
Η δοκιμή των αυτό-ρυθμιζόμενων πρωτοβουλιών για την προστασία της 
φυσικής κληρονομιάς στις περιοχές INHERITURA(1)  είναι μία από τις 
δραστηριότητες (Α4.4) της φάσης δοκιμών του έργου. 
 
Η δραστηριότητα στοχεύει στην προώθηση και δοκιμή της δέσμευσης των τουριστικών 
οικονομικών φορέων στη διαμόρφωση πρωτοβουλιών από κάτω προς τα πάνω για την 
προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Οι εταίροι που συμμετέχουν σε αυτήν τη 
δοκιμαστική φάση αναμένεται να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την εμφάνιση αυτό-
ρυθμιζόμενων πρωτοβουλιών, σχηματισμών και συμφωνιών μεταξύ των τουριστικών 
οικονομικών φορέων στις περιοχές τους, με συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων. 
 
Ένα αυτό-ρυθμιζόμενο μέτρο ή ένα «μέτρο από κάτω προς τα πάνω», είναι ένα μέτρο που 
αναπτύσσεται και εφαρμόζεται από τους τουριστικούς οικονομικούς φορείς και τους 
ενδιαφερόμενους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
είναι η καρδιά των αυτό-ρυθμιζόμενων προσεγγίσεων. Για να χαρακτηριστεί ένα μέτρο ως 
τέτοιο, οι ενδιαφερόμενοι του τουρισμού πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν από 
κοινού τα μέτρα και να έχουν πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 
 

(1): για τον ορισμό των INHERITURA περιοχών δείτε το newsletter Νο.3)  

       

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι 
δύσκολο έργο και ο εταίρος JPZ Izola από τη 
Σλοβενία είχε την ιδέα να μεταδώσει ένα βίντεο 
στις τοπικές ειδήσεις που περιγράφουν τον 
στόχο του έργου INHERIT και τη φάση δοκιμών. 
 
Ήταν ευκολότερο για τους εταίρους που είχαν 
επενδύσεις μικρής κλίμακας να εμπλέξουν 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
Λόγω της πανδημίας COVID-19, ορισμένοι 
συνεργάτες έπρεπε να καθυστερήσουν την 
εγκατάσταση. 

Οι περισσότερες συναντήσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιήθηκαν 
διαδικτυακά λόγω της πανδημίας COVID-19. 
 
Ορισμένοι συνεργάτες είχαν προβλήματα στην 
ζώνη δοκιμής που επιλέχθηκαν αρχικά και 
έπρεπε να αλλάξουν την περιοχή ή τις ενέργειες 
που θα εκτελέσουν. 
 
Τα περισσότερα από τα μέτρα που 
εφαρμόζονται μπορούν να εφαρμοστούν σε 
άλλα περιβάλλοντα και γεωγραφικές περιοχές. 

Ενημερωθείτε για το έργο INHERIT  

Εικόνες: Όλες οι εικόνες ανήκουν στο έργο INHERIT. 

Σχετικά με τα μέτρα 
 

 

Όσον αφορά το περιεχόμενο των μέτρων, κάθε εταίρος αποφάσισε τον τύπο των ενεργειών που θα 
εκτελέσει. Η επιλογή του εταίρου και των τουριστικών επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων στοχεύει 
σε διάφορους τομείς, όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η πρόληψη της διάβρωσης και η απώλεια 
βιοποικιλότητας. 
Σύστημα Σήμανσης: φαίνεται να είναι η απλούστερη λύση, αλλά είναι πολύ αποτελεσματική. Ο 
εταίρος ADPM από τη Πορτογαλία ανέπτυξε δύο εναλλακτικά μονοπάτια με ένα σύστημα 
τουριστικής σήμανσης σε ένα δάσος που οι τουρίστες πρέπει να διασχίσουν για να φτάσουν σε μια 
πολυσύχναστη παραλία. Με αυτόν τον τρόπο, η ελκυστικότητα του δάσους αυξάνεται, καθώς οι 
τουρίστες που πηγαίνουν στην παραλία μπορούν τώρα να εξερευνήσουν το δάσος χρησιμοποιώντας 
αυτά τα δύο μονοπάτια. Η «ελεγχόμενη» εξερεύνηση του δάσους βοηθά επίσης στην προστασία 
του χαμαιλέοντα, ενός αυτόχθονου είδους της περιοχής. 
Μέτρα πρόληψης της βιοποικιλότητας: Ο εταίρος IPTO από την Κροατία έχει εφαρμόσει μια σειρά 
μέτρων για τη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας σε ένα δάσος. Μερικά από αυτά 
είναι: η απαραίτητη αποψίλωση των δασών και επακόλουθη φύτευση νέων δέντρων, εγκατάσταση 
σκάλων για την πρόληψη της διάβρωσης, εγκατάσταση ξύλινων περιφράξεων και πυλώνων, κάδων 
απορριμμάτων, σπιτιών πουλιών και εντόμων, ηλεκτρικές συσκευές και υποδομές Wi-Fi και 
καμερών (για την αποφυγή καταστροφής του δάσους από τους επισκέπτες). 
Έλεγχος διάβρωσης στο δάσος: για να καταπολεμήσουμε τη διάβρωση σε ένα δάσος, πρέπει να 
συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία στα μονοπάτια. Το πρώτο βήμα είναι να 
μετρήσουμε τον αριθμό των ατόμων που περπατούν ή είναι πάνω σε ποδήλατο σε ένα μονοπάτι. 
Για να γίνει αυτό, ο εταίρος AIFM από τη Γαλλία εγκατέστησε 10 οικολογικούς μετρητές στα 
μονοπάτια της ζώνης δοκιμής τους (δείτε πώς να εφαρμόσετε ένα βιώσιμο σύστημα μέτρησης εδώ). 
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους οικολογικούς μετρητές θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με το ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και των 
υποβαθμισμένων διαδρομών. 
Αποκατάσταση τοποθεσίας: δύο τοποθεσίες στη Μάλτα, πλούσιες σε ενδημικά είδη χλωρίδας και 
πανίδας και κοραλλιογενών ασβεστόλιθων, υπέφεραν με την πάροδο των ετών από την απόρριψη 
κατασκευών και άλλων αποβλήτων. Η πιλοτική δραστηριότητα του εταίρου MRDDF από τη Μάλτα 
προβλέπει τον καθαρισμό ανεπιθύμητων υλικών από τις περιοχές, την απομάκρυνση ξένων ειδών 
και τη φύτευση αυτόχθονων φυτών, με ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που θα αποκαταστήσει τη 
φυσική βιοποικιλότητα στις περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες από τις ενέργειες που 
αναλαμβάνονται είναι: καθαρισμός των χώρων, εγκατάσταση τουριστικών καταστημάτων, 
εκπαίδευση του προσωπικού, ενδιαφερόμενοι και το ευρύ κοινό προς τον αειφόρο τουρισμό, 
ανάπτυξη δύο νέων μονοπατιών και σχεδιασμός για την ανάπτυξη πινακίδων. 
 

Αναφέραμε μια επιλογή των μέτρων που εφαρμόστηκαν. Δεν συμμετέχουν όλοι οι εταίροι του 
INHERIT στη Δραστηριότητα 4.4, οι εμπλεκόμενοι εταίροι ήταν προκαθορισμένοι από το έργο. 
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Έχετε λάβει αυτό το μήνυμα επειδή είστε εγγεγραμμένοι σε κάποια από τις λίστες των εταίρων του INHERIT. 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε email από το έργο INHERIT, παρακαλώ πολύ ενημερώστε 

μας σχετικά στέλνοντας email στο inherit_ppel@arcadia.gr με τίτλο «UNSUBSCRIBE INHERIT». Τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας θα διατηρηθούν μέχρι τη λήξη του έργου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

inherit.interreg-med.eu 
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