
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Ο Δήμος Ζακύνθου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) σε σχέση με την απόκτηση του διεθνούς 

οικολογικού σήματος ποιότητας «Green Key» για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην τουριστική 

βιομηχανία. 

Δεν είναι τυχαίο που πολλοί λένε ότι η πανδημία της νόσου Covid-19 μπορεί να αποτελεί μια 

ευκαιρία για μία πιο βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει από 

μεγάλους τουριστικούς πράκτορες όπως η Booking.com, η TUI και άλλες, δείχνουν ακριβώς 

αυτό. To 61% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι η πανδημία τους ωθεί σε πιο βιώσιμα ταξίδια στο 

μέλλον και το 73% των ερωτηθέντων θα προτιμούσε να διαλέξει ένα κατάλυμα που ασκούσε 

πρακτικές που μείωναν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 1.  Ήδη από το 2017, ένας στους δέκα 

Ευρωπαίους κλείνει οικοτουριστικές διακοπές 2 ενώ οι δεσμεύσεις των ταξιδιωτών για την μετά 

COVID εποχή, περιλαμβάνουν την επιλογή ενός φιλικού προς το περιβάλλον καταλύματος και 

μάλιστα αυτό έρχεται 3ο στην κατάταξη των προτεραιοτήτων τους 3. Από την άλλη, 1ο στην 

κατάταξη των επιπλέον μέτρων για την βιωσιμότητα στον τουρισμό έρχεται η αναγνωσιμότητα 

των επιχειρήσεων που το οικολογικό τους αποτύπωμα είναι χαμηλό 3 και η ύπαρξη ενός 

οικολογικού σήματος ποιότητας στις online πλατφόρμες ενοικίασης για τέτοιου είδους 

καταλύματα 1. To «Green Key» έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτήν την ανάγκη, προσφέροντας 

την δυνατότητα σε μία επιχείρηση να ξεχωρίσει μέσα από τον ανταγωνισμό της τουριστικής 

βιομηχανίας και παράλληλα να εφαρμόσει πρακτικές που βοηθούν στη ορθολογικότερη 

διαχείριση των φυσικών πόρων, την μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α. Άλλωστε και οι πολιτικές της Ε.Ε. επικεντρώνονται 

σε μια πιο Πράσινη Ευρώπη και αυτό αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες του 

χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2021-2027 για το οποίο η οικολογική πιστοποίηση των 

συμμετεχόντων επιχειρήσεων πιθανόν να αποτελέσει μοριοδοτούμενο κριτήριο.  

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται: Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές 

επαύλεις/βίλες, ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 

Ημερομηνία: Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, ώρα 15:15 μ.μ., Διάρκεια: 1 ώρα  

Συμμετοχή: Αποστολή στο email: vpettabika@1340.syzefxis.gov.gr την επωνυμία και το είδος 

του καταλύματος σας για να παραλάβετε δωρεάν το link σύνδεσης στο σεμινάριο 

Πληροφορίες: Τμ. Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ζακύνθου, κα. Πέττα-Μπίκα 

Βενεράντα, τηλ.26953-60923 
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