να εφαρμόσει 
κατάλληλες τεχνολογίες και φιλικές 
προς το περιβάλλον συμπεριφορές.  

 

Να χρησιμοποιεί κατάλληλες 
τεχνολογίες και να εφαρμόζει φιλικές 
προς το περιβάλλον συμπεριφορές 
προκειμένου: Να αναβαθμίσει και 
συντηρήσει τον εξοπλισμό συντήρησης 
τροφίμων, να χρησιμοποιεί και να 
συντηρεί τον εξοπλισμό μαγειρικής πιο 
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Την σχέση μεταξύ άνεσης και 
ενεργειακής κατανάλωσης.  

 

Την διαφορά μεταξύ ανανεώσιμων και 
μή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

 

Την έννοια της άνεσης η οποία να 
συμφωνεί με την οπτική των 
καταναλωτών και των παραγωγών 
ενέργειας.  

 

Τις έννοιες και τις προσεγγίσεις που 
αφορούν την διαχείριση της ενέργειας  

 

Την αναγκαιότητα της διαχείρισης της 
ενέργειας (για τους καταναλωτές και 
τους παραγωγούς) μέσα από το πρίσμα 
της δέσμευσης στον σχεδιασμό τόσο 
της λειτουργίας της παραγωγής 
ενέργειας και της κατανάλωσης 
ενέργειας, όσο και της διανομής και 
αποθήκευσής της προκειμένου να 
υποστηριχθεί η διατήρηση των πόρων, 
η προστασία του κλίματος και η 
εξοικονόμηση, εξασφαλίζοντας ακόμα 
πως οι χρήστες έχουν συνεχή 
πρόσβαση στην ενέργεια που 
χρειάζονται. 

 

προταθούν στους πελάτες για την 
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. 

Να απαριθμεί τις δημόσιες ή ιδιωτικές 
περιοχές όπου η εξοικονόμηση 
ενέργειας μπορεί να επιτυγχάνεται 
χωρίς να μειώνεται η ποιότητα ζωής. 

 

Να υλοποιεί έναν σχεδιασμό 
εξοικονόμησης ενέργειας για το σπίτι ή 
για την επαγγελματική δομή 
συμπεριλαμβάνοντας τις κατάλληλες 
συσκευές ενεργειακής οικονομίας, τις 
τεχνολογίες και τις φιλικές προς το 
περιβάλλον συμπεριφορές. 

 

Να σχεδιάζει την επικοινωνία, όπως 
παρακάτω:  

 
Να σχεδιάζει την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης 
του προσωπικού. 

 

Να σχεδιάζει ένα σχέδιο επικοινωνίας 
απευθυνόμενο στους πελάτες για να 
τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν τις 
αναφερόμενες φιλικές προς το 
περιβάλλον συμπεριφορές.  

 

 

αποτελεσματικά, να χρησιμοποιεί τα 
πλυντήρια πιάτων πιο οικονομικά, να 
αναβαθμίσει τον φωτισμό με 
τεχνολογία LED.  

 

Να επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όποτε είναι εφικτό.  

 

Να εμπλέκει τους πελάτες στον 
ενάρετο κύκλο 

 
Να ενθαρρύνει τους πελάτες να 
εφαρμόζουν απλές ιδέες φιλικές προς 
το περιβάλλον, όπως να σβήνουν τον 
κλιματισμό όταν δεν χρειάζεται, να 
σβήνουν τα φώτα, τις συσκευές και 
κάθε μή χρησιμοποιούμενη συσκευή. 

 

Να ετοιμάζει  ενημερωτικό και 
προωθητικό υλικό για την ενθάρρυνση 
ομάδων χρηστών προς την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τις φιλικές 
προς το περιβάλλον συμπεριφορές.  

 

Να οργανώνει συζητήσεις με διάφορες 
ομάδες (κατοίκους και τουρίστες) 
σχετικά με την ανάγκη και τις 
δυνατότητες της εξοικονόμησης 
ενέργειας. 
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Τη δέσμευση για διαρκή πρόσβαση 
στην ενέργεια από τους  χρήστες με μια 
σοβαρή προσέγγιση. 

 

Τρόπους καλής διαχείρισης της 
ενέργειας σε μία κατοικία ή σε μία 
επαγγελματική εγκατάσταση μέσα από 
το πρίσμα του καταναλωτή (θέρμανση 
νερού και χώρου, μαγείρεμα, 
κλιματισμός, διατήρηση τροφίμων, 
φωτισμός, τεχνολογίες υπολογιστών 
και πληροφοριών, κλπ.) 

 

Τη διαμάχη ανάμεσα στην 
υπερκατανάλωση ενέργειας και την 
προώθηση της εγκράτειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Να τοποθετεί μετρητές κατανάλωσης 
ενέργειας στους χώρους κατοικίας και 
εργασίας. 

-Να αναλύει τα αποτελέσματα από την 
συνετή ενεργειακή χρήση και να τα 
διαφημίζει.  

ΝΕΡΟ 

 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και 
κατανοεί... 

Ο μαθητευόμενος είναι σε 
θέση...  

Ο μαθητευόμενος έχει την 
ικανότητα...  

  

Το ευρύτερο ζήτημα, όπως παρακάτω: 

 

Πως οι επαγγελματίες στον τουρισμό 
έχουν τόσο οικονομικό όσο και ηθικό 
κίνητρο να μειώσουν την κατανάλωση 
νερού και να καταπολεμήσουν την 
μόλυνσή του. 

 

 

Να χρησιμοποιεί πληροφορίες από τον 
περίγυρο, όπως παρακάτω: 

 

Να συλλέγει πληροφορίες για τις πηγές 
νερού στο άμεσο περιβάλλον, να 
αναλύει την κατάστασή τους και να 
υπολογίζει τις πιθανές αιτίες κινδύνου. 

 

 

Να εφαρμόζει τεχνολογίες 
ελαχιστοποίησης καταναλώσεων 
νερού και αντίστοιχων φιλικών προς 
το περιβάλλον συμπεριφορών, όπως 
οι παρακάτω: 

 

Να χρησιμοποιεί την κατάλληλη 
τεχνολογία για:  
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Τον κύκλο του νερού και την 
σταθερότητα των υδάτινων πόρων της 
Γης.  

 

Πώς η κατανάλωση του νερού 
διανέμεται στην Ευρώπη (και στην 
περιοχή του μαθητευόμενου) σε σχέση 
με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 

Οι ανθρώπινες δράσεις που θέτουν σε 
κίνδυνο τους υδάτινους πόρους 
εξαιτίας: 

● φυσικών φαινομένων τα οποία 
θέτουν σε κίνδυνο τους υδάτινους 
πόρους. 

● της σχέσης μεταξύ του δείκτη 
ανάπτυξης και της κατανάλωσης 
νερού.  

 

Τις συγκεκριμένες αιτίες των δυσκολιών 
παροχής νερού στις Μεσογειακές 
τουριστικές χώρες.  

 

Τους τύπους υπεύθυνης διαχείρισης 
των υδάτων στην κοινότητα, στην 
τουριστική δομή, στην κατοικία.  

 

Να σχεδιάζει την μείωση της μόλυνσης, 
όπως παρακάτω:  

 

Να σχεδιάζει την χρήση φιλικών προς το 
περιβάλλον προϊόντων για να 
αποφεύγει την μόλυνση.  

 

Να σχεδιάζει την δραστική μείωση των 
στερεών αποβλήτων και πλαστικών 
συσκευασιών. 

 

Να σχεδιάζει την διαδικασία μείωσης 
της κατανάλωσης νερού, όπως 
παρακάτω:  

 

Να υλοποιεί μία κριτική ανάλυση της 
κατάστασης της επιχείρησης ή της 
κατοικίας με κριτήριο τις δυνατότητες 
μείωσης της κατανάλωσης νερού και τον 
εντοπισμό των διαρροών. 

 

Να σχεδιάζει την επεξεργασία και χρήση 
των λυμάτων. 

 

Να σχεδιάζει την συλλογή και χρήση των 
όμβριων υδάτων.  

 

● Να μειώνει την κατανάλωση νερού 
στα μπάνια.  

● Να μειώνει την κατανάλωση νερού 
από τα πλυντήρια.  

● Να μειώνει την κατανάλωση νερού 
από τις πισίνες.  

● Να μειώνει την κατανάλωση νερού 
για τα ποτίσματα.  

 

Να εφαρμόζει το σχέδιο μείωσης 
κατανάλωσης νερού μέσα από την 
χρήση βρόχινου νερού και 
ανακυκλωμένων λυμάτων για το 
πότισμα και τις τουαλέτες, έτσι ώστε να 
μειώνεται η χρήση του πόσιμου νερού. 

 

Να καταγράφει, να εντοπίζει και να 
σταματά τις διαρροές.  

 

Να εφαρμόζει φιλικές προς το 
περιβάλλον συμπεριφορές που 
αποσκοπούν στην υπεύθυνη χρήση του 
νερού και να τις κάνει διακριτικά 
εμφανείς στον περίγυρό του. 

 

Να εφαρμόζει δράσεις για την μείωση 
της μόλυνσης, όπως οι παρακάτω:  
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Τις πρακτικές που ευθύνονται για την 
μόλυνση των υδάτων και τις 
προσεγγίσεις για την αποτροπή τους.  

 

Τις επιπτώσεις από την αλόγιστη 
διαχείριση των υδάτων στην 
βιοποικιλότητα. 

 

Προσεγγίσεις για την μείωση της 
κατανάλωσης και την αποφυγή της 
μόλυνσης, όπως οι παρακάτω:  

 

Τις τεχνολογίες που πρέπει να 
εφαρμοστούν προκειμένου: 

● να μειωθεί δραστικά η κατανάλωση 
νερού, 

● να χρησιμοποιούνται φιλικά προς 
το περιβάλλον προϊόντα και 
συσκευασίες, 

● να μειωθεί η παραγωγή στερεών 
αποβλήτων.  

 

Τις δυνατότητες φύτευσης 
προσαρμοσμένων τοπικών φυτών για 
την διακόσμηση του τοπίου αντί για 
εξωτικά είδη υψηλών απαιτήσεων σε 
νερό.  

 

Να σχεδιάζει ένα ενημερωμένο σχέδιο 
διαχείρισης υδάτων βασισμένο στην 
ανάλυση κατανάλωσης υδάτων (στην 
κατοικία και στην επαγγελματική δομή) 
συμπεριλαμβάνοντας τεχνολογικές 
αναβαθμίσεις.  

 

Να σχεδιάζει την ευαισθητοποίηση και 
την εκπαίδευση του προσωπικού. 

  

Να σχεδιάζει την επικοινωνία και την 
ενίσχυση των προσπαθιών, όπως 
παρακάτω:  

 

Να ενεργοποιεί δημόσια διαβούλευση 
(ατομικά ή μέσα από ομάδα) για την 
ανάγκη διαφύλαξης των υδάτινων 
πόρων.  

 

Να σχεδιάζει την διοργάνωση 
τουριστικών δραστηριοτήτων για την 
ευαισθητοποίηση των πελατών πάνω 
στο θέμα. 

 

Να σχεδιάζει ένα σχέδιο διαβούλευσης 
για θέματα που αφορούν το νερό στο 
περιβάλλον και να το οργανώνει έτσι 
ώστε να είναι ελκυστικό για ένα ευρύ 
κοινό.  

Να καταγράφει, να εντοπίζει και να 
διακόπτει τις πρακτικές που μολύνουν, 
παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα.  

 

Να αποφεύγει την παραγωγή στερεών 
αποβλήτων.  

 

Να χρησιμοποιεί είδη υγιεινής και 
καθαρισμού, φιλικά προς το 
περιβάλλον.  

 

Να εμπλέκει τους πελάτες στον 
ενάρετο κύκλο, ως εξής:  

 

Να ενημερώνει για την πολιτική 
διαχείρισης του νερού της επιχείρησης 
και να παρακινεί τους πελάτες να 
χρησιμοποιούν φιλικές προς το 
περιβάλλον πρακτικές.  

 

Να οργανώνει περιηγήσεις  προς  πηγές 
νερού και οικολογικά συστήματα 
αποχέτευσης και να υλοποιεί 
δραστηριότητες που θα κινητοποιήσουν 
το ενδιαφέρον των τουριστών για το 
θέμα.  
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Τις δυνατότητες επιμόρφωσης σε 
θέματα κατανάλωσης υδάτων και των 
μεθόδων δέσμευσης του προσωπικού 
και των πελατών.  

 

Τις δυνατότητες συλλογής όμβριων 
υδάτων και της χρήσης τους. 

 

Τις δυνατότητες χρήσης 
ανακυκλωμένου θολού νερού (λύματα 
νιπτήρων, πλυντηρίων, μπάνιων) μετά 
από συγκεκριμένη επεξεργασία.  

 

Το εύρος των φιλικών προς το 
περιβάλλον συμπεριφορών που 
προορίζονται για την μείωση της 
κατανάλωσης νερού.  

 

Τις δυνατότητες που παρέχονται από τα 
οικολογικά συστήματα αποχέτευσης 
και της ανακύκλωσης λυμάτων.  

 

 

Να σχεδιάζει δραστηριότητες (ατομικά ή 
μέσα από ομάδα) οι οποίες θα 
συνδέουν τους επισκέπτες με τον 
προορισμό (γνωριμία με την κουλτούρα 
της διαβίωσης και της ύδρευσης στο 
παρελθόν και στο παρόν). 

 

 

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και 
κατανοεί... 

Ο μαθητευόμενος είναι σε 
θέση...  

Ο μαθητευόμενος έχει την 
ικανότητα...  

  

Τα προβλήματα στα οποία θα πρέπει 
να ανταποκριθεί, όπως τα παρακάτω: 

  

Να ενεργεί, όπως παρακάτω:  
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Ότι ο τουρισμός ευθύνεται για την 
αύξηση των οδικών και αεροπορικών 
μετακινήσεων που χρησιμοποιούν 
ορυκτά καύσιμα και επιβαρύνουν 
σημαντικά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. 

 

Ότι η ήπια κινητικότητα ή, αλλιώς, η 
βιώσιμη κινητικότητα είναι ιδανική για 
την μετάβαση στον προορισμό όταν 
είναι δυνατή, ή για την εξερεύνηση 
μιας περιοχής. 

 

Ότι οι βιώσιμες μεταφορές αφορούν 
μία ποικιλία από οικολογικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον ταξιδιωτικά 
οχήματα με τα οποία ελαχιστοποιείται 
η βλάβη στο περιβάλλον.  

 

Έννοιες, όπως οι παρακάτω: 

 

Η σχέση μεταξύ των αναγκών των 
σύγχρονων τουριστών για μετακίνηση 
και της ανακάλυψης μακρινών 
προορισμών, και η ανάγκη να μειωθεί 
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

 

Να σχεδιάζει σε ατομικό επίπεδο την 
συνεισφορά στην βελτίωση των 
βιώσιμων μετακινήσεων, ως εξής: 

 

Να παρατηρεί και να αναλύει τις 
συγκοινωνίες σε μία περιοχή και να 
τοποθετεί μία κατοικία ή μία επιχείρηση 
σε αυτό το πλαίσιο. 

 

Να αναλύει την χρήση των μέσων 
μεταφοράς από ένα πρόσωπο σε σχέση 
με την μείωση του αποτυπώματος 
άνθρακα.  

 

Να υλοποιεί ένα σχέδιο για την 
βελτίωση των συγκοινωνιών από την 
οπτική του βιώσιμου τουρισμού, 
προκειμένου να χρησιμοποιούνται 
φιλικοί προς το περιβάλλον τρόποι 
μετακίνησης από το προσωπικό και τους 
πελάτες.  

 

Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του 
ενδιαφέροντος υπέρ των βιώσιμων 
μετακινήσεων όταν πρόκειται για την 
πρόσβαση σε έναν προορισμό ή για την 
εξερεύνηση της περιοχής. 

 

Να προσπαθεί να οργανώνει τις 
μετακινήσεις σε τοπικό επίπεδο, έτσι 
ώστε να χρησιμοποιείται ευρέως το 
περπάτημα, τα μέσα συγκοινωνίας, ο 
συνεπιβατισμός (carpooling), η 
ποδηλασία, καθώς και συλλογικά μέσα 
μετακίνησης για την εξερεύνηση της 
περιοχής. 

 

Να ενθαρρύνει τους πελάτες 

● Να μην χρησιμοποιούν αεροπορικές 
συγκοινωνίες για κοντινές 
αποστάσεις. 

● Να μειώσουν το βάρος των 
αποσκευών τους. 

● Να προτιμούν τις διαμονές 
διαρκείας παρά τα 
επαναλαμβανόμενα σύντομα 
ταξίδια.  

● Να επιλέγουν βιώσιμες μορφές 
μετακίνησης για την εξερεύνηση της 
περιοχής.  

 

Να εμπλέκει τους πελάτες στον 
ενάρετο κύκλο  

 

Να βρίσκει δημιουργικούς  τρόπους για 
να προσελκύει την προσοχή των 
τουριστών στο ζήτημα των 
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Οι μέθοδοι μείωσης του αποτυπώματος 
άνθρακα από αεροπορικές πτήσεις που 
δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν, 
μέσω παρατεταμένων διαμονών παρά 
πολλαπλών ταξιδιών, ελαφρύτερων 
αποσκευών, την αποφυγή πτήσεων 
προς προορισμούς που προσεγγίζονται 
με μέσα μαζικής μεταφοράς., κλπ. 

 

Πώς τα λιπαντικά και τα καύσιμα 
διαπερνούν το έδαφος, αναμειγνύονται 
με τα ύδατα και το χώμα, και 
επηρεάζουν την χλωρίδα, την πανίδα 
και την ανθρώπινη υγεία. 

 

Τους κινδύνους που διατρέχουν τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα, εξαιτίας των 
διαφόρων αποβλήτων από τις 
θαλάσσιες μεταφορές.  

 

Πώς κάθε πρόσωπο μπορεί να 
συνεισφέρει στην μείωση των βλαβών 
που προκαλούν οι μετακινήσεις σε 
όλους τους οργανισμούς της Γης.  

 

Να κάνει μία πρόταση για την 
προστασία της περιοχής από την 
μόλυνση που προέρχεται από τις 
μετακινήσεις.  

 

Να σχεδιάζει την ανάπτυξη της χρήσης 
εφαρμογών οικολογικών μετακινήσεων.  

 

Να σχεδιάζει την επικοινωνία και την 
εμπλοκή του προσωπικού και των 
πελατών 

 

Να κάνει ένα πλάνο για την μεταβολή 
των συνηθειών με έμφαση στα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα νέων 
πρακτικών / συμπεριφορών που 
περιλαμβάνουν την ποδηλασία/να 
προωθεί την χρήση πράσινων 
μεταφορών και μαζικών μέσων 
μεταφοράς (λεωφορείων, τραίνων, 
οχηματαγωγών πλοίων, κλπ.). 

 

μετακινήσεων και της επιρροής τους 
στα οικοσυστήματα. 

 

Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει τρόπους 
κινητοποίησης των πελατών για την 
αλλαγή των συνηθειών στις 
μετακινήσεις.  

 

Να συνεισφέρει σε προωθητικές 
καμπάνιες για την βελτίωση των 
συγκοινωνιών με έναν βιώσιμο τρόπο.  

 

Να αναπτύσσει εφαρμογές 
διαμοιρασμού ποδηλάτων (bike 
sharing) και συνεπιβατισμού 
(carpooling) και να δημιουργεί ένα 
σύστημα μετακινήσεων φιλικό προς το 
περιβάλλον για να συνεισφέρει στην 
προστασία του μαζί με τους πελάτες και 
το προσωπικό του. 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και 
κατανοεί... 

Ο μαθητευόμενος είναι σε 
θέση...  

Ο μαθητευόμενος έχει την 
ικανότητα...  
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 Τις παρακάτω έννοιες και θέματα: 

 

Τον ρόλο και τις επιπτώσεις από την 
γεωργία στο περιβάλλον και την 
οικονομική ανάπτυξη μιας 
συγκεκριμένης περιοχής.  

 

Την παραγωγή τροφίμων που βασίζεται 
σε προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν 
μεθόδους οι οποίες δεν μολύνουν το 
περιβάλλον, εξοικονομούν ενέργεια, 
είναι ασφαλή για τους εργαζόμενους 
τους πελάτες και την κοινότητα, είναι 
οικονομικά βιώσιμες, και βασίζονται 
στις παρακάτω πρακτικές που κάνουν 
την γεωργία αποδοτική: 

-Εναλλασσόμενες καλλιέργειες  

-Αγροδασοπονία  

-Μείωση ή κατάργηση του οργώματος  

- Ολοκληρωμένα συστήματα 

συνδυασμένης καλλιέργειας και 

κτηνοτροφίας  

-Εφαρμογή ολοκληρωμένης 

φυτοπροστασίας.  

Την ανάπτυξη βιώσιμου εμπορίου 

τροφίμων μέσα από τις διάφορες 

Να σχεδιάζει δράσεις, όπως 
παρακάτω: 

 

Να αναλύει την αγορά και να κάνει τις 
σωστές επιλογές προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 
πελατών από την βιώσιμη διατροφή. 

  

Να κάνει τις καταλληλότερες ρυθμίσεις 
στην προμηθευτική αλυσίδα υπέρ των 
τοπικών, εποχικών και βιολογικών 
προϊόντων. 

Να σχεδιάζει προσεγγίσεις μέσα από 
εκδηλώσεις, όπως παρακάτω: 

 

Να δημιουργεί και να εφαρμόζει ένα 
τουριστικό πρόγραμμα γαστρονομίας το 
οποίο περιλαμβάνει γνωριμία με την 
τοπική κληρονομιά (γεωργία, τοπική 
διατροφή, έθιμα που σχετίζονται με την 
διατροφή και τις γιορτές, δοκιμή 
τοπικών γευμάτων, συζήτηση με τους 
κατοίκους).  

 

Να σχεδιάζει τις κατευθύνσεις για την 
ανάπτυξη ενός τοπικού σχεδιασμού που 
συμπεριλαμβάνει την γεωργία και τον 
τουρισμό, και να υλοποιεί μία 

Να αναλαμβάνει σχετικές δράσεις 
όπως οι παρακάτω: 

 

Να εφαρμόζει μια προμηθευτική 
αλυσίδα τροφίμων σύμφωνα με την 
περιβαλλοντική προσέγγιση. 

 

Να αναλαμβάνει δράσεις ώστε:  

● Να προωθεί την τοπικότητα. 
● Να καθορίζει το Μενού με βάση 

τα εποχικά προϊόντα. 
● Να διαχειρίζεται την 

ανακύκλωση και προγράμματα 
ανακύκλωσης. 

● Να προσπαθεί να χρησιμοποιεί 
βιολογικά προϊόντα. 

● Να χρησιμοποιεί 
ανακυκλούμενες και 
βιοδιασπώμενες συσκευασίες. 

 

Να κοινοποιεί μέσα από μία 
προσέγγιση με εκδηλώσεις, όπως 
παρακάτω:  

Να διοργανώνει εκδηλώσεις με 
παραγωγούς και εργαζόμενους στον 
τουρισμό με το σκεπτικό του ECHO-
Tourism εξασφαλίζοντας την διάρκεια 
του ενδιαφέροντος στο τοπικό επίπεδο. 
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επαγγελματικές εκφράσεις του: 

εστιατόρια, αγροτουρισμός, Β&Β, 

φιλοξενία, street food και take away. 

Ζητήματα ποιότητας των τροφίμων, 

όπως τα παρακάτω:  

Οι νέες τάσεις για την βιώσιμη εστίαση 

και η σύνδεσή τους με την κληρονομιά 

που βασίζεται σε τοπικά εποχικά 

προϊόντα συμπεριλαμβάνοντας το 

φιλικό κλίμα, την υγιεινή διατροφή και 

την διαφάνεια στην προέλευση των 

προϊόντων. 

Η σύνδεση των διατροφικών αναγκών 

των φιλοξενούμενων με τις 

δυνατότητες της τοπικής παραγωγής. 

Οι τρόποι για να κινητοποιηθεί το 
προσωπικό και οι φιλοξενούμενοι προς 
την χρήση τοπικών τροφίμων.  

Οι τρόποι για την αποφυγή σπατάλης 
τροφίμων από το προσωπικό και τους 
πελάτες. 

 

προσέγγιση μέσα από εκδήλωση για να 
απευθυνθεί στους τουρίστες. 

Να σχεδιάζει και να διοργανώνει 
δημιουργικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
προκειμένου να προωθεί την ποιοτική 
διατροφή (διαγωνισμός για την 
καλύτερη συνταγή, τον πιο δημιουργικό 
μάγειρα, το καλύτερο μήνυμα για την 
προώθηση της τοπικής κουζίνας). 

 

Να προωθεί στους πελάτες και τους 
εργαζόμενους τα πλεονεκτήματα από 
την χρήση τοπικών τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών 
προϊόντων, για μία βιώσιμη οικονομία 
και περιβάλλον.  

 

Να κοινοποιεί τις βιώσιμες 
προσεγγίσεις της επιχείρησης και να 
δημιουργεί συνδέσμους με άλλους 
παράγοντες του τουριστικού 
επαγγέλματος. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Ο μαθητευόμενος γνωρίζει και 
κατανοεί... 

Ο μαθητευόμενος είναι σε 
θέση... 

Ο μαθητευόμενος έχει την 
ικανότητα... 
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Τις παρακάτω έννοιες και ζητήματα 
για τον σεβασμό της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της τοπιογραφίας:  

 

Ότι οι τουρίστες πρέπει να 
ενημερώνονται για την ιστορία και τις 
παραδόσεις των κοινοτήτων που 
επισκέπτονται, και αντίστοιχα η 
κοινότητα αισθάνεται μεγαλύτερη 
συνοχή και υπερηφάνεια  μέσα από 
αυτή την πολιτιστική ιστορία και 
κληρονομιά (προσαρμοσμένο από την 
διακήρυξη της UNESCO). 

 

Ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι μια 
ομάδα πόρων που κληρονομήθηκε από 
το παρελθόν μέσα από την οποία οι 
άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως μία 
αντανάκλαση και έκφραση που πρέπει 
συνεχώς να υπολογίζουν.  

Των συνεχώς εξελισσόμενων αξιών 
τους, πεποιθήσεων, γνώσεων και 
παραδόσεων, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των πτυχών του περιβάλλοντος 
που προκύπτουν από την διάδραση των 
ανθρώπων με τους τόπους μέσα στον 
χρόνο (προσαρμοσμένο από την 
διακήρυξη του Namur της ΕΕ). 

 

 

Να σχεδιάζει δράσεις όπως οι 
παρακάτω:  

 

Να συνεισφέρει στην δημιουργία 
ενδιαφέροντος για την τοπική 
κληρονομιά και την διατήρηση των 
τοπίων. 

 

Να προωθεί και να συνεισφέρει σε 
έρευνες που διερευνούν τις προσδοκίες 
και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών σε 
σχέση με την τοπική κληρονομιά 

 

Να σχεδιάζει την ενσωμάτωση της 
τουριστικής διάστασης σε μία 
επαγγελματική δραστηριότητα. 

 

Να προετοιμάζει την επικοινωνία με 
θέμα την τοπική ιστορία και την 
κληρονομιά, μεταξύ των πελατών και 
των εμπλεκόμενων εργαζόμενων. 

 

Να σχεδιάζει την ανάπτυξη της 
ευαισθητοποίησης των εργαζόμενων και 
των τουριστών για τις τοποθεσίες 
πολιτιστικού και ιστορικού 
ενδιαφέροντος.  

 

Να αναλαμβάνει σχετικές δράσεις, 
όπως οι παρακάτω:  

 

Να δημιουργεί τουριστικές 
δραστηριότητες οι οποίες ενεργοποιούν 
το ανεκμετάλλευτο τουριστικό 
δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Να αξιοποιεί και να ενσωματώνει 
αυθεντικά στοιχεία της παραδοσιακής 
και σύγχρονης τοπικής κουλτούρας σε 
επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως 
design, διακόσμηση, κουζίνα, ή 
καταστήματα, με σεβασμό στην 
πνευματική ιδιοκτησία των κατοίκων. 

 

Να ενσωματώνει μία επαγγελματική 
δραστηριότητα στην τοπική δυναμική 
υπέρ της κληρονομιάς.  

 

Να χρησιμοποιεί μεθόδους που δίνουν 
αξία σε διάφορα προϊόντα μέσω του 
branding την τοπικής κληρονομιάς.  

 

Να επικοινωνεί με τους πελάτες για να 
τους συμπεριλάβει στον ενάρετο 
κύκλο, ως εξής: 



                                                                                                                                                                                                                       

24 | P a g e   E C H O - T o u r i s m  Π λ α ί σ ι ο  Ι κ α ν ο τ ή τ ω ν  

 

Την τοπική κληρονομιά 
συμπεριλαμβανομένης της φυσικής και 
πολιτιστικής (υλικής και άυλης) 
κληρονομιάς. 

 

Την τοπική μνημειακή και λαϊκή 
αρχιτεκτονική και τοπιογραφία. 

 

Τις μεθόδους για την διατήρηση της 
κληρονομιάς και της τοπιογραφίας και 
την συνεισφορά του τουρισμού για 
αυτόν τον σκοπό.  

 

Τις μεθόδους για την ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών επιπτώσεων από τον 
τουρισμό και την μεγιστοποίηση της 
ικανοποίησης των επισκεπτών.  

 

Τον κατάλογο των τοποθεσιών 
ιστορικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος.  

 

Το πιθανό λαθρεμπόριο 
χειροτεχνημάτων και τους τρόπους για 
να καταπολεμηθεί.  

 

 

Να σχεδιάζει την ανάπτυξη της 
ευαισθητοποίησης των εργαζόμενων και 
των τουριστών για την προστασία της 
κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης 
της καταπολέμησης της λαθρανασκαφής 
και παράνομης αγοραπωλησίας 
χειροτεχνημάτων. 

 

Να σχεδιάζει προσεγγίσεις μέσα από 
εκδηλώσεις, όπως παρακάτω:  

 

Να σχεδιάσει την προώθηση της 
κληρονομιάς στους πελάτες, με 
σεβασμό στην τοπική κουλτούρα, 
ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές 
συνέπειες και ανταποκρινόμενος στις 
προσδοκίες των επισκεπτών. 

 

Να σχεδιάσει (αυτόνομα ή σε ομάδα) 
δημόσιες εκδηλώσεις για τα κοινωνικά 
και οικονομικά πλεονεκτήματα από την 
αξιοποίηση της κληρονομιάς.  

 

 

 

 

 

Να προωθεί την ένταξη των πελατών 
στην διατήρηση της κληρονομιάς και 
των τοπίων.   

 

Να συμβουλεύει τους πελάτες για 
περιηγήσεις σε τοποθεσίες ιστορικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος οι 
οποίες πραγματοποιούνται μέσα από 
βιώσιμες πρακτικές με στόχο την 
μεγιστοποίηση των ωφελημάτων προς 
την κοινότητα και την ικανοποίηση των 
επισκεπτών. 

 
Να ενημερώνει και να παροτρύνει τους 
πελάτες να μην αγοράζουν 
χειροτεχνήματα με παράνομους 
τρόπους.  

 

Να διοργανώνει και να διενεργεί 
δημιουργικά παιχνίδια με σκοπό την 
επιμόρφωση για θέματα που αφορούν 
την κληρονομιά και την προστασία της. 

 

Να διοργανώνει συναντήσεις των 
τουριστών με κατοίκους καθώς και την 
συμμετοχή τους σε τοπικά δρώμενα 
ενδιαφέρον που περιλαμβάνουν την 
δέσμευση στην προστασία της 
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Τους τρόπους για να προωθηθεί η 
κληρονομιά ως ένα βιώσιμο 
τουριστικό προϊόν.  

Ότι η τοπική κληρονομιά παρέχει τα 
καλύτερα τουριστικά αξιοθέατα για 
κάθε προορισμό, υπό την προϋπόθεση 
πως τηρείται μία ισορροπία για την 
αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων 
του τουρισμού στην κληρονομιά 

Να προωθούνται τρόποι για θετικά 
οικονομικά αποτελέσματα από τον 
τουρισμό στην κληρονομιά, καθώς και 
οι θετικές αλληλεπιδράσεις της 
γεωργίας με τον τουρισμό. 

 

κληρονομιάς και εκπληρώνουν τις  
προσδοκίες των επισκεπτών. 

 

 

 

 


