
Λάβετε μέρος σε ένα έργο το οποίο φροντίζει το 
περιβάλλον, τον τουρισμό και τον κόσμο σας. 

Προστασία της φυσικής κληρονομιάς και του βιώσιμου τουρισμού στη 
Μεσόγειο. Μείνετε ενημερωμένοι, ακολουθείστε μας, συνεργαστείτε και 
συμμετάσχετε στο INHERIT 
 

Το έργο INHERIT προωθεί δραστηριότητες βιώσιμου τουρισμού σε περιοχές της 
Μεσογείου που είναι πλούσιες σε φυσική κληρονομιά αλλά ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί 
σε περιοχές με μαζική τουριστική προσέλευση, ενώ αντιμετωπίζουν, σε ορισμένες χώρες 
που συμμετέχουν στο έργο, θέματα όπως πιέσεις, εποχικότητα και αυξομειώσεις της 
τουριστικής ροής στις ακτές της Μεσογείου. 

Ο τουρισμός στις περιοχές της Μεσογείου αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς τις 
τελευταίες δεκαετίες. Οι παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές με φυσική κληρονομιά καθώς 
και οι γειτονικές τους περιοχές βρίσκονται υπό πίεση λόγω των δραστηριοτήτων μαζικού 
τουρισμού. 

Ο συνδυασμός της προστασίας της φυσικής κληρονομιάς με το βιώσιμο τουρισμό είναι η 

μόνη επιλογή για τη βιομηχανία τουρισμού προκειμένου να αναπτύσσεται συνεχώς και να 

αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, απαιτείται μία αλλαγή κατεύθυνσης, η οποία από 

την μία προβλέπει τη συμμετοχή της περιοχής και όσων συνδέονται με αυτή (τουριστικές 

επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες και δημόσιες αρχές) και από την άλλη αναπτύσσει μία 

ευρεία διεθνή συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών 

των Μεσογειακών χωρών. 

Επομένως, το INHERIT χρειάζεται τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας.  

Μείνετε ενημερωμένοι, ακολουθείστε το έργο με αυτό το newsletter και επισκεφθείτε 

τη σελίδα του INHERIT: είναι το πρώτο βήμα για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας. 

 

Από κάτω προς τα πάνω  

Η περιοχή, όπως ένα εργαστήριο, για να 
αναπτυχθεί γρήγορα θα πρέπει να μοιραστεί 
εμπειρίες με την κοινότητα, τις αρχές και την 
τουριστική βιομηχανία. 

Το έργο θα αναγνωρίσει τις λεγόμενες “bottom-up” 

πρωτοβουλίες. Αυτές οι δράσεις δεν καθορίζονται από 

νόμους ή κανονισμούς, αλλά υιοθετούνται εθελοντικά από 

τουριστικές επιχειρήσεις και τοπικές εταιρίες, μέσα από ένα 

συμμετοχικό μονοπάτι, για να διατηρήσουν τη φυσική 

κληρονομιά της Μεσογείου. 

Περιοχές lnheritura: Μία 

εναλλακτική πρόταση στις 

περιοχές με τη 

μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα 
Το έργο θα εντοπίσει τοποθεσίες 

φυσικής κληρονομιάς στις οποίες 

μπορούν να αναπτυχθούν νέες 

προτάσεις βιώσιμου τουρισμού. 

Ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών 

σε όλη τη Μεσόγειο  

15 εταίροι και τρείς συνεργαζόμενοι εταίροι 

από δέκα διαφορετικές χώρες, που 

οριοθετούν τη λεκάνη της Μεσογείου, 

συμμετέχουν στο έργο INHERIT. 

48 μήνες ανάπτυξης 

Το έργο INHERIT ξεκίνησε στις 01/02/2018 

και θα ολοκληρωθεί στις 31/01/2022. 

Ένας επικεφαλής εταίρος από την Ελλάδα 

Ο επικεφαλής εταίρος στο έργο INHERIT 

είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Συμμετέχουν 10 Μεσογειακές χώρες 

Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, 

Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα, Μαυροβούνιο 

και Πορτογαλία. 

Συνεργαζόμενοι εταίροι 

Συμπληρωματικά με τους εταίρους του 

έργου, στο INHERIT επίσης συμμετέχουν 

και οι ακόλουθοι: το Υπουργείο Τουρισμού 

της Ελλάδας, η Περιφερειακή Υπηρεσία 

Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

της Περιφέρειας Emilia·Romagna (Ιταλία), 

και το Δημόσιο Ινστιτούτο του Πάρκου 

Strunjan Landscape της Σλοβενίας. 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε emails από το έργο INHERIT, παρακαλώ 

πολύ ενημερώστε μας σχετικά στέλνοντας email στο inherit_ppel@arcadia.gr με τίτλο 

«UNSUSCRIBE INHERIT». Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διατηρηθούν μέχρι την λήξη του 

έργου.  

inherit.interreg-med.eu 

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  

Ανάπτυξης 
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Μάθετε για το έργο INHERIT 

Μάθετε περισσότερα 

Μάθετε περισσότερα Μάθετε περισσότερα 
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