
Ένας από τους στόχους της Φάσης Πιλοτικών Δράσεων του έργου INHERIT 
είναι η εγκαθίδρυση τουλάχιστον πέντε περιοχών INHERITURA. 
Αυτές οι περιοχές χαρακτηρίζονται από την προστασία της περιβαλλοντικής και φυσικής 
κληρονομιάς, την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και από bottom-up και συμμετοχικές 
προσεγγίσεις βιώσιμου τουρισμού. Σε κάθε περιοχή INHERITURA απονέμεται το “Σήμα 
INHERITURA”. 
Ποια είναι όμως τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για την 
απονομή του σήματος INHERITURA σαν μία διαπίστευση για το περιβάλλον και τη 
βιωσιμότητα;  

Το σήμα INHERITURA (INHERITURA label) 

Το πρόγραμμα του σήματος INHERITURA καλύπτει παράκτιες περιοχές από 13 Ευρωπαϊκές 
χώρες της Μεσογείου, που περιέχουν τόπους φυσικής κληρονομιάς διάφορων κατηγοριών 
και τύπων. Για να είναι επιλέξιμες για το σήμα INHERITURA, οι περιοχές των παραπάνω 
Μεσογειακών χωρών θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε μία περιοχή επιπέδου NUTS 3, η 
οποία είτε να έχει ακτογραμμή είτε τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός της περιοχής να ζει σε 
απόσταση μικρότερη των 50 km από τη θάλασσα (ώστε να θεωρείται «παράκτια περιοχή») 
και να περιέχει τόπους φυσικής κληρονομιάς διάφορων τύπων.  

Επιπλέον, οι περιοχές INHERITURA πρέπει να πληρούν ένα σύνολο από υποχρεωτικά και 
προαιρετικά περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας. 

Κριτήρια απονομής 
 

 

Οι επιλέξιμες περιοχές πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα 
υποχρεωτικά και προαιρετικά κριτήρια ώστε να 
μπορούν να λάβουν το σήμα INHERITURA. Τα κριτήρια 
κατατάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 
Περιβαλλοντική διαχείριση και μέτρα προστασίας 
• Εφαρμογή bottom-up μέτρων προστασίας για την 

αποφυγή και τον περιορισμό της ρύπανσης σε τόπους 
φυσικής κληρονομιάς, 

• Εξασφάλιση ότι οι παραλίες και οι μαρίνες 
συμμορφώνονται με τις διεθνείς απαιτήσεις ποιότητας 
νερού (για παράκτιες περιοχές μόνο), 

• Εφαρμογή επενδύσεων για την προώθηση της 
περιβαλλοντικής προστασίας σε τόπους φυσικής 
κληρονομιάς, 

• Αποτροπή δραστηριοτήτων που διαταράσσουν το 
φυσικό περιβάλλον σε τόπους φυσικής κληρονομιάς. 

Αξιοποίηση και προωθητικές δραστηριότητες  
• Σχεδιασμός θεματικών διαδρομών προσαρμοσμένων 

σε κάθε τόπο ώστε να αναδειχτεί η φυσική κληρονομιά 
του, 

• Εφαρμογή επενδύσεων για την ενίσχυση της προβολής 
μνημείων φυσικής κληρονομιάς. 

Διοίκηση και στρατηγικός σχεδιασμός 
• Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικής προστασίας και 

αξιοποίησης της φυσικής κληρονομιάς μέσα από 
συσκέψεις με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης παράκτιας και θαλάσσιας 
διαχείρισης, 

• Δημιουργία πλαισίου παρακολούθησης και μέτρησης 
του περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού 
αντίκτυπου του τουρισμού στη φυσική κληρονομιά. 

Δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
• Εφαρμογή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την 

ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού και της προστασίας 
της φυσικής κληρονομιάς, 

• Προβολή πληροφοριών για τους τόπους φυσικής 
κληρονομιάς σε κεντρικά σημεία των προορισμών, 

• Γνωστοποίηση ενός κώδικα συμπεριφοράς στους 
επισκέπτες των τόπων φυσικής κληρονομιάς που 
αντικατοπτρίζει τις αρχές της βιωσιμότητας και 
συμμορφώνεται με περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 

Τα παραπάνω κριτήρια είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 
επίσης τέσσερα προαιρετικά κριτήρια, όπως για 
παράδειγμα «Προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης στους 
προορισμούς, αξιοποιώντας τα δημόσια μεταφορικά μέσα 
και μέσα μεταφοράς με χαμηλές εκπομπές ρύπων». 

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..  

inherit.interreg-med.eu 
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Πως ο υπερ-τουρισμός επηρεάζει τα ταξίδια σε 
δημοφιλείς προορισμούς  
Σε ένα ενδιαφέρον άρθρο στο Forbes.com, διεξάγεται 
μια εις βάθος ανάλυση αυτού του φαινομένου μαζί με 
τα μέτρα που έχουν παρθεί από κάποιους από τους 
πιο διάσημους προορισμούς στον κόσμο.  
 
Το Reserve of Proud (Κροατία) μάχεται ενάντια στο 

παράνομο κυνήγι  

Κυνηγετικές δραστηριότητες στο Reserve of Proud δεν 

επιτρέπονται. Παρόλα αυτά, οι λαθροκυνηγοί κάνουν 

πολλές προσπάθειες να κυνηγούν πτηνά, όπως το να 

τοποθετούν ξύλινες κατασκευές, στις οποίες τα 

πουλιά προσγειώνονται για να τραφούν και να 

ξεκουραστούν. Οι κατασκευές αυτές καταστρέφουν το 

περιβάλλον πολλών ειδών ζώων και φυτών. Οι ξύλινες 

κατασκευές απομακρύνονται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα με αποτέλεσμα να έχει επέλθει 

σημαντική μείωση του παράνομου κυνηγιού τα 

τελευταία χρόνια. 

 

Αύξηση ευαισθητοποίησης για τους υγροτόπους  

Το προσωπικό υπηρεσιών πληροφόρησης του 

Regional Park of Salinas y Arenales del San Pedro del 

Pinatar (Murcia, Ισπανία) υπέδειξε σε μία ομάδα 

μαθητών τη σημασία των υγροτόπων για τη ζωή μέσα 

από πειράματα και ιστορίες. Η ξενάγηση διεξήχθη 

κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας ημέρας υγροτόπων. 

Το Herault Department (Γαλλία) ξεκινάει το “Green 

key”, το πρώτο «σήμα» βιώσιμου τουρισμού για 

τουριστικά καταλύματα  

Ο τουρισμός, όπως και άλλοι οικονομικοί κλάδοι, 

ευθύνεται για το 8% των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. Τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες, τα 

εστιατόρια, κλπ. μπορούν να υιοθετήσουν καλές 

πρακτικές εξοικονόμησης νερού, ενέργειας, χρήσης 

μη ρυπογόνων καθαριστικών προϊόντων, 

πραγματοποίησης υπεύθυνων αγορών, κλπ. 

 
Πρωτοβουλίες καθαρισμού ακτών στην Ελλάδα  

Πολλές εθελοντικές δραστηριότητες καθαρισμού 
ακτών πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόσφατα, 
υπό την καθοδήγηση της Ελληνικής Ένωσης 
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, 
πραγματοποιήθηκε εθελοντικός καθαρισμός της 
παραλίας Καστελλόκαμπου (στην Πάτρα) με τη 
συμμετοχή δύο δημοτικών σχολείων, του δήμου 
Πατρών και του πολιτιστικού συλλόγου «Η Δράση». 
  
Περιφέρεια Emilia Romagna: Συναντήσεις στην 

υποψήφια περιοχή INHERITURA 

Οι συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην 

υποψήφια περιοχή της Emilia Romagna αποδείχθηκαν 

πολύ παραγωγικές. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

πρότειναν πολλές δραστηριότητες αλλά και σημεία 

φυσικής κληρονομιάς, που γνωρίζουν μόνο άνθρωποι 

που κατοικούν στην περιοχή. 

 Ενημερωθείτε για το έργο INHERIT 

Όλες οι εικόνες ανήκουν στην κοινοπραξία του INHERIT 

https://www.facebook.com/inheritinterreg/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/inheritinterreg
https://twitter.com/InheritInterreg
https://www.linkedin.com/company/inherit-interreg-mediterranean
https://inherit.interreg-med.eu/

