
 

 
INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & SERVICES IN SOUTH 

ΑEGEAN 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISTOS  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Το πρόγραµµα «ISTOS – Καινοτοµία για τον Αειφορικό Τουρισµό και τις Υπηρεσίες στο Νότιο 

Αιγαίο» έχει σαν στρατηγικό στόχο τη δηµιουργία του απαραίτητου περιβάλλοντος για την 

αειφόρο ανάπτυξη του τουρισµού µέσω της καινοτοµίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος δηµιουργήθηκε το «Περιφερειακό Πρότυπο για τον Αειφόρο 

Τουρισµό ISTOS», το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις στις περιπτώσεις όπου ένας οργανισµός 

παροχής τουριστικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το είδος, το µέγεθος και τη δοµή του, 

δεσµεύεται ως προς την αειφορική ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Στα πλαίσια αυτά 

απονεµήθηκε το «Σήµα Αειφορίας ISTOS» στις τουριστικές επιχειρήσεις των Κυκλάδων και 

της ∆ωδεκανήσου που δείχνουν αποδεδειγµένη ευαισθησία για σωστή επιχειρησιακή 

λειτουργία, ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και ευαισθησία για την τοπική κοινωνία και τον 

πολιτισµό του τόπου.  

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. πραγµατοποίησε, µέσω των συνεργατών 

επιθεωρητών της, πιστοποιήσεις σε 36 τουριστικές επιχειρήσεις στις Κυκλάδες.  Το «Σήµα 

Αειφορίας ISTOS» απονεµήθηκε σε 26 από αυτές.  

 

Επίσης στα πλαίσια των δράσεων του προγράµµατος συντάχθηκε Οδηγός σχετικά µε το 

marketing των τουριστικών επιχειρήσεων το οποίο περιέχει και παραδείγµατα καλών 

πρακτικών που εντοπίστηκαν στις επιχειρήσεις που επισκέφτηκαν οι επιθεωρητές κατά τη 

διάρκεια των πιστοποιήσεων. Οι καλές πρακτικές αφορούν ενέργειες για τη µείωση της 

κατανάλωσης νερού και ενέργειας, την πολιτική καθαριότητας του ξενοδοχείου, την 

ενηµέρωση των πελατών για τα τοπικά µέσα µεταφοράς, τα σηµεία πολιτιστικού, 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής, πιθανές τοπικές εκδηλώσεις κ.α., και µπορούν 

να εφαρµοστούν σε κάθε τουριστικό κατάλυµα που θέλει να βελτιώσει τις υπηρεσίες και το 

προφίλ του. Ο Οδηγός αυτός είναι διαθέσιµος στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Κυκλάδων Α.Ε., Πλατεία Τσιροπινά, Ερµούπολη – Σύρος, τηλ. 22810 88834, 22810 82222, 

φαξ 22810 87982, email: info@anetky.gr , website: www.anetky.gr.  


