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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ INHERIT ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤOY INHERIT 

Ο τουρισμός στις χώρες της Μεσογείου αυξάνεται με έναν επιταχυνόμενο 

ρυθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Σαν αποτέλεσμα, η παράκτια και θαλάσσια 

φυσική κληρονομιά της Μεσογείου βρίσκεται υπό πίεση λόγω των 

επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του μαζικού τουρισμού, της 

εποχικότητας και της εξυπηρέτησης αριθμού τουριστών μεγαλύτερου από 

τις εκάστοτε δυνατότητες του προορισμού.  

Οι περιοχές της Μεσογείου πρέπει να αντιδράσουν αναπτύσσοντας το  

βιώσιμο τουρισμό που διατηρεί τη φυσική κληρονομιά ώστε να 

εξασφαλιστεί το μέλλον του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς 

και οι δυνατότητες ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού.  

Ο συνδυασμός της προστασίας της φυσικής κληρονομιάς με το βιώσιμο 

τουρισμό είναι η μόνη επιλογή για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

τουριστικής βιομηχανίας και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από 

άλλες χώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο INHERIT (Στρατηγικές βιώσιμου τουρισμού για 

τη συντήρηση και αξιοποίηση της παράκτιας και θαλάσσιας φυσικής 

κληρονομιάς της Μεσογείου) θα προωθήσει δραστηριότητες βιώσιμου 

τουρισμού στις υποεκμετάλλευτες περιοχές της Μεσογείου με φυσική 

κληρονομιά, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα την πίεση των εντατικών 

τουριστικών ροών και την εποχικότητα στους παράκτιους και θαλάσσιους 

τουριστικούς προορισμούς. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, απαιτείται αλλαγή πολιτικής από 

πολλές κατευθύνσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το INHERIT 

προβλέπει μια ευρεία διακρατική συνεργασία μεταξύ των εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών της Μεσογείου. 

Αυτορρυθμιζόμενα μέτρα για δραστηριότητες βιώσιμου τουρισμού στις 

χώρες της Μεσογείου: το σχέδιο θα εντοπίσει πρωτοβουλίες "από τη βάση 

προς την κορυφή" (bottom-up). Αυτές είναι δράσεις που δεν επιβάλλονται 

από νόμους ή κανονισμούς, αλλά υιοθετούνται οικειοθελώς από 

τουριστικές επιχειρήσεις, μη εμπειρογνώμονες και τοπικές κοινωνίες για τη 

συντήρηση της φυσικής κληρονομιάς. Αυτές οι μεμονωμένες 

πρωτοβουλίες θα διαδοθούν στη συνέχεια στο επίπεδο της 

συλλογικότητας, με τη συμμετοχή των αρχών και της τουριστικής 

βιομηχανίας. 

Μια κοινή στρατηγική πολιτικής για τη Μεσόγειο: το έργο θα προτείνει 

αλλαγές στις αντιφατικές Μεσογειακές πολιτικές για την ανάπτυξη του 

τουρισμού και την προστασία του περιβάλλοντος ώστε να εναρμονιστούν 

με τους στόχους της επίτευξης βιώσιμου τουρισμού και της 

αποτελεσματικής προστασίας της φυσικής κληρονομιάς της Μεσογείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοχές "INHERITURA": το έργο θα εντοπίσει περιοχές φυσικής 

κληρονομιάς που απειλούνται από τις αρνητικές επιπτώσεις της 

τουριστικής ανάπτυξης, όπου θα εφαρμοστούν bottom-up μέτρα για 

την προστασία τους και την εξάλειψη των επιπτώσεων της 

εποχικότητας. Σε αυτές τις περιοχές, οι δραστηριότητες βιώσιμου 

τουρισμού θα πραγματοποιούνται βάσει ολοκληρωμένων 

μηχανισμών διαχείρισης που λειτουργούν σε Μεσογειακό επίπεδο. 

Σύστημα διαχείρισης δικτύων: οι μηχανισμοί διαχείρισης των 

περιοχών INHERITURA θα επεκταθούν μέσω διακρατικών 

συνεργασιών για τη δημιουργία ενός δικτύου προστατευόμενων 

περιοχών. 

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ INHERITURA  

Η προσέγγιση του INHERIT θα δοκιμαστεί σε διάφορες τοποθεσίες 

της Μεσογείου και θα οδηγήσει στην ίδρυση των πρώτων πέντε (5) 

περιοχών INHERITURA. Οι περιοχές αυτές θα συνδεθούν στη 

συνέχεια με τουριστικές διαδρομές πολλαπλών προορισμών, βάσει  

ενός από τα ακόλουθα κοινά θέματα φυσικής κληρονομιάς: 

 

>  Θαλάσσιες σπηλιές στη Μεσόγειο 

 >  Εσωτερικοί προορισμοί της Μεσογείου 

>  Προϊστορία της Μεσογείου 

Οι τουριστικές διαδρομές θα καθοριστούν από ένα συμβούλιο 

διακρατικής συνεργασίας, με κύριο στόχο την αξιοποίηση και 

προστασία των φυσικών οικοτόπων της Μεσογείου. Οι τουριστικοί 

και οικονομικοί φορείς θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν, μέσω 

προτάσεων, στη δημιουργία αυτών των διαδρομών. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ; 

Εάν είστε δημόσιος οργανισμός, χρειαζόμαστε τη συνεισφορά  σας 

στην ανταλλαγή επιτυχημένων ή στον καθορισμό νέων πολιτικών και 

στρατηγικών, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων του 

μαζικού τουρισμού. Επίσης, συνεργαστείτε μαζί μας αν σας 

ενδιαφέρει να προωθήσετε το βιώσιμο τουρισμό στην περιοχή σας. 

Εάν βρίσκεστε στον κλάδο του τουρισμού (ταξιδιωτικοί πράκτορες, 

ξενοδόχοι, κ.λπ.) και υιοθετείτε αυθόρμητα μέτρα για τον 

περιορισμό των επιπτώσεων του τουρισμού (όπως η ρύπανση, η 

παραγωγή αποβλήτων και η κατανάλωση πόρων), μοιραστείτε την 

εμπειρία σας με εμάς. 

Εάν έχετε μία αίσθηση ευθύνης για το περιβάλλον και χρειάζεστε 

προτάσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής, υιοθέτησης ή 

προώθησης καλών περιβαλλοντικών πρακτικών στον τουρισμό, 

συνεργαστείτε μαζί μας. 


