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1. Πρόλογος 
Το συγκεκριμένο κείμενο παρέχει μια ενιαία καθοδήγηση για τον σχεδιασμό ενός τοπικού 

σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του τουριστικού υποδείγματος ΄΄Καταναλώνω 

λιγότερο ΄΄ - Consume-less, στοχεύοντας στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στις 

παράκτιες περιοχές της Μεσογείου.  

Το υπόδειγμα (model) βασίζεται στην εκτίμηση των παράκτιων περιοχών ως τοποθεσίες 

Καταναλώνω λιγότερο  - (Consume-less) και για την ενδυνάμωση αυτής της 

ιδιαιτερότητας μέσω μιας καινοτόμου επικοινωνίας και μιας περιφερειακής εκστρατείας 

μάρκετινγκ που και οι δυο υλοποιούνται με την άμεση συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερόμενων (τοπικές αρχές, τουριστικοί φορείς, πάροχοι υπηρεσιών, τουρίστες). 

Η προσέγγιση εφαρμογής του υποδείγματος βασίζεται σε 3 κύριες αρχές:  

1. Ολοκληρωμένη προσέγγιση, που συμπεριλαμβάνει ποικίλες μορφές ενέργειας  και 

δράσεις εξοικονόμησης νερού, καθώς και μέτρα για την πρόληψη και την διαχείριση 

των απορριμμάτων,  

2. Προσφορά υπηρεσιών – καταναλώνω λιγότερο με την ενεργή συμμετοχή των 

παρόχων τουριστικών υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών τους, με 

σκοπό να προσφέρουν στους τουρίστες μια επιλογή υπηρεσιών που θα τους κάνει 

να συναινέσουν να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση νερού, ενέργειας και 

παραγωγής αποβλήτων και να γνωρίσουν καλύτερα και να εκτιμήσουν τα τοπικά 

προϊόντα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, 

3. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης  και αλλαγής συμπεριφοράς βασισμένες στην 

χρήση ποικίλων προσεγγίσεων αλλαγής συμπεριφοράς και καινοτόμες λύσεις που 

εμπερικλείουν ένα μείγμα αφήγησης και λύσεων SoLoMo που εδράζουν στην 

Κοινωνικότητα, την Τοπικότητα και την χρήση της κινητής τηλεφωνίας.   

Η στρατηγική υλοποίησης χαρακτηρίζεται συγκεκριμένα από την εισαγωγή της έννοιας 

μιας περιφερειακής ConsumelessMed σηματοδότησης. Η σηματοδότηση ορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη ήδη υπάρχουσες εμπειρίες (σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), 

πρωτίστως το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, αλλά βρίσκοντας μια πιο απλή προσέγγιση 

που θα δύναται ακόμα και πιο μικρές και λιγότερο οργανωμένες δραστηριότητες να 

εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου. Η σηματοδότηση ConsumelessMed 

χρησιμοποιείται για να ορίσει και να εφαρμόσει μια περιφερειακή στρατηγική μάρκετινγκ 

για την προώθηση ενός βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου.  
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2. Η ιδέα του τουριστικού υποδείγματος Consume-less 
Το τουριστικό υπόδειγμα Consume-less προσδιορίζει ένα σύνολο ολοκληρωμένων 

δραστηριοτήτων που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε τουριστικές περιοχές εντός της 

Μεσογείου για την αύξηση της βιωσιμότητας του τουρισμού. Οι δραστηριότητες του 

υποδείγματος εμπερικλείουν: 

Η προσέγγιση Consume-less  - Kαταναλώνω λιγότερο απαιτεί μια σαφή δέσμευση να 

υλοποιηθεί ένα κοινό έργο που είναι ικανό να εμπλέξει τόσο τον δημόσιο τομέα όσο και τους 

ιδιώτες ενδιαφερομένους. Έτσι, το πρώτο βασικό βήμα είναι να δημιουργηθεί μια Επιτροπή 

Consume-less ένα λειτουργικό σώμα, το οποίο είναι αρμόδιο της διαχείρισης αυτού του 

κοινού έργου διαμοιρασμού. Η Επιτροπή Καταναλώνω λιγότερο αποτελείται από μέλη της 

Δημόσιας Διοίκησης και τοπικούς φορείς – κλειδιά που εκπροσωπούν τους τομείς του 

τουρισμού και του περιβάλλοντος (ενώσεις ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφέ, 

περιβαλλοντικές ενώσεις και εμπειρογνώμονες, πολιτιστικούς και τοπικούς οργανισμούς 

κοινής ωφέλειας, επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, εταιρείες διαχείρισης νερού και 

ενέργειας κ.λπ.) που υπογράφουν μια δέσμευση να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν τις 

δραστηριότητες του μοντέλου.  

. 

1. Την σηματοδότηση ConsumelessMed: εφαρμογή του σήματος από τους 

παρόχους τουριστικών υπηρεσιών. Η σηματοδότηση εκχωρείται σε ιδιωτικούς ή 

δημόσιους φορείς (παρόχους τουριστικών υπηρεσιών) οι οποίοι εφαρμόζουν 

συγκεκριμένες βιώσιμες δράσεις διαχείρισης ενέργειας, νερού και απορριμμάτων 

κατά την δραστηριοποίησή τους, προσφέροντας στους τουρίστες μια επιλογή 

υπηρεσιών ικανών να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση νερού και ενέργειας και την 

παραγωγή απορριμμάτων και να γνωρίσουν καλύτερα και να εκτιμήσουν τοπικά 

προϊόντα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.  

2.  Μέτρα επίδειξης Consume-less: εφαρμογή σε επίπεδο πόλης, των διαχεόμενων 

μέτρων που στοχεύουν στην μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας ή 

παραγωγής αποβλήτων με την εγκατάσταση ορισμένου ορατού ειδικού εξοπλισμού 

σε δημοφιλείς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους  ή κτήρια που είναι άκρως ορατά από 

τους τουρίστες.  Ο σκοπός αυτών των μέτρων επίδειξης είναι να γνωστοποιήσουν 

στους τουρίστες την δέσμευση των Δήμων στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας 

και στην μείωση των απορριμμάτων. Αυτά τα μέτρα επίδειξης μπορούν συγκεκριμένα 

να συνσχεδιαστούν και να πραγματωθούν ¨εκ νέου¨ μαζί με τις ντόπιες ομάδες κοινού 

ενδιαφέροντος στην περίπτωση δημόσιων πόρων ή και ιδιωτικών χορηγιών αν είναι 

διαθέσιμες. Όταν υπάρχει έλλειψη ειδικών πόρων, οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή 
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εγκαταστάσεις με δυνητική ορατότητα για τους τουρίστες θα μπορούσαν να 

κεφαλαιοποιηθούν καλύτερα επικοινωνώντας και προωθώντας τις, ως μέρος του 

μοντέλου.  

3. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης Consume-less: Η υλοποίηση των εκτεταμένων 

εκστρατειών ευαισθητοποίησης που έχουν ως στόχο τουρίστες, που θα 

περιλαμβάνουν τόσο τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις απονέμοντας την σηματοδότηση 

(σημείο 1) όσο και τον δημόσιο τομέα και θα εμπεριέχουν την ενίσχυση των μέτρων 

επίδειξης (σημείο 2). Ο στόχος είναι να επικοινωνήσουμε στους τουρίστες πώς να 

συμπεριφέρονται με πιο βιώσιμο τρόπο, δείχνοντας φροντίδα για τις περιοχές που 

επισκέπτονται και, ταυτόχρονα, προβάλλοντας την τοπική ιστορική κληρονομιά, τους 

φυσικούς πόρους και τα προϊόντα. Η εκστρατεία βασίζεται σε ποικίλες προσεγγίσεις 

αλλαγής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβάνοντας την προσέγγιση  (Κίνητρα-

Επιβραβεύσεις, Αντικίνητρα-Ποινές), το περιβαλλοντικό μάρκετινγκ της 

σηματοδότησης ConsumelessMed, όπως επίσης και πρόσθετα εργαλεία όπως οι 

ανατροφοδοτήσεις, οι κανονικές προσφυγές, οι δεσμεύσεις και  οι προτροπές.  

4. Παρακολούθηση του Consume-less: Δημιουργώντας  μια κοινή προσέγγιση 

παρακολούθησης στις επικράτειες που υλοποιούν το υπόδειγμα, με σκοπό να 

συλλέξουμε πληροφόρηση (και ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ανατροφοδοτήσεων) 

για την ανάπτυξη της ετικέτας και των μέτρων επίδειξης. Όντας ενήμεροι για τα 

επιτευχθέντα αποτελέσματα και επικοινωνώντας τα κατάλληλα αποτελεί ένα 

θεμελιώδες βήμα για την περαιτέρω βελτίωση και προώθηση της προσέγγισης 

Consume-less.  Επιπλέον, αυτό το είδος πληροφόρησης από κάτω προς τα πάνω 

συνιστά σημείο αφετηρίας προς την ανάπτυξη ενός ευρύτερου συστήματος 

παρακολούθησης, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα δεικτών τουρισμού (ΕΤΙS), 

στοχεύοντας στο να περιγραφεί και να υπολογιστεί καλύτερα ο αντίκτυπος του 

τουρισμού και της βιωσιμότητας.  

5. Η στρατηγική μάρκετινγκ Consume-less: υλοποίηση μιας περιφερειακής 

στρατηγικής μάρκετινγκ ειδικού σκοπού που στοχεύει στην ενδυνάμωση της 

σηματοδότησης και του υποδείγματος ConsumelessMed που εφαρμόζεται στις 

τουριστικές περιοχές της Μεσογείου. Η στρατηγική εστιάζει στην προώθηση της 

ευαισθητοποίησης της σήμανσης Consume-less (σκοπός, ταυτότητα, λογότυπο και 

βασικό μήνυμα), λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ιδιαίτερη ταυτότητα σε κάθε 

περιοχή (στόχος, καταγωγή τουριστών, αξιοθέατα κ.ά) και τα κύρια μέσα 

επικοινωνίας και φυσικά εργαλεία όπως πανό, κάρτες, αυτοκόλλητα , βίντεο κ.ά. 

Οι δράσεις του υποδείγματος περιγράφονται λεπτομερώς στις επόμενες παραγράφους.  
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2.1 Η σηματοδότηση ConsumelessMed   

 

H ετικέτα ConsumelessMed πρέπει από κοινού να προωθείται και να διαχειρίζεται από 

τις δημόσιες αρχές μαζί με τους τοπικούς φορείς – κλειδιά που συμμετέχουν στην 

Επιτροπή Consumeless.  

Τα  κύρια καθήκοντα της Επιτροπής για την προώθηση της ετικέτας είναι: 

 να παρέχει τεχνική υποστήριξη 

 να απονέμει την ετικέτα 

 να προωθεί σε όλη την διοικητική επικράτεια την ταμπέλα και τις εγκαταστάσεις που 

εκχωρείται  

 να παρακολουθεί την εφαρμογή των κριτηρίων σηματοδότησης και τα επιτευχθέντα 

αποτελέσματα.  

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, η σήμανση εκχωρείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους 

φορείς  (παρόχους τουριστικών υπηρεσιών) που εφαρμόζουν συγκεκριμένες βιώσιμες 

δράσεις διαχείρισης ενέργειας, νερού και αποβλήτων κατά την δραστηριοποίησή τους. Η 

σηματοδότηση ConsumelessMed μπορεί να απονεμηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:  

o Ξενοδοχεία και καταλύματα 

o Κατασκηνώσεις 

o Καφετέριες και Εστιατόρια 

o Καταστήματα Τροφίμων και Χειροτεχνίας  

o Παραλιακά θέρετρα 

Οι εγκαταστάσεις που θέλουν να εφαρμόσουν την σηματοδότηση ConsumelessMed 

μπορούν να υπογράψουν μια φόρμα ConsumelessMed-adhesion form που 

συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω δεσμεύσεις:  

o Υλοποίηση των υποχρεωτικών και εθελοντικών δράσεων που στοχεύουν στην 

μείωση της κατανάλωσης απορριμμάτων, νερού και ενέργειας. Οι υποχρεωτικές 

δράσεις θα πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες από τις εγκαταστάσεις και να 

αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την διασφάλιση της βελτίωσης της 

πρόληψης και της μείωσης των απορριμμάτων, του νερού και της ενέργειας. Οι 

εθελοντικές ενέργειες είναι πιο απαιτητικές και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις συνεχώς  

να κάνουν μια επιπλέον προσπάθεια να μειώσουν τα περιβαλλοντικά κόστη και να 

μειώσουν την περιβαλλοντική επίδραση εντός και πέριξ της εταιρείας.  



 

9 
 

o Η διοίκηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τις 

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της εγκατάστασης και να συμπεριφέρονται με ένα πιο 

βιώσιμο τρόπο 

o  Υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας: η σηματοδότηση ConsumelessMed θα πρέπει να 

εμφανίζεται σε περίοπτη θέση, το ενημερωτικό υλικό σχετικά με την περιβαλλοντική 

δέσμευση και τις πρωτοβουλίες ConsumelessMed πρέπει να είναι ορατό και 

προσβάσιμο στους επισκέπτες και δημοσιευμένο στον ιστότοπο.  

Τα περιεχόμενα και η προσέγγιση εφαρμογής της σηματοδότησης ConsumelessMed 

περιγράφονται λεπτομερώς στο παραδοτέο έργο ¨3.1.1 Κατευθυντήριες γραμμές της 

σηματοδότησης ConsumelessMed¨. 

 2.2. Τα μέτρα επίδειξης του Consume-less 

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, τα μέτρα επίδειξης προορίζονται ως 

εγκαταστάσεις, που βρίσκονται σε χώρους με μεγάλη ορατότητα, στοχεύοντας στην 

μείωση απορριμμάτων, στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας ή στην παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Αυτά τα μέτρα διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να επικοινωνήσουν στους 

τουρίστες την δέσμευση των Δήμων στην μείωση της κατανάλωσης των 

περιβαλλοντικών πόρων, και αποτελούν στοιχείο κλειδί στην τοπική εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης . Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ορατά στους 

τουρίστες που επισκέπτονται την τουριστική τοποθεσία και θα πρέπει να προωθούνται 

συγκεκριμένα μέσω του ενημερωτικού υλικού επικοινωνίας και των εκδηλώσεων της 

εκστρατείας ευαισθητοποίησης.  

Η τουριστική τοποθεσία Consume-less μπορεί να επιλέξει να πραγματοποιήσει ένα ή 

περισσότερα μέτρα επίδειξης, εστιάζοντας σε ένα ή και σε όλα τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα (ενέργεια, νερό, απορρίμματα). Αυτά τα μέτρα επίδειξης μπορούν 

συγκεκριμένα να συνσχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ΄΄εκ νέου΄΄ μαζί με τους τοπικούς 

ενδιαφερόμενους σε περίπτωση διαθέσιμων δημόσιων πόρων ή και διαθέσιμων 

χορηγιών από ιδιώτες. Σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμων κονδυλίων, υπάρχουσες 

πρωτοβουλίες ή εγκαταστάσεις που έχουν μια δυνητική ορατότητα στους τουρίστες 

μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν  καλύτερα επικοινωνώντας και προωθώντας τις ως 

μέρος του έργου. Ως σημείο εκκίνησης ο τουριστικός προορισμός μπορεί να εστιάσει 

στους διαθέσιμους πόρους  σε ένα ζήτημα,  αλλά η όλη σύλληψη του υποδείγματος 

Consume-less προβλέπει την σταδιακή υλοποίηση πολλαπλών μέτρων επίδειξης που 

καλύπτουν και τα τρία θέματα.  
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Τα μέτρα επίδειξης καθορίζονται ελεύθερα από τις τουριστικές τοποθεσίες, αλλά στις 

παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται μερικά παραδείγματα σχετικά με τα τρία 

διαφορετικά ζητήματα, με σκοπό να προσφέρουν έμπνευση.  

2.2.1. Ενέργεια 

Τα ακόλουθα δελτία δίνουν μια γενική εικόνα για το είδος των εργαλείων που σχετίζονται 

με την εξοικονόμηση ενέργειας ή την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα 

οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε διαφορετικούς δημόσιους χώρους με ιδιαίτερη 

ορατότητα. 

Παράδειγμα 1 – Φωτοβολταϊκά LED δημόσιου φωτισμού 

 

Γενική Περιγραφή   

Ο δημόσιος φωτισμός είναι ένα από τα κύρια στοιχεία κόστους για μια τοπική αρχή. Η 

κατανάλωση ηλεκτρικού για να ικανοποιήσει την ζήτηση φωτισμού, κυμαίνεται γενικά 

μεταξύ 40% και 70% από την συνολική κατανάλωση ενέργειας και βαραίνει άμεσα την 

περιφερειακή διοίκηση. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να κάνουμε την υπηρεσία όσο 

το δυνατόν πιο αποδοτική, μειώνοντας την ακούσια χρήση (ελαχιστοποιώντας την 

αποκαλούμενη φωτορύπανση), χρησιμοποιώντας παράλληλα πηγές ενέργειας και 

χαμηλής περιβαλλοντικής επίδρασης. Επιπρόσθετα, η κατανεμημένη ανάπτυξη και η 

ευρεία εξάπλωση σημείων φωτός, όχι μόνο παρέχει ευθεία έκθεση σε εκείνους που 

ωφελούνται, αλλά χαρακτηρίζει επίσης την ποιότητα από άποψη αποδοτικότητας 

φωτισμού, ασφάλειας και υπηρεσιών εξωραϊσμού.  
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Η ακόλουθη δράση συγκεντρώνει όλες τις πτυχές που προαναφέρθηκαν, προτείνοντας 

την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών φωτιστικών στις πιο τουριστικές φυσικές περιοχές της 

επικράτειας.  

Η δράση συνίσταται στην εγκατάσταση ηλιακών φώτων για δημόσιο φωτισμό 

πεζοδρομημένων περιοχών και ποδηλατοδρόμων. Η συσκευή αποτελείται από έναν 

πόλο – στύλο (γενικά έναν χάλυβα μεταβλητού ύψους) μεταξύ 4 και 8 μέτρων με ένα 

φωτεινό σημείο στην κορυφή με μια υποδοχή λαμπτήρα και συσκευή φωτισμού LED.  

H συσκευή αυτή τροφοδοτείται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που αποτελείται από ένα 

μικρό πάνελ (με μεταβλητή κορυφή ισχύος μεταξύ 50W  και 100W) και μια μπαταρία 

αποθήκευσης που μπορεί να παρέχει ενέργεια κατά τις ώρες που χρειάζεται φωτισμός. 

Έχει υψηλή επίδραση επίδειξης και παρέχει οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 

βιωσιμότητα.  

Τεχνικές Προδιαγραφές 

o Φωτεινό σημείο ύψους κυμαινόμενου μεταξύ 4 και 8 μέτρων 

o Πόλος γαλβανισμένου χάλυβα 

o Λαμπτήρες ηλεκτρικής ισχύος μεταξύ 40W και 80W 

Παράδειγμα 1 – Φωτοβολταϊκά LED Δημόσιου Φωτισμού 

o Ωφέλιμη διάρκεια ζωής συσκευής φωτισμού >40.000 ώρες 

o 4.000 ώρες λειτουργίας ετησίως 

o Δεν απαιτείται σύνδεση με δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 

o Διάχυση φωτός πάνω από 90ο κάτω από 0,5 cd/klm 

Περιβαλλοντικά οφέλη 

o Εξοικονόμηση ενέργειας ανά σημείο φωτισμού: 150-300 κιλοβατώρες / έτος 

o Εξοικονόμηση Διοξειδίου του Άνθρακα(CO2)
1: 70-140 κιλά CO2 / έτος 

Οικονομικά 

Το κόστος του προτεινόμενου συστήματος βασίζεται σε διάφορες πτυχές που 

εμπερικλείουν τον αριθμό των αγοραζόμενων συσκευών, τον τύπο του στύλου, την 

δύναμη και τον τύπο του σημείου φωτισμού. Σε καθαρά ενδεικτικό επίπεδο το κόστος 

ανά μονάδα μπορεί να κυμαίνεται από 600€ έως και πάνω από 1.200€. Δεν απαιτεί 

ιδιαίτερη φροντίδα, εκτός από την αντικατάσταση της μπαταρίας αποθήκευσης και 

την λάμπα led κάθε 8/10 χρόνια κατά προσέγγιση.  

 

                                                           
1
 Ευρωπαϊκός Συντελεστής Εκπομπής Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) 2015 για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 0,450 kg/kWh 
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Παράδειγμα 2 – Φωτοβολταϊκό Καταφύγιο Λεωφορείων 

 

 

 

Γενική Περιγραφή 

Οι τοπικές μεταφορές είναι αναμφισβήτητα από τους πιο βιώσιμους τρόπους 

μετακίνησης εντός του αστικού κέντρου ή στις γειτονικές πόλεις. Όσο πιο υψηλή η 

ποιότητα της υπηρεσίας, τόσο περισσότεροι χρήστες θα τις χρησιμοποιούν.  

Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών καταφυγίων σε 

περιοχές δημόσιων μεταφορικών σταθμών. Εκτός της κλασικής λειτουργίας της 

προστασίας των χρηστών που αναμένουν, η δομή αντιπροσωπεύει μια εφαρμογή 

βιώσιμης ενέργειας υψηλής ορατότητα και μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον και 

την περιέργεια σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν πρόσθετες υπηρεσίες.  

Η δράση συνίσταται στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών καταφυγίων για τις 

δημόσιες στάσεις των λεωφορείων. Η αλουμινένια κατασκευή καλύπτεται από ένα 

μέρος γυαλιού και ένα φωτοβολταϊκό σύστημα του οποίου η δύναμη κυμαίνεται ως 

μια λειτουργία του μεγέθους της κατασκευής καθεαυτής, από 500W το ελάχιστο (2 

πάνελ) έως και πάνω από 1 KW (3/4 πάνελ). Το καταφύγιο μπορεί να συνδεθεί με το 

ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά δουλεύει το ίδιο καλά σε αυτόνομη λειτουργία με μια μπαταρία 

για την νυχτερινή τροφοδοσία. Μπορεί να παρέχει στους χρήστες μια ευρεία σειρά 

από υπηρεσίες που κυμαίνονται από σημεία φόρτισης κινητών συσκευών, ασύρματα 

σημεία πρόσβασης (wi-fi), μέχρι και δροσισμό ή κλιματισμό των χρηστών που 

αναμένουν. Εγκαθίσταται πολύ γρήγορα, χωρίς εκσκαφή θεμελίων.  
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

o Αλουμινένια κατασκευή μακράς αντοχής 

o Δεν απαιτούνται εκσκαφές ή θεμέλια για την εγκατάσταση 

o Μεταβλητή μεγίστης ισχύος φωτοβολταϊκού συστήματος μεταξύ 500 W και 1 ΚW 

o Λάμπες φωτισμού LED νύχτας (απαιτείται μπαταρία αποθήκευσης), ισχύος 20-50W 

o Λειτουργεί ως σημείο φόρτισης για κινητές συσκευές, σημείο πρόσβασης Wi-Fi και 

ως σύστημα εξαερισμού για να ψύχει τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της θερινής 

περιόδου. Μπορεί να φιλοξενήσει σημεία πληροφοριών πολυμέσων.  

o Ιδανικό για Χορηγία, μπορεί να εξοπλιστεί με οθόνες LED με μεγάλη οπτική επίδραση 

o Δεν απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 

Περιβαλλοντικά οφέλη 

Αυτό το μέτρο παρουσιάζει μια δράση με μηδενική περιβαλλοντική επίδραση, 

τουλάχιστον όσο αφορά τη φάση χρήσης του. Το αλουμίνιο με το οποίο κατασκευάζεται 

είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και η παραγωγή ενέργειας δεν συνεπάγεται εκπομπές 

οποιουδήποτε είδους. Κάτω από την εκτίμηση της παραγωγής η αποφευχθείσα εκπομπή 

διοξειδίου του άνθρακα 

o Παραγωγή ενέργειας: 750-1500 κιλοβατώρες/έτος 

o Αποφευχθείσα εκπομπή CO2 : 345-700 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος 

Οικονομικά 

Το κόστος των προτεινόμενων συστημάτων ποικίλλει και εξαρτάται από τον αριθμό των 

καταφυγίων, κυμαίνεται κατά προσέγγιση μεταξύ 8.000 και 10.000 €, 

συμπεριλαμβανομένου του φωτοβολταϊκού συστήματος οροφής. Οι έξυπνες συσκευές 

μπορούν να κοστολογηθούν μεταξύ 2.000 – 4.000 ευρώ. 

Δεν απαιτούνται ειδικές εργασίες συντήρησης εκτός από την αντικατάσταση της 

μπαταρίας αποθήκευσης (εάν υπάρχει) –περίπου κάθε οκτώ/δέκα χρόνια. Τα φώτα 

νυχτερινού φωτισμού έχουν μέση διάρκεια ζωής πάνω από 40.000 ώρες, απαιτώντας 

αντικαταστάσεις πολύ μικρής συχνότητας.  
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Παράδειγμα 3 – Ηλεκτρική κινητικότητα δικύκλων 

Γενική Περιγραφή 

Η χρήση του ποδηλάτου, καθώς και τα οφέλη για την παροχή υπηρεσιών στη γενική 

υγεία του χρήστη είναι ένας τρόπος μεταφοράς χωρίς περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το όριο 

συνδέεται με τις αποστάσεις που καλύπτονται οι οποίες είναι φανερό πως δεν μπορούν 

να είναι υπερβολικά μεγάλες. Αυτή η πτυχή μπορεί να ξεπεραστεί με την χρήση του 

ηλεκτρικών ή με υποστήριξη των πεντάλ ποδηλάτων, που επιτρέπουν την κάλυψη 

σημαντικών αποστάσεων, χωρίς να κουράζουν τον χρήστη. Προωθήστε την χρήση των 

δημοσίων ηλεκτρικών ποδηλάτων σε ένα ποδηλατικό δίκτυο κοινής χρήσης, είναι μια 

περιβαλλοντική δράση υψηλής ορατότητας που μπορεί να προκαλέσει τον χρήστη να ντα 

κυκλοφορήσει για ιδιωτική χρήση.  

Η δράση συνίσταται στην εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σημείων 

φόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα διαμοιρασμού τοποθετούμενη σε τουριστικά σημεία 

υψίστου ενδιαφέροντος, όπως ιστορικά κέντρα και τουριστικά γραφεία ενημέρωσης. Αν 

και η τεχνολογία δοκιμάζεται ενδελεχώς, δημιουργεί υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος και 

ευχαρίστησης στον χρήστη. Το σημείο φόρτισης μπορεί να τροφοδοτείται από 

φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαταστημένο στο κέλυφος του καταφυγίου, επιτυγχάνοντας 

μηδενικό αντίκτυπο για την παραγωγή ενέργειας που απαιτείται για την επαναφόρτιση. 

Για τις επαναφορτίσεις νυκτός, αν είναι απαραίτητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 

μπαταρία αποθήκευσης ή σύνδεση της πλατφόρμας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

δομή του καταφυγίου είναι από αλουμίνιο και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα 

συντήρησης. Μπορεί να γίνει επίσης ένα σημείο φόρτισης για φορητούς υπολογιστές και 

κινητά. 
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Τεχνικές Προδιαγραφές  

o Τύπος μπαταρίας ποδηλάτου: λιθίου 

o Μέγιστη ισχύς της μπαταρίας ποδηλάτου: 500 W 

o Χρόνος φόρτισης: 4-6 ώρες για απόσταση 25-40 χιλιομέτρων 

o Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 600 κύκλοι 

o Βάρος μπαταρίας 2,5/3,5 κιλά 

o Δομή καταφυγίου μακράς αντοχής από αλουμίνιο 

o Δεν απαιτούνται εκσκαφές ή θεμελιώσεις για την εγκατάσταση 

o Μεταβλητή μεγίστης ισχύος φωτοβολταϊκού συστήματος μεταξύ 1 και 2 κιλοβατώρες 

o LED φώτα νύχτας (μπαταρία αποθήκευσης απαραίτητη). Απορροφούμενη ισχύς 

μεταξύ 40-100 W.  

o Λειτουργεί επίσης ως σημείο φόρτισης κινητών  

o Δεν απαιτείται σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο ενέργειας  

Περιβαλλοντικά οφέλη 

Αυτό το μέτρο αντιπροσωπεύει μια δράση χωρίς περιβαλλοντικό αντίκτυπο, τουλάχιστον 

όσο αφορά στην φάση χρήσης του. Το αλουμίνιο με το οποίο είναι φτιαγμένο είναι 

πλήρως ανακυκλώσιμο και η παραγωγή ενέργειας δεν εμπεριέχει κανένος είδους 

εκπομπή. Κάτω από την εκτίμηση της παραγωγής η αποφευχθείσα εκπομπή διοξειδίου 

του άνθρακα.  

o Ενέργεια παραγωγής: 1.500-3.000 κιλοβατώρες/έτος 

o Αποφευχθείσα εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα: 700-1.400 κιλά CO2 /έτος 

Οικονομικά 

Το κόστος του προτεινόμενου συστήματος κυμαίνεται και εξαρτάται από το μέγεθος του 

καταφυγίου και των αριθμό των συνδεδεμένων ποδηλάτων. Για το καταφύγιο μπορεί να 

ληφθεί υπόψη ένα κόστος κατά προσέγγιση μεταξύ 10.000 και 15.000€, 

συμπεριλαμβανομένου του φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή. Το κόστος κάθε 

ποδηλάτου είναι 400-600 €. 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα συντήρησης εκτός της αντικατάστασης της μπαταρίας 

αποθήκευσης (αν υπάρχει), κατά προσέγγιση κάθε 8/10 χρόνια και η αντικατάσταση της 

μπαταρίας του ποδηλάτου κάθε 15.000/20.000 χιλιόμετρα.  
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Παράδειγμα 4 – Φωτοβολταϊκό σημείο ενημέρωσης τουριστών 

 

 

Γενική Περιγραφή 

Η απλή και εύκολη προσβασιμότητα σε πληροφορίες τουριστικής φύσεως, είναι για μια 

τοπική αρχή ένας στόχος προς επίτευξη και ένα ιδιαίτερα κουραστικό ζήτημα. Το να 

καθιστούμε τους χρήστες αυτόνομους στην επιλογή των τόπων προς επίσκεψη ή 

διαδρομών που θα ακολουθήσουν παρέχει μια ευχάριστη και αποτελεσματική εμπειρία. 

Η δυσκολία έγκειται συχνά στο να προσεγγίσεις τις πιο απομακρυσμένες φυσικές 

περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τον εθνικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Ένα ειδικό δίκτυο 

φωτοβολταϊκών σημείων πληροφόρησης που τοποθετούνται στην άκρη των μονοπατιών 

της φύσης ή σε περιβαλλοντικά προστατευμένες περιοχές δίνει τη δυνατότητα να 

παρέχουμε πληροφόρηση σε χώρους ή ακόμα και σε μονοπάτια μακριά από τα αστικά 

κέντρα.  

Η δράση συνίσταται στην εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών 

τουριστικών σημείων πληροφόρησης που εγκαθίστανται στα πιο κύρια σημεία 

τουριστικού ενδιαφέροντος ή σε φυσικά μονοπάτια. Έχει υψηλό αντίκτυπο επίδειξης και 

χρησιμότητας και δεν απαιτείται δίκτυο ηλεκτρισμού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

ως α σημείο φόρτισης για φορητούς υπολογιστές, κινητά και έξυπνες συσκευές. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συσκευών και μπορούν να εγκατασταθούν πολύ εύκολα. 

Το μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ παρέχει ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία του.  
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Τεχνικές προδιαγραφές 

o Γαλβανισμένη ατσάλινη κατασκευή με βαφή πούδρας 

o Δεν απαιτούνται θεμέλια για την εγκατάσταση 

o Φωτοβολταϊκό σύστημα μέγιστης ισχύος που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 100W 

o Oθόνη αφής 21/26¨ 

o Μπορεί να λειτουργήσει επίσης ως σημείο φόρτισης κινητών συσκευών ή για 

καταστάσεις ανάγκης 

o Δεν απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αλλά είναι αναγκαία η 

κάλυψη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

o Είναι απαραίτητο ένα μικρό αποθηκευτικό σύστημα ηλεκτρισμού για την νυχτερινή 

λειτουργία 

o Χρειάζεται ένα σύστημα προστασίας από βανδαλισμούς συμβατό με το φυσικό 

περιβάλλον   

Περιβαλλοντικά οφέλη 

Αυτό το μέτρο αντιπροσωπεύει μια δράση χωρίς κανένα περιβαλλοντικό αντίκτυπο, 

τουλάχιστον όσο αφορά την φάση χρήσης του. Η παραγωγή ενέργειας δεν εμπερικλείει 

εκπομπές παντός τύπου αλλά παρέχει μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία στους τουρίστες. 

Κάτω από την εκτίμηση της παραγωγής και η αποφευχθείσα εκπομπή διοξειδίου του 

άνθρακα.  

o Παραγωγή ενέργειας¨30-150 κιλοβατώρες / έτος 

o Αποφευχθείσα εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (CO2): 14-70 κιλά CO2 / έτος 

Οικονομικά 

Το κόστος των προτεινόμενων συσκευών ποικίλλει, καθώς εξαρτάται από το μέγεθος και 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες και κυμαίνεται κατά προσέγγιση μεταξύ 800 έως και 1.000 €. 

Οι μικρές συσκευές μπορούν να κοστίσουν μεταξύ 250 – 500 €. 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα συντήρησης εκτός από την αλλαγή της μπαταρίας 

αποθήκευσης (εάν υπάρχει), κατά προσέγγιση κάθε 8/10 χρόνια. 
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Παράδειγμα 5 -  Ηλιακό Ντους 

 

 

Γενική Περιγραφή  

Η δυνατότητα χρήσης της θερμικής ενέργειας που παράγεται από τον ήλιο κατά την 

διάρκεια της θερινής περιόδου, είναι από τις πιο αποτελεσματικές ευκαιρίες ορυκτών 

πηγών ενέργειας. Η κύρια ζήτηση για θερμότητα κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών του 

έτους, αφορά την υγειονομική χρήση ζεστού νερού. Οι ηλιακές ντουζιέρες απαντούν σε 

αυτές τις ανάγκες με έναν απλό και φθηνό τρόπο και είναι ένα μέτρο που μπορεί να 

ευαισθητοποιήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.  

Το ντους με μια χωρητικότητα τουλάχιστον 20 λίτρων ζεστού νερού – το οποίο 

ανανεώνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε 

κατασκηνώσεις, πισίνες και περιοχές κολύμβησης. Δεν απαιτείται να μεταφέρετε 

σωλήνες για ζεστό νερό, αλλά μόνο μια απλή σύνδεση στον σωλήνα κρύου νερού με τον 

ενσωματωμένο ηλιακό συλλέκτη.  Ένα ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ κατά μήκος 

της πίσω πλευράς θερμαίνει το νερό στον ηλιακό συλλέκτη σε θερμοκρασίες πάνω από 

55ο C. Λειτουργεί όπως ένα κανονικό ντους, οι δυο επιχρωμιωμένες βαλβίδες του 

επιτρέπουν να ρυθμιστεί η θερμοκρασία του νερού από θερμό προς κρύο (το κρύο νερό 

φτάνει απευθείας μέσω του σωλήνα του κήπου), για την επιλογή της επιθυμητής 

θερμοκρασίας.  
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Τεχνικές προδιαγραφές 

o Δεν απαιτούνται μπαταρίες ή ηλεκτρισμός – 100% θερμαινόμενο από τον ήλιο 

o Συνδέεται σε μια κανονική σωλήνα κήπου 

o Η μεγάλη κεντρική στήλη γεμίζει με νερό σε 2 λεπτά περίπου 

o Το νερό θερμαίνεται κατά προσέγγιση σε 1 ώρα (εξαρτάται από τις καιρικές 

συνθήκες) 

o Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία νερού  (το νερό υπερβαίνει τους 55ο κελσίου) 

o Μη διαβρωτική ορειχάλκινη και φωτοβολταϊκή κατασκευή 

o Δεν απαιτούνται εκσκαφές ή θεμελιώσεις για την εγκατάσταση 

Περιβαλλοντικά οφέλη 

Αυτό το μέτρο αντιπροσωπεύει μια δράση χωρίς περιβαλλοντικό αντίκτυπο, τουλάχιστον 

όσοφν αφορά την φάση χρήσης του. Σε μια υποθετική χρήση των 5 ντους την ημέρα επί 

90 μέρες τον χρόνο η εξοικονόμηση που αποφέρει μπορεί να μετρηθεί σε 30 κυβικά 

μέτρα φυσικού αερίου ή σε 20/22 λίτρα πετρελαίου το έτος. Η αποφευχθείσα εκπομπή 

διοξειδίου του άνθρακα μπορεί υπολογιστεί γύρω στα 60-65 κιλά στην περίπτωση του 

φυσικού αερίου και σε 80-85 κιλά για καύσιμο πετρελαίου.   
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2.2.2 Νερό 

 

Τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία παρέχουν μια γενική άποψη του είδους των εργαλείων 

που σχετίζονται με την εξοικονόμηση νερού, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε 

διαφορετικές δημόσιες τουριστικές δομές (όπως κολυμβητικές εγκαταστάσεις, μουσεία, 

δημόσιες τουαλέτες, σημεία τουριστικών υπηρεσιών, πάρκα κ.ά.), παρέχοντας μεγάλη 

ορατότητα.  

Παράδειγμα 1 – Συσκευές εξοικονόμησης νερού 

 

Γενική Περιγραφή 

Το μέτρο περιλαμβάνει:  

o την εφαρμογή απομείωσης ροής νερού και μηχανικών χρονοδιακοπτών σε ντους και 

βρύσες 

o την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης νερού για την μείωση της κατανάλωσης στις 

τουαλέτες (WCs) 

Tεχνικές προδιαγραφές 

Απομειωτές ροής και μηχανικοί χρονοδιακόπτες 

Οι απομειωτές ροής είναι συσκευές που μειώνουν την ροή του νερού στα κύρια 

συστήματα εκροής όπως βρύσες και ντους, όπως κεφαλές ντους υψηλής απόδοσης και 

εξαεριστήρες. Αυτές οι συσκευές θεωρούνται ως ήπια μέτρα τα οποία είναι εφαρμόσιμα 

σε όλες τις δημιουργημένες τυπολογίες, αφού από τη στιγμή που θα τοποθετηθούν θα 

μειώσουν την ροή και επομένως την κατανάλωση του νερού.  
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Water Efficient Shower Head, tap aerators, shower on - off switch   

  

  

Υπάρχουν επίσης και τύποι μέτρων που απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο δέσμευσης με τον 

τελικό χρήστη, δεδομένου ότι για να είναι αποτελεσματικά απαιτούν άμεσες και έγκαιρες 

εισόδους από τον χρήστη κατά την πραγματική χρήση του σημείου εκροής όπως οι 

διακόπτες ροής που ανοιγοκλείνουν και το χρονόμετρο ντους. Το ντους με λειτουργία on-

off επιτρέπει στον χρήστη να σταματήσει την ροή νερού με το πάτημα ενός κουμπιού, 

επομένως η ροή του νερού μπορεί να σταματά όταν ο χρήστης σαπουνίζεται, και 

αποκαθίσταται αμέσως για να συνεχίσει το ντους. Το χρονόμετρο ντους χρησιμοποιείται 

για να βοηθήσει τον χρήστη να υπολογίσει τον χρόνο που δαπάνησε στο ντους: ένας 

συναγερμός σβήνει μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα για να 

συνειδητοποιήσει ο χρήστης ότι έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο ντους.  

Δεδομένου ότι η κατανάλωση νερού είναι άμεσα ανάλογη με τον χρόνο που δαπανάται 

κάτω από το ντους, η μείωση του χρόνου ντους έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη 

κατανάλωση νερού. 

 

Παράδειγμα 1 – Συσκευές εξοικονόμησης νερού 

Συσκευές μετατόπισης όγκου 

Οι συσκευές μετατόπισης όγκου κατευθύνουν την χρήση νερού στα καζανάκια της 

τουαλέτας. Ένα πολύ απλό και χαμηλού κόστους μέτρο είναι η εισαγωγή μια μονόλιτρης 

ή δίλιτρης συσκευασίας στην κασέτα, διασφαλίζοντας την χρήση μικρότερης ποσότητας 

νερού σε κάθε πλύση.  

Μια επιπλέον δυνατότητα είναι να αντικαταστήσετε την συμβατική τουαλέτα με τουαλέτα 

διπλής ροής (3-4 λίτρα/6-9 λίτρα). Σε αυτήν την περίπτωση η συμπεριφορά του χρήστη 

είναι επίσης σημαντική για να επιτευχθεί μια σχετική εξοικονόμηση νερού. Υπάρχουν 
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επίσης συγκεκριμένες κασέτες (χαμηλής ροής τουαλέτες) που είναι σχεδιασμένες για να 

διατηρούν όλο το χρονικό διάστημα μια χαμηλή ροή, καταναλώνοντας 3 ή και λιγότερα 

λίτρα ανά πλύση. 

 

 

 

Ουρητήρες χαμηλής κατανάλωσης νερού μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε δημόσιες 

τουαλέτες: χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής που ελαχιστοποιεί την ανάγκη πλύσης ή 

χαμηλής πλύσης των ουρητήρων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες υγιεινής και 

την απουσία οσμής.  

Η επιλογή των κατάλληλων συσκευών εξοικονόμησης νερού εξαρτάται από την ανάλυση 

των υφισταμένων συστημάτων στην τουαλέτα, την θέση της τουαλέτας και τον τύπο των 

χρηστών. 

Περιβαλλοντικά οφέλη  

Το κύριο περιβαλλοντικό όφελος είναι η μείωση της καθημερινής κατανάλωσης νερού. 

Ένα δευτερεύον πλεονέκτημα είναι επίσης η εξοικονόμηση ενέργειας όπου το εργαλείο 

λειτουργεί με ζεστό νερό (π.χ. τις κεφαλές ντους). Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η 

δυνητική εξοικονόμηση νερού που είναι δυνατόν να επιτευχθεί με αυτά τα είδη μέτρων.  

Περιοριστές ροής 30 – 40% 

Εξαεριστές βρυσών 30 – 50% 

Ντους εξοικονόμησης νερού 40 – 50% 

Ανοιγοκλεινόμενος διακόπτης ντους και 

χρονόμετρο ντους 

30 – 40% 

Τουαλέτας καζανάκι με διακόπτες διπλής 

ροής 

20 – 50% 

Τουαλέτες χαμηλής ροής  40 – 70% 



 

23 
 

Ουρητήρες χαμηλής κατανάλωσης νερού 90% 

  

Οικονομικά 

Αυτά τα συστήματα χαρακτηρίζονται γενικά από χαμηλό κόστος και από ένα πολύ 

χαμηλό επίπεδο απαιτούμενης φροντίδας 

 

Είδος μέτρου  Συσκευή Εκτιμώμενο 

κόστος 

Περιοριστές ροής 

νερού 

Αποτελεσματική κεφαλή 

ντους 

3 - 10 € 

 Εξαεριστές 2 - 6 € 

 Ανοιγοκλεινόμενος 

διακόπτης 

3 - 8 € 

Εκτόπισμα όγκου 

τουαλέτας 

Δοχείο αποθήκευσης νερού 

τουαλέτας 

0,50 - 2 € 

Εκτόπισμα όγκου 

τουαλέτας 

Νέα κασέτα με διπλό 

διακόπτη ροής 

50 - 100 € 

Εκτόπισμα όγκου 

τουαλέτας 

Ουρητήρες εξοικονόμησης 

νερού 

300 - 600 € 
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   Παράδειγμα 2 – Ανακύκλωση γκρίζου ύδατος από Δομημένη Τεχνολογία 

Υδροτόπων     

Example 2–Recycling grey waterby Constructed Wetland Technology  

 

Γενική Περιγραφή 

   Το μέτρο περιλαμβάνει:  

o Την εγκατάσταση συστήματος επαναχρησιμοποίησης των γκρίζων υδάτων από 

μικρά κατασκευασμένα συστήματα υδροτόπων, όπου το ανακτημένο νερό 

επαναχρησιμοποιείται για την πλύση της τουαλέτας (λεκάνης) ή για το πότισμα 

πράσινων περιοχών (κήποι). 

Το ντους, ο νεροχύτης, τα απόνερα πλυντηρίου ρούχων και πιάτων αντιπροσωπεύουν έως 

και το 70-80% των οικιακών και τουριστικών αποβλήτων νερού και καθώς αυτό είναι σχετικά 

καθαρό, είναι ευκολότερο προς μεταχείριση. Καθώς το πόσιμο νερό χρησιμοποιείται 

συνεχώς, το οικιακό γκρίζο νερό διατίθεται σε σταθερή ποιότητα και ποσότητα.  Αυτό είναι 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την επαχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού σε καζανάκια 

τουαλέτας για εσωτερική και εξωτερική άρδευση φυτών και για καθαριστικούς σκοπούς.  

Το γκρίζο νερό συλλέγεται από ένα ξεχωριστό αποχετευτικό σύστημα, προεπεξεργασμένο 

από ένα απλό στατικό απολιπαντικό, διοχετευμένο σε σύστημα επεξεργασίας για να φτάσει 

στα όρια επαναχρησιμοποίησης και εν συνεχεία αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή από την 

οποία εξέρχεται το επεξεργασμένο νερό που μπορεί να εισαχθεί πάλι σε ένα διπλό δίκτυο 

συνδεδεμένο με τα σημεία επαναχρησιμοποίησης. Κατασκευασμένοι υγροβιότοποι και μικρά 

προκατασκευασμένα φυτά (πολλά από αυτά βασισμένα στην τεχνολογία SBR, αλλά σε 

ορισμένες περιπτώσεις επίσης απλουστευμένες ΜBR (βιο-αντιδραστήρες μεμβράνης) και 

MBBR (κινητοί βιοαντιδραστήρες κλινών) είναι τα πιο διαδεδομένα εργαλεία αντιμετώπισης. 

Τα συμπαγή συστήματα είναι πιο ακριβά και απαιτούν ένα υψηλότερο επίπεδο συντήρησης, 
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ενώ αντίθετα οι δομημένοι υγροβιότοποι είναι πιο εύκολοι και πιο οικονομικοί για να 

πραγματοποιηθούν και να λειτουργήσουν, για τον λόγο αυτό και συνήθως είναι πιο 

κατάλληλοι για την εγκατάστασή τους σε δημόσιες τουριστικές δομές.  

 Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι δομημένοι υγροβιότοποι είναι στις μέρες μας μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες για 

την αντιμετώπιση των αποβλήτων νερού. Οι αρχές λειτουργίας τους είναι βασισμένες σε 

βιολογικές, φυσικές και χημικές διαδικασίες που συντρέχουν σε φυσικούς υγρότοπους, 

ακόμα και αν πρόκειται για  CWs (ειδικοί υπόγειοι τύποι) κατασκευασμένα μηχανικά 

συστήματα που μελετούνται και παρακολουθούνται από το τέλος της δεκαετίας του ‘70.  

Παράδειγμα 2 – Ανακυκλώνοντας το γκρίζο νερό από την Δομημένη Τεχνολογία 

Υδροτόπων 

Τα πιο διαδεδομένα CWs είναι τα βυθισμένα συστήματα ροής (οριζόντιου και κάθετου 

τύπου) όπου τα απόβλητα νερού φιλτράρονται από ένα μέσο (αποτελούμενο από χαλίκι 

ή/και άμμο) που φυτεύονται με υδρόβια αναδυόμενα φυτά (γενικότερα της οικογένειας 

PhragmitesAustralis, Typhalatifolia ή  Iris Pseudacorus). Ακριβώς επειδή το νερό δεν είναι 

εκτεθειμένο κατά την διαδικασία θεραπείας, ο κίνδυνος σε σχέση με την ανθρώπινη έκθεση 

με παθογόνους μικροοργανισμούς ελαχιστοποιείται. Αν ο σχεδιασμός απαιτεί γνώση ειδικού, 

η εφαρμογή είναι πολύ εύκολη διότι απαιτεί μόνο μια βασική γνώση υδραυλικών και αστικών 

έργων (χωματουργικές εργασίες, στεγανοποίηση από συνθετικές επενδύσεις, υδραυλικές 

συνδέσεις, μικρές ολοκληρωμένες κατασκευές), ενώ για μικρά συστήματα μερικές φορές μια 

αυτοκατασκευή είναι επίσης δυνατή.  Επιπλέον, τα CWs συνδέσεων, μπορούν να 

συντηρηθούν από την τοπική κοινότητα, καθώς δεν απαιτούνται ανταλλακτικά υψηλής 

τεχνολογίας, ηλεκτρική ενέργεια ή χημικά.  

Τα συστήματα δομημένων υδρότοπων συνήθως αποτελούνται από:  

o μια ρηχή λεκάνη (με 1-1,5 μέτρο βάθους) που κατακτάται συνήθως με χωματουργικές 

εργασίες εκσκαφής και μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται δομές 

σκυροδέματος, 

o μια συνθετική επένδυση (κατασκευασμένη συνήθως από HDPE, EPDM, ή PVC) για 

την αδιαβροχοποίηση του πυθμένα και των πλευρών. για μικρά συστήματα είναι 

δυνατή η εύρεση προκατασκευασμένων επενδύσεων, 

o μέσα φιλτραρίσματος: λεπτό πλυμένο χαλίκι σε οριζόντια ροή, συνδυασμός λεπτού 

χαλικιού με χονδροειδή άμμο σε συστήματα κάθετης ροής, για συνολικό ύψος 0,6 – 1 

μέτρο, 
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o σύστημα φόρτωσης, που τοποθετείται στην είσοδο σε οριζόντια συστήματα ροής και 

σε όλο το πάνω μέρος της επιφάνειας στα συστήματα κάθετης ροής, 

o σύστημα αποστράγγισης για το άδειασμα του υποστρώματος από το επεξεργασμένο 

νερό, το οποίο αποτελείται από σωλήνες με σχισμές συνδεόμενες με μια ειδική 

συσκευή που επιτρέπει τον έλεγχο της στάθμης του νερού στο υπόστρωμα. 

Ο καθαρισμός του γκρίζου νερού οικιακής χρήσης κάθετης ή οριζόντιας ροής 

συγκεκριμένο απαιτεί έναν συγκεκριμένο χώρο 0,5-1 τ.μ. για κάθε 100 λίτρα / ημέρα 

γκρίζου νερού για να αντιμετωπιστεί.  

Σχηματική αναπαράσταση ενός οριζόντιου υπόγειου δομημένου υδροβιότοπου ροής 

 

Περιβαλλοντικά οφέλη 

Το κύριο περιβαλλοντικό όφελος είναι η μείωσης της καθημερινής κατανάλωσης νερού. 

Επιπρόσθετα στις συσκευές εξοικονόμησης νερού, η ανακύκλωση του γκρίζου νερού 

επιτρέπει την χρήση μη πόσιμου νερού για την πλύση της λεκάνης της τουαλέτας ή για 

άρδευση, αυξάνοντας σημαντικά την ποσότητα του νερού που εξοικονομείται 

καθημερινώς.  

Άλλα πλεονεκτήματα των CWs σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίας ανακύκλωσης νερού 

είναι η υψηλή απόδοση επεξεργασίας, η εξαιρετική ενσωμάτωση στο περιβάλλον, το 

χαμηλό κόστος επένδυσης και οι χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, η μηδενική ή πολύ 

χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η  υψηλή ανοχή στην εποχιακή και καθημερινή 

διακύμανση των υγρών και ξηρών περιόδων, σύνηθες για τουριστικές δομές.  
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Παράδειγμα 3 – Ανακυκλώνοντας γκρίζο νερό από την Δομημένη Τεχνολογία 

Υδροτόπων 

Οικονομικά 

Το κόστος κατασκευής (χωρίς προεπεξεργασία) μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 100-200 € το 

τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την ικανότητα του συστήματος.  

Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης είναι πολύ χαμηλές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

κατανάλωση ενέργειας και ότι η λειτουργία συντήρησης (όπως το κλάδεμα της 

βλάστησης ετησίως ή ο συνήθης έλεγχος)  μπορεί να γίνει από ανειδίκευτο προσωπικό.  

Ένα υποτιθέμενο ετήσιο κόστος 0,5 – 2 € το τετραγωνικό μέτρο υπολογίζεται ανάλογα 

από το μέγεθος του συστήματος και την εποχιακή παραγωγή του γκρίζου νερού.  

 

Παράδειγμα 3-   Ανακυκλώνοντας γκρίζο νερό με πράσινους τοίχους 

 

Γενική Περιγραφή 

Το μέτρο περιλαμβάνει:  

o Την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης γκρίζου νερού από 

κάτακόρυφους κήπους όπου το ανακτημένο νερό χρησιμοποιείται για την πλύση της 

τουαλέτας ή την άρδευση των χώρων πρασίνου.  

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο κατακόρυφος κήπος ( ή πράσινος κήπος, βιολογικός κήπος ή ζωντανός τοίχος) είναι 

ένα ελαφρύ πλαίσιο, που αυτοϋποστηρίζει την φυτική κοινότητα όπου το νερό, το φως 

και τα υγρά που είναι απαραίτητες τροφές για τα φυτά παρέχονται από ένα σύστημα 

υψηλής αυτοματοποίησης. Το σύστημα βασίζεται στις αρχές της υδροπονίας όπου τα 

φυτά έχουν τις ρίζες τους σε ένα πορώδες υλικό εμποτισμένο σε λίπασμα αντί για χώμα. 
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Προσαρμόζοντας την κατασκευή για να βελτιωθεί η ικανότητα φιλτραρίσματος, ένας 

κατακόρυφος κήπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως λύση γκρίζου νερού, 

επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού.  

 

 

Παράδειγμα 3- Ανακύκλωση γκρίζου νερού από Πράσινους Τοίχους 

Υπάρχουν πολύ λίγες εφαρμογές στον κόσμο των πράσινων κήπων που αντιμετωπίζουν 

το πρόβλημα του νερού, παρότι αυτές οι εμπειρίες είναι επιτυχημένες και ενδιαφέρουσες, 

επί του παρόντος είναι δύσκολο να εξατομικεύσουν ένα ακριβές επίπεδο εφαρμογής, 

καθώς και την εξαγωγή συγκεκριμένων κατευθυντήριων οδηγιών. Η εφαρμογή τους 

συνεπώς περιορίζεται σε εφαρμογές πειραματισμού και επίδειξης, με στόχο την 

βελτιστοποίηση των αρχών της τεχνικής, του σχεδιασμού και της κατασκευής.  

Ορισμένα πιλοτικά συστήματα έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα με υδραυλικό ρυθμό 

φόρτωσης τα 35-50 λίτρα/ημέρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατακόρυφου τοίχου, 

παρουσιάζοντας μετατοπίσεις οργανικού περιεχομένου σε ποσοστό 75-95%. 

Ο σχεδιασμός κάθετων κήπων εξαρτάται από το διαθέσιμο υλικό, τον χώρο και τις 

τοπικές προτιμήσεις που κυμαίνονται από πολύ απλά σχέδια υποδείγματα δίσκων 

παρόμοια με τα επίπεδα φυτώρια όπου ορθογώνιοι, πλαστικοί δίσκοι χωρίζονται σε 

κυψέλες φύτευσης, σε  πιο πολύπλοκες πραγματώσεις με τη χρήση ανοξείδωτων 

μεταλλικών πλαισίων. Η επιλογή των φυτών αποτελεί ένα τεχνικό κριτήριο υψίστης 

σημασίας, διότι καθορίζει την υφή, τον χρωματικό συνδυασμό, την ποικιλία σχήματος και 

το εύρος ζωής του τοίχου και στην προκειμένη περίπτωση την αποτελεσματικότητα 

απομάκρυνσης.  
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Το σύστημα εισόδου περιλαμβάνει μια δεξαμενή νερού από όπου το νερό αντλείται σε 

ένα αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης με τη μορφή σταγόνας ή πίεση παρόμοιας 

δομής, με σκοπό να διανεμηθεί το νερό μέσα σε διάφορα παρόμοια δομή πίεσης, 

προκειμένου να διανεμηθεί το νερό σε διάφορα δοχεία. Το επεξεργασμένο νερό 

συγκεντρώνεται συνήθως λόγω βαρύτητας στον πάτο του πράσινου τοίχου μέσω μικρών 

ανοιχτών καναλιών.  

Το γκρίζο νερό θα πρέπει να υποβληθεί σε προ-επεξεργασία (προτείνεται η απολίπανση 

και το προ-φιλτράρισμα για να αποφευχθεί η απόφραξη του συστήματος άρδευσης 

στάγδην και των κάθετων φίλτρων). 

Περιβαλλοντικά οφέλη 

Το κύριο περιβαλλοντικό όφελος είναι η μείωση της καθημερινής χρήσης νερού 

επιπροσθέτως των συσκευών εξοικονόμησης νερού, η ανακύκλωση γκρίζου νερού 

επιτρέπει την χρήση μη πόσιμου νερού για την πλύση τουαλέτας ή για άρδευση, 

αυξάνοντας την ποσότητα του εξοικονομούμενου νερού καθημερινά.  

Τα πλεονεκτήματα ενός κατακόρυφου τοίχου σε σχέση με άλλες τεχνολογίες 

ανακύκλωσης είναι η αρκετά εύκολη κατασκευή και διαχείριση, οι ευκαιρίες εξωραϊσμού, 

τα θετικά αποτελέσματα της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου, ο περιορισμένος 

οριζόντιος χώρος που απαιτείται και η η δυνατότητα εκμετάλλευσης αχρησιμοποίητων 

επιφανειών σε αστικές περιοχές, το σχετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος, η ανάγκη για 

ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό για την φροντίδα τους.  

Οικονομικά 

Το κόστος εφαρμογής είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, δεδομένης της μικρής εμπειρίας 

διεθνώς και των διαφορετικών τρόπων για να γίνει πραγματικότητα ένας πράσινο τοίχος 

σε ποικίλες τοποθεσίες. Μπορεί να ληφθεί υπόψη ένα  κόστος περίπου 200-300 € κάθε 

100 λίτρα / ημέρα γκρίζου νερού προς αντιμετώπιση.  Πρέπει να σημειωθεί ότι  στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων ένας πράσινος τοίχος για την επεξεργασία του γκρίζου 

νερού είναι ένας κλασικός πράσινος τοίχος προσαρμοσμένος στην επεξεργασία του 

γκρίζου νερού: στην περίπτωση αυτή το επιπλέον κόστος για την προσαρμογή ενός 

κλασικού πράσινου τοίχου είναι πολύ χαμηλή και επιπλέον το συγκεκριμένο γκρίζο νερό 

επιτρέπει να αποφευχθεί η υψηλή κατανάλωση νερού για το πότισμά τους, ένα ιδιαίτερα 

κρίσιμο σημείο σε μια  εφαρμογή πλήρους κλίμακας.  
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2.2.3 Απόβλητα 

Τα ακόλουθα δελτία παρέχουν μια γενική εικόνα του είδους των μέτρων που σχετίζονται 

με τα απόβλητα, την πρόληψη ή τη διαχείριση βιώσιμων αποβλήτων και τα οποία 

μπορούν να υλοποιηθούν σε δημόσιους χώρους που διαθέτουν υψηλή ορατότητα.  

Παράδειγμα 1- Δημόσια κρήνη υψηλής ποιότητας νερού από τα 

υδραγωγεία 

 

Γενική Περιγραφή 

Το μέτρο συνίσταται στην τοποθέτηση δημόσιων κρηνών από την οποία οι κάτοικοι της 

πόλης μπορούν να προμηθευτούν πόσιμο νερό που προέρχεται από τα δημοτικά 

υδραγωγεία. Οι κρήνες (βρύσες) πρέπει να εγκαθίστανται σε στρατηγικούς αστικούς 

χώρους, που είναι εύκολα προσβάσιμοι από τουρίστες.  

Οι δημόσιες κρήνες αντισταθμίζουν την συνήθη πρακτική αγοράς νερού αποκλειστικά σε 

πλαστικά μπουκάλια με αποτέλεσμα να μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην μείωση του 

όγκου των πλαστικών αποβλήτων.  

Τεχνικές προδιαγραφές 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός παραγωγών εξωτερικών κρηνών πόσιμου νερού και πολλοί 

διαφορετικοί τύποι κρηνών.   

Δεδομένου ότι τροφοδοτούνται με νερό από το υδραγωγείο, η ποιότητα του νερού είναι 

γενικότερα πόσιμη, καθώς πληροί τις απαιτήσεις του νόμου. Οπωσδήποτε είναι 

εξοπλισμένα συνήθως από  συστήματα βελτίωσης ορισμένων από τα οργανοληπτικά 

συστατικά με σκοπό να ικανοποιήσουν τους τελικούς χρήστες, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

ενανθράκωση σε ορισμένες χώρες ή  και την ψύξη,  συνοδευμένα ενδεχομένως από 

διαδικασίες φιλτραρίσματος και απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία, διασφαλίζοντας 
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επίσης τον σκοπό της λειτουργίας των φυτών με την πάροδο του χρόνου και για να 

βελτιώσει την χρησιμότητά τους σε ευρέως ανοικτούς χώρους.  

Πρώτα από όλα, ο εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετείται σε χώρο που να ταιριάζει 

υγιεινά, κατάλληλα προετοιμασμένο και να βρίσκεται σε περιοχές όπου οι πολίτες και οι 

τουρίστες μπορούν εύκολα να πάρουν το νερό που διανέμεται.  

Οι τεχνολογίες για την διανομή νερού μπορούν να έχουν μια ωριαία μεταβλητή 

παραγωγής που μεταβάλλεται ανάλογα με το γενικό πλαίσιο για το οποίο εγκαθίστανται. 

στην σύγχρονή μας εποχή οι εγκαταστάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί λειτουργούν ως 

επί το πλείστον σε ένα μέσο ωριαίο εύρος διανομής μεταξύ 150-500 λίτρα/ώρα/  

 Γενικώς, εγκαταστάσεις τέτοιου είδους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέρη 

αντιμετώπισης:  

- Μικρομετρική διήθηση (>50 micron) για να εξαλείψει από τον νερό την παρουσία 

άμμου και ξένων σωματιδίων τα οποία μπορούν να προξενήσουν ζημιά σε 

σωληνώσεις, βαλβίδες και τον γενικότερο εξοπλισμό.  

- Μείωση της πίεσης του νερού τροφοδοσίας όταν είναι ιδιαίτερα υψηλή και σε κάθε 

περίπτωση πάνω από 6 bar, συσκευή παρακολούθησης που παρέχει πληροφορίες 

στους χρήστες 

- λογισμικό αναφοράς για τη δημιουργία στατιστικών παράδοσης 

- σύνθετο φίλτρο για περαιτέρω βελτίωση του παρεχόμενου νερού 

- πιθανά απολυμαντικά μέρη με διαφορετικά συστήματα, από φωτιστικά υπεριώδους 

φωτός  (UV) έως φυσικές αναχαιτίσεις διαφόρων τεχνολογιών (απόλυτη 

μικροδιήθηση, υπερδιήθηση, κ.λπ.) 

- αέριο τμήμα με ομάδες ενανθράκωσης που επιτρέπουν να προσθέσετε άνυδρο 

διοξείδιο του άνθρακα (σε θερμοκρασία δωματίου) 

- τμήμα ψύξης με μονάδες δροσισμού 

- Πιθανό τμήμα τελικής απολύμανσης με ακτίνες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). 

Γεινικότερα, χαρακτηρίζονται επίσης από τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

- Ασφάλεια προστασίας καλυμμάτων  

- Εσωτερική μόνωση για αντιψυκτική προστασία 

- Εξοπλισμό με ηλεκτρικά κουμπιά για την επιλογή ποσότητας και τύπου νερού 

(φυσικό ή ανθρακούχο) 

- Δίσκο υποστήριξης για τις φιάλες που πρόκειται να πληρωθούν και για εκείνες που 

έχουν ήδη πληρωθεί 
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- Δίσκο στραγγίσματος που συνδέεται απευθείας με την αποχέτευση για να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε υπερχείλιση που θα μπορούσε να γίνει πάγος την 

χειμερινή περίοδο 

- Νυχτερινό φωτισμό  

Περαιτέρω προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να εμπερικλείονται:  

- Ηλιακά κύτταρα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

- Σύστημα πιστοποίησης με την χρήση μαγνητικών καρτών 

- Ηλεκτρονικό σύστημα για την διαχείριση των πληρωμών και των μαγνητικών καρτών 

- Η/Υ για την διαχείριση της επικοινωνίας και της διαφήμισης  

- Λαμπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας για την προστασία της περιοχής τροφοδοσίας 

από μικροβιακή μόλυνση 

Για την λήψη νερού, παρέχεται γενικότερα μια ανοξείδωτη βρύση για την ελαχιστοποίηση 

της επαφής με τα χέρια και της πιθανής εισόδου ξένων σωμάτων ή εντόμων. Η 

απόσταση μεταξύ των βρυσών και της δεξαμενής συλλογής συχνά είναι τέτοια ώστε να 

επιτρέπει την χρήση των φιαλών αλλά όχι δοχείων μεγάλης χωρητικότητας. Με αυτόν τον 

τρόπο δεν επιτρέπεται η εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων νερού και η αποφυγή του 

σχηματισμού ουρών.  

Περιβαλλοντικά οφέλη  

Τα λίτρα του παρεχόμενου νερού από τις δημόσιες κρήνες θα μειώσουν την παραγωγή 

αποβλήτων. Υποτίθεται στην πραγματικότητα ότι η ποσότητα του νερού  που αντλείται με 

επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία συνεπάγεται την μη αγορά εμφιαλωμένου νερού σε 

δοχεία μιας χρήσης. 

Επομένως, τα ποσοτικά στοιχεία για τα λίτρα του παρεχόμενου νερού που κατέχει ο 

Δήμος, επιτρέπουν την εκτίμηση της ποσότητας των πλαστικών και γυάλινων 

απορριμμάτων που δεν παράγονται με την εφαρμογή της μεθόδου εκτίμησης που 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Ε κ τ ί μ η σ η   ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η ς   α π ο β λ ή τ ω ν  

 Τύπος Μονάδα 

μέτρησης 

Παρεχόμενα λίτρα (Α) Είσοδος παρεχομένων 

στοιχείων 

l 

Παρεχόμενα λίτρα σε πλαστικές φιάλες 

(80%)  (Β) 

Α* 80% l 

Παρεχόμενα λίτρα σε γυάλινες φιάλες 

(20%)    (C) 

Α* 20% l 

Αριθμός εξοικονομούμενων πλαστικών 

φιαλών (da 1,5l) (D) 

B/1,5 n 

Aριθμός εξοικονομούμενων γυάλινων 

φιαλών (da 1l) (E) 

C/1 n 

Ενιαίο βάρος ανά πλαστική φιάλη (F) 38 g 

Eνιαίο βάρος ανά γυάλινη φιάλη (G) 450 g 

Συνολικό βάρος από εξοικονόμηση 

αποβλήτων πλαστικού 

(D*F/1000)/1000 t 

Συνολικό βάρος από εξοικονόμηση 

αποβλήτων γυαλιού 

(E*G/1000)/1000 t 

 

Αν εξετάσουμε για παράδειγμα μια δημόσια κρήνη που παρέχει ετησίως 500.000 λίτρα, τα 

οποία μπορούν να θεωρηθούν ένας καλός αριθμός αναφοράς, μπορούμε να αναμένουμε την 

εξοικονόμηση 10 τόνων πλαστικών αποβλήτων και 45 τόνων αποβλήτων γυαλιού.  

Επιπλέον, συμβάλλουν να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και πετρελαίου 

που προκαλούνται από την παραγωγή PET, καθώς και οι εκπομπές άνθρακα των φορτηγών 

που μεταφέρουν πλαστικές φιάλες.  

Οικονομικά 

Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού κυμαίνεται μεταξύ 7.000 – 20.000 € 

ανάλογα με τον αριθμό των βρυσών και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης. 

Απαιτούνται περίπου 2.000 € για την σύνδεση με το υδραγωγείο και τους μετρητές. Οι 

εργασίες της ετήσιας συντήρησης και εργαστηριακής ανάλυσης κοστίζουν 6.000 € κατά μέσο 

όρο.  

Η συνολική εγκατάσταση μπορεί στη συνέχεια να έχει πολύ μεταβλητές δαπάνες, ανάλογα 

με τον τύπο της χρησιμοποιούμενης κατασκευής. Κρήνες τοποθετούνται  ορισμένες φορές 

σε δομές τοιχοποιΐας, σχεδιασμένες και για την φιλοξενία υλικών επικοινωνίας: από αυτή την 

άποψη, το κόστος των έργων και των δομών μπορεί να είναι συγκρινόμενο ως προς το 

κόστος του φυτού καθεαυτού.  



 

34 
 

 

 

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α  2  –  Χ ω ρ ι σ τ ή  σ υ λ λ ο γ ή  α π ο β λ ή τ ω ν  σ ε  π α ρ α λ ί ε ς  

 

 

 

 

Γενική Περιγραφή 

Το μέτρο συνίσταται στην οργάνωση μιας αποτελεσματικής ξεχωριστής υπηρεσίας συλλογής 

αποβλήτων στις παραλίες, σε συνεργασία παράλληλα και με τις κολυμβητικές 

εγκαταστάσεις.  

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Το σύστημα συλλογής αποβλήτων απαιτεί την εγκατάσταση κάδων για τα διάφορα είδη 

αποβλήτων, με ιδιαίτερη εστίαση στα μπουκάλια και στα μεταλλικά κουτιά, και θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει ειδικό εξοπλισμό για την συλλογή των αποτσίγαρων. Κάθε βράδυ 

ειδικά οχήματα συλλογής αποβλήτων, ικανά να κινηθούν χωρίς προβλήματα στην παραλία, 

συλλέγουν τα απόβλητα από τους κάδους.  

Μια ιδιαίτερη επικοινωνιακή εκστρατεία θα πρέπει να συνοδεύει την εφαρμογή αυτού του 

μέτρου, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους τουρίστες και να τους ενημερώσει στο πώς και 

πού μπορεί να γίνει η εναπόθεση των απορριμμάτων.  
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Περιβαλλοντικά οφέλη  

Το περιβαλλοντικό κόστος σχετίζεται με την δυνατότητα ανάκτησης υλικών από την 

ανακύκλωση των ορθά διαχωρισμένων μερών αποβλήτων αντί της αποστολής τους για 

αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή.  

 

Οικονομικά 

Οι δαπάνες αυτής της υπηρεσίας εξαρτώνται από την έκταση της παραλίας και είναι σχετική 

με τον αριθμό των δοχείων  που χρειάζεται να αγοραστούν και να εγκατασταθούν, καθώς και 

στην συχνότητα συλλογής τους, δηλαδή τις δαπάνες των φορέων και των απαιτούμενων 

οχημάτων για την υπηρεσία παράδοσης  της χωριστής συλλογής.  

 

 

Παράδειγμα 3 – Ανταποδοτικά μηχανήματα πώλησης για πλαστικές φιάλες και 

μεταλλικά δοχεία  

 

 

 

 

Γενική Περιγραφή 

Το μέτρο συνίσταται στην εγκατάσταση μηχανών ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε 

δημόσιους χώρους, δηλαδή συσκευές που δέχονται χρησιμοποιημένες (άδειες) συσκευασίες 

και επιστρέφουν ανταμοιβές, όπως εκπτώσεις σε καταστήματα ή τουριστικά αξιοθέατα.  

Έτσι, οι τουρίστες μπορούν να ανακυκλώσουν τα άδεια δοχεία κερδίζοντας βαθμούς που 

παρέχει το ίδιο το μηχάνημα και στη συνέχεια μπορούν να εξαργυρώσουν αυτούς τους 

βαθμούς σε ανταμοιβές.  
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι μηχανές ανταποδοτικής ανακύκλωσης είναι αυτοματοποιημένα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίας για να προσδιορίσουν, να ταξινομήσουν, να 

συλλέξουν και να επεξεργαστούν συσκευασίες ποτών. Για να διασφαλιστεί η ομαλή 

εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας εκμετάλλευσης του  συστήματος, 

παρέχοντας τακτικές υπηρεσίες συντήρησης και σωστή ανάκτηση του υλικού. Η δημόσια 

διαχείριση ελέγχει την διαφάνεια των δεδομένων διαχείρισης και τον οικονομικό έλεγχο των 

λογαριασμών του συστήματος.  

Στην επιχειρηματική πρακτική υπάρχουν δύο πιο συνήθη υποδείγματα για την λειτουργία 

των αυτοματοποιημένων μηχανών ανταπόδοσης: το πρώτο είναι ένα συμβατικό μοντέλο 

πώλησης, όπου το ανταποδοτικό αυτοματοποιημένο μηχάνημα αγοράζεται από τον πελάτη 

και ως ιδιοκτήτης του συλλέγει τα εναποτιθέμενα ανακυκλωμένα προϊόντα αποζημιώνει τους 

καταθέτες και αργότερα λαμβάνει χρηματική αποζημίωση ή επιστροφή των προκαταβολών 

από τα υλικά πληρώσεως, τους εμφιαλωτές, τους εισαγωγείς ή τους ανακυκλωτές. Το 

δεύτερο είναι ένα υπόδειγμα μίσθωσης το οποίο είναι πολύ ευέλικτο, επιτρέποντας στον 

κεντρικό οργανισμό ανακύκλωσης να διατηρεί την ιδιοκτησία σε αυτοματοποιημένες 

ανταποδοτικές μηχανές. Αυτό παρέχει πολλές ευκαιρίες για τοποθέτηση και εγκατάσταση 

των μηχανών σε βολικούς δημόσιους χώρους. Αυτή η προσέγγιση αυξάνει την ικανότητα να 

συλλεχθούν συσκευασίες προϊόντων για μελλοντική ανακύκλωση ή επανάχρησή τους σε 

πολλές τοποθεσίες.  

Η τεχνολογία αυτοματοποιημένης ανταποδοτικής πώλησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της 

χρήσης του υποδείγματος μίσθωσης, επιτρέπει την χρήση του RVM αδιάκοπα, όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση κατάκτησης ενός σημαντικού βαθμού πληρότητας, η 

απομακρυσμένη παρακολούθηση των μηχανημάτων αυτοματοποιημένης πώλησης μπορεί 

να εκτελέσει μια εντολή και να υποβάλει έγκαιρη πληροφόρηση ή πληροφόρηση σε 

πραγματικό χρόνο για την ανάγκη αντικατάστασης, χωρίς να είναι διαθέσιμη η χωρητικότητα, 

επισκευές ή η ανάγκη για την απαιτούμενη τεχνική συντήρηση κ.λπ.. 

Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί Μηχανών Ανταποδοτικής Πώλησης – Ανακύκλωσης που 

παρέχουν γενικότερα μια πλήρη υπηρεσία συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της 

εγκατάστασης, τακτικές υπηρεσίες συντήρησης και υπηρεσίες πλήρους διαχείρισης 

απορριμμάτων.  Η RVM που διατίθεται στην αγορά ποικίλλει πολύ σε σχέση με πολλά 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως προδιαγραφές αποθηκευτικού δοχείου, ικανότητα 

ταχύτητας, συνδεσιμότητα, διαμόρφωση, σύστημα αναγνώρισης, διαδραστικότητα χρήστη 

κ.ά.   

Απλώς για να δώσουμε ένα παράδειγμα, παρέχουμε στο παρακάτω γράφημα την ειδική 

τεχνική προδιαγραφή ενός βασικού υποδείγματος RVM (Reverse Vending Machine).  
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 Παράδειγμα 3 – Μηχανές ανταποδοτικής πώλησης για πλαστικές φιάλες και 

μεταλλικά δοχεία 

 

 
 

Περιβαλλοντικά οφέλη  

Το αυτοματοποιημένο μηχάνημα ανταπόδοσης, κάνει την ανακύκλωση εύκολη, καθώς οι 

μηχανές αυτές είναι σταθμευμένες σε δημόσιους χώρους υψηλής ορατότητας και εύκολα 

προσβάσιμους από πολίτες και τουρίστες, αν όχι απευθείας μέσα ή στην είσοδο καταστημάτων 

λιανικής πώλησης αγαθών. Καθιστά την ανακύκλωση βολική καθώς είναι γρήγορη και καθαρή, 

και σε συνδυασμό με την άμεση επιβράβευση αυτό υποκινεί την επαναλαμβανόμενη χρήση. Οι 

αυτοματοποιημένες μηχανές ανταπόδοσης δεσμεύουν ακόμα περισσότερο τους χρήστες, όταν ο 

ιδιοκτήτης εκμεταλλεύεται τις πιθανότητες να τις χρησιμοποιήσει ως εργαλεία για την προώθηση 

πωλήσεων, την σηματοδότηση και τα προγράμματα CSR.  

Επίσης, μεγιστοποιούν την αξία των υλικών και διακρατούν τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, 

καθώς οι χώροι αποθήκευσης καθορίζονται από τον τύπο του υλικού. Αυτό διατηρεί τα τμήματα 

του υλικού τόσο καθαρά που μπορούν ακόμα και να ανακυκλωθούν σε νέα αποθηκευτικά δοχεία 

κλείνοντας έτσι τον βρόχο υλικού και αποφεύγοντας την υποβάθμιση. Αυτό μειώνει τις ανάγκες 

μεταφοράς καθώς το υλικό ταξινομείται και συμπιέζεται επιτόπου, βελτιστοποιώντας την 

ικανότητα μεταφοράς και την  αποφυγή μετακινήσεων μεταφοράς για τη διαλογή.  

Οικονομικά 

Οι μηχανές μπορούν να αγοραστούν -με κόστος που κυμαίνεται μεταξύ 4.000 – 30.000 € , ή 

να μισθωθούν.  
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Παράδειγμα 4 – Εγκαταστάσεις Τέχνης Αποβλήτων   

 

 

Γενική Περιγραφή 

Το μέτρο συνίσταται στην εμπλοκή καλλιτεχνών στην πραγματοποίηση εγκαταστάσεων 

τέχνης φτιαγμένης από την χρήση υλικών αποβλήτων.  

Οι εγκαταστάσεις τέχνης από ανακυκλωμένα απορρίμματα τοποθετημένες  σε δημόσιους 

χώρους με υψηλή ορατότητα είναι πολύ αποτελεσματικές για την ευαισθητοποίηση των 

τουριστών σχετικά με το πρόβλημα των αποβλήτων.  

Το μέτρο μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις, αλλά 

επίσης ως προσωρινές εκθέσεις οργανωμένες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.  

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Δεδομένου ότι το μέτρο μπορεί να οργανωθεί  με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και 

απαιτεί κυρίως οργανωτικές δραστηριότητες παρά τεχνικές, δεν είναι δυνατή η παροχή 

γενικών τεχνικών προδιαγραφών.  

Στην περίπτωση της προσωρινής έκθεσης, για παράδειγμα, το μέτρο θα συνίσταται στο 

στήσιμο της έκθεσης με την συλλογή μιας σειράς έργων από καλλιτέχνες που εργάζονται με 

ανακυκλωμένα υλικά και υλοποιούν σχετικές δραστηριότητες και υλοποιώντας τις σχετικές 

δραστηριότητες επικοινωνίας. Οι καλλιτέχνες θα εργαστούν με τα υλικά που αγαπούν πιο 

πολύ, και το αποτέλεσμα είναι μια πλούσια παράσταση που εκφράζει την αειφορία και την 

δέσμευση που όλοι θα πρέπει να έχουμε ως προς αυτό το θέμα.   
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Περιβαλλοντικά οφέλη  

Το μέτρο δεν συνεπάγεται σχετικά άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς συνίσταται μόνο 

στην χρήση μιας μικρής ποσότητας υλικών αποβλήτων για την πραγματοποίηση 

εγκατάστασης. Αλλά τα έμμεσα περιβαλλοντικά οφέλη μπορεί να είναι πολύ υψηλά, καθώς 

το μέτρο μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό για την ευαισθητοποίηση πολιτών και 

τουριστών όσον αφορά την σημασία της επανάχρησης και ανακύκλωσης των 

απορριμμάτων.  

 

Οικονομικά 

Οι δαπάνες μπορεί να ποικίλουν πολύ, και εξαρτώνται από την επιλογή υλοποίησης μιας 

μόνο εγκατάστασης, μιας έκθεσης, ενός διαγωνισμού με έπαθλο στον οποίο εμπλέκονται 

σχολεία. Για τον λόγο αυτό και είναι δύσκολο να παρέχουμε αριθμούς αναφοράς.  

Απλώς για να δώσουμε ένα παράδειγμα, στην περίπτωση μιας προσωρινής έκθεσης οι 

απαιτούμενες επενδύσεις είναι δύο τύπων:  

o Το ένα είναι μεταβλητό και εξαρτάται από τον αριθμό των προσκεκλημένων 

καλλιτεχνών και σε κάθε αίτημα από την τοποθεσία έκθεσης για έργα μεγάλου 

μεγέθους. Κάθε καλλιτέχνης αποζημιώνεται γενικά με ένα κατά αποκοπή ποσό 500 – 

1000€, όσον αφορά οποιαδήποτε έξοδα που ζητούνται από την δομή φιλοξενίας, η 

απόπειρα του διοργανωτή θα είναι να την κατέχει ως συνεταίρος της παράστασης.  

o Το άλλο είναι ένα σταθερό κόστος που είναι απαραίτητο για την δημιουργία της 

προώθησης της έκθεσης και μπορεί να εκτιμηθεί σε ένα συνολικό δείκτη μεταξύ 

6.000/12.000 € που μπορεί να συμπεριλαμβάνει:  

-τον κατάλογο (έως 48 σελ., 100 αντίτυπα), 

-τα εκθεσιακά σταντ, 

-επιστροφή εξόδων για διοργανωτές – επιμελητές. 
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2.3. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης Consume-less  

 

2.3.1. Στόχοι της εκστρατείας 

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης Consume-less έχει 2 κύριους στόχους:  

o από την μια πλευρά να κινητοποιήσει και να εμπλέξει τουριστικούς φορείς και 

παρόχους τουριστικών υπηρεσιών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα 

τουριστικών ειδών) σε τοπικό επίπεδο για να βελτιώσουν την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους τουρίστες, με  την εφαρμογή 

συγκεκριμένων καλών πρακτικών που στοχεύουν στην μείωση των αποβλήτων και 

στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, διατηρώντας έτσι την ελκυστικότητα και την 

ανταγωνιστικότητα της τουριστικής τοποθεσίας.   

o από την άλλη πλευρά, χάρη επίσης στην άμεση εμπλοκή των τουριστικών φορέων 

και των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, να εγείρει την ευαισθητοποίηση των 

τουριστών και των πολιτών για την σημαντικότητα να υιοθετήσουν βιώσιμες 

Consume-less συμπεριφορές με σκοπό να διατηρήσουν τις υπηρεσίες του 

οικοσυστήματος και την σχετιζόμενη ελκυστικότητα της τουριστικής τοποθεσίας.  

 

2.3.2. Το λογότυπο ConsumelessMed  

 

 

2.3.3. To βασικό μήνυμα της εκστρατείας 

Το βασικό μήνυμα της εκστρατείας ευαισθητοποίησης είναι η ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων  που πηγάζουν από τις τουριστικές ροές, την βιώσιμη 

χρήση των φυσικών πόρων στις τουριστικές τοποθεσίες, την διατήρηση των τοπικών 
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οικοσυστημάτων και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, να ενισχυθεί σε όλα 

τα υλικά και τα γεγονότα επικοινωνίας μέσω του βασικού μηνύματος:  

« Ελάτε να επισκεφθείτε τον τόπο μας και να αισθανθείτε ένας από εμάς!» 

«Γίνε ένας Consume-less ταξιδιώτης» (για τουρίστες) 

«Γίνε ένα Consume-lessMed μέλος» (για οικονομικούς φορείς)  

 

2.3.4. Κοινό – στόχος 

Κύριο κοινό-στόχος της εκστρατείας ευαισθητοποίησης είναι οι  τουρίστες που μέσω 

των εργαλείων επικοινωνίας και πρωτοβουλιών πρέπει να γίνουν ενήμεροι των 

προσπαθειών της τουριστικής τοποθεσίας στην προώθηση ενός βιώσιμου τουρισμού 

και θα πρέπει προοδευτικά να επηρεαστούν να υιοθετήσουν βιώσιμες τουριστικές 

συμπεριφορές ή να επιλέξουν την τουριστική τοποθεσία λόγω της Consume-less 

δέσμευσής της.  

Ένα σχετικό κοινό – στόχος είναι επίσης οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών, καθώς 

παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του τουριστικού μοντέλου και γι’ 

αυτό θα πρέπει κατά συνέπεια να ενεργοποιηθεί στην ανάληψη δράσης για την 

βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς 

τους τουρίστες, συμμετέχοντας στην σηματοδότηση ConsumelessMed.  

Tέλος και οι πολίτες, επίσης, θα πρέπει να θεωρούνται κοινό – στόχος, καθώς 

μπορούν να συνεισφέρουν σε μια εγγυημένη  βιώσιμη ανάπτυξη της τουριστικής 

τοποθεσίας υιοθετώντας περιβαλλοντικά σοφές συμπεριφορές.  

 

2.3.5. Η στρατηγική επικοινωνίας στις τουριστικές τοποθεσίες Consume-less  

H στρατηγική επικοινωνίας είναι βασισμένη σε τρία βασικά στοιχεία:  

o Πρωτοβουλίες και εργαλεία Επικοινωνίας για μια «ευρέως διαχεόμενη 

πληροφόρηση» σε επίπεδο Δήμου, στοχεύοντας στην προώθηση της επωνυμίας 

Consume-less, ενδυναμώνοντας έτσι την δέσμευση της τουριστικής τοποθεσίας στην 

εφαρμογή ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου. Γενικότερα κάθε τοπική κοινότητα 

μπορεί να αποφασίσει και να εφαρμόσει την καλύτερη περιφερειακή στρατηγική 

επικοινωνίας για την υποστήριξη της γνώσης και διάδοσης της επωνυμίας, μέσω του 

βασικού μηνύματος για να διαφημίσει τους περισσότερο επισκέψιμους χώρους του 

Δήμου.  Κάποια παραδείγματα γεγονότων και εργαλείων παρέχονται εδώ:  
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Πρωτοβουλίες και εργαλεία Επικοινωνίας για μια ευρέως διαχεόμενη 

πληροφόρηση σε επίπεδο Δήμου 

Τύπος υλικού Σύντομη Περιγραφή Εικόνα ή σύνδεσμος 

αναφοράς 

Μη τυπικά 

γεγονότα 

Φεστιβάλ, δημοφιλείς εορτασμοί  

που χορηγούν φαγητό, παραδόσεις 

και προωθούν εγκαταστάσεις 

εφαρμόζοντας την επωνυμία  

ConsumelessMed και την 

Διακοποεργασία (Workation).  

Δημιουργήστε διασκεδαστικά 

γεγονότα που εμπλέκουν τουρίστες 

και πολίτες, όπου τα μέτρα 

επίδειξης και η επωνυμία θα 

παρουσιαστούν.  Μέσα σε αυτά τα 

γεγονότα προβλέπεται μια γωνιά 

βίντεο για την προβολή του βίντεο 

του έργου και με δυνατότητα να 

γίνει δικό του βίντεο αφηγηματικού 

στυλ, καθώς και σημεία 

πληροφόρησης που παρέχουν την 

απαραίτητη πληροφόρηση για τις 

χρησιμοποιούμενες συσκευές για 

εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και 

αποβλήτων.   

 

Ενημερωτικό 

υλικό από τις 

εγκαταστάσεις 

επίδειξης 

Οργάνωση ενός σημείου 

πληροφόρησης με την δυνατότητα 

επίσης να παρουσιάσει το βίντεο 

του έργου από τον ιστότοπο όπου 

τα μέτρα επίδειξης έχουν 

εγκατασταθεί 
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Σημαίες 

διαφήμισης 

στύλων 

φωτισμού 

Πραγματοποιούμενη με ανθεκτικά 

υλικά που τοποθετούνται κατά τη 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου 

στις κύριες οδούς του κέντρου της 

πόλης ή κατά μήκος των 

παραλιακών οδών.   

Κρεμαστά 

φυλλάδια για 

μέσα μαζικής 

μεταφοράς 

Υλοποιούμενα σε ανακυκλωμένο 

χαρτί, τοποθετούνται στα δημόσια 

μέσα μεταφοράς ή σε τουριστικά 

λεωφορεία όπου διατίθενται 

 

Ενημερωτικά 

πλαίσια 

Υλοποιούνται σε ανθεκτικά υλικά, 

προωθώντας την δέσμευση της 

τουριστικής τοποθεσίας για έναν 

βιώσιμο τουρισμό, 

ενδυναμώνοντας επίσης κυρίως τα 

μέτρα βιωσιμότητας νερού, 

ενέργειας και αποβλήτων ή τους 

κύριους περιβαλλοντικούς πόρους  

 

 

Πανό δρόμου  

Υλοποιούμενες σε ανθεκτικά υλικά, 

να τοποθετούνται κατά τη διάρκεια 

της τουριστικής περιόδου στους 

κύριους δρόμους του αστικού 

κέντρου ή κατά μήκος των 

παραλιακών δρόμων 

 

Αφίσες  Μεγάλες αφίσες (6Χ3 μέτρα) να 

τοποθετούνται σε χώρους υψηλής 

θέασης για τουρίστες (σταθμοί 

τρένου, αεροδρόμια, κύρια είσοδος 

των τουριστικών τοποθεσιών, κ.ά.  
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o Οι πρωτοβουλίες και τα εργαλεία επικοινωνίας που υλοποιούνται από τις 

τοποθεσίες των παρόχων τουριστικής υπηρεσίας (ξενοδοχεία, Β&Β, χώροι 

κατασκήνωσης, παραλιακά θέρετρα, καταστήματα τροφίμων και χειροποίητων 

καταστημάτων κ.λπ.),  που συνίστανται στην επίδειξη των υλικών και των μηνυμάτων 

του έργου επικοινωνίας από τοπικές εγκαταστάσεις που υλοποιούν την 

σηματοδότηση ConsumelessMed στους πελάτες τους. Συγκεκριμένες συσκευασίες 

επικοινωνίας παρέχονται σε κάθε εγκατάσταση, όπως για παράδειγμα η ακόλουθες:  

 

Πρωτοβουλίες και εργαλεία Επικοινωνίας που υλοποιούνται από τις τοποθεσίες των 

παρόχων τουριστικής υπηρεσίας (ξενοδοχεία, Β&Β, κατασκηνώσεις, παραλιακά 

θέρετρα, καταστήματα τροφίμων και χειροτεχνίας κ.λπ.)  

Τύπος υλικού Σύντομη Περιγραφή Εικόνα ή σύνδεσμος 

αναφοράς 

 

 

Φιλμ παραθύρου  

 

Αυτοκόλλητα για 

παράθυρα 8Χ8 

εκατοστών,  (για όλους 

τους τύπους παρόχων 

τουριστικών υπηρεσιών) 

 

Πλακέτα προβολής της 

επωνυμίας 

Υλοποιείται με την χρήση 

ενός βιώσιμου υλικού 

(ανακυκλωμένο πλαστικό, 

FSC ή ανακυκλωμένο 

ξύλο κ.λπ.) 

(Για όλους τους τύπους 

παρόχων τουριστικών 

υπηρεσιών-πρέπει να 

είναι υποχρεωτική) 

 

Φυλλάδιο σχετικό με την 

επωνυμία και την 

τουριστική τοποθεσία, 

συμπεριλαμβανομένου 

ενός χάρτη που 

παρουσιάζει τους 

συμμετέχοντες στην 

επωνυμία  

Α5-CMYK – 

ανακυκλωμένο χαρτί/10 

σελίδες, δύο από τις 

οποίες εξατομικευμένες 

για κάθε πιλοτική περιοχή 

+ χάρτης που παρουσιάζει 

του συμμετέχοντες στην 

οικολογική σηματοδότηση, 
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ειδική για κάθε πιλοτική 

περιοχή  

(για όλους τους τύπους 

παρόχων τουριστικών 

υπηρεσιών -πρέπει να 

είναι υποχρεωτικό) 

 

Αφίσα που περιγράφει τις 

κύριες δεσμεύσεις στην 

εθνική γλώσσα + αγγλικά 

Υλοποιούμενα σε 

ανακυκλωμένο χαρτί ή 

ανθεκτικά υλικά (συνθετικό 

ύφασμα, forex, αφρός 

πίνακα), ενδεικτική μορφή 

35Χ50 εκατοστά 

(για όλους τους τύπους 

παρόχων τουριστικών 

υπηρεσιών- πρέπει να 

είναι υποχρεωτική) 

 

Αφίσα που περιγράφει 

κύρια περιβαλλοντικά 

ζητήματα (ενέργεια/νερό, 

απόβλητα) και επιπλέον 

ζητήματα 

Υλοποιείται σε χαρτί ή 

ανθεκτικά υλικά(συνθετικό 

ύφασμα, forex, αφρός 

πίνακα), ενδεικτική μορφή 

35Χ50 εκατοστά 

(για όλους τους τύπους 

παρόχων τουριστικών 

υπηρεσιών- πρέπει να 

είναι υποχρεωτική 

 

 

Κάρτες δωματίου μενού / 

πρωινού ή placemats.   

Εκτυπώσιμες σε διάφορες 

μορφές και διαφορετικά 

υλικά, σύμφωνα με τα 

στυλ των εκγαταστάσεων/ 

ποικίλες μορφές (Α5, Α6 

κ.ά. 

(για όλους τους τύπους 

παρόχων τουριστικών 

υπηρεσιών-εκτός από 

καταστήματος τροφίμων 

και χειροτεχνίας) 
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Δοχεία ζάχαρης ή άλλα 

ανθεκτικά υλικά (καράφες, 

συσκευασίες σαπουνιού 

κ.ά) παρουσιάζοντας την 

επωνυμία 

Υλοποιούνται σε 

ανακυκλωμένο γυαλί ή 

άλλα ανακυκλωμένα υλικά 

(για όλους τους τύπους 

παρόχων τουριστικών 

υπηρεσιών- να επιλέγονται 

στην συγκεκριμένη 

τουριστική τοποθεσία) 

 

Ταμπέλες ραφιών Να χρησιμοποιούνται σε 

καταστήματα προς 

ενίσχυση των ραφιών 

όπου είναι τοποθετημένα 

τα βιολογικά προϊόντα 

(μόνο για καταστήματα 

τροφίμων και χειροτεχνίας) 

 

o On line στρατηγική και εργαλεία επικοινωνίας. Με σκοπό να προωθήσουμε ένα 

μοντέλο βιώσιμου τουρισμού στις μεσογειακές κοινότητες, το έργο αναπτύσσει μια 

στρατηγική επικοινωνίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην οποία θέτει τον 

τουρίστα/ταξιδιώτη στην καρδιά της διαδικασίας.  Με αυτόν τον τρόπο αυτός/αυτή 

γίνεται  εκπρόσωπος των βασικών αξιών του σήματος ConsumelessMed. 

Προωθώντας τις περιφέρειες (βίντεο αφήγησης) και συμβουλεύοντας τον 

τουρίστα/ταξιδιώτη πάνω στην χρήση των υπηρεσιών/ τουριστικών προϊόντων που 

παρουσιάζονται στην επωνυμία –σήμα ConsumelessMed (Χάρτης προσέγγισης 

SoLoMo), οι συνεργάτες ενθαρρύνουν άλλους παρόχους τουρισμού να αναλάβουν 

μια υπεύθυνη συμπεριφορά. Γενικότερα εμπλέκονται τουρίστες και πολίτες μέσω της 

συλλογής των βίντεο και των ακουστικών μηνυμάτων, εικόνων ή άλλων μηνυμάτων 

με το hash –tag # consumelesstraveler και αν είναι απαραίτητο επίσης 

#consumeless_’’όνομα πόλης” (e.g. consumeless_naxos), αποδεικνύοντας ότι τους 

είχε αρέσει η δέσμευση της τουριστικής τοποθεσίας για ένα βιώσιμο τουρισμό. Τα 

συγκεντρωμένα μηνύματα στην συνέχεια χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν την 

τουριστική τοποθεσία μέσω της στρατηγικής μάρκετινγκ. Ειδικά γκάτζετ δίνονται 

στους τουρίστες που αφήνουν ένα μήνυμα για την επωνυμία ConsumelessMed, 

όπως για παράδειγμα ασκούς για νερό, τσάντες επανάχρησης, ανακυκλωμένα 

πλαστικά σταχτοδοχεία παραλίας, ανεμιστήρες από ανακυκλωμένα υλικά και ούτω 

καθεξής. Επιπλέον ορισμένα μηνύματα ‘’αφήγησης’’ συλλέγονται από όλη την 

περιφέρεια για να επιδείξουν την στάση τους προς μια βιώσιμη ανάπτυξη και 

σύντομα βίντεο μπορούν να ανέβουν στον χάρτη κάθε παρόχου τουριστικών 
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υπηρεσιών που εφαρμόζει την σηματοδότηση. Όλα αυτά τα βίντεο, τα μηνύματα, οι 

ιστορίες, τα ποστς και ούτω καθεξής θα χαρίζουν ενάργεια συνεχώς στην on line 

πλατφόρμα consumelesMed.org.  Tα πρώτα οπτικοακουστικά εργαλεία αφήγησης 

παράγονται σε επαγγελματικό επίπεδο για να προωθήσουν την περιφέρεια με τις 

ιδιαιτερότητες και έτσι τους κύριους πυλώνες της επωνυμίας ConsumelessMed. Ένα 

συγκεκριμένο έγγραφο που περιγράφει την on line στρατηγική επικοινωνίας και τις 

συναφείς ευκαιρίες μάρκετινγκ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου.    

o Ορισμένα ειδικά γεγονότα μπορούν να οργανωθούν με σκοπό να χαρίσουν ζωντάνια 

και να συμπεριλάβουν την περιφέρεια για την δημιουργία αυτής της στρατηγικής 

επικοινωνίας και μάρκετινγκ, όπως τις “ διακοποεργασίες – workations” που 

εμπλέκουν τους ψηφιακούς νομάδες, καθώς και κάποια γκάτζετς μπορούν να 

παρέχονται για την εμπλοκή των τουριστών για την ζωντάνια της κοινωνικής 

στρατηγικής επικοινωνίας, όπως τα ακόλουθα παραδείγματα:  

 

Υλοποιούμενες Πρωτοβουλίες Επικοινωνίας που εμπλέκουν άμεσα τουρίστες και 

πολίτες 

Τύπος υλικού Σύντομη Περιγραφή Εικόνα ή σύνδεσμος 

αναφοράς 

Βίντεο, ακουστικά, 

γραπτά μηνύματα 

συλλεγμένα από 

τουρίστες  

(Προσέγγιση 

αφήγησης/ SoLoMo) 

Aυτά τα μηνύματα 

συλλέγονται από τουρίστες. 

Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικές προσεγγίσεις: 

οργάνωση σταθμών 

εργασίας, δέσμευση των 

κατασκευαστών βίντεο, 

δημιουργία σχεδιασμένων 

σταθμών για να εναποτίθενται 

μηνύματα από τις τοποθεσίες 

ή τις εγκαταστάσεις που 

εφαρμόζουν την επωνυμία  

 

Γκατζετ για τουριστικά 

εναποτιθέμενα 

μηνύματα για την 

αφήγηση  

(επέλεξε τουλάχιστον 

Τσάντες αγορών πολλαπλής 

χρήσης που απεικονίζουν το 

λογότυπο, υλοποιημένες από 

ανακυκλωμένα ή βιώσιμα 

υλικά 
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ένα για να το δώσεις 

στους τουρίστες 

Προσαρμοσμένες φιάλες που 

εμφανίζουν το λογότυπο, 

φτιαγμένες από αλουμίνιο 

Φυλλάδιο σημειώσεων με 

μολύβι που απεικονίζει το 

λογότυπο για τους 

επισκέπτες, με εξώφυλλο από 

ανακυκλωμένο χαρτόνι και 

σελίδες ανακυκλωμένου 

χαρτιού 

Ανεμιστήρας που απεικονίζει 

το λογό-τυπο, φτιαγμένος από 

ανακυκλωμένο υλικό 

Σταχτοδοχεία παραλίας, 

φτιαγμένα από ανακυκλωμένο 

υλικό 

 

Στο ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο περιγράφεται συνοπτικά η σύλληψη της έννοιας 

‘’workation” , καθώς είναι ένα αποτελεσματικό παράδειγμα για το πώς να ζωντανέψει 

η περιφέρεια εμπλέκοντας τις τοπικές κοινότητες, κοινωνικά επαγγέλματα και νέους 

δυνητικούς τουρίστες, τους ψηφιακούς νομάδες, τους επαγγελματίες εξωτερικούς 

συνεργάτες, με ένα στόχο για παράδειγμα να οργανώσουν την συλλογή μηνυμάτων 

αφήγησης. Η περιγραφή του ενημερωτικού δελτίου είναι βασισμένη στην 

υλοποιούμενη προσέγγιση στην πιλοτική περιοχή της Ραγκούσα, στην Σικελία, για 

την οργάνωση της τοπικής εκστρατείας ενημέρωσης.  
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W o r k a t i o n  –  Η  ι δ έ α  κ α ι  η  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  

 

 

 

Γενική Περιγραφή 

Η αγγλική λέξη “workation” είναι συνδυασμός των λέξεων work – εργασία και vacation – 

διακοπές και υποδηλώνει ένα συνδυασμό εργασίας και διακοπών, το δημιουργικό ή ένα 

μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα που πέρασαν σε ένα μέρος, ένα τουριστικό προορισμό 

για την ιστορικότητα, την φύση, το φαγητό και το κρασί, παίρνοντας μαζί τους τις δουλειές 

τους.   

Η διακοποεργασία ασκείται και σχεδιάζεται για τους επιχειρηματίες του παγκοσμίου ιστού, 

τους δημιουργικούς, τους εξωτερικούς συνεργάτες- ελεύθερους επιχειρηματίες  και για 

οποιονδήποτε χρειάζεται μια καλή σύνδεση Wi-Fi και έναν φορητό υπολογιστή για να 

εργαστεί.  

Το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει μια νέα κατηγορία εργαζομένων, τους Ψηφιακούς Νομάδες. 

Πρόκειται για επαγγελματίες και επιχειρηματίες του διαδικτύου που τους αρέσει να 

ταξιδεύουν, να ανακαλύπτουν νέα μέρη, να εξερευνούν νέες τοποθεσίες, εργαζόμενοι 

ανεξάρτητα.  

Για αυτόν τον τύπο των επαγγελματιών –των οποίων ο αριθμός αυξάνεται δραματικά λόγω 

της ανάπτυξης των τεχνολογιών κινητής σε σχέση με το Διαδίκτυο και την έξυπνη εργασία, 

ασκείται επίσης και από επιχειρήσεις- το πλεονέκτημα μιας διακοποεργασίας είναι να 

μπορούν  να ανακαλύψουν νέα μέρη και να απολαύσουν την ευχαρίστηση των διακοπών 
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χωρίς να χρειάζεται να σταματάνε την δουλειά τους.  

Η προστιθέμενη αξία μιας διακοποεργασίας είναι να μεταφέρει εκτός τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες σε ένα εργασιακό περιβάλλον διαμοιρασμού, σε επαφή με επαγγελματίες 

και επιχειρηματίες από το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο και εργασία, με τους οποίους να 

συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος, σε ένα περιβάλλον ξεκούρασης, γεμάτο αγάπη 

και αργούς ρυθμούς που μόνο ένα ταξίδι μπορεί να προσφέρει.  

Αρκετοί οργανισμοί προσφέρουν τις εμπειρίες διακοποεργασίας για ψηφιακούς νομάδες, 

νέους επιχειρηματίες  και ελεύθερους επιχειρηματίες – δηλαδή Refuga.com, Hacker 

Paradise, Coworkation – παρέχοντας στους συμμετέχοντες τουριστικές εγκαταστάσεις, οι 

οποίες μπορούν συνήθως να φιλοξενήσουν 15-20 άτομα για να ζήσουν και να εργαστούν 

όλοι μαζί για μια εβδομάδα ή παραπάνω.  

Οι τουριστικές εγκαταστάσεις παρέχουν έναν κοινόχρηστο χώρο εξοπλισμένο για 

συνεργασία και διαδικτυακή εργασία μεταξύ των συμμετεχόντων που μοιράζονται ώρες και 

χώρους εργασίας, αλλά επίσης τις πιο τυπικές εμπειρίες διακοπών όπως αθλήματα, 

ξεκούραση, εκδρομές, φιλικές συναθροίσεις. 

Διοργάνωση ενός workation για την πραγματοποίηση της εκστρατείας επικοινωνίας 

του Μεσογειακού Consume-less τουριστικό υπόδειγμα στις πιλοτικές περιοχές 

Η διοργάνωση ενός workation μέσα στις δραστηριότητες για την εφαρμογή του έργου 

καταναλώνω λιγότερο στις πιλοτικές περιοχές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό 

και ανάπτυξη της εκστρατείας επικοινωνίας του Consume-less στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Η εκστρατεία επικοινωνίας στοχεύει στην αισθητοποίηση των τουριστών, των τοπικών 

ομάδων κοινού συμφέροντος και των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών για μια πιο βιώσιμη 

διαχείριση της ενέργειας, του νερού και των αποβλήτων στις παραλιακές τουριστικές 

περιοχές της Μεσογείου.  

Οι επαγγελματίες που εμπλέκονται είναι ψηφιακοί νομάδες εμπειρογνώμονες επικοινωνίας, 

με διαφορετικές δεξιότητες χρήσιμες στην ανάπτυξη μιας επαγγελματικής εκστρατείας 

επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Μεταξύ αυτών, παραδείγματος χάρη, μπορούν να συμπεριληφθούν: ένας Διαχειριστής  

Έργου, ένας Κινηματογραφιστής, ένας Κειμενογράφος/Αφηγητής, ένας Κειμενογράφος / 

Μεταφραστής, ένας Σχεδιαστής Ιστοσελίδων ειδικός στο Wordpress, ένας σχεδιαστής 

Γραφικών/ Αναπτυκτής…, ένας διαχειριστής των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης. 

Κατά τη διάρκεια του workation, οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες θα ανακαλύψουν την 

περιοχή που τους φιλοξενεί και θα παράγουν υλικά αφήγησης τα οποία θα είναι το τελικό 

αποτέλεσμα της περιόδου που πέρασαν στην τουριστική τοποθεσία.  

Κάτω από την επίβλεψη ενός διαχειριστή έργου, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν ως μια 
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ομάδα, ο καθένας με τις δικές του επαγγελματικές δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και συναισθηματικής εκστρατείας επικοινωνίας του 

τουριστικού μοντέλου Consume-less στην συγκεκριμένη τουριστική τοποθεσία.  

Συνεδρίες καταιγίδας ιδεών, συνεργασία και ομαδική εργασία θα μεταβάλλονται σε πιο 

τυπικές στιγμές διακοπών που, καθώς έχουν παρουσιαστεί ως άλλες εμπειρίες workation, 

είναι ικανές να διεγείρουν την δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα.  

Στο τέλος του workation η επαγγελματική ομάδα θα παρουσιάσουν επίσημα την 

σχεδιασμένη εκστρατεία επικοινωνίας, η οποία μπορεί να αποτελείται, όπως στο 

παράδειγμα, από τα ακόλουθα υλικά:  

o Πλατφόρμα παγκόσμιου ιστού: (Ιστότοπος) περιέχει το υλικό που παράχθηκε κατά τη 

διάρκεια του workation (αφηγήσεις βίντεο, συνεντεύξεις, περιεχόμενο κειμένου και 

περιεχόμενο έργου) 

o Βίντεο –αφήγηση 

o Δημιουργημένη για αυτόν τον σκοπό εκστρατεία και διαδεδομένη (ad hoc viral 

campaign) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

o Παρασκηνιακό βίντεο του γεγονότος 

Το οποίο για αυτό το λόγο θα πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα μετά το συμπέρασμα της 

εμπειρίας workation για να επιτευχθούν οι σκοποί του Μεσογειακού έργου Καταναλώνω 

λιγότερο.  

Μέσα στο έργο, το πρώτο επαγγελματικό Workation οργανώνεται τουλάχιστον στην 

πιλοτική περιοχή της Ραγκούσα, στην Σικελία. Η πρωτοβουλία θα χρησιμοποιηθεί από 

το Svi. Med για τον σχεδιασμό επίσης του έργου της on line πλατφόρμας του 

ConsumelessMed – Kαταναλώνω λιγότερο στην Μεσόγειο, που θα χρησιμοποιηθεί για 

την εκμετάλλευση του έργου και των δραστηριοτήτων δικτύου και θα φιλοξενήσει επίσης 

τα υλικά επικοινωνίας (αφηγηματικά) που παρήχθησαν στις άλλες πιλοτικές περιοχές.  

 

2.4. Παρακολούθηση Consume-less 
H αποτελεσματική παρακολούθηση των παρεχομένων αποτελεσμάτων χάρη στην εφαρμογή 

του τουριστικού μοντέλου Consume-less είναι ένα στοιχείο κλειδί της υλοποιούμενης 

προσέγγισης, διότι αφενός επιτρέπει να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των 

υλοποιουμένων ενεργειών στην μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων στην τουριστική 

τοποθεσία και στην προώθηση ενός αειφόρου τουρισμού αφετέρου διότι παρέχει χρήσιμα 

στοιχεία και πληροφόρηση για την ανάπτυξη της Consume-less στρατηγικής μάρκετινγκ. 

Στην πραγματικότητα το να είσαι ενήμερος για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και το να τα 

επικοινωνείς σωστά είναι ένα θεμελιώδες βήμα για την περαιτέρω βελτίωση και προώθηση 

της ονομασίας ConsumelessMed.  
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Η προσέγγιση παρακολούθησης αντανακλά την ιδέα του μοντέλου και για αυτό διαρθρώνεται 

σε δύο διαφορετικά συστατικά:  

o Παρακολούθηση της υλοποίησης της επωνυμίας, σύμφωνα με την προκαθορισμένη 

προσέγγιση όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της επωνυμίας 

ConsumelessMed (παραδοτέο 3.1.1  Κατευθυντήριες γραμμές της σηματοδοτότησης 

ConsumelessMed. 

o Παρακολούθηση των μέτρων επίδειξης, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διαδικασίες 

παρακολούθησης σχετικά με το διαφορετικό είδος των μέτρων εφαρμογής.  

o Αυτή η από κάτω προς τα πάνω πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένης περαιτέρω 

πληροφόρησης που μπορεί να συλλεχθεί από τις δημόσιες αρχές και τους άλλους 

εμπλεκόμενους στις πιλοτικές δραστηριότητες, επίσης αποτελούν ένα σημείο 

εκκίνησης προς την ανάπτυξη ενός ευρύτερου συστήματος παρακολούθησης που 

στοχεύει να περιγράψει καλύτερα και να μετρήσει την τουριστική επίδραση και την 

ερμηνεία βιωσιμότητας της περιοχής, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δεικτών 

Τουρισμού (ΕΤΙS). Το ETIS είναι ένα εθελοντικό εργαλείο (εξετάζοντας 43 βασικούς 

δείκτες) που βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση, τις παρατηρήσεις, στην συλλογή και την 

ανάλυση δεδομένων που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, 

σκοπεύοντας να υποστηρίξει τους προορισμούς για την παρακολούθηση και τη 

μέτρηση της ερμηνείας βιωσιμότητάς τους, με τη χρήση μιας κοινής συγκρίσιμης 

προσέγγισης2.  

 

2.4.1. Παρακολούθηση της εφαρμογής της επωνυμίας ConsulessMed 

H παρακολούθηση υλοποίησης της επωνυμίας ConsumelessMed είναι ένα υποχρεωτικό 

καθήκον για τις εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν την σηματοδότηση.  Η παρακολουθητική 

προσέγγιση είναι βασισμένη βασίζεται στην πραγματοποίηση των αυτοελέγχων από τις 

εγκαταστάσεις που εμπλέκονται και για περιοδικούς ελέγχους στην τοποθεσία για τις 

εγκαταστάσεις που παρουσιάζονται από την Επιτροπή Απονομής της επωνυμίας Consume-

less (δηλαδή η δεξαμενή από τοπικούς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση 

της σηματοδότησης).  

Οι εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν την επωνυμία έχουν να διεξάγουν μια αυτοαξιολόγηση 

που να προσδιορίζει την υφιστάμενη διαχείριση των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στο να 

μειώσουν την παραγωγή αποβλήτων, για να αυξήσουν την χωριστή συλλογή, να μειώσουν 

                                                           
2
 Περιοχές που εφαρμόζουν το μοντέλο ConsumelessMEd και ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περαιτέρω το 

σύστημα παρακολούθησης, το πρόγραμμα Interreg Med MITOMED+, βασιζόμενο στο ΕΤΙS και μέσω 
λεπτομερούς ¨ανάλυσης κενών¨, ορίζει ένα περιορισμένο σύνολο 33 δεικτών και των κατευθυντηρίων 
γραμμών για την εφαρμογή τους (https://mitomed-plus.interreg-med.eu).  
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την κατανάλωση νερού και ενέργειας, επί τη βάση μιας λίστας ελέγχου παρακολούθησης (μια 

για κάθε τύπο των ‘’ομάδων- στόχων’’. Στο τέλος κάθε χρόνου, η λίστα παρακολούθησης 

που χρησιμοποιήθηκε για την πρωταρχική ανάλυση θα πρέπει να συμπληρωθεί ξανά 

περιγράφοντας τα μέτρα που υιοθετήθηκαν με σκοπό να ικανοποιήσουν τα υποχρεωτικά και 

τα εθελοντικά κριτήρια.  Η συμπληρωμένη λίστα ελέγχου θα πρέπει να σταλεί στην επιτροπή 

του Consume-less που θα την ελέγξει μέσω ενός μη επιτόπιου ελέγχου. Πρόσθετοι επιτόπιοι 

έλεγχοι θα πρέπει να οργανώνονται ετήσια από την επιτροπή σε ένα ελάχιστο δείγμα των 

εγκαταστάσεων (20%-25%). 

Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής οι εγκαταστάσεις οφείλουν να αναφέρουν και να 

παρουσιάζουν ότι τουλάχιστον, όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια έχουν ικανοποιηθεί. Κάτω από 

εξαιρετικές συνθήκες, θα ήταν δυνατό για τον αιτούντα για πρώτη φορά να τύχει απαλλαγής 

αν ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά κριτήρια δεν έχει επιτευχθεί. Σε αυτήν την εξαιρετική 

περίπτωση, η διεύθυνση πρέπει να τεκμηριώσει τους λόγους για τους οποίους δεν 

ικανοποιήθηκαν τα κριτήρια, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για να φτάσει στο απαιτούμενο 

επίπεδο εντός 6-12 μηνών. Η Επιτροπή Consume-less για να κρατήσει δεσμευμένες τις 

εγκαταστάσεις, μπορεί να αποφασίσει να τους ζητήσει να αναπτύξουν (κάθε 1-2 χρόνια). μια 

νέα εθελοντική δραστηριότητα ή να θέσουν ένα νέο στόχο, βελτιώνοντας  τα ποσοτικά 

αποτελέσματα που σχετίζονται με τα υποχρεωτικά κριτήρια (π.χ.  την ικανοποιητική αύξηση 

της ενέργειας των λαμπτήρων φωτός από 50%-70%, προσθέτοντας μια νέα κατηγορία των 

συλλεχθέντων απορριμμάτων χωριστά ή να μειώσουν τον αριθμό των προϊόντων μιας 

χρήσης που σερβίρονται στο εστιατόριο). 

Η λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων παρακολούθησης και των εργαλείων παρέχεται στις 

κατευθυντήριες γραμμές της επωνυμίας ConsumelessMed (παραδοτέο ‘’3.1.1 

Κατευθυντήριες γραμμές της σηματοδότησης ConsumelessMed). 

2.4.2. Παρακολούθηση των μέτρων επίδειξης 

Η παρακολούθηση των μέτρων επίδειξης έχουν ως αντικειμενικό σκοπό να αποτιμήσουν και 

να επικοινωνήσουν σε τουρίστες και πολίτες την συνεισφορά κάθε μεμονωμένων μέτρων για 

να μειώσουν την δημιουργία ή να εξοικονομήσουν καταναλώσεις ενέργειας και νερού. Για 

αυτό το σκοπό, συγκεκριμένες διαδικασίες παρακολούθησης θα πρέπει να οριστούν για 

καθένα από τα συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμενοποιώντας το είδος των στοιχείων που 

χρειάζεται να συγκεντρώνονται και οι μέθοδοι υπολογισμού που πρέπει να εφαρμοστούν με 

σκοπό να εκφράσουμε εκείνα τα στοιχεία στο πλαίσιο των εξοικονομήσεων, αποβλήτων, 

νερού και ενέργειας, ή περισσοτέρων γενικότερα περιβαλλοντικών ωφελημάτων (για 

παράδειγμα, στο πλαίσιο των εξοικονομήσεων διοξειδίου του άνθρακα CO2.   
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Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο περιγράφει την 

διαδικασία παρακολούθησης που μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση του μέτρου 

επίδειξης ‘’Δημόσια κρήνη υψηλής ποιότητας νερού από τα υδραγωγεία’’.  

Παράδειγμα της διαδικασίας παρακολούθησης – Δημόσια κρήνη υψηλής 

ποιότητας νερού από υδραγωγεία 

Παρακολουθητική προσέγγιση και συλλογή δεδομένων 

Για τους σκοπούς της παρακολούθησης, το άτομο στο οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη της 

συντήρησης των δημοσίων κρηνών πόσιμου νερού απαιτείται να παρέχει στον Δήμο τα 

δεδομένα για τα λίτρα που παρείχε κάθε δημόσια κρήνη. Αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να 

παρέχονται κάθε 6 μήνες.  

Μέθοδοι για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων επίτευξης στο πλαίσιο της 

εξοικονόμησης αποβλήτων 

Τα λίτρα του παρεχόμενου νερού από τις δημόσιες κρήνες θα μειώσουν την παραγωγή των 

αποβλήτων. Υποτίθεται στην πράξη ότι η ποσότητα του νερού που αντλείται 

χρησιμοποιώντας δοχεία επανάχρησης που συνεπάγεται την μη αγορά εμφιαλωμένου νερού 

σε δοχεία μιας χρήσης.  

Για το λόγο αυτό, τα ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τα παρεχόμενα λίτρα νερού που 

παρέχονται από τον Δήμο, επιτρέπουν να αποτιμήσουμε την ποσότητα πλαστικού και 

γυάλινου απόβλητου που δεν παράγεται με την εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης που 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

Αποτίμηση της εξοικονόμησης αποβλήτων 

 Φόρμουλα Μονάδα μέτρου 

Παρεχόμενα λίτρα (Α) Είσοδος παρεχομένων 

δεδομένων 

l 

Λίτρα παρεχόμενα σε πλαστικές φιάλες (80% ) 

(Β) 

Α*80% l 

Λίτρα παρεχόμενα σε γυάλινες φιάλες Α*20% l 

Αρ. των εξοικονομούμενων πλαστικών φιαλών 

(da 1,5l) (D) 

B/ 1,5 n 

Aρ. των εξοικονομούμενων γυάλινων φιαλών 

(da 1l)  € 

C/1 n 

Ενιαίο βάρος για πλαστική φιάλη (F) 38 g 

Eνιαίο βάρος για γυάλινη φιάλη (G) 450 g 

Συνολικό βάρος εξοικονομούμενων αποβλήτων 

πλαστικού 

(D*F/1000)/1000 ton 

Συνολικό βάρος εξοικονομούμενων αποβλήτων 

γυαλιού 

(Ε*G/1000)1000 ton 
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2.5. Η στρατηγική μάρκετινγκ Consume-less  

H στρατηγική μάρκετινγκ του μοντέλου Consume-less συνιστά βασικό στοιχείο του 

τουριστικού μοντέλου που στοχεύει αφενός στην ενδυνάμωση σε Περιφερειακό, Εθνικό και 

Διεθνές επίπεδο της αποτελεσματικότητας της προσέγγισης καταναλώνω λιγότερο για την 

προώθηση ενός βιώσιμου τουρισμού (στόχος κεφαλαιοποίησης) και αφετέρου στην 

προώθηση της σηματοδότησης ConsumelessMed και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των 

τουριστικών τοποθεσιών Consume-less,  ενδυναμώνοντας  έτσι την βιώσιμη οικονομική τους 

ανάπτυξη (στόχος περιφερειακού μάρκετινγκ). 

Οι δύο στόχοι είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, καθώς η κεφαλαιοποίηση της 

προσέγγισης καταναλώνω λιγότερο, π.χ. η σύλληψή της από τις Περιφερειακές και Εθνικές 

Κυβερνήσεις ως μια προσέγγιση αναφοράς για την υλοποίηση ενός πιο βιώσιμου τουρισμού 

είναι ένα θεμελιώδες βήμα για την απόκτηση της απαιτούμενης υποστήριξης για ένα 

αποτελεσματικό περιφερειακό μάρκετινγκ των τουριστικών τοποθεσιών Consume-less.  

H στρατηγική μάρκετινγκ Consume-less, θα προσδιορίσει καταρχάς τα κύρια κανάλια σε 

Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο για να κεφαλαιοποιήσει και να εισάγει πολιτική 

συστάσεων για την προώθηση του τουριστικού μοντέλου  Consume-less, διασφαλίζοντας 

έτσι την μελλοντική του δυνατότητα μεταφοράς και ανθεκτικότητας.  

Ταυτόχρονα, η στρατηγική μάρκετινγκ θα προσδιορίσει τα προωθητικά υλικά που θα 

πραγματοποιηθούν σε κάθε τουριστική τοποθεσία Consume-less, η οποία θα προωθηθεί 

στη συνέχεια μέσω των καναλιών μάρκετινγκ, τα εργαλεία και τα μέσα επικοινωνίας που 

προσδιορίζονται και δημιουργούνται σε Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Τα 

προωθητικά υλικά θα βασιστούν σε εκείνα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της τοπικής 

εκστρατείας επικοινωνίας, με ειδική αναφορά στην αφήγηση και την SoLoMo προσέγγιση. 

Ένα βασικό μοντέλο της στρατηγικής μάρκετινγκ θα είναι το τουριστικό μοντέλο Consume-

less σε on- line πλατφόρμα (www.consumelessmed.org) που θα προωθήσει τις τουριστικές 

τοποθεσίες Consume-less , προβάλλοντας όλα τα διαφημιστικά υλικά που παράγονται σε 

τοπικό επίπεδο (προϊόντα αφήγησης) Η πλατφόρμα θα καθοδηγήσει και άλλες 

ενδιαφερόμενες Περιφέρειες ή και τοπικές αρχές στην υλοποίηση του μοντέλου: μέσω της 

πλατφόρμας, θα είναι δυνατό να ακολουθηθεί βήμα προς βήμα η μέθοδος εφαρμογής, να 

αποκτηθεί πρακτική πληροφόρηση και επαφές που σχετίζονται με τις μελέτες περίπτωσης, 

να κατέβουν όλα τα εργαλεία που σχεδιάστηκαν, δοκιμάστηκαν και εκκαθαρίστηκαν στο 

πλαίσιο του έργου.  

 

http://www.consumelessmed.org/
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Οι εταίροι του Consume-less έχουν συντάξει επίσης, ένα δημόσιο πολιτικό έγγραφο που 

μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για να παρέξει συστάσεις και 

κατευθυντήριες γραμμές για την συμπερίληψη της εφαρμογής του μοντέλου 

ConsumelessMed στο πλαίσιο των υπαρχουσών πολιτικών τους, των σχεδίων και των 

προγραμμάτων που σχετίζονται με την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του τουρισμού. Με 

αυτόν τον τρόπο οι πόλεις, υιοθετώντας το μοντέλο, μπορούν να προσπαθήσουν να 

εκμεταλλευτούν τοπικά, περιφερειακά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα για να 

ενδυναμώσουν τις συναφείς δραστηριότητες Consume-less.  

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

(ConsumelessMed)  
 

3.1 Συμμετοχή των ενδιαφερομένων τοπικών φορέων  

Η συμμετοχή των τοπικών φορέων στην ανάπτυξη του τουριστικού μοντέλου Consume-less 

συνιστά ένα βασικό στοιχείο της προσέγγισης εφαρμογής, καθώς η επιτυχία του μοντέλου 

έγκειται στην εκτεταμένη εφαρμογή των δράσεων του μοντέλου στις τουριστικές τοποθεσίες: 

όσο πιο πολλοί πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, παραλιακά 

θέρετρα, κ.λπ.) θα εφαρμόσουν την επωνυμία Consume-less και όσο πιο πολλοί τουρίστες 

και κάτοικοι θα συνεισφέρουν στην αφήγηση των ιστοριών, τόσο περισσότερο προσέγγιση 

Καταναλώνω λιγότερο θα είναι ορατή, αποτελεσματική στην μείωση των περιβαλλοντικών 

πιέσεων των τουριστών, και επιτυχής.  

Μια λίστα αναφοράς των ντόπιων ενδιαφερομένων που είναι σημαντικό να εμπλακούν στην 

εφαρμογή του έργου με μια σύντομη περιγραφή του αναμενόμενου ρόλου τους, παρέχεται 

στην συνέχεια: 

o Το προσωπικό και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων του Δήμου: αυτή η 

κατηγορία ενδιαφερομένων είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς η εφαρμογή του 

μοντέλου πρέπει να εκληφθεί αρχικά ως άμεση δέσμευση από την τοπική αρχή και η 

πλήρης εφαρμογή της απαιτεί την συγκρότηση μιας συγκεκριμένης ομάδας εργασίας 

εντός του τεχνικού προσωπικού του Δήμου και μια σαφή πολιτική δέσμευση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

o Οργανισμοί – Ενώσεις Εμπορικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων: η 

συμμετοχή αυτής της κατηγορίας ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει πολύ χρήσιμη για 

την δέσμευση των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών στην εφαρμογή της επωνυμίας 

ConsumelessMed. Αυτές οι ενώσεις μπορεί να είναι σχετικά μέλη της Eπιτροπής, 
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Consumeless, δηλαδή της επιτροπής που είναι αρμόδια για την διαχείριση και 

παρακολούθηση της εφαρμογής της σηματοδότησης ConsumelessMed. 

o Δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες υπεύθυνες για την διαχείριση των αποβλήτων, 

του νερού και της ενέργειας: οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εμπλακούν 

προκειμένου να κερδίσουν την υποστήριξη  στην εφαρμογή των δράσεων που 

προβλέπονται  στο μοντέλο Consume-less για την εξοικονόμηση αποβλήτων, νερού 

και ενέργειας, και γενικότερα στην προώθηση μιας προσέγγισης βιώσιμης 

διαχείρισης στην παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα απόβλητα, το νερό και την 

ενέργεια σε τοπικό επίπεδο. Και όπως προτείνεται και στην περίπτωση των 

Ενώσεων Εμπορικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, μπορούν να γίνουν οικεία μέλη 

της Eπιτροπής Consume-less. 

o Δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες / οργανισμοί, υπεύθυνοι για την διαχείριση των 

σχετικών τουριστικών αξιοθεάτων στις πιλοτικές περιοχές (π.χ. μουσεία, φυσικά 

πάρκα, κ.λπ.): η εμπλοκή αυτής της κατηγορίας ενδιαφερομένων μπορεί να είναι 

αποτελεσματική για την εφαρμογή της εκστρατείας επικοινωνίας, καθώς μπορούν να 

υποστηρίξουν αποτελεσματικά την παράδοση των consume-less μηνυμάτων και 

προωθητικά/ενημερωτικά υλικά στους τουρίστες.   

o Οργανισμοί Περιβαλλοντικής Προστασίας: η εμπλοκή αυτής της κατηγορίας 

ενδιαφερομένων μπορεί να είναι χρήσιμη για την αρμονική ρύθμιση της στρατηγικής 

υλοποίησης του μοντέλου Consume-less σε συγκεκριμένα τοπικά περιβάλλοντα, 

καθώς μπορούν να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες γύρω από τα κύρια 

περιβαλλοντικά προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς επίσης και τους 

βασικούς φυσικούς πόρους και τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος που θα πρέπει να 

ενισχυθούν ή να προστατευθούν.  

o Περιβαλλοντικές ΜΚΟ: η εμπλοκή αυτής της κατηγορίας ενδιαφερομένων μπορεί να 

είναι πολύ χρήσιμη για την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας, καθώς μπορούν 

να υποστηρίξουν την προσπάθεια του Δήμου στην δέσμευση για μείωση των 

περιβαλλοντικών πιέσεων του τουρισμού και στην προώθηση μιας αειφόρας χρήσης 

των φυσικών πόρων. Όπως και στην περίπτωση των Ενώσεων Εμπορικών και 

Τουριστικών Επιχειρήσεων, μπορούν να είναι σχετικά μέλη της Eπιτροπής 

σηματοδότησης Consume-less, ή μπορούν να συμμετάσχουν στην διοργάνωση 

συγκεκριμένων πρωτοβουλιών επικοινωνίας (μη τυπικές εκδηλώσεις, αφήγήση 

κ.λπ.).  

o Τουριστικά Γραφεία και Ταξιδιωτικοί Πράκτορες: η συμμετοχή αυτής της 

κατηγορίας των ενδιαφερομένων μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη 

της περιφερειακής στρατηγικής μάρκετινγκ και για την διάδοση των προωθητικών 
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υλικών της επωνυμίας ConsumelessMed που δημιουργήθηκαν σε τοπικό επίπεδο, 

στο πλαίσιο της εκστρατείας επικοινωνίας.  

o Πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών: είναι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι του  μοντέλου 

Consume-less, καθώς θα πρέπει να συμμετάσχουν στην εφαρμογή της 

σηματοδότησης ConsumelessMed από τους ιστοτόπους τους: ξενοδοχεία, Β&Β, 

κατοικίες, κατασκηνώσεις, καφετέριες, εστιατόρια, παραλιακά θέρετρα. 

 

3.2. Βαθμίδες της διαδικασίας εφαρμογής  

Αναγνωρίστηκαν τα ακόλουθα βήματα:  

1. Βήμα  1- Ανάλυση περιβάλλοντος και προκαταρτική πρόταση του σχεδίου 

Δράσης για την εφαρμογή του μοντέλου.  Στο πλαίσιο αυτού του βήματος ο 

οργανισμός (-οί) που δεσμεύονται για την εφαρμογή του θα πρέπει να 

συγκεντρώσουν δεδομένα και πληροφορίες για τις ιδιαιτερότητες της τουριστικής 

τοποθεσίας, σε σχέση με το τουριστικό προφίλ, τους κύριους περιβαλλοντικούς 

πόρους και τα τουριστικά αξιοθέατα, την διαχείριση των αποβλήτων, του νερού και 

της ενέργειας (βλέπε την λίστα ελέγχου για την συλλογή δεδομένων που παρέχεται 

στο Παράρτημα 1). Με βάση αυτά τα στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη 

καθοδήγηση για την εφαρμογή του τουριστικού μοντέλου Consume-less (το παρόν 

έγγραφο), θα πρέπει να προετοιμάσει μια προκαταρκτική πρόταση σχεδίου δράσης 

για την εφαρμογή του μοντέλου στην συγκεκριμένη τουριστική τοποθεσία. Το σχέδιο 

Δράσης καθορίζει με λεπτομέρεια τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, το 

χρονοδιάγραμμα, τους ρόλους και τις ευθύνες που προβλέπονται για την εφαρμογή 

του μοντέλου Consume-less στην τουριστική περιοχή.  

2. Βήμα 2 – Συμμετοχή – εμπλοκή των τοπικών φορέων για τον αρμονικό 

συντονισμό και την έγκριση του Σχεδίου Δράσης. Στο πλαίσιο αυτού του 

βήματος, οι οργανισμοί που δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή του μοντέλου θα πρέπει 

να εμπλέξουν τοπικούς ενδιαφερομένους – κλειδιά στην διαδικασία εφαρμογής, 

δηλαδή τοπικές αρχές, οργανισμούς ή ενώσεις που διαδραματίζουν ένα στρατηγικό 

ρόλο και μπορούν να υποστηρίξουν τους οργανισμούς προώθησης στην εφαρμογή 

του μοντέλου. Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στην 

Επιτροπή Consume-less, η θα διαχειριστεί και θα παρακολουθήσει την εφαρμογή του 

μοντέλου στην τουριστική τοποθεσία. Κατά την διάρκεια αυτού του βήματος, θα 

προσκληθούν ιδιαιτέρως να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο που 

στοχεύει στην παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας στους συμμετέχοντες για την 

ανάπτυξη του μοντέλου και για τον αρμονικό συντονισμό της προκαταρκτικής 
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πρότασης του Σχεδίου Δράσης που ορίζεται στο βήμα 1. Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα 

για το εκπαιδευτικό εργαστήριο παρέχεται στο Παράρτημα 2.  

3. Βήμα 3 -  Σχεδιασμός των μέτρων επίδειξης και της εκστρατείας επικοινωνίας 

και συναφή εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτού του βήματος, πρέπει να εφαρμοστούν δύο 

διαφορετικές δράσεις από την Επιτροπή Consume-less:  

o επιλογή των μέτρων επίδειξης που πρέπει να υλοποιηθούν στoν τουριστικό 

προορισμό (μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα μέτρα και μπορεί να σχετίζονται με 

την διαχείριση ενός ή περισσοτέρων πόρων – π.χ. νερό, ενέργεια, απόβλητα-, 

εκτελεστικό σχεδιασμό των απαραίτητων υποδομών ή/και αγορά του απαιτούμενου 

εξοπλισμού. Μια εναλλακτική επιλογή είναι να επιλεγούν υπάρχουσες πρωτοβουλίες 

ή εγκαταστάσεις που έχουν μια δυνητική ορατότητα για τους τουρίστες που μπορούν 

να τύχουν καλύτερης επικοινωνίας και προώθησης εντός της εκστρατείας Consume-

less. 

o λεπτομερής σχεδιασμός των επικοινωνιακών πρωτοβουλιών και εργαλείων που 

μπορούν να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, βασισμένο στο κιτ επικοινωνίας που 

περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα 2.3.5, αλλά σωστά εξειδικευμένη ανάλογα 

με συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες.  εκτύπωση/αγορά   επικοινωνιακών υλικών και 

εργαλείων.  

4. Βήμα 4 -  Συμφωνητικό  Consume-less για την εφαρμογή του μοντέλου και 

έναρξη της φάσης υλοποίησης. Η δέσμευση του Δήμου και κάθε σημαντικού 

τοπικού εμπλεκομένου φορέα θα οριστεί σαφώς εντός ενός συγκεκριμένου 

συμφωνητικού , που θα υπογραφεί από την Επιτροπή Consume-less στο πλαίσιο 

μιας δημόσιας εκδήλωσης, που θα εγκαινιάσει την φάση υλοποίησης του μοντέλου.  

Η εκδήλωση εγκαινίασης μπορεί να είναι είτε συνέντευξη Τύπου είτε οποιαδήποτε 

άλλη δημόσια πρωτοβουλία με σκοπό την παρουσίαση στην ντόπια κοινότητα με 

ιδιαίτερη αναφορά στους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, την δέσμευση του 

Δήμου και των άλλων υποστηρικτικών οργανισμών για την εφαρμογή του Consume-

less τουριστικού μοντέλου. Η εκδήλωση, μπορεί να είναι η ευκαιρία για να αρχίσουν 

να συλλέγουν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από τους παρόχους τουριστικών 

υπηρεσιών για να αιτηθούν την σηματοδότηση ConsumelessMed . 

5. Εκπαίδευση των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του 

Σχεδίου Δράσης. Στο πλαίσιο αυτού του βήματος,  η επιτροπή σηματοδότησης 

ConsumelessMed θα οργανώσει ενημερωτικές πρωτοβουλίες με στόχο την εμπλοκή 

των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών στην εφαρμογή του μοντέλου και στην 

συλλογή των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την εφαρμογή της επωνυμίας. Στη 

συνέχεια θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για κάθε τύπο παρόχων 

τουριστικών υπηρεσιών, με σκοπό να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα κριτήρια 
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σήμανσης που θα έχουν να υλοποιήσουν στις εγκαταστάσεις τους για την λήψη της 

σηματοδότησης ConsumelessMed. Oι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών, εκφράζοντας 

το ενδιαφέρον τους για την εφαρμογή της ετικέτας, θα τους ζητηθεί στη συνέχεια να 

εγγραφούν συμπληρώνοντας με μια επιστολή δέσμευσης Consume-less  ή  φόρμα 

προσχώρησης.  Από την Επιτροπή σηματοδότησης ConsumelessMed θα οργανωθεί 

ένα γραφείο υποστήριξης προκειμένου να βοηθήσει τους παρόχους τουριστικών 

υπηρεσιών στο να αιτηθούν την ετικέτα.   

6. Βήμα 6 -  Εφαρμογή και Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης. Μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας από τις εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν την σήμανση 

ConsumelessMed, η δοκιμαστική φάση του μοντέλου θα αρχίσει επίσημα. Όλες οι 

δράσεις του σχεδίου θα υλοποιηθούν και θα παρακολουθούνται σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα Οδηγό και στο τοπικό Σχέδιο Δράσης. Τα 

μέτρα επίδειξης θα εφαρμοστούν επίσης κατά τα τη διάρκεια αυτής της φάσης, 

υλοποιώντας τις απαιτούμενες δημόσιες εργασίες και εγκαθιστώντας τον 

αγορασθέντα εξοπλισμό. Η εκστρατεία επικοινωνίας θα υλοποιηθεί επίσης.  
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3.3. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

 

Το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα ορίζεται σε σχέση με την δοκιμαστική φάση του μοντέλου Consume-less που αναπτύχθηκε σε 6 πιλοτικές 

περιοχές  (Gozo, Ragusa, Realmonte, Νάξος, Saranda, Velez – Malaga). Το χρονοδιάγραμμα ορίζεται με αναφορά στα έξι βήματα 

εφαρμογής που ορίστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 -  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΘΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

 

CONSUMELESSMED  

Πιλοτική Πόλη / Περιοχή 

 

ΧΧΧΧΧ 

 

Κύριο Πρόσωπο Επαφής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα: 

 

Ε-mail: 

 

Aρ. τηλεφώνου: 

 

Οργανισμός/Αρχή: 

 

Θέση / Λειτουργία:  

 

 

 

 

Προφίλ Τουρίστα 

 

 

Είδος τουρισμού 

(παρακαλούμε σημειώστε τους πιο κατάλληλους τύπους) 

Παρέξτε μια σύντομη περιγραφή των κύριων 

τουριστικών αξιοθεάτων στην Πιλοτική Πόλη/  

Περιοχή 

 

o Ήλιος & Θάλασσα 

o Πολιτιστικός  

o Θρησκευτικός 

o Φυσιολατρικός 

o Άλλο  (Διευκρινήστε……………………………) 

 

 

 

 

(Σύντομη περιγραφή -  μέχρι 1000 χαρακτήρες) 
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Γενική πληροφόρηση σχετικά με τα απόβλητα, την ενέργεια και την διαχείριση του 

νερού στο CONSUMELESSMED  

Παρακαλούμε απαντήστε στις ακόλουθες γενικές ερωτήσεις 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
3    

1. Δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων: υπάρχει κάποια πρόληψη ή δράσεις 

επανάχρησης αποβλήτων ενεργές στην περιοχή της πιλοτικής υπόθεσης CONSUMELESSMED; ( Για παράδειγμα: 

οικιακή κομποστοποίηση, πρωτοβουλίες πρόληψης απόρριψης τροφίμων, κέντρα επαναχρησιμοποίησης κ.ά.) 

(Παρακαλούμε, περιγράψτε σύντομα τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα)  

2. Συλλογή Δημοτικών Αποβλήτων:  

α. Ποιος είναι υπεύθυνος για την συλλογή των αστικών στερεών αποβλήτων (MSW); Μόνο η τοπική αρχή διαχείρισης 

αποβλήτων (υπηρεσία κοινής ωφέλειας); Η τοπική αρχή διαχείρισης αποβλήτων μαζί με συνεργάτες από την ιδιωτικό 

τομέα;  Μόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις για λογαριασμό της τοπικής αρχής διαχείρισης αποβλήτων;  Ποια ρεύματα αποβλήτων 

συλλέγονται από δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ποια συλλέγονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις (για λογαριασμό της 

τοπικής αρχής διαχείρισης αποβλήτων);  

β. Μπορεί η συλλογή αποβλήτων από την τοπική αρχή διαχείρισης αποβλήτων να καλύψει μόνο νοικοκυριά ή επίσης 

συναφείς εγκαταστάσεις που παράγουν απόβλητα παρόμοια με τα νοικοκυριά αποβλήτων (π.χ., σχολεία, γραφεία, 

δημόσιοι οργανισμοί, ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις…);  

γ. Η υπηρεσία συλλογής αποβλήτων ενισχύεται ή αλλάζει κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις τουριστικές ροές;  

δ. Οι κάδοι / δοχεία παρακολουθούνται π.χ. με τσιπ ή οπτικό κώδικα και είναι συνδεδεμένα με μια συγκεκριμένη 

τοποθεσία /πελάτη;  Υπάρχει σύστημα χρέωσης PAYT στον τόπο;  

ε. Λεπτομέρειες συλλογής αποβλήτων:  

I. Ποια είδη αποβλήτων συλλέγονται χωριστά; (Π.χ. χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα, απορρίμματα 

τροφίμων και κήπων, είδη ένδυσης/υφάσματα, επικίνδυνα απόβλητα, αναμεμιγμένα μέρη από ανακυκλώσιμα 

υλικά (π.χ. μέταλλα και πλαστικά συλλέγονται μαζί)  

II. Ποιο σύστημα συλλογής χρησιμοποιείται για κάθε είδος απορρίμματος;  (π.χ. για ποια είδη απορριμμάτων 

υπάρχει η συλλογή από πόρτα σε πόρτα; Για ποιους τύπους από μέρη αποβλήτων υπάρχει σύστημα κάδων 

δρόμου;  Σε περίπτωση συλλογής από πόρτα σε πόρτα, ποιο είναι το εβδομαδιαίο ημερολόγιο; ) 

III. Υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές για την απομάκρυνση ορισμένων τύπων αποβλήτων; (π.χ. παρέχοντας 

είδη ένδυσης σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, επιστροφή  ορισμένων τύπων αποβλήτων (π.χ. μπαταρίες, 

χρησιμοποιημένα παπούτσια, χρησιμοποιημένα ρούχα…), σε λιανέμπορους, κ.λπ…) 

         ζ.  Λεπτομέρειες επεξεργασίας αποβλήτων: Παρακαλούμε ορίστε την επεξεργασία / ανακύκλωση για κάθε μέρος 

συλλεγμένων αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των υπολειμματικών αποβλήτων).   

                                                           
3
 Στο έργο μας, η κύρια εστίαση έγκειται στα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ -ΜSW), που ορίζονται ως απόβλητα από νοικοκυριά 

και παρόμοιες εγκαταστάσεις (π.χ. εμπορικές δραστηριότητες, κτίρια γραφείων, ιδρύματα όπως σχολεία και κυβερνητικά κτήρια 
και μικρές επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα παρόμοια (σε ποσότητα και ποιότητα) με τα οικιακά απόβλητα (ορισμός στο 
Παράρτημα ΙΙ). Συνήθως τα ΑΣΑ συλλέγονται από τον Δήμο ή για λογαριασμό του Δήμου. Εντούτοις, για το έργο μας είναι 
επίσης σημαντικό να γνωρίζετε αν τουριστικές εγκαταστάσεις (όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, κατασκηνώσεις, μαρίνες κ.ά.) δεν 
καλύπτονται από την δημοτική συλλογή σε περιπτώσεις πιλοτικών περιοχών, αλλά εξυπηρετούνται μέσω άλλων συστημάτων 
συλλογής και διάθεσης αποβλήτων.    
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3. Συλλογή αποβλήτων από  τουριστικές εγκαταστάσεις ( Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα (π.χ..ξενώνες, 

διαμερίσματα), ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, μαρίνες , δημόσιες δομές όπως μουσεία, άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις 

σημαντικές στην περιοχή σας) : 

α. Η συλλογή των αποβλήτων από τις τουριστικές εγκαταστάσεις καλύπτεται από την δημοτική συλλογή αποβλήτων;  

β/ Αν η συλλογή αποβλήτων από τουριστικές εγκαταστάσεις δεν καλύπτεται από την δημοτική συλλογή αποβλήτων, 

παρακαλούμε απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

I. Ποιος είναι υπεύθυνος για την συλλογή των αποβλήτων (η τοπική αρχή διαχείρισης αποβλήτων, ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, συνδυασμός…);  

II. Ποια είδη αποβλήτων συλλέγονται χωριστά από τους διαφορετικούς τύπους εγκαταστάσεων;  (Παρακαλούμε, μην 

ξεχνάτε τα ειδικά στυστήματα για απορρίμματα κουζίνας!) 

III. Τι είδους σύστημα συλλογής χρησιμοποιείται για τα διαφορετικά μέρη – κλάσματα;  

IV. Πώς αντιμετωπίζονται  τα διαφορετικά κλάσματα;  

4.Τουριστικά πλοία (αν σχετίζονται με την πιλοτική πόλη / περιοχή) 

α. Οι ποσότητες από τουριστικά πλοία
4
 συμπεριλαμβάνονται στα αριθμητικά στοιχεία αστικών αποβλήτων;  

β. Συλλογή και διάθεση αποβλήτων από τουριστικά πλοία:  

I. Τα κλάσματα αποβλήτων: τα τουριστικά πλοία διαθέτουν μόνο ένα (υπολειπόμενο, μεικτό)  κλάσμα αποβλήτων ή 

διαθέτουν διαφορετικά κλάσματα αποβλήτων (π.χ. υπολειμματικά απορρίμματα, χαρτί, μέταλλα…); Αν ναι, ποια 

διαφορετικά κλάσματα αποβλήτων εναποθέτουν;  Πώς επεξεργάζονται αυτά τα κλάσματα (π.χ. ταξινομούνται πριν 

την περαιτέρω επεξεργασία, αποτέφρωση, υγειονομική ταφή);  

II. Τα απόβλητα από τα τουριστικά πλοία καλύπτονται από την συλλογή αποβλήτων της τοπικής  αρχής διαχείρισης 

αποβλήτων;  

1. Αν ναι: Τα απορρίμματα από τα τουριστικά πλοία συλλέγονται χωριστά ή μαζί με τα απορρίμματα από τα 

νοικοκυριά; 

2. Αν όχι: Ποιος είναι υπεύθυνος για την συλλογή των αποβλήτων από τα τουριστικά πλοία αν δεν είναι η τοπική 

αρχή διαχείρισης αποβλήτων;  

5.Έχει ο Δήμος θέσει κάποιο συγκεκριμένο στόχο για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, επιλεκτική συλλογή 

και ανακύκλωση;   (Παρακαλούμε περιγράψτε συνοπτικά ή παρέχετε οποιοδήποτε έγγραφο που περιγράφει τις πολιτικές του 

Δήμου που είναι σχετικές με την Δημοτική Διαχείριση Αποβλήτων) 

6.Ποιές είναι οι βασικές επικρίσεις για την Δημοτική Συλλογή Αποβλήτων που σχετίζονται με τις τουριστικές ροές; 

(Παρακαλούμε περιγράψτε συνοπτικά) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ 

1. Διαχείριση Νερού: Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την διαχείριση νερού στον Δήμο; Η τοπική αρχή διαχείρισης νερού (δημόσια 

υπηρεσία κοινής ωφέλειας); Η τοπική αρχή διαχείρισης νερού μαζί με συνεργάτες από την ιδιωτικό τομέα; Μόνο ιδιωτικές 

επιχειρήσεις για λογαριασμό της τοπικής αρχής διαχείρισης νερού;  

2. Υδάτινοι πόροι: Ποιοι είναι οι κύριοι υδάτινοι πόροι του συστήματος υδροδότησης του υδραγωγείου;  

                                                           
4
 Ο όρος ΄΄τουριστικά πλοία΄΄ περιλαμβάνει όλους τους τύπους των πλοίων διαφορετικού μεγέθους που προέρχονται από 

κάπου αλλού και φέρνουν τουρίστες στις περιπτώσεις των πιλοτικών περιοχών.  (π.χ. κρουαζιερόπλοια). Μικρά σκάφη που 
προσφέρουν μόνο κρουαζιέρες  σε αξιοθέατα μέρη σε τοπικούς ποταμούς, κανάλια ή κατά μήκος των τοπικών ακτογραμμών 
(π.χ. περιοδεία σε αξιοθέατα με πλοία, όπως οι βόλτες με γόνδολα στην Βενετία) δεν περιλαμβάνονται.  
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3.Έχει ο Δήμος θέσει κάποιο συγκεκριμένο στόχο ως προς τις καταναλώσεις και χρήσεις του νερού;  (παρακαλούμε 

περιγράψτε συνοπτικά ή παρέχετε οποιοδήποτε  έγγραφο που περιγράφει τις πολιτικές του Δήμου που είναι σχετικές με την 

Δημοτική Διαχείριση Ύδατος) 

4. Ποιες είναι οι βασικές επικρίσεις  στην Δημοτική Διαχείριση Ύδατος;  Ποιες από αυτές θα μπορούσαν να 

σχετίζονται με τις τουριστικές ροές; (παρακαλούμε απαντήστε συνοπτικά) 

- Ξηρασία και Λειψυδρία…………………………………………………………………………………………………………………. 

- Μόλυνση νερού………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Άλλο (προσδιορίστε):……………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

5. Διαχείριση Ενέργειας: Ποιος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της ενέργειας στον Δήμο; Η τοπική αρχή διαχείρισης 

ενέργειας (δημόσια υπηρεσία κοινής ωφέλειας); Η τοπική αρχή διαχείρισης ενέργειας μαζί με συνεργάτες από τον ιδιωτικό 

τομέα; Μόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις για λογαριασμό της τοπικής αρχής διαχείρισης ενέργειας;  

6. Έχει ο Δήμος θέσει κάποιο συγκεκριμένο στόχο ως προς τις καταναλώσεις ενέργειας, τις εκπομπές αερίων (GHG), 

την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Ίσως στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων; (παρακαλούμε 

περιγράψτε εν συντομία ή παρέχετε οποιοδήποτε έγγραφο περιγράφει τις πολιτικές του Δήμου που σχετίζονται με την Δημοτική 

Διαχείριση Ενέργειας, π.χ. το Αειφόρο Ενεργειακό  Σχέδιο Δράσης του Συμφώνου των Δημάρχων ή οποιοδήποτε άλλο 

σχετιζόμενο με την ενέργεια πρόγραμμα.  

7.  Σε ποιο βαθμό έχουν αναπτυχθεί ανανέωσιμες μονάδες στην περίπτωση της πιλοτικής περιοχής σας; Υπάρχουν 

μεγάλα ή μικρά φυτά διασκορπισμένα σε όλη την περιοχή; (παρακαλούμε περιγράψτε σύντομα)   

8. Ποιές είναι οι κυριότερες επικρίσεις στην Δημοτική Διαχείριση Ενέργειας;  Ποιές μπορεί να σχετίζονται με τις 

τουριστικές ροές; (παρακαλούμε περιγράψτε σύντομα) 

ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1.  Εποχιακή μεταβολή του τουρισμού:  

Η μελέτη περίπτωση ς των πιλοτικών περιοχών παρουσιάζει εποχιακή διακύμανση στον τουρισμό; Παρακαλούμε, αναφέρετε 

τους μήνες της μεγάλης ζήτησης.  

2.  Ιδιωτικά καταλύματα μερικού χρόνου:  

Οι επίσημοι αριθμοί τουριστών συμπεριλαμβάνουν τουρίστες που διαμένουν σε ιδιωτικά καταλύματα ορισμένου χρόνου (π.χ. 

B&B, Airbnb); Αν όχι, υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις για τον αριθμό των τουριστών που διαμένουν σε τέτοια καταλύματα για 

την πιλοτική περίπτωση  ConsumelessMed; 

3. Τουριστικά πλοία (αν σχετίζονται με την πιλοτική πόλη / περιοχή)  

α. Οι τουρίστες που διαμένουν περισσότερο από μία μέρα στην αντίστοιχη πιλοτική περιοχή περίπτωσης αλλά κοιμούνται στο 

πλοίο, συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό διανυκτερεύσεων;  

β. Οι τουρίστες που φτάνουν με πλοία, περιλαμβάνονται στον αριθμό των δημοτικών τουριστικών αφίξεων;  

γ. Ποιο είναι το ποσοστό επί τοις εκατό των συνολικών τουριστών που φτάνουν με πλοία;  

4. Υπάρχουν κάποιες διακηρύξεις / εθελοντικές συμφωνίες για την μείωση κατανάλωσης της ενέργειας και του νερού 

και της παραγωγής αποβλήτων από τουριστικές εγκαταστάσεις ή άλλους τουριστικούς παρόχους; (Αυτό σημαίνει, για 

παράδειγμα, δηλώσεις/εθελοντικές συμφωνίες για την δέσμευση να εφαρμόσουν καλές πρακτικές για την εξοικονόμηση νερού, 
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ενέργειας και  την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις. Αυτό 

μπορεί να σχετίζεται με την ανάθεση σημάνσεων -ετικετών από εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα σηματοδότησης 

(π.χ. το ΕU λουλούδι, , ΙSO, Green Key, Nordic Swan κ.ά. ) -αλλά όχι απλώς δικές τους ετικέτες στο πλαίσιο της αλυσίδας 

ξενοδοχείων κ.ά, ή/ και εκπτώσεις σε δημοτικές χρεώσεις για δημόσιες υπηρεσίες. 

5. Υπάρχει κάποια πολιτική για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στην περίπτωση πιλοτικής περιοχής; 

(παρακαλούμε περιγράψτε συνοπτικά)  

6. Ποιες είναι οι βασικές πρωτοβουλίες και τα εργαλεία ενημέρωσης και επικοινωνίας που υπάρχουν και στοχεύουν 

τουρίστες; (Παρακαλούμε περιγράψτε συνοπτικά) 

Ειδικά δεδομένα που απαιτούνται - προτείνονται 

Αναγκαία δεδομένα σχετιζόμενα με τα απόβλητα, το νερό και την ενέργεια 

 

Αναγκαία δεδομένα 

 

Απαραίτητα Δεδομένα (σύνολα) Μονάδα 

Ποσότητες αποβλήτων 

Δημοτικά στερεά  απόβλητα (ΜSW)(συνολικό ποσό ανά έτος) (t) τουλάχιστον για 5 τελευταία έτη 

Δημοτικά στερεά  απόβλητα (ΜSW) (συνολικό διαθέσιμο ποσό ανά μήνα για το τελευταίο έτος) (t) 

Xωριστή συλλογή (ΜSW) )(συνολικό ποσό ανά έτος) (t) τουλάχιστον για 5 τελευταία έτη 

Xωριστή συλλογή (ΜSW) ) (συνολικό διαθέσιμο ποσό ανά μήνα για το τελευταίο έτος)  (t) 

Xωριστή συλλογή (ΜSW) ανά είδος αποβλήτων(συνολικό ποσό/έτος διαθέσιμο για το τελ.έτος:  

- Χαρτί και Χαρτόνι (t) 

- Γυαλί (t) 

- Μέταλλα (t) 

- Πλαστικά και ενώσεις (π.χ. πολυστρωματική συσκευασία)  (t) 

- Άλλα ανακυκλώσιμα (π.χ. υφάσματα, ξύλο) (t) 

- Οργανικά απόβλητα (t) 

- Πράσινα απόβλητα (t) 

- WEEE  (t) 

- Ογκώδη απόβλητα (t) 

- Επικίνδυνα απόβλητα (t) 

- Άλλα κλάσματα αποβλήτων (προσδιορίστε) (t) 

- Απορρίμματα καθαρών οδών  (συνολικό διαθέσιμο ποσό/έτος για το τελ. έτος)  (t) 

- (Αν υπάρχει) Στερεά απόβλητα από κάδους σε παραλίες (συνολικό ποσό/έτος διαθέσιμο για 

το τελ.έτος) 

(t) 

-(Αν υπάρχει) Απόβλητα από τουριστικά πλοία (συνολικό ποσό/έτος διαθέσιμο για το τελ.έτος) (t) 

Νερό 

Κατανάλωση πόσιμου νερού (συνολικό ποσό ανά έτος) [m
3
]
  
τουλάχιστον για 5 τελευτ.έτη 

Κατανάλωση πόσιμου νερού ανά κατηγορία χρήστη (συνολ. διαθέσιμο ποσό ανά έτος για το 

τελευταίο έτος 

 

-Κατανάλωση πόσιμου νερού από κτίρια κατοικιών [m
3
]
  
 

-Κατανάλωση πόσιμου νερού σε τριτογενή κτίρια, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις [m
3
]
  
 

-Κατανάλωση πόσιμου νερού για άλλη χρήση [m
3
]
  
 

Ενέργεια 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (συνολικό ποσό ανά έτος) [kWh]
  
τουλάχιστον για τελευτ.έτη 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία χρήστη (συνολικό ποσό διαθέσιμο 

ανά έτος για το τελευταίο έτος) 
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-Κατανάλωση ενέργειας από κτίρια κατοικιών [kWh]
  
 

-Κατανάλωση ενέργειας από τριτογενή κτίρια, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις (συνολικό διαθέσιμο 

ποσό ανά έτος για το τελευταίο έτος) 

[kWh]
  
 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για άλλη χρήση (γεωργία, βιομηχανία, κ.ά.) [kWh]
  
 

 

 

Αναγκαία δεδομένα 

 

Απαραίτητα Δεδομένα (σύνολα) Μονάδα 

Θέρμανση, Μαγείρεμα και Κατανάλωση υγειονομικής χρήσης νερού ανά πηγή ενέργειας 

(συνολικό ποσό ανά έτος) 

Φυσικό αέριο [m
3
]
 
 τουλάχιστον για 5 τελευταία 

έτη 

Λάδι θέρμανσης (t)  

Υγραέριο (t) 

* Κατανάλωση θέρμανσης από κτίρια κατοικιών (συνολικό διαθέσιμο ποσό ανά έτος για  

το τελευταίο έτος) 

 

Φυσικό αέριο [m
3
]
 
  

Λάδι θέρμανσης (t) 

Υγραέριο (t) 

* Κατανάλωση θέρμανσης από τριτογενή κτίρια, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις 

 (συνολικό διαθέσιμο ποσό ανά έτος για το τελευταίο έτος) 

Φυσικό αέριο [m
3
]
 
 

Λάδι θέρμανσης (t) 

Υγραέριο (t) 

Εγκατάσταση μονάδων (φυτών) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (συνολικό ποσό) [kW] τουλάχιστον για 5 τελ.έτη 

- Ηλιακή θερμική ενέργεια (εγκατεστημένη ισχύς ή συνολική επιφάνεια φυτών) [kW] ή m
2
 

- Ηλιακά φωτοβολταϊκά (εγκατεστημένη ισχύς αιχμής ή συνολική επιφάνεια φυτών) [kW] ή m
2
 

- Βιομάζα [kW] 

- Άνεμος [kW] 

- Γεωθερμία [kW] 

- ΄Αλλο  [kW] 

 

Αναγκαία δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις καταναλώσεις ενέργειας και νερού 

και την παραγωγή αποβλήτων 

 
 

Αναγκαία δεδομένα 

 

Απαραίτητα Δεδομένα (σύνολα) Μονάδα 

Περιγραφή της πόλης / περιφέρειας 

Συνολικός πληθυσμός ντόπιων κατοίκων [Αριθμός] 

Συνολική Περιοχή [km
2
] 

Συνολική παράκτια περιοχή [km
2
] 

Συνολικός αριθμός από νοικοκυριά [Αριθμός] 

Αριθμός δευτερεουσών κατοικιών (παραθεριστικές οικίες) [Αριθμός] 

Οικονομία 

Λειτουργικές μονάδες κατά τομείς (συνολικός διαθέσιμος αριθμός ανά έτος για την τελευταία  
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χρονιά 

- Αγροτικός τομέας (NACE, Rev. 1 A, B) [N] 

- Bιομηχανικός Τομέας (NACE, Rev. 1 C - F) [N] 

- Tομέας Υπηρεσιών (NACE, Rev. 1 G - P)  [N] 

Οικονομικά ενεργά άτομα ανά τομέα 

 (ποσοστιαία ανάλυση διαθέσιμη κατά το τελευταίο έτος) 

- Αγροτικός τομέας (NACE, Rev. 1 A, B) [%]
 
 

- Bιομηχανικός Τομέας (NACE, Rev. 1 C - F) [%]) 

- Tομέας Υπηρεσιών (NACE, Rev. 1 G - P) [%] 

 

Αναγκαία δεδομένα σχετικά με τον Τουρισμό  

 

Αναγκαία δεδομένα 

 

Απαραίτητα Δεδομένα (σύνολα) Μονάδα 

Μεταβλητές για την δυναμικότητα (καταλύματος) 

Αριθμός από τουριστικές εγκαταστάσεις καταλυμάτων ανά τύπο καταλύματος 

Διαχωρισμός σε διαφορετικούς τύπους τουριστικών καταλυμάτων όπως: ξενοδοχεία και ομοειδή 

καταλύματα, διακοπών και  άλλα μικράς διαμονής καταλύματα, κατασκηνωτικοί χώροι, πάρκα αναψυχής 

οχημάτων και πάρκα ρυμουλκούμενων 

 

[Αριθμός / Τύπος] 

Μερίδιο τουριστικών καταλυμάτων που είναι ανοικτό όλο το χρόνο % 

Αριθμός τουριστικών καταλυμάτων που έχουν σηματοδοτηθεί με εθνικά ή διεθνώς 

αναγνωρισμένα σχήματα επωνυμίας – ετικέτας 

Διαχωρισμός σε διαφορετικούς τύπους τουριστικών καταλυμάτων όπως ξενοδοχεία και ομοειδή 

καταλύματα, διακοπών και  άλλα μικράς διαμονής καταλύματα, κατασκηνωτικοί χώροι, πάρκα αναψυχής 

οχημάτων και πάρκα ρυμουλκούμενων 

 

[Αριθμός / Τύπος]  

Μεταβλητές πληρότητας 

Συνολικός αριθμός από τουριστικές αφίξεις στις πιλοτικές περιοχές περίπτωσης  

CONSUMELESSMED 

[Αριθμός]
 
  

-από εγχώριους τουρίστες [Αριθμός]
 
  

-από διεθνείς τουρίστες [Αριθμός]
 
  

Αριθμός διανυκτερεύσεων συνολικά (πάνω από μία βραδιά) 
 
[Αριθμός]

 
  

-Διανυκτερεύσεις από εγχώριους τουρίστες [Αριθμός]
 
  

-Διανυκτερεύσεις από διεθνείς τουρίστες [Αριθμός]
 
  

Αριθμός διανυκτερεύσεων σε διαφορετικούς τύπους καταλυμάτων [Αριθμός/ Τύπος]
 
  

Μέσος όρος διάρκειας διαμονής  [Μέρες] 
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Παράρτημα 2 -  Ενδεικτικό πρόγραμμα για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που στοχεύει στον άρτιο 

συντονισμό του Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή του μοντέλου σε συγκεκριμένες τουριστικές 

τοποθεσίες 

Πεδίο εφαρμογής της δραστηριότητας 

Η δραστηριότητα συνίσταται στην διοργάνωση ενός εκπαιδευτικού εργαστηρίου στο Velez – Malaga, στοχευμένο στο κορυφαίο 

έργο του προσωπικού των εταίρων και άλλων βασικών συντελεστών που θα υποστηρίξουν την δοκιμαστική φάση.  

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει δύο κύριους στόχους  

1. Να παρέχει στο προσωπικό των εταίρων που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του τουριστικού μοντέλου Consume-

less και σε άλλους βασικούς συντελεστές την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν 

την διαδικασία υλοποίησης.  

2. Να συζητήσει και να συντονίσει άρτια το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του τουριστικού μοντέλου CONSUME-

LESS στην πιλοτική περίπτωση.  

Ομάδα – στόχος  του εκπαιδευτικού εργαστηρίου 

Η εκπαίδευση σχεδιάζεται για περίπου 20 συμμετέχοντες σε κάθε πιλοτική περιοχή.  Οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι 

οι ακόλουθοι: 

- Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και τεχνικό προσωπικό του Δήμου
.
  

- Προσωπικό του εταίρου του έργου που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη του πιλοτικού Δήμου στην διαδικασία 

εφαρμογής και των άλλων εταίρων αναφοράς για την πιλοτική περιοχή
.
  

- Εκπρόσωποι τοπικών ενώσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων των οποίων η ανάμιξη είναι σημαντική για την επιτυχή 

εφαρμογή του τουριστικού μοντέλου CONSUMELESSMED και που μπορούν επίσης να εμπλακούν στην επιτροπή 

για την διαχείριση της υλοποίησης της σηματοδότησης CONSUME-LESS. Ενδεικτικός αλλά μη εξαντλητικός 

κατάλογος:  

- Ενώσεις και Οργανισμοί Τουρισμού και Εμπορίου
.
 

- Δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες υπεύθυνες για τη διαχείριση αποβλήτων, νερού και ενέργειας
.
 

- Δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες υπεύθυνες για τη διαχείριση πιο σχετικών τουριστικών αξιοθεάτων στις πιλοτικές 

περιοχές (π.χ. μουσεία, φυσικά πάρκα, κ.λπ.)
.
  

- Οργανισμοί Προστασίας του Περιβάλλοντος
.
 

- Περιβαλλοντικές ΜΚΟ. 

Διοργάνωση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου και υλικοτεχνική οργάνωση 

Εφοδιαστική και απαιτούμενα υλικά:  

 αίθουσες σεμιναρίων με κινητή επίπλωση και φυσικό φωτισμό, τουλάχιστον μία αίθουσα συσκέψεων και μια 

δευτερεύουσα αίθουσα, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν τους συμμετέχοντες σε δύο χωριστές 

ομάδες  εργασίας για τις συνεδρίες αλληλεπίδρασης.  

 Προβολέας, φορητός υπολογιστής / υπολογιστής και ασύρματη σύνδεση, τουλάχιστον στην αίθουσα συσκέψεων. 

 Πίνακες ανακοινώσεων, καρφίτσες, οικολογικό χαρτί 

 Μπλοκ σημειώσεων, χαρτί σημειώσεων, στυλό, μεγάλους μαρκαδόρους και αυτοκόλλητα χαρτιά σημειώσεων σε 

διάφορα χρώματα   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Ενδεικτικό Πρόγραμμα  του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου 

[ Τοποθεσία,  Ημερομηνία ] 

  9:30 – 10.00 Εγγραφή συμμετεχόντων και χαιρετισμοί καλωσορίσματος 

10:00 – 10:15 Η προσέγγιση Consume-less και η συγκεκριμένη περιοχή (Παρουσίαση) 

10:15 – 10:30 Παρουσίαση των συμμετεχόντων  (Διάδραση) 

10:30 – 11:30 Το τουριστικό μοντέλο Consume-less: έννοια, συστατικά στοιχεία και 

εργαλεία, προσέγγιση εφαρμογής 

(Παρουσίαση + Ερωτήσεις & Απαντήσεις) 

11:30 – 11:45 Διάλειμμα για καφέ  

11:45 – 13:15 Ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή του μοντέλου στην πιλοτική περιοχή 

 παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων που σχετίζονται με την 

εφαρμογή του μοντέλου στην πιλοτική περιοχή (Παρουσίαση) – 15΄ 

λεπτά 

 συμμετοχική SWOT ανάλυση σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου 

στην πιλοτική περιοχή (αλληλεπίδραση / ομάδες εργασίας) – 45 

λεπτά 

 συζήτηση πάνω στις δυνατότητες και τις αδυναμίες (αλληλεπίδραση) 

– 30 λεπτά 

13:15 – 14:15 Διάλειμμα για γεύμα 

14:15 – 15:00 Το τοπικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του μοντέλου στην πιλοτική 

περιοχή 

 βήματα εφαρμογής, εργαλεία και πρωτοβουλίες, ρόλοι και ευθύνες 

(Παρουσίαση) – 30 λεπτά 

 ερωτήματα και απαντήσεις επί της πρότασης (Αλληλεπίδραση) – 15 

λεπτά 

15:00 – 16:30  ‘Αρτιος συντονισμός του τοπικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή του 

μοντέλου στην πιλοτική περιοχή 

 συμμετοχικός σχεδιασμός της στρατηγικής υλοποίησης στην πιλοτική 

περιοχή  

(Αλληλεπίδραση / Ομάδες εργασίας) – 60 λεπτά 

 παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων των ομάδων 

εργασίας – 30 λεπτά  

16:30– 17:00  Συμπεράσματα και επόμενα βήματα 

 


