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ΕΤΊΚΕΤΑ CONSUMELESSMED

H ΕΤΊΚΕΤΑ CONSUMELESSMED ΠΡΕΠΕΊ ΑΠΟ ΚΟΊΝΟΥ ΝΑ ΤΥΓΧΑΝΕΊ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΚΑΊ ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗΣ ΑΠΟ ΤΊΣ ΚΡΑΤΊΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΊ ΤΟΥΣ ΚΥΡΊΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΠΊΚΟΥΣ 
ΦΟΡΕΊΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ CONSUME-LESS. ΚΥΡΊΟΊ ΣΤΟΧΟΊ 
ΤΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ ΕΊΝΑΊ: H ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΊΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗΣ,  Η ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΤΗΣ ΕΤΊΚΕΤΑΣ, Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΊΚΕΤΑΣ ΚΑΊ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΕΩΝ, Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΡΊΤΗΡΊΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΊΚΕΤΑΣ.

Η ετικέτα αποδίδεται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς: ξενοδοχεία και καταλύματα, κα-
τασκηνωτικούς χώρους, καφετέριες και εστιατόρια,  καταστήματα τροφίμων και χειροτε-
χνίας, παραλιακά θέρετρα.

Οι εγκαταστάσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν την ετικέτα ConsumelessMed θα πρέπει 
να υπογράψουν ένα έντυπο ‘ConsumelessMed-adhesion form’, που θα περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες δεσμεύσεις:

 εφαρμογή υποχρεωτικών και εθελοντικών δράσεων με στόχο τη μείωση του όγκου 
αποβλήτων, της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας;

 η διοίκηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοί της είναι ενημερωμένοι για τις 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της επιχείρησης και ότι αυτοί συμπεριφέρονται με έναν 
πιο βιώσιμο τρόπο;

 υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας: Η ετικέτα ConsumelessMed πρέπει να αναρτηθεί σε 
περίοπτη θέση, το  ενημερωτικό υλικό που αφορά τις πρωτοβουλίες και περιβαλλο-
ντικές  δεσμεύσεις του ConsumelessMed πρέπει να είναι ορατό και προσβάσιμο στους 
επισκέπτες καθώς επίσης και αναρτημένο στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο και την προσέγγιση εφαρ-
μογής της Ετικέτας, μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό με  τις κατευθυντήριες γραμμές  
«ConsumelessMed Companion’’.

Αγροτικό Κατάλυμα 
στη Realmonte

Εστιατόριο 
στη Νάξο

Τοπικό κατάστημα 
χειροτεχνίας στη 

Vélez-Málaga
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ΠΊΛΟΤΊΚΕΣ ΔΡΑΣΕΊΣ 
ΤΟΥ CONSUME-LESS

ΟΊ ΠΊΛΟΤΊΚΕΣ ΔΡΑΣΕΊΣ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΊ ΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΊΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ 
ΣΗΜΕΊΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΤΗΝ ΕΞΟΊΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΝ ΕΞΟΊΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ Η’ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΊΜΕΣ ΠΗΓΕΣ.

Αυτά τα μέτρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των τουριστών για τη 
δέσμευση των δήμων ως προς την μείωση της κατανάλωσης περιβαλλοντικών πόρων, 
καθιστώντας βασικό στοιχείο της τοπικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης. Επομένως, θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα ορατά στους επισκέπτες στους τουριστικούς προορισμούς και 
θα πρέπει να προωθούνται ειδικά μέσω του επικοινωνιακού υλικού και των εκδηλώσεων 
της εκστρατείας ευαισθητοποίησης.

Ο Consume-less τουριστικός προορισμός μπορεί να επιλέξει να υλοποιήσει μια ή περισ-
σότερες πιλοτικές δράσεις, εστιάζοντας σε ένα ή όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα (ενέρ-
γεια, νερό, απόβλητα).

Αυτές οι πιλοτικές δράσεις  μπορούν να συν-σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν «εκ νέου», 
μαζί με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, σε περίπτωση διαθέσιμων δημόσιων κον-
δυλίων ή/και διαθέσιμων χορηγιών από ιδιώτες. Σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμων κον-
δυλίων, υπάρχουσες πρωτοβουλίες ή εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
προβληθούν σε τουρίστες μπορούν να αξιοποιηθούν  καλύτερα επικοινωνώντας και προ-
ωθώντας τις ως μέρος του έργου.

Συλλογή Διαχωρισμένων 
Αποβλήτων σε παραλίες της 
Vélez-Málaga

Πράσινος Τοίχος στη Μαρίνα 
της Ragusa
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ 
ΕΥΑΊΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΧΕΊ ΔΥΟ ΚΥΡΊΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ:

 να κινητοποιήσει και να εμπλέξει τους τουριστικούς φορείς και τους φορείς παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν στους τουρίστες, με την εφαρμογή 
συγκεκριμένων ορθών πρακτικών που αποσκοπούν στη μείωση των αποβλήτων και 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού,

 να ευαισθητοποιήσει τους τουρίστες και πολίτες σχετικά με τη σημασία της υιοθέτησης 
βιώσιμων συμπεριφορών του Consume-less, προκειμένου να διατηρηθεί το οικοσύστημα 
και η συναφής ελκυστικότητα του τουριστικού προορισμού.

Η ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ ΒΑΣΊΖΕΤΑΊ 
ΣΕ ΤΡΊΑ ΚΥΡΊΑ ΣΤΟΊΧΕΊΑ:

Πρωτοβουλίες για «ευρεία ενημέρωση» σε τοπικό επίπεδο, με 
στόχο την προώθηση της ετικέτας  του Consume-less, ενισχύ-
οντας έτσι τη δέσμευση του τουριστικού προορισμού για την 
εφαρμογή ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου.

Επικοινωνιακή στρατηγική μέσω του διαδικτύου και των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης βασισμένη σε μια προσέγγιση 
αφήγησης ιστοριών, με τη συμμετοχή τουριστών και πολιτών 
μέσω της συλλογής  οπτικοακουστικών, ηχητικών μηνυμάτων 
και εικόνων. 

Άμεση συμμετοχή των φορέων παροχής τουριστικών υπη-
ρεσιών, παρουσιάζοντας και διανέμοντας το επικοινωνιακό 
υλικό του έργου στους πελάτες τους: φυλλάδια, έντυπα, αλλά 
και «βιώσιμες συσκευές « όπως επαναχρησιμοποιούμενα 
μπουκάλια νερού ή σταχτοδοχεία παραλίας.



ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ ΜΑΡΚΕΤΊΝΓΚ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ ΜΑΡΚΕΤΊΝΓΚ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΠΡΟΣΔΊΟΡΊΣΕΊ ΤΑ ΚΥΡΊΑ ΚΑΝΑΛΊΑ 
ΣΕ ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΚΟ, ΕΘΝΊΚΟ ΚΑΊ ΔΊΕΘΝΕΣ ΕΠΊΠΕΔΟ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ 
ΤΟΥΡΊΣΤΊΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ CONSUME-LESS, ΔΊΑΣΦΑΛΊΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΊ ΤΗΝ 
ΜΕΛΛΟΝΤΊΚΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΊ ΑΝΘΕΚΤΊΚΟΤΗΤΑΣ.

Το πρώτο βήμα αφορά τον καθορισμό του προωθητικού υλικού με βάση αυτών που ανα-
πτύχθηκαν στο πλαίσιο της τοπικής εκστρατείας επικοινωνίας, για προώθησή τους μέσω 
του δικτύου, εργαλείων και πολυμέσων μάρκετινγκ.

Βασικό εργαλείο της στρατηγικής μάρκετινγκ είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα 
ConsumelessMed, (www.consumelessmed.org ) η οποία προωθεί τους Consume-less του-
ριστικούς προορισμούς και προβάλλει όλες τις πρωτοβουλίες και προϊόντα  που παράγο-
νται σε τοπικό επίπεδο. Μέσω της πλατφόρμας, είναι δυνατόν να παρακολουθήσει κανείς 
την εφαρμογή του μοντέλου Consume-less, αποκτώντας πρακτικές πληροφορίες και έλθει 
σε επαφή με άτομα που σχετίζονται με τις μελέτες περιπτώσεων καθώς επίσης παρέχει 
τη δυνατότητα στο χρήστη να κάνει λήψη όλων των εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί, δο-
κιμαστεί και βελτιστοποιηθεί στα πλαίσια του έργου.

Έχει συνταχθεί ένα έγγραφο πολιτικής του μοντέλου Consume-less, για την υποστήριξη 
των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών ώστε να παρέχονται συστάσεις και κα-
τευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση του Consume-less μοντέλου εντός των υφι-
στάμενων πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την αειφορία και 
την τουριστική ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο οι τοπικές διοικήσεις που υιοθετούν το 
μοντέλο θα μπορούν να έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το υπάρχον χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα για την ενίσχυση των δράσεων του Consume-less.
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COMPLIANCE WITH THE LABEL CRITERIA - ACCOMODATIONS %

Monitoring 1 Monitoring 2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΊΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΊ ΧΑΡΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΊΣΤΊΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ CONSUME-LESS, ΕΠΊΤΡΕΠΕΊ 
ΤΗΝ ΑΞΊΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΊΗΘΗΚΑΝ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΊΟ ΒΊΩΣΊΜΟΥ ΤΟΥΡΊΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΑΡΕΧΕΊ ΧΡHΣΊΜA ΔΕΔΟΜEΝΑ ΚΑΊ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΑΝAΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΊΚHΣ ΜAΡΚΕΤΊΝΓΚ.

Παρακολούθηση της εφαρμογής της Ετικέτας ConsumelessMed: είναι υποχρεωτικό κα-
θήκον για τις εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν την Ετικέτα να πραγματοποιούν αυτοελέγ-
χους, καθώς επίσης και να δέχονται την διενέργεια περιοδικών επιτόπιων ελέγχων από 
την Επιτροπή του  Consume-less.

Παρακολούθηση της εφαρμογής των πιλοτικών δράσεων: ειδικές διαδικασίες συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά την μείωση αποβλήτων αλλά και την εξοικο-
νόμηση νερού και ενέργειας, θα πρέπει να καθοριστούν για την καλύτερη ενημέρωση των 
τουριστών και ντόπιων για τα περιβαλλοντικά οφέλη που σχετίζονται με την εφαρμογή 
των δράσεων.

Αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω δεδομένων που θα μπορούσαν 
να συλλεχθούν από τις δημόσιες αρχές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν 
στις πιλοτικές δράσεις, αποτελούν επίσης μια αφετηρία προς την ανάπτυξη ενός ευρύ-
τερου συστήματος παρακολούθησης με στόχο την καλύτερη περιγραφή και μέτρηση του 
τουριστικού αντίκτυπου και των επιδόσεων αειφορίας της περιοχής.
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ΔΗΜIΟΥΡΓΊΑ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΊΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ CONSUME-LESS

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 5

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 4

ΒΗΜΑ 6

Σχεδιασμός ενός πλαισίου ανάλυσης 
για το τουριστικό προφίλ και τις κύριες 
περιβαλλοντικές πιέσεις. Ανάπτυξη 
προκαταρκτικής πρότασης για το σχέδιο 
δράσης υλοποίησης του τουριστικού 
μοντέλου Consume-less.  

Εκπαίδευση τοπικών φορέων σχετικά 
με το μοντέλο Consume-less με τη 
χρήση εκπαιδευτικού υλικού που 
δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου. 
Συλλογή σχολίων και απόψεων και 
εμπλοκή τους στην τελειοποίηση και 
έγκριση του σχεδίου δράσης.

Σχεδιασμός πιλοτικών δράσεων, 
σχετικών υλικών και εργαλείων καθώς 
και ορισμός της επικοινωνιακής 
στρατηγικής. Σχεδιασμός στρατηγικής 
μάρκετινγκ για την προώθηση του 
Consume-less τουριστικού προορισμού. 

Εκπαίδευση των φορέων παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών και εμπλοκή 
τους στην ανάπτυξη του σχεδίου 
δράσης. Οργάνωση ενημερωτικών 
πρωτοβουλιών και ειδικών σεμιναρίων 
κατάρτισης για  παρουσίαση και 
συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της 
ετικέτας ConsumelessMed.

Υπογραφή συμφωνίας Consume-less και 
έναρξη υλοποίησης της εφαρμογής του 
τουριστικού μοντέλου , παρουσιάζοντας 
το σχέδιο δράσης του στην τοπική 
κοινότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στους 
παρόχους τουριστικών υπηρεσιών.

Εφαρμογή του σχεδίου δράσης και 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. 
Όλες οι δράσεις του έργου, 
συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας, των 
πιλοτικών δράσεων, της επικοινωνιακής 
στρατηγικής και της στρατηγική 
μάρκετινγκ θα πρέπει να αναπτυχθούν 
και να παρακολουθούνται, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που ορίζονται στο 
σχέδιο δράσης.




