
Η Φάση Πιλοτικών Δράσεων του προγράμματος INHERIT έφτασε! 

Ήρθε η στιγμή να εφαρμόσουμε στο πεδίο  την γνώση που αποκτήθηκε 
κατά τη Φάση της Μελέτης. Ήρθε η στιγμή να περάσουμε από τη θεωρία 
στην πράξη! 
 

Τι είναι μία υποψήφια περιοχή INHERITURA? 

Μία υποψήφια περιοχή INHERITURA, μετά την εφαρμογή των Πιλοτικών Δράσεων, μπορεί να 
αναγνωριστεί ως “Προστατευόμενη περιοχή INHERITURA”, ένας χαρακτηρισμός ο οποίος θα 
ενισχύσει : 

1. Την προστασία της περιβαλλοντικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής, 

2. Την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, 

3. Τις Bottom Up συμμετοχικές προσεγγίσεις για βιώσιμο τουρισμό.  
 

Προστασία της περιβαλλοντικής και φυσικής κληρονομιάς 

Αν και η φυσική κληρονομιά είναι μία γενική έννοια, ο ορισμός της, κάθε άλλο παρά απλός είναι. 
Η UNESCO ορίζει τη φυσική κληρονομιά σαν “Φυσικά χαρακτηριστικά, γεωλογικοί και 
φυσιογραφικοί σχηματισμοί και οριοθετημένες περιοχές που αποτελούν το φυσικό περιβάλλον 
απειλούμενων ειδών ζώων και φυτών και φυσικών τόπων αξίας από επιστημονικής άποψης, 
συντήρησης ή φυσικής ομορφιάς. Περιλαμβάνει φυσικά πάρκα και καταφύγια, ζωολογικούς 
κήπους, ενυδρεία και βοτανικούς κήπους”.  
Σε πολλές περιπτώσεις η  φυσική κληρονομιά απειλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και 
την κλιματική αλλαγή. Το United Nations Environment Programme (2001) έχει ορίσει τρεις 
βασικούς τομείς περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τουριστικές δραστηριότητες: 
 
• Εξάντληση των φυσικών πόρων: Αναφέρεται στην πίεση που υφίστανται οι φυσικοί πόροι 

από την αύξηση της κατανάλωσης σε τοποθεσίες και περιοχές όπου αυτοί είναι ήδη 
περιορισμένοι. 

• Μόλυνση: Αναφέρεται σε εκπομπές αερίων, θόρυβο, στερεά απόβλητα και σκουπίδια, 
λύματα, λάδια και χημικά ακόμη και στην αρχιτεκτονική/οπτική ρύπανση. 

• Φυσικές επιπτώσεις: Αναφέρεται στον υποβιβασμό τοποθεσιών όπως αμμώδεις παραλίες , 
λίμνες, όχθες ποταμών, βουνοκορφές και πλαγιές, που συχνά αποτελούν μεταβατικές 
ζώνες, που χαρακτηρίζονται από οικοσυστήματα που είναι πλούσια σε διάφορα είδη αλλά 
ταυτόχρονα αποτελούν ελκυστικά τοπία. 

 

Αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 
 
 

Η ποιότητα και η ελκυστικότητα των μεσογειακών 

τουριστικών προορισμών εξαρτάται κυρίως από το 

φυσικό τους περιβάλλον, επομένως η 

ανταγωνιστικότητά τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τη βιωσιμότητα.  

Η βιώσιμη αξιοποίηση και προώθηση του φυσικού 
πλούτου μπορεί να βελτιώσει το branding των 
περιοχών, και την αναγνωρισιμότητά τους, ενισχύοντας 
τη μοναδικότητα των τοπικών πληθυσμών και τις 
αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες.  
Τι είναι όμως το “branding” ενός προορισμού; Αυτή η 
έννοια συνδέεται με δραστηριότητες marketing που 
συλλογικά, επιχειρούν να δημιουργήσουν μία εικόνα 
του προορισμού που επηρεάζει θετικά την επιλογή 
προορισμού από τους τουρίστες, όπου η έννοια του 
προορισμού συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές 
οικονομικές δραστηριότητες, τον τοπικό πληθυσμό 
αλλά και τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτόν. 
Είναι λοιπόν εμφανές ότι η αξιοποίηση του φυσικού 
πλούτου που μπορεί να ενισχύσει το branding ενός 
προορισμού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που 
απαιτεί προσπάθεια και επενδύσεις από αρκετούς 
παράγοντες. Ο ρόλος των τοπικών φορέων είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός για τη βελτίωση του “branding” 
ενός προορισμού. 
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Bottom-Up και συμμετοχικές προσεγγίσεις 

Η ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού και η 
προστασία της φυσικής κληρονομιάς 
απαιτούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις οι 
οποίες διασυνδέουν οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές και επιχειρούν 
να διασυνδέσουν την επιστημονική γνώση, 
τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τους 
στόχους των τοπικών κοινωνιών, μέσα από 
την ανάμειξη πολλών ενδιαφερόμενων 
μερών. 
Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των 
εμπλεκόμενων στον τουρισμό, τόσο στον 
σχεδιασμό της προστασίας του 
περιβάλλοντος όσο και στη λήψη 
αποφάσεων, συνεισφέρει στην αποφυγή των 
συγκρούσεων συμφερόντων, στην επίτευξη 
υψηλών ποσοστών συναίνεσης και στην 
προθυμία όλων να έχουν ενεργό ρόλο στις 
σχετικές δραστηριότητες. Για αυτό όλες οι 
Πιλοτικές Δράσεις διεξάγονται από ομάδες 
εργασίας (working groups).  

Αυτές οι ομάδες εργασίας αποτελούνται από 
εκπροσώπους ιδρυμάτων αλλά και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με τη διαχείριση ή/και τη χρήση της 
περιοχής. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να 
έχουν μακροπρόθεσμα εμπορικά ή 
περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα στις περιοχές 
φυσικής κληρονομιάς, μπορεί να καθορίζουν 
τις εφαρμοζόμενες πολιτικές (εκπρόσωποι 
δημοσίων αρχών) προς ένα βιώσιμο και φιλικό 
προς το περιβάλλον παράδειγμα τουριστικής 
ανάπτυξης, και μπορεί να επηρεαστούν από 
την εφαρμογή μέτρων προστασίας και 
αξιοποίησης. Οι ομάδες εργασίας μπορεί να 
περιέχουν εκπροσώπους από Εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, τουριστικούς 
οικονομικούς φορείς, ενώσεις πολιτών, 
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. 

Η Emilia Romagna λέει όχι σε πλαστικά μιας χρήσης 
Η περιφέρεια της Emilia Romagna έχει καθιερώσει 
ένα σχέδιο για να απελευθερώσει από τα πλαστικά 
μιας χρήσης: Με έναν προοδευτικό τρόπο και 
προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα, οι επιχειρήσεις 
και οι εργαζόμενοι δεν θα χρησιμοποιούν πλαστικά. 
 

Γαλλία: Εστιάζει στην ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού 

Νέα μέτρα κατά του υπερτουρισμού: Για πρώτη φορά 

σε περιόδους αιχμής, δεν θα προωθούνται οι πιο 

δημοφιλείς προορισμοί. 

 

66 εκατομμύρια κιλά σκουπιδιών στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο 

συνέδριο SETE, οι τουρίστες στην Ελλάδα το 2018, 

μαζί με επισκέπτες από κρουαζιέρες ξεπέρασαν τα 33 

εκατομμύρια. Η μέση δαπάνη ανά τουρίστα ήταν 520 

ευρώ ενώ κάθε τουρίστας άφηνε πίσω του 2 κιλά 

σκουπιδιών. 

Ισπανία: Ένα φιλόδοξο έργο για την διάδοση του 
βιώσιμου τουρισμού 
Η Περιφέρεια της Murcia προωθεί τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με 11 πρωτοβουλίες προγραμματισμένες 

από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο.  

 
Νέα από την Περιφέρεια της Puglia 
Μία ενημερωτική συνάντηση μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών που θα συμμετάσχουν στις 

πιλοτικές δράσεις του INHERIT πραγματοποιήθηκε στο 

περιφερειακό πάρκο Coastal Dunes, της υποψήφιας 

περιοχής INHERITURA της Puglia.  

  
Αναμόρφωση του πάρκου Majjistral Nature & History 

Park στη Μάλτα 

Η διαδικασία καθαρισμού της περιοχής Prajjet μέσα 

στο Majjistral Park έχει προχωρήσει αρκετά. Ο στόχος 

είναι να γίνει το πάρκο μία δασική περιοχή γεμάτη με 

διάφορα είδη φυτών και δέντρων.  

Ενημερωθείτε για το έργο INHERIT 

Γενικά 

Έχετε λάβει αυτό το μήνυμα επειδή είστε εγγεγραμμένοι σε κάποια από τις λίστες των εταίρων του INHERIT. 

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 «UNSUBSCRIBE INHERIT». Τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας θα διατηρηθούν μέχρι την λήξη του έργου.  

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/
https://inherit.interreg-med.eu/
mailto:inherit_ppel@arcadia.gr

