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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει 
την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ  

 
Η επιτάχυνση της τουριστικής βιομηχανίας κατά τα πρόσφατα χρόνια και οι αντιφατικές επιπτώσεις της 
στους πληθυσμούς και τις περιοχές φιλοξενίας οδηγεί όλο και περισσότερους τουριστικούς παράγοντες 
να σκεφτούν τα προβλήματα και τις προκλήσεις του τουρισμού σήμερα. Το πρόβλημα της παγκόσμιας 
υπερθέρμανσης, η απειλή προς την βιοποικιλότητα, η κρίση στην υγεία, αναγνωρίζονται από ολόκληρο 
τον τουριστικό τομέα ως προβλήματα για τα οποία πρέπει να γίνουν αλλαγές στην κατεύθυνση της 
ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας. Η πρόκληση αφορά την 
εξισορρόπηση ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και την διατήρηση των φυσικών πόρων και του 
περιβάλλοντος καθώς και του πολιτιστικού πλούτου των τοπικών κοινοτήτων. 
 
Παράγοντες του τουρισμού, επαγγελματίες και επισκέπτες, έχουν έναν κύριο λόγο στην επίτευξη αυτής 

της ισορροπίας. Πραγματικά, ένα αυθεντικό και διατηρημένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον είναι 

συνώνυμο της “ιδανικής έλξης” για έναν προορισμό. Η πρόκληση για τον τουρισμό είναι να προστατέψει 

αυτό που κάνει έναν προορισμό μοναδικό και να ευαισθητοποιήσει όλους τους συντελεστές για θέματα 

βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ την ίδια στιγμή αναπτύσσει την προσέλκυση τουριστών και αυξάνει την 

ικανοποίηση και την αφοσίωσή τους. 

 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, βιώσιμος τουρισμός είναι “ο τουρισμός που 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις παρούσες και μελλοντικές επιπτώσεις του στην οικονομία, την κοινωνία και 
το περιβάλλον, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των τουριστών, των επαγγελματιών, του περιβάλλοντος 
και των κοινοτήτων φιλοξενίας"1. 
 

Έτσι, το ζητούμενο είναι να ενσωματωθούν οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (ΣΑΑ, Sustainable 
Development Goals -SDGs) στον τουρισμό και οι πρακτικές για τον τουρισμό να προσφέρουν μία καλή 
ευκαιρία για τους επαγγελματίες να ενισχύσουν και να προωθήσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(Corporate Social Responsibility -CSR) με την συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και με την ανάληψη 
κοινωνικής ευθύνης μέσα στην τουριστική βιομηχανία αλλά και μεταξύ των τουριστών. 
 
Αυτός ο ΟΔΗΓΟΣ θα υποστηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης βιώσιμων προσεγγίσεων και 
συμπεριφορών , παρέχοντας ιδέες για βελτιώσεις στα βασικά περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται 
με τον τουρισμό. Ο Οδηγός για επισκέπτες και τουρίστες προωθεί έναν νέο ταξιδιωτικό τρόπο με: 

● Υπευθυνότητα και περιβαλλοντική κουλτούρα 

● Σεβασμό προς τον τόπο φιλοξενίας 

Πρόκειται κυρίως για πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο σπίτι μας και στην 
καθημερινότητά μας. 

 

 

 
1 https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletourism 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

 

1. Μην χρησιμοποιείτε κλιματισμό κάτω από τους 26°C 
Κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 7-10%! 
Στους 26°C, η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται σε εξισορρόπηση. Αυτή είναι η συνιστάμενη 
θερμοκρασία για τον συνδυασμό άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας! 
 

 

Πηγή: cryojetsystem-france.fr 

 
2. Μην υπερβαίνετε την διαφορά θερμοκρασίας 5°C μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών 

Για να αποφύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις μεταξύ των δύο περιβαλλόντων, συστήνεται να αποφεύγετε 

ένα πρόγραμμα κλιματισμού 5 με 6°C χαμηλότερο από το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα θερμικό σοκ ή μία μεγάλη 

διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την 

υγεία. 

 
3. Προτιμήστε τον κλιματισμό χωρίς την χρήση κλιματιστικού 

Χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό με σύνεση! Πριν το 

ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει εναλλακτικός 

τρόπος κλιματισμού: αερισμός του δωματίου, ειδικά κατά την 

νύχτα όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, διαμόρφωση 

ρευμάτων αέρα για την διατήρηση της υδροθερμικής άνεσης μέσα 

στους χώρους, χρήση ανεμιστήρων. 

 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ενωμένων Εθνών, ο τουριστικός τομέας είναι μεταξύ 
των πλέον υψηλών σε ενεργειακή  κατανάλωση. Ο τρόπος που ταξιδεύουμε είναι ο βασικός  λόγος (δείτε την 
Κινητικότητα), ενώ τα ξενοδοχεία και οι άλλες μορφές φιλοξενίας ευθύνονται για ένα μικρότερο μέρος έκλυσης 
διοξειδίου του άνθρακα από τον τουριστικό τομέα. Ωστόσο, μέσα από απλές πρακτικές, μπορούμε να 
συνεισφέρουμε και να περιορίσουμε την ενεργειακή κατανάλωση. 
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4. Προσαρμόστε τον ρουχισμό σας στον καιρό και την εποχή 

Ο ρουχισμός βοηθά το σώμα να διατηρεί μία σταθερή θερμοκρασία στο δέρμα 
περίπου  30°C όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 18-20°C. 

Προτιμήστε να προσαρμόσετε τον ρουχισμό σας από το να ανεβάσετε την 
θέρμανση τον Χειμώνα ή να κατεβάσετε την θερμοκρασία του κλιματιστικού το 
Καλοκαίρι.  

 

 

5. Τοποθετείτε πάντα τους μίκτες στην θέση του κρύου νερού 

Το ζεστό νερό μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα για να φτάσει στην βρύση. 

Αυτό εξαρτάται από τον όγκο και το μήκος των σωληνώσεων της 

εγκατάστασης. Όταν οι μίκτες είναι σε θέση ζεστού ή ανάμειξης, γίνεται 

χρήση του ζεστού νερού χωρίς στην πραγματικότητα να χρειάζεται πάντα. 

Το κρύο νερό στους σωλήνες θα πρέπει να τραβηχτεί πριν φτάσει το ζεστό. 

Έχοντας τους μίκτες πάντα στην θέση του κρύου νερού, αποφεύγετε τον 

κίνδυνο να τραβήξετε ζεστό νερό χωρίς να το χρειάζεστε.  

 

 

 

 

6. Τοποθετείτε καπάκι στα σκεύη όταν μαγειρεύετε 

Κατά την παραμονή σας σε έναν ξενώνα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε καπάκια στα σκεύη σας. Μπορείτε ακόμα 

να μαγειρεύετε σε χαμηλότερες θερμοκρασίας με βάση την αρχή του σκεύους πίεσης: το σημείο βρασμού  

μειώνεται όσο αυξάνεται η πίεση  μέσα στο σκεύος. 

 

 
 

7. Σβήστε τα! 

Όταν βγαίνετε από ένα δωμάτιο, αποκτήστε την συνήθεια να σβήνετε αυτομάτως τα φώτα. Μια άλλη καλή 

συνήθεια είναι να σβήνετε τον φωτισμό όταν υπάρχει στον χώρο επαρκές φυσικό φως. 
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8. Αποσυνδέστε...!  

Οι φορτιστές υπολογιστών ή smartphones με τους ισχύοντες μετασχηματιστές συνεχίζουν να καταναλώνουν 

ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιούνται και  παραμένουν συνδεδεμένοι. Αποσυνδέστε τις συσκευές και τους 

φορτιστές σας όταν φορτιστούν.  

 

9. Σκεφτείτε για την κλιματική αλλαγή όταν επιλέγετε τις δραστηριότητές σας 

Για να περιορίσετε τις εκπομπές CO2, το κύριο αέριο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου που προκαλεί την 

αλλαγή του κλίματος, πρέπει να κάνετε τις σωστές επιλογές. Στην παραλία, προτιμήστε paddle ή κανό αντί για 

χρήση τζετ σκι ή «μπανάνας». Για να μετακινηθείτε στα νησιά ή στα χωριά, αναζητήστε δημόσιες μεταφορές ή 

νοικιάστε ποδήλατο. 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

 

Μειώνοντας την παραγωγή απορριμμάτων  

1. Τσάντες μίας χρήσης που δεν απορρίπτονται 

Επαναχρησιμοποιήστε τις πλαστικές σακούλες που δίνονται ή πωλούνται καθόλη τη διάρκεια των διακοπών! 
Στην Ευρώπη, 100 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες μιας χρήσης καταναλώνονται κάθε χρόνο με μέση 
διάρκεια ζωής 20 λεπτά...  

 

2. Αποφύγετε να αγοράζετε ροφήματα σε πλαστικά μπουκάλια 

Στην Ευρώπη, μόνο το 20% της παραγωγής πλαστικών μπουκαλιών ανακυκλώνεται. Καλύτερα να γεμίζετε ξανά 
τα πλαστικά μπουκάλια νερού με νερό βρύσης ή να χρησιμοποιείτε δικό σας δοχείο όταν είναι δυνατόν. Το 
εμφιαλωμένο νερό είναι 300 φορές ακριβότερο από της βρύσης! 

 

 

 

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα μείζον ζήτημα σε κάθε μέρος που επισκεπτόμαστε: τα 
σκουπίδια μολύνουν τα ποτάμια, τις θάλασσες, τα δάση, τα βουνά και τις παραλίες και οι τοπικές 
κοινωνίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή των πολιτικών διαχείρισης και των 
δυνατοτήτων τους στις μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις των όγκων των απορριμμάτων που 
προκύπτουν από τις τουριστικές δραστηριότητες. 
 

Μείωση των απορριμμάτων και της κατανάλωσης προϊόντων μιας χρήσης σημαίνει να κάνουμε 
διαφορετικές επιλογές, προσθέτοντας στην κοινωνική επιρροή των επιλογών μας. 
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3. Περιορίστε την ποσότητα συσκευασμένων προϊόντων που αγοράζετε 

Αποφύγετε τα προϊόντα με υπερβολικές, πολυτελείς και ογκώδεις συσκευασίες. Μην επιλέγετε προϊόντα 
συσκευασμένα σε μικρές σακούλες όταν μία μεγάλη συσκευασία είναι επαρκής. Προτιμάτε τα συμπυκνωμένα 
προϊόντα. Είναι μικρότερα σε μέγεθος αλλά περισσότερο αποτελεσματικά. 

 

 

 

4. Ξεκινάτε για πικ-νίκ; Δοκιμάστε να μην χρησιμοποιήσετε πλαστικά!  

Πικνίκ στην παραλία ή στην εξοχή; Δοκιμάστε να μη χρησιμοποιήσετε πλαστικό. Ετοιμάστε σπιτικό φαγητό, 
αγοράστε πίτες, ελιές σε γυάλινες συσκευασίες, ελληνικά φιστίκια ή ξερά φρούτα που πωλούνται χύμα, τοπικά 
φρούτα και λαχανικά που θα πάρετε σε χάρτινες σακούλες που διατίθενται. Πάρτε νερό στο παγούρι σας. 

 

5. Επιλέξτε προϊόντα με περιβαλλοντική σήμανση 

Οι περιβαλλοντικές σημάνσεις και λογότυπα εγγυώνται τόσο την ποιότητα ενός προϊόντος όσο και τα 
περιβαλλοντικά και υγιεινά χαρακτηριστικά του. Επικυρώνουν την ποιότητα του προϊόντος και μερικές φορές 
συνυπολογίζουν την διάρκεια ζωής του. Κάθε χρόνο, νέες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών προστίθενται στον 
κατάλογο. (Δείτε: EU Ecolabel Product Catalogue: http://ec.europa.eu/ecat/) 

 

6. Μειώστε τα απορρίμματά σας κατά την διάρκεια του ταξιδιού 
 
Σήμερα, οι Ευρωπαίοι παράγουν κατά μέσο όρο 500 κιλά οικιακών απορριμμάτων ανά κάτοικο σε ένα έτος 
που ισοδυναμεί με 10 κιλά απορριμμάτων σε μία εβδομάδα. Μερικές χρήσιμες ιδέες μπορούν να 
βοηθήσουν την μείωση αυτών των μεγεθών και κατά την διάρκεια των διακοπών: 

- Περιορίστε τα τροφικά απορρίμματα και μην αγοράζετε φρέσκα τρόφιμα που δεν θα καταναλώσετε 
κατά την παραμονή σας 

- Επιλέξτε τρόφιμα με ελαφριά συσκευασία ή με συσκευασία που θα μπορέσετε να 
επαναχρησιμοποιήσετε κατά την παραμονή σας (τσάντες για άλλες αγορές, κλπ.) 

- Προτιμήστε την τοπική αγορά και τα τοπικά προϊόντα τα οποία συχνά χρησιμοποιούν λιγότερη 
συσκευασία από ό,τι τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα 

 

http://ec.europa.eu/ecat/
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Συνεισφέρετε στην διαλογή και  ανακύκλωση των 
απορριμμάτων  

Οι δίοδοι ανάκτησης και οι τρόποι διαλογής δεν είναι παρόμοιοι σε κάθε περιοχή και κάθε χώρα. Για τους 
επισκέπτες και τους νεοεισερχόμενους σε μία περιοχή, μπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζουν πώς να 
συμπεριφερθούν για να συνεισφέρουν επαρκώς στις προσπάθειες ανακύκλωσης. 

Εδώ παρουσιάζονται μερικές αρχές για την διαλογή και τις πρακτικές που θα σας βοηθήσουν να υιοθετήσετε τις 
κατάλληλες συμπεριφορές. 

 

7. Πληροφορηθείτε για τις οδηγίες διαλογής 

Για να αποφύγετε οποιαδήποτε λάθη, θυμηθείτε να συμβουλευτείτε τα πληροφοριακά λογότυπα στο πίσω 
μέρος της συσκευασίας των προϊόντων 

 

Το λογότυπο Triman 

Το προϊόν ή η συσκευασία πρέπει να κατανεμηθεί από το σπίτι ή 
να εναποτεθεί σε συγκεκριμένο σημείο διαλογής για ανακύκλωση.   

 

Ο διαγραμμένος κάδος 

Το προϊόν συλλέγεται χωριστά. Μπορεί να επιστραφεί στο 
κατάστημα ή στο κέντρο συγκομιδής απορριμμάτων και όχι να 
πεταχτεί με τα κοινά απορρίμματα. 

 

 

Ο κύκλος Möbius 

Προϊόντα ή συσκευασίες με τον άδειο κύκλο Möbius είναι 
ανακυκλώσιμα! Όταν μέσα στο σχήμα αναφέρεται ένας αριθμός, 
υποδεικνύει το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού που 
βρίσκεται στο προϊόν. Στο παράδειγμα, το προϊόν ή η συσκευασία 
περιέχει 65% ανακυκλωμένων υλικών αλλά δεν είναι απαραίτητα 
ανακυκλώσιμο. 
 

 

Η πράσινη βούλα Green Dot 

Σημειώστε πως η Green Dot δεν σηματοδοτεί πως το προϊόν είναι 
ανακυκλώσιμο. Εμφανίζεται στο 95% των συσκευασιών και απλά 
βεβαιώνει πως η εταιρεία υποστηρίζει οικονομικά το εθνικό 
πρόγραμμα ανάκτησης συσκευασιών κατ’ οίκον. 
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Σήμερα, μόνο μπουκάλια και φιάλες σε PET ή PE-HD 
ανακυκλώνονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Μπουκάλια για τροφικά προϊόντα (ποτά, έλαια), είδη υγιεινής 
(απορρυπαντικά πιάτων, καθαριστικά) ή προϊόντα φροντίδας 
(σαμπουάν, αφρόλουτρα).  

 

 
8. Μην ανακυκλώνετε πολύ μικρά απορρίμματα 

Τα πολύ μικρά απορρίμματα θα διαφύγουν από τα αυτοματοποιημένα συστήματα των ιμάντων διαλογής και θα 
περιπλέξουν την δουλειά των χειριστών. Αντικείμενα με διάμετρο μικρότερη από 8 εκατοστά – γενικά- δεν 
φτάνουν στο τέλος της διαδικασίας διαλογής. 

 

9. Βρώμικες συσκευασίες δεν ανακυκλώνονται 

Ναι, δυστυχώς, χαρτόνια που έχουν πάνω τους πλαστικές ταινίας, ή μισογεμάτα τενεκεδάκια δεν αξιοποιούνται 
στα κέντρα διαλογής. Οι γρήγορες ταχύτητες των ιμάντων διαλογής δεν επιτρέπουν στους διαλογείς να τα 
διαχειριστούν. Από την άλλη το πλύσιμο των συσκευασιών δεν είναι απαραίτητο, καθώς να υπολείμματα 
τροφών αποσυντίθενται φυσικά. Μην υπερβάλλετε είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο! 

 

10. Βοηθήστε την διαλογή των απορριφθέντων συσκευασιών 

Αποφύγετε να τοποθετήσετε ατομικές συσκευασίες στην μεγαλύτερη 
συσκευασία τους ή να αφήνετε ένα τενεκεδάκι μέσα σε μία πλαστική 
σακούλα. Όταν καταλήξουν στο κέντρο διαλογής, χωρίζονται ανά 
κατηγορία ή υλικό. Διατηρήστε τα διαφορετικά υλικά χωριστά, θα 
βοηθήσετε την διαδικασία  της διαλογής! 
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ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ  

Εξοικονόμηση νερού  

 
 

1. Κάντε οικονομία στο νερό! 
 
Μπορείτε να καλύπτετε τις ανάγκες σας σε νερό και να αποτρέπετε την άσκοπη κατανάλωση από τις ανοιχτές 
βρύσες. Προσπαθήστε να έχετε την βρύση κλειστή όταν σαπουνίζετε τα χέρια σας ή πλένετε τα δόντια σας. 
Μπορείτε να εξοικονομήσετε 1 με 2 λίτρα νερού με κάθε πλύσιμο όταν κλείνετε την βρύση καθώς τρίβετε τα 
χέρια σας. Επίσης, μπορείτε να πλένετε τα δόντια σας  χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι αντί να ανοίγετε την βρύση! 

Η επιβίωση των ζωντανών οργανισμών στην Γη και η οικονομική ευημερία κάθε κοινότητας βασίζεται στο 
νερό. Η ποσότητα του διαθέσιμου πόσιμου νερού είναι σταθερή και πολύ περιορισμένη (μόνο το 1% των 
συνολικών υδάτων της Γης). Η ανάγκη για νερό, η διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων και η βιώσιμη και 
υπεύθυνη διαχείριση των υδάτων αποτελεί μείζον θέμα για τον παγκόσμιο πληθυσμό.  
 

Η κατανάλωση νερού από τα ξενοδοχεία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την οικιακή κατανάλωση εξαιτίας 
των διαφορετικών δραστηριοτήτων, όπως η άρδευση των κήπων, το καθάρισμα των δωματίων, τα  πλυντήρια 
αλλά και επειδή οι τουρίστες τείνουν να καταναλώνουν περισσότερο νερό κατά την διαμονή τους σε 
ξενοδοχεία από ότι στην κατοικία τους (WWF, 2004). Κατά την διάρκεια των διακοπών, όπως και στο σπίτι, ο 
καθένας μας  μπορεί να συνεισφέρει σε μία πιο λογική χρήση του νερού και στην αποφυγή της άσκοπης 
κατανάλωσης. 
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2. Τον νου σας στις βρύσες που στάζουν! 
 
Ως επισκέπτης μπορείτε να συνεισφέρετε σημαντικά στην 
εξοικονόμηση νερού αναφέροντας τυχόν διαρροές στον 
ιδιοκτήτη του καταλύματος. Ακόμα και μία μικρή διαρροή 
μπορεί να προκαλέσει απώλεια 200 λίτρων, ή και 
περισσότερο, την ημέρα. 
Για να εξοικονομήσετε νερό κατά την διαμονή σας σε 
οποιοδήποτε κατάλυμα, μπορείτε να βεβαιώνεστε ότι είναι 
καλά κλειστές οι βρύσες ώστε να μην στάζουν, καθώς και οι 
μικρές σταγόνες  προσθέτουν στην σπατάλη. 
 
 

3. Μην χρησιμοποιείτε τις τουαλέτες σαν σταχτοδοχεία ή κάδους απορριμμάτων  
 
Κάθε τσιγάρο ή μικρό σκουπίδι που πετάτε στην τουαλέτα δαπανά 19 έως 26 λίτρα νερού. Επομένως, όσο 
λιγότερο χρησιμοποιείτε το καζανάκι τόσο περισσότερο νερό εξοικονομείτε.  

4. Ενημερωθείτε για την παροχή νερού στο πλαίσιο της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
 
Παρατηρήστε προσεκτικά την τοπιογραφία στον προορισμό που επιλέξατε για τις διακοπές σας. Το πολιτιστικό 
τοπίο οποιαδήποτε περιοχής αποκαλύπτει πολλές πληροφορίες σχετικά με τον πολιτισμό των κατοίκων της. Ο 
τρόπος με τον οποίο έχουν οικοδομηθεί τα κτήρια, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η χλωρίδα στο περιβάλλον, 
αποκαλύπτουν πληροφορίες για το πώς οι άνθρωποι προμηθεύονται το νερό και αν όλοι οι οργανισμοί 
υποφέρουν από λειψυδρία. Προσπαθήστε να βγάλετε συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις σας. Αναζητήστε 
πληροφορίες στο διαδίκτυο για να επιβεβαιώσετε τα συμπεράσματά σας. 
 

 

5. Επισκεφθείτε τοπικούς, παραδοσιακούς πόρους 
παροχής νερού 

 
Η ιστορία της υδροδότησης μιας περιοχής αναδεικνύεται 
μέσα από τα ιστορικά μνημεία της (πηγάδια, υδραγωγεία, 
αρδευτικά δίκτυα). Παραδοσιακές κατοικίες ή οικισμοί σε 
απομονωμένες περιοχές διαθέτουν δεξαμενές και 
ταμιευτήρες όμβριων υδάτων, γεγονός που επηρεάζει την 
εμφάνιση των κατοικιών, των αυλών και των οικισμών. 
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6. Μιλήστε με τους κατοίκους, πληροφορηθείτε για τις τιμές του νερού, την πιθανή ανάγκη για 
εξοικονόμηση, τρόπους εξοικονόμησης, κλπ. 

 
Σε μερικά Ελληνικά νησιά, η κατανάλωση νερού περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους και η κατάχρηση του 
πόσιμου νερού δημιουργεί πρόβλημα στην ποιότητά του. 
Γνωρίζοντας το ιστορικό και φυσικό πλαίσιο της τοπικής άρδευσης, συμπληρώνετε τις  γνώσεις σας  για τα 
σύγχρονα προβλήματά της. Θα γνωρίσετε έτσι τον προορισμό καλύτερα και θα συνδεθείτε με τους κατοίκους. 

 Αποφύγετε την μόλυνση των υδάτων  

 
 
Το νερό που καταναλώνουμε προέρχεται από τις ανώτερες  περιοχές και ρέει προς τις κατώτερες. Το νερό 
μπορεί να μολυνθεί από στερεά αντικείμενα τα οποία μπορεί να βρεθούν στις  πηγές και να επηρεάσουν 
ολόκληρο το οικοσύστημα. Μπορεί επίσης να μολυνθεί από κάθε είδους  χημικά, βλάπτοντας το οικοσύστημα 
και έτσι την ανθρώπινη υγεία. 
 

7. Συνεισφέρετε στην μείωση της μόλυνσης του πόσιμου νερού από στερεά απορρίμματα (π.χ. 
χρησιμοποιήστε συσκευασίες διαρκείας) 
 

Θα ελαττώσετε τα απορρίμματα, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας νερό της βρύσης μέσα σε συσκευασία 
διαρκείας, μία γυάλινη φιάλη ή θερμό, αντί για εμφιαλωμένο νερό μιας  χρήσης.  
(δείτε επίσης “Απορρίμματα”).  

8. Διατηρείτε το νερό καθαρό 
 

Ένα μεγάλο βήμα για να αναλάβετε το δικό σας μερίδιο στην ελάττωση της  μόλυνσης των υδάτων όταν 
ταξιδεύετε, είναι να χρησιμοποιείτε την μικρότερη δυνατή ποσότητα σαπουνιού όταν πλένετε τα χέρια ή κάνετε 
μπάνιο. 
Η απόρριψη φαρμακευτικών προϊόντων στην τουαλέτα μολύνει τα νερά: μην πετάτε ποτέ χάπια, σιρόπια, ή 
φαρμακευτικές σκόνες, στην τουαλέτα του ξενοδοχείου ή του ξενώνα. Τα φάρμακα που πετιούνται στην λεκάνη 
της τουαλέτας είναι δυνατόν να μολύνουν τις λίμνες και τα ποτάμια. 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

Επιδεικνύοντας περιβαλλοντική υπευθυνότητα πίσω από το 
τιμόνι!  

 

 

1. Οδηγείτε χαλαρά! 

Γιατί να μην επωφεληθείτε κατά την οδήγηση στις διακοπές σας  για να δοκιμάσετε και να υιοθετήσετε κάποιες 
οδικές συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον; Δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να μειώσετε το αποτύπωμα 
του άνθρακα, αλλά και για να προστατέψετε το πορτοφόλι σας. 

Οδηγείτε σε μία σταθερή ταχύτητα, προβλέποντας τις κινήσεις των άλλων οδηγών και την τροχιά του δρόμου. 
Η νευρική οδήγηση οδηγεί στην υπερκατανάλωση καυσίμων εξαιτίας της άσκοπης επιτάχυνσης και 
επιβράδυνσης. Η αύξηση της ταχύτητάς σας κατά 10 χλμ/ω σε ένα μεγάλο ταξίδι, από τα 80 χλμ/ω στα 90 
χλμ/ω, ισοδυναμεί με αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 12,5% και ανάλογη αύξηση της 
κατανάλωσης. 

Η απόδοση ενός κρύου κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι μειωμένη. Θυμηθείτε να δώσετε χρόνο στον 
κινητήρα να ζεσταθεί ομαλά όταν ξεκινάτε. 

Οι επιλογές μας στον τρόπο που μετακινούμαστε έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον και, γενικότερα, 
στην ανάπτυξη των περιοχών μας. Οι νέοι τρόποι μετακίνησης μας κατευθύνουν στην ανακάλυψη “νέων 
οριζόντων” μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες και, άρα, στην επιλογή αεροπορικών εταιρειών και ταχύπλοων 
οχηματαγωγών που προκαλούν μεγάλες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Είναι πάντα εφικτό να επιλέγουμε τον τοπικό τουρισμό για τις διακοπές μας ή να αποφεύγουμε τα αεροπλάνα 
για μικρές αποστάσεις που μπορούν να καλυφθούν από λεωφορείο ή τραίνο και, όταν φτάνουμε στον 
προορισμό, μπορούμε να σκεφτούμε εναλλακτικά μέσα, αντί για το αυτοκίνητο, για να μειώσουμε τις 
επιπτώσεις και να βιώσουμε νέες εμπειρίες μετακίνησης καθώς και να εφαρμόσουμε οικολογικές συνήθειες 
όταν οδηγούμε αυτοκίνητο! 
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 Όταν σταματάτε, θυμηθείτε να σβήνετε τον κινητήρα αν πρόκειται να μείνετε ακινητοποιημένοι για 
περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μερικά οχήματα είναι εξοπλισμένα με συστήματα “Start & Stop” για να 
μειώνεται η κατανάλωση όταν η στάση διαρκεί περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. 

 

2. Περιορίστε την χρήση του κλιματισμού 

Σε ένα μακρύ ταξίδι στην μέση του καλοκαιριού, η ύπαρξη του κλιματιστικού στο αυτοκίνητο χαίρει πάντα 
εκτίμησης. Η χρήση του κλιματιστικού μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση κατά 5% σε ένα μεγάλο ταξίδι, και 
κατά 20% στην πόλη. Εδώ παρουσιάζονται μερικές ιδέες για την αποφυγή της υπερκατανάλωσης: 

● Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για να μειώσετε την θερμοκρασία περισσότερο από 5°C σε σχέση 
με την εξωτερική θερμοκρασία.  

● Σβήστε τον κλιματισμό πριν βγείτε από το όχημα ώστε να μην τεθεί αυτόματα σε λειτουργία όταν θα 
ξεκινήσετε ξανά. 

● Μην ανοίγετε τα παράθυρα όταν ο κλιματισμός είναι σε λειτουργία.  
 

 

 

3. Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών 

Η χαμηλή πίεση στα ελαστικά αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου για την ίδια απόσταση. Προκειμένου να 
μειώσετε την φθορά και να αυξήσετε την πρόσφυση και τα κρατήματα, θα πρέπει να επιλέξετε τον κατάλληλο 
τύπο ελαστικών σύμφωνα με την εποχή. Να θυμάστε να ελέγχετε τους δείκτες φθοράς των ελαστικών σας. 
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Επιλέξτε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης  

 

4. Στραφείτε στο car-sharing («μοίρασμα» αυτοκινήτου) και στο carpooling (συνεπιβατισμός) 

Η αρχή του car-sharing είναι απλή: μπορείτε να ενοικιάσετε ένα όχημα για τον χρόνο που το χρειάζεστε από 
μία εταιρεία, έναν δημόσιο φορέα, ή έναν οργανισμό. Θα πρέπει πρώτα να πληροφορηθείτε για τον τρόπο με 
τον οποίο το car-sharing είναι οργανωμένο στην τοποθεσία  που επισκέπτεστε (μέσω εφαρμογής, self-service, 
κλπ.). 
Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι πως δεν είναι αναγκαίο να νοικιάσετε δικό σας όχημα αυξάνοντας τον 
αριθμό οχημάτων στον δρόμο. 
 
Carpooling σημαίνει συνεπιβατισμός, δηλαδή να μοιράζεστε μία διαδρομή με άλλους ανθρώπους, είτε ως 
οδηγός είτε ως επιβάτης, χωρίς χρέωση ή μοιράζοντας τα έξοδα: μπορείτε να οργανώσετε ένα ταξίδι εκ των 
προτέρων ή σε πραγματικό χρόνο μέσω κάποιας πλατφόρμας ανταλλαγής και κρατήσεων.  
 

 
 

 

5. Δώστε προτεραιότητα στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας 

Αναζητήστε δυνατότητες δημόσιων μεταφορών από νησί σε νησί ή από χωριό σε χωριό. Είναι εύκολο στην 
Αθήνα (μετρό, λεωφορεία και τραμ) και υπάρχει ένα καλό δίκτυο λεωφορείων προς τις μεγάλες  πόλεις. Αλλά 
η χρήση δημόσιων συγκοινωνιών μπορεί να απαιτεί επιπλέον προσπάθειες στα νησιά ή σε απομακρυσμένες 
περιοχές. Υπάρχουν πρόσθετα δρομολόγια κατά το Καλοκαίρι και θα πρέπει να ρωτήσετε τους κατοίκους για 
να πληροφορηθείτε τα δρομολόγια και τις διαδρομές! 

6. Δοκιμάστε τα “ελαφρά μέσα” και νοικιάστε ένα ποδήλατο! 

Αυτός είναι ένας ιδανικός τρόπος για να ανακαλύψετε ένα μέρος με αργούς ρυθμούς και πλήρη ελευθερία, 
προσαρμοσμένος στην διάθεση των διακοπών! 

Υπάρχει μεγάλη κλίση ή δεν είστε αρκετά γυμνασμένοι; Βεβαιωθείτε πως νοικιάζετε ένα ποδήλατο που 
ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Υπάρχουν διαθέσιμοι διάφοροι τύποι ποδηλάτων, ανάλογα με τις 
διαδρομές που θα κάνετε: mountain bikes, περιηγητικά ποδήλατα, ηλεκτρικά, κλπ. 
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Προσπαθήστε να βρείτε τους καλύτερους δρόμους για ασφαλή και ωραία περιήγηση. Για παράδειγμα: 

Για μεγάλες αποστάσεις: EuroVelo https://en.eurovelo.com/greece  

Για μικρές αποστάσεις: Bike maps https://www.bikemap.net/en/l/390903/ ή Map my ride 
https://www.mapmyride.com/gr/  

Στην Αθήνα  https://www.thisisathens.org/activities/sports-outdoors/biking-cycling  

 

 

https://en.eurovelo.com/greece
https://www.bikemap.net/en/l/390903/
https://www.mapmyride.com/gr/
https://www.thisisathens.org/activities/sports-outdoors/biking-cycling
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ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  

 

1. Δοκιμάστε τον γαστρονομικό τουρισμό! 
 

Πειραματιστείτε με τον εναλλακτικό τουρισμό όπως τον αγροτουρισμό και τον επαρχιακό τουρισμό και 

παράλληλα ανακαλύψτε την τοπική κουζίνα και γαστρονομία. Θα δοκιμάσετε τοπικά πιάτα και θα ανακαλύψετε 

παραδοσιακές γεύσεις και υλικά. Δεν είναι μόνο ο τρόπος να ζήσετε σαν ντόπιοι αλλά και ο τρόπος για να 

κατανοήσετε ένα μέρος της τοπικής οικονομίας, την τοπογραφία και τον τρόπο ζωής. 

 

2. Κάντε καλύτερες αγορές: τοπικά και χύμα 
 
Επιλέξτε τοπικά και φρέσκα προϊόντα, καθώς αποφεύγετε την κακή διατροφή που σερβίρουν οι συσκευασίες 

έτοιμων γευμάτων και μίας χρήσης. Δεν είναι πάντα εύκολο να αγοράζετε χύμα προϊόντα όταν ταξιδεύετε, αλλά 

υιοθετήστε συνήθειες φιλικές προς το περιβάλλον, καταναλώνοντας φρέσκα τρόφιμα με λιγότερη συσκευασία. 

Θα βοηθήσετε τόσο την μείωση των τροφικών απορριμμάτων όσο και των πλαστικών και χάρτινων. 

Ρίξτε μια ματιά στο “Whole food vs processed food” 
https://www.youtube.com/watch?v=DMouQ0OFHfQ&feature=youtu.be 

 

 
 

Ως  μέρος της τοπικής ταυτότητας και ιστορίας, η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην τουριστική εμπειρία 
μας. Η δοκιμή τροφίμων και ποτών αποτελεί μέρος των ανακαλύψεών μας. Η επιλογή τοπικών τροφίμων 
γίνεται ένας τρόπος να ανακαλύψουμε ξανά, όχι μόνο τις σπεσιαλιτέ και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, αλλά 
και ένα μέρος της κουλτούρας του τοπικού πληθυσμού. 

Είναι ακόμα ένας τρόπος να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία, από τον παραγωγό μέχρι τον πωλητή, από τον 
αγρότη μέχρι τον εστιάτορα, και να συνεισφέρουμε στην προστασία της βιοποικιλότητας, μέσα από την 
διατήρηση τοπικών καρπών και λαχανικών. 

Επιπρόσθετα, όπως έχει γίνει φανερό από την Κρητική δίαιτα, η Ελλάδα αποτελεί ένα ιδανικό μέρος για να 
βελτιώσετε την δίαιτά σας, επιλέγοντας υγιεινές σαλάτες και διάφορα νόστιμα, τοπικά πιάτα! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DMouQ0OFHfQ&feature=youtu.be
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3. Αναζητήστε τοπικά, βιολογικά προϊόντα 
 
Αναζητώντας τοπικά βιολογικά προϊόντα, θα δοκιμάσετε υγιεινά προϊόντα και θα υποστηρίξετε αγρότες που 
επιλέγουν να παράγουν με πιο οικολογικούς τρόπους και διατηρούν την βιοποικιλότητα. Ενημερωθείτε για τα 
επίσημα βιολογικά πιστοποιητικά- αν δεν υπάρχει πιστοποιημένος αγρότης στην περιοχή- αναζητήστε αγρότες 
που ασκούν καλές πρακτικές. 
 

 
 
4. Αποφύγετε να σπαταλάτε τρόφιμα 
 
Για να αποφύγετε την σπατάλη τροφίμων, προτιμήστε καλύτερα ένα γεύμα παρά ένα δωρεάν μπουφέ. Κανείς δεν 

θα εκπλαγεί αν ζητήσετε μία συσκευασία για να πάρετε μαζί σας ένα γεύμα που δεν ολοκληρώσατε.  

Εάν μπορείτε να μαγειρέψετε στον κατάλυμά σας, προσπαθήστε να μην αγοράζετε πολύ μεγάλες ποσότητες 

τροφίμων τα οποία θα πετάξετε κατά την αναχώρησή σας. 
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ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

 

Βελτιώνοντας τις  γνώσεις και την κατανόηση της τοπικής 
κληρονομιάς  

 
1. Ενημερωθείτε για την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του προορισμού σας πριν φύγετε από το σπίτι  
 
Μία καλύτερη εικόνα της περιοχής που σκοπεύετε να επισκεφθείτε μπορεί εύκολα να αποκτηθεί μέσα από το 
διαδίκτυο, από οδηγούς, κλπ. Θα σας βοηθήσει να σεβαστείτε και να κατανοήσετε καλύτερα το τοπικό 
περιβάλλον ώστε να μπορέσετε να διαδράσετε με την τοπική κοινωνία. Επιπλέον θα εξοικονομήσετε χρόνο 
γνωρίζοντας  από πριν τις τοποθεσίες  που θα επισκεφθείτε (περιοχές στην πόλη, προστατευόμενες φυσικές 
περιοχές, εθνικά πάρκα, κλπ.). 
 

 

photo credit: in2life.gr 

 
● Αντλήστε πληροφορίες από τοπικούς ιστότοπους (συχνά είναι στα Αγγλικά), από ιστότοπους 

ξενοδοχείων, αλλά και από blogs  ταξιδιωτών από την χώρα σας 
● Ενημερωθείτε για ιδιαίτερες  περιβαλλοντικές ανησυχίες στις  περιοχές που θα επισκεφθείτε  
● Αν είναι δυνατόν, προγραμματίστε το ταξίδι σας εκτός τουριστικής  περιόδου, ώστε να συνεισφέρετε 

στην μείωση στην πίεση των φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, κλπ.)  
 

Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μιας τοποθεσίας είναι κάτι περισσότερο από έναν παράγοντα 
ελκυστικότητας μιας τοποθεσίας. Αποτελεί την ταυτότητα του μέρους και της κοινότητας. 
Διαμορφώνει την ιδιαιτερότητα του προορισμού και ταυτόχρονα, συνδέει τους επισκέπτες με το 
μέρος και συνεισφέρει στην διαπολιτισμική ανταλλαγή και την κατανόηση. 

Εδώ παρουσιάζονται μερικές ιδέες για να απολαύσετε καλύτερα, με μεγαλύτερη προσοχή και 
σεβασμό, τον πλούτο των περιοχών που θα επισκεφθείτε. 
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2. Ρωτήστε τους ντόπιους για την πολιτιστική κληρονομιά 
 
Οι ντόπιοι γνωρίζουν πάντα καλύτερα από τους τουριστικούς οδηγούς  για τους κρυμμένους  θησαυρούς στην 
περιοχή που επισκέπτεστε και μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες για τυχόν δραστηριότητες, την Ιστορία, 
τα έθιμα, ή την κουζίνα τις οποίες δεν θα μπορούσε να σας παρέχει ένας οδηγός.  
 

 
 

● Ρωτήστε τις τοπικές αρχές και τους δημόσιους οργανισμούς για πληροφορίες (Τουριστικά γραφεία, 
Διευθύνσεις πάρκων, δημοτικές αρχές, κλπ.) 

● Πληροφορηθείτε για τοπικές εκδηλώσεις όπως φεστιβάλ, εκθέσεις, παραδοσιακά δρώμενα, κλπ.  
● Αναζητήστε ηλικιωμένους για να συζητήσετε μαζί τους  
 

3. Πληροφορηθείτε για τα τοπικά οικοσυστήματα και τα επαπειλούμενα είδη 
 
Όταν κατέχετε περισσότερες πληροφορίες για τα τοπικά οικοσυστήματα και τα είδη, μπορείτε να σεβαστείτε 
την περιοχή με ευκολία και να την απολαύσετε με περισσότερη περιέργεια και ενδιαφέρον.  

 
● Πριν επισκεφθείτε μία τοποθεσία, πληροφορηθείτε για τις προστατευόμενες φυσικές, τοπικές  

περιοχές (πάρκα, προστατευόμενες περιοχές, Natura 2000 κλπ.) 
● Ενημερωθείτε και σεβαστείτε τους  περιβαλλοντικούς κανονισμούς.  
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Προστατέψτε καλύτερα την Φυσική και  Πολιτιστική 
Κληρονομιά   

 
4. Προτιμήστε καταλύματα που ενδιαφέρονται για τον βιώσιμο και οικολογικό τουρισμό 

Τα ξενοδοχεία που λειτουργούν με αρχές βιωσιμότητας είναι συνήθως σχεδιασμένα με σεβασμό στο 
περιβάλλον και την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Σε πολλές περιοχές, εφαρμόζουν στις εγκαταστάσεις τους 
αποδοτικά συστήματα φωτισμού, εγκαταστάσεις άρδευσης χαμηλής πίεσης και, μερικές φορές, προσπαθούν 
να παράγουν την δική τους ενέργεια. 

● Επιλέξτε καταλύματα και τοπικές υπηρεσίες που ενδιαφέρονται για τις αρχές της βιωσιμότητας 
● Επιλέξτε καταλύματα που χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και διαφυλάσσουν το 

τοπίο (οικολογικά και πράσινα ξενοδοχεία), ή, όποτε έχετε την δυνατότητα, καταναλώνετε φυσικά 
και βιολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας (βιολογικά ξενοδοχεία) 

● Αναζητήστε τα πράσινα πιστοποιητικά και τις περιβαλλοντικές σημάνσεις: ανακαλύψτε τα εθνικά 
συστήματα σήμανσης στο http://www.greentourism.eu/en/GreenLabel/IndexPublic 

 

5. Υποστηρίξτε τους τοπικούς αγρότες και παραγωγούς 

Υποστηρίζοντας τους τοπικούς αγρότες και άλλους τοπικούς παραγωγούς (οδηγούς, υπαίθριες 
δραστηριότητες, κλπ.) σημαίνει πως η τροφή που καταναλώνετε καλλιεργείται στην περιοχή σας, τα προϊόντα 
που αγοράζετε προέρχονται από μία μακρά παράδοση και από συγκεκριμένες τεχνογνωσίες, και πως τα 
χρήματα που καταναλώνετε για αυτά ωφελούν την τοπική κοινωνία. Όταν η τροφή παράγεται, επεξεργάζεται, 
διανέμεται και πωλείται στην ίδια περιοχή, περισσότερα χρήματα παραμένουν στην τοπική οικονομία. 
Ελαχιστοποιώντας τον αριθμό μεσαζόντων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
των χρημάτων που ξοδεύεται από τους καταναλωτές σε τοπικά προϊόντα πηγαίνει στους ντόπιους αγρότες. 

● Επιλέξτε τοπικά προϊόντα και τοπικές αγορές όταν αγοράζετε τρόφιμα και ενημερωθείτε για τους 
τοπικούς παραγωγούς 

● Αναζητήστε ενθύμια τοπικής χειροτεχνίας από τοπικούς παραγωγούς για να πάρετε σπίτι σας 
 

6. Επιλέξτε υπαίθριες δραστηριότητες που σέβονται την τοπική κληρονομιά και προστατεύουν την 
βιοποικιλότητα 

Η αναψυχή στην ύπαιθρο και ο τουρισμός που περιστρέφεται γύρω από την φύση αποτελούν ωραίους 
τρόπους για να ανακαλύψετε την φυσική ομορφιά μιας περιοχής. Είναι καλό να έχετε κατά νου λίγους 
κανόνες απαραίτητους για να παρατηρείτε και να απολαμβάνετε την φύση χωρίς να την ενοχλείτε:  

 

http://www.greentourism.eu/en/GreenLabel/IndexPublic
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● Παρατηρείτε την άγρια ζωή από κάποια απόσταση και παραμείνετε εντός των χαραγμένων 
μονοπατιών όταν πεζοπορείτε. 

● Μην ταΐζετε ποτέ άγρια ζώα, γιατί θα τα εκθέσετε σε προβλήματα υγείας ή θα τα εκθέσετε στους 
θηρευτές τους. 

● Περιορίζετε τα οικόσιτα, εάν τα έχετε μαζί σας. 
● Αποφύγετε να  παρατηρείτε την άγρια ζωή κατά την περίοδο ζευγαρώματος και φωλιάσματος. 
● Μην αφήνετε απορρίμματα οπουδήποτε στην φύση αλλά χρησιμοποιήστε τους ειδικούς κάδους – 

εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι κάδοι μπορείτε πάντα να τα μεταφέρετε εκτός του φυσικού 
περιβάλλοντος και να τα απορρίψετε όπως πρέπει. 

● Σεβαστείτε τις  προστατευόμενες περιοχές και τα πάρκα και αποφύγετε τα πικ-νικ, τα μπάρμπεκιου 
και τις φωτιές, εκτός αν επιτρέπονται από τους κανονισμούς 

 

 
Credit: Lubomir Popiordanov 
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