
 

 

        Ερµούπολη, 12-Ιουλ-05 
 

Α.Π.: 1148 
 
Προς 
 
Ξενοδοχεία και Πρακτορεία  
Σαντορίνης 

 
 
Αξιότιµοι Κύριοι, 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράµµατος Καινοτόµων Δράσεων 
Νοτίου Αιγαίου «ΙΣΤΟΣ  Καινοτοµία για τον Αειφορικό Τουρισµό και τις 
Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο» διοργανώνουµε συνάντηση µε επιχειρηµατίες 
(ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες) µε σκοπό να παρουσιάσουµε το σχέδιο Προτύπου 
για τον αειφορικό τουρισµό στην περιφέρεια. 
 
Η συνάντηση διεξάγεται στις 19 Ιουλίου 2005 σε αίθουσα του SANTORINI 
KASTELLI RESORT στο Καµάρι στις 19.30 την οποία ο πρόεδρος του Σωµατείου 
Ξενοδόχων Σαντορίνης ευγενώς διέθεσε δωρεάν και αποτελείται από δύο µέρη. Το 
πρώτο µέρος αφορά στην παρουσίαση του Προτύπου και το δεύτερο µέρος αφορά 
ατοµικά interview µε επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται για το πρότυπο και 
προγραµµατίζονται (µετά από συµφωνία µε τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες) για 
τις 20 Ιουλίου 2005. 
 
Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε στην ενηµέρωση αυτή, που απώτερο σκοπό έχει την 
προώθηση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών σας. Η 
συµµετοχή είναι δωρεάν. 
 
 
 
 

Με εκτίµηση 
 
 

Κωνσταντίνος Βολτής 
Διευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 
Παρακαλούµε απαντήστε στον κύριο Νικόλαο Σπυριδωνάκο,  22810  88834 / 82222 / 81011



 

 

 
 
Σύντοµη περιγραφή του Προτύπου: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη απόψεις των τοπικών φορέων όπως διατυπώθηκαν και 
αναλύθηκαν µετά από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα έργου του ΙΣΤΟΣ 
(Δράση 7.2.1) από τον Δεκέµβριο του 2004 µέχρι τον Μάρτιο του 2005, µε βασικά εργαλεία 
τη χρήση ερωτηµατολογίου και την πραγµατοποίηση οµάδων συζήτησης, έγινε η 
διατύπωση ενός Προτύπου αειφορίας . 
Τα βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη διερεύνηση της τοπικής αντίληψης 
σχετικά µε τον αειφόρο τουρισµό και την εφαρµογή ενός προτύπου αειφόρου τουρισµού, 
είναι τα εξής: 

 Υπάρχει η ανάγκη διαφοροποίησης και ποιοτικής αναβάθµισης του υφιστάµενου 
τουριστικού προϊόντος µε δραστηριότητες που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα του Νοτίου Αιγαίου ώστε να καταστεί και πάλι 
ανταγωνιστικό. 

 Τόσο η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη όσο και η αποτελεσµατική εφαρµογή ενός 
περιφερειακού προτύπου απαιτούν τη συλλογική προσπάθεια όλων των φορέων 
ενός προορισµού. 

 Το πρότυπο αειφόρου τουρισµού θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιµο και ευέλικτο 
και να κινείται στα πλαίσια των διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων αειφορικού 
τουρισµού.   

 Θα πρέπει να αποτελεί ένα µέσο προβολής της ταυτότητας του προορισµού και 
να φέρει µετρήσιµα και ουσιαστικά αποτελέσµατα. 

 Τα κριτήρια πιστοποίησης θα πρέπει να διαφοροποιούνται τόσο ανάλογα µε το 
είδος όσο ανάλογα και µε το µέγεθος των προς πιστοποίηση επιχειρήσεων. 

Το σχέδιο προτύπου αειφορικού τουρισµού που αναπτύχθηκε 
1. καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα πιστοποίησης 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.  

2. αποτελεί ένα εθελοντικό σχήµα πιστοποίησης, για το λόγο αυτό η υιοθέτησή του 
πρέπει να αποτελεί µία απόφαση στρατηγικής σηµασίας ενώ η ανάπτυξη και 
εφαρµογή του επηρεάζεται από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον 
λειτουργίας του οργανισµού, τις ανάγκες, τους επιµέρους αντικειµενικούς 
σκοπούς, καθώς επίσης και το είδος των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών.  

Η απόφαση ανάπτυξης ενός Προτύπου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πηγάζει από 
την ανάγκη της τουριστικής βιοµηχανίας για την βιωσιµότητα των επιχειρήσεων η οποία 
δεν εξαρτάται µόνο από το είδος και την ποιότητα του προϊόντος τους. Έµµεσα οι 
επιχειρήσεις πουλάνε και τον ίδιο τον προορισµό. 
Αναµένονται λοιπόν οφέλη για τις επιχειρήσεις που δεν προέρχονται µόνο από τη 
βελτίωση της οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης των ίδιων αλλά και από τη 
γενικότερη αναβάθµιση του προορισµού και τη ποιοτική διαφοροποίηση του τουριστικού 
του προϊόντος. 


