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Σν ζρέδην απηό ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν παξόλ δεκνζίεπκα
δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε θαη ε Δπηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
πεξηέρνληαη ζε απηό.
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Σίηινη δηαηάμεωλ
Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ
Δηζαγσγή
Πιαίζην
Καλνληζηηθέο παξαπνκπέο
Όξνη θαη νξηζκνί ελλνηώλ
Αξρέο θαη θεληξηθά ζέκαηα
Γεληθέο απαηηήζεηο
Δηδηθέο απαηηήζεηο
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Τπνδεηγκαηηθή ηεθκεξίσζε
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ρεηηθέο πεγέο
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πληνκνγξαθίεο όξσλ
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Δπηζεώξεζε EUAB - Έθζεζε SWOT

Γηάηαμε 0 - Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ
Πεξηγξαθή ηωλ πεξηερνκέλωλ ζηηο δηαηάμεηο
Δπξεηήξην θαη πεξηγξαθή δηαηάμεσλ
Πεξηγξάθεη ηηο πεγέο EUAN
Πεξηγξάθεη ην ζέκα θαη πεξηερόκελν ηνπ EUAN
Πεξηέρεη εδάθηα θαη πξόλνηεο από άιια πξόηππα
Δληνπίδεη θαη παξαζέηεη ηνλ νξηζκό θεληξηθώλ νξηζκώλ ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο γηα ην EUAN
Δηζαγάγεη αμίεο θαη εμεγεί ηα θεληξηθά ζέκαηα ηνπ EUAN
Γεληθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ EUAN
Κξηηήξηα επηβεβαίσζεο ζπκβαηόηεηαο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ EUAN
Παξαδείγκαηα ππνδεηγκαηηθήο ηεθκεξίσζεο πνπ επηβεβαηώλνπλ ηε ζπκβαηόηεηα ηεο επηρείξεζεο κε
ην EUAN
Παξνπζηάδεη έλα κε δηεμνδηθό θαηάινγν εζεινληηθώλ πξσηνβνπιηώλ θαη ηεθκεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην EUAN
Πεξηέρεη ζπληνκνγξαθίεο όξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην EUAN
Δπξεηήξην πξνο ρξήζε ησλ επηζεσξεηώλ σο εξγαιείν εληνπηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ SWOT ηεο
επηρείξεζεο αγξνηνπξηζκνύ γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ζπκβαηόηεηαο κε ην EUAN
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EUAN - Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
Γηάηαμε 1 - Τπόβαζξν θαη Δηζαγωγή
Απηό ην εδάθην πεξηγξάθεη ηηο πεγέο ηνπ EUAB
Σν βηβιηάξην απηό πεξηγξάθεη ηηο αξρέο θαη ηηο αλάγθεο γηα επηβεβαίσζε ηνπ Πξνηύπνπ Δπξσπατθνύ Αγξνηνπξηζκνύ (EUAN). Σν πξόηππν αλαπηύρζεθε από ηνπο
εηαίξνπο ηνπ ζρεδίνπ "AgroTourNet Quality" κε ελίζρπζε ε από ην Πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε, Λενλάξδν ληα Βίληζη, Μεηαθνξά Καηλνηνκίαο κε αξηζκό
αλαθνξάο 2009-1-GR1-LEO 05-01857. Οη εηαίξνη θαη ην πλεύκα ηνπ ζρεδίνπ παξνπζηάδνληαη ζην ηζηνρώξν www.atnq.eu
Η ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο δηαθξηηνύ Πξνηύπνπ Δπξσπατθνύ Αγξνηνπξηζκνύ πξνέθπςε θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ζρεδίνπ «AgroTourNet". Σν έξγν εληόπηζε βέιηηζηεο
πξαθηηθέο αγξνηνπξηζκνύ κέζσ ηεο κειέηεο ππνδεηγκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο ελζσκάησζε ζε ινγηζκηθό ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαζώο θαη ζε βίληεν
πξνώζεζεο Αγξνηνπξηζκνύ πνπ αλέπηπμε επί ηνύηνπ.
Η εμέιημε ηνπ έξγνπ AgroTourNet απνθάιπςε ηελ ύπαξμε αξθεηώλ πξνηύπσλ πνηόηεηαο πνπ αλαπηύρζεθαλ από πεξηθεξεηαθά δίθηπα θαη ελώζεηο αγξνηνπξηζκνύ κε
ζηόρν ηελ πξνζηαζία, ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνύ πξντόληνο.
Η αλάγθε γηα έλα θνηλό επξσπατθό πξόηππν αγξνηνπξηζκνύ ηαπηόρξνλα εληνπίδεηαη ζηνπο παξαθάησ νδεγίεο ηεο ΔΔ θαζώο θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ
Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ: (1) Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπ επξσπατθνύ ηνπξηζκνύ (2002 / C 135/01): "Ο ηνπξηζκόο πξέπεη λα
ιακβάλεη ππόςε ηα ζπκθέξνληα ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο βησζηκόηεηαο θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ θπζηθώλ, πνιηηηζηηθώλ θαη
νηθνινγηθώλ πόξσλ". (2) πκπεξάζκαηα ζεκηλαξίνπ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ ζην Βειηγξάδη (Ινύληνο 2002): «Τπήξμε ζπλαίλεζε ζην όηη ε θαηάξηηζε
θαη ε εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ αγξνηηθό ηνπξηζκό ... (i) Δθπαίδεπζε γηα ηνπο παξόρνπο ή επηρεηξήζεηο, αγξνηηθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο (θξνληίδα
πειάηε, γισζζηθέο δεμηόηεηεο, πξόηππα πνηόηεηαο, θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ησλ εηαίξσλ, γλώζε ηνπ πξντόληνο, βαζηθέο αξρέο εκπνξίαο, δηαδίθηπν) (ii) Καηάξηηζε
ζηειερώλ, (iii) Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ.
Σν ζρέδην LLP LdV TOI project "AgroTourNet-Quality" ζπγθέξαζε ηα καζήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο θαηάξηηζεο "ΑγξνΣνπξΝεη" κε πθηζηάκελεο αξρέο
αεηθνξίαο θαη εκπινύηηζε ην θαηαζηάιαγκα κε επηιεγκέλα πξόηππα πνηόηεηαο θαη εκπνξηθά ζύκθσλα ηα νπνία είραλ αλαπηπρζεί ζηελ Δπξώπε από δίθηπα θαη
ελώζεηο αγξνηνπξηζκνύ κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξόνδν ηνπ επαγγέικαηνο. Οη πεγέο ζπλνςίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β θαησηέξσ.
Σν απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ ζπλέλσζεο ζπληζηά ην ζεκέιην ηνπ λένπ πξνηύπνπ αγξνηνπξηζκνύ - EUAN, πνπ αθνξά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
αγξνηνπξηζηηθήο αεηθνξίαο ζην Δπξσπατθό πεξηβάιινλ ππαίζξνπ, επηδηώθνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο ζηελ αγνξά
αγξνηνπξηζκνύ.
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Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
EUAN - Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
Γηάηαμε 2 - Πιαίζην
Απηό ην εδάθην πεξηγξάθεη ην ζέκα θαη πεξηερόκελν ηνπ EUAN
ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ
Σν Πξόηππν Δπξσπατθνύ Αγξνηνπξηζκνύ EUAN αλαπηύρζεθε από ην ζρέδην AgroTourNet Quality LLP LdV TOI - 2009-1-GR1-LEO 05-0185. Οη εηαίξνη θαη νη
έλλνηεο ηνπ ζρεδίνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζηνρώξν www.atnq.eu
Σν λέν πξόηππν βαζίδεηαη ζε θνηλά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά Δπξσπατθνύ αγξνηνπξηζκνύ ηα νπνία πξνζδηνξίζηεθαλ κέζσ κειέηεο ππνδεηγκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ
θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ζρεδίνπ www.agrotour.net ( LdV CY/06/B/F/PP), θαη έρνπλ εκπινπηηζηεί κε αξρέο αεηθνξίαο θαη εζεινληηθώλ εκπνξηθώλ πξνηύπσλ.
Σν EUAN αλαπηύρηεθε από ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζρεδίνπ www.atnq.eu πάλσ ζηηο αθόινπζεο αξρέο θαη θεληξηθά ζέκαηα: (1) Απνηειεζκαηηθή αεηθόξνο δηαρείξηζε, (2)
Απζεληηθέο Τπεξεζίεο Φηινμελίαο, (3) πλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα, (4) Γηαηήξεζε θαη πξναγσγή πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, (5) Πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο
ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ
Σν Έκβιεκα Δπξσπατθνύ Αγξνηνπξηζκνύ - EUAB είλαη κηα επηβεβαίσζε πνπ ππνδειώλεη όηη ε επηρείξεζε ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ EUAN.
Ο επηρεηξεκαηίαο αγξνηνπξηζκνύ κπνξεί λα κεηέιζεη απηό-αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηώληαο έλα ειεθηξνληθό πίλαθα πνπ δηαηίζεηαη ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ ζρεδίνπ. Έλα
απνηέιεζκα πέξαλ ηνπ 50% ελζαξξύλεη ηελ επηρείξεζε λα ππνβάιεη αίηεζε γηα επηζεώξεζε από έλα αξκόδην αμηνινγεηή EUAN
Οη αμηνινγεηέο EUAB είλαη ηθαλά άηνκα πνπ πξνηάζεθαλ από ηνπο εηαίξνπο ηνπο ζρεδίνπ θαη παξαθνινύζεζαλ ειεθηξνληθή απηό-εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ
εμαπνζηάζεσο ζπζηήκαηνο κάζεζεο "ύζηεκα θαηάξηηζεο επηζεσξεηώλ EUAN".
Ο επηζεσξεηήο EUAB δηαηξέρεη κηα αλάιπζε SWOT γηα ηελ αηηεζείζα επηρείξεζε, θαη εηνηκάδεη κηα έθζεζε κε ζρόιηα θαη εηζεγήζεηο γηα πηζαλέο δηαζξσηηθέο
βειηηώζεηο.
Η επηρείξεζε αθνινύζσο ελδπλακώλεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο θαηάξηηζεο κε ην ινγηζκηθό απηνθαηάξηηζεο ΑγξνΣνπξΝεη θαη ππνβνεζείηαη γηα λα ππνβιεζεί ζε
αμηνιόγεζε ζπκβαηόηεηαο σο πξνο ηηο αξρέο EUAN. Οη επηηπρώο αμηνινγνύκελεο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα επηδείρλνπλ ην Έκβιεκα Δπξσπατθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
EUAB.
ην Έκβιεκα Δπξσπατθνύ Αγξνηνπξηζκνύ EUAB δηεπξύλεη ηελ θνπιηνύξα επαγγεικαηηθήο ηαμηλόκεζεο θαη έηζη σζεί ηελ απζεληηθόηεηα θαη αεηθνξία ηνπ
ιεηηνπξγήκαηνο αγξνηνπξηζκνύ.
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Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
EUAN - Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
Γηάηαμε 3 - Καλνληζηηθέο παξαπνκπέο
Απηό ην εδάθην πεξηέρεη εδάθηα θαη πξόλνηεο από άιια πξόηππα
ELOT 1417- Αγξνηνπξηζκόο είλαη µηα ήπηα κνξθή βηώζηµεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πνιπδξαζηεξηόηεηαο ζηνλ αγξνηηθό ρώξν, ε νπνία έρεη σο ζηόρνπο: (α)
Να ζπκβάιεη ώζηε ν επηζθέπηεο λα γλσξίζεη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο, ηα ηνπηθά πξντόληα, ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή
ησλ θαηνίθσλ, ηα πνιηηηζµηθά ζηνηρεία θαη ηα απζεληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρώξνπ απηνύ. (β) Να θέξεη ηνλ επηζθέπηε ζε επαθή µε ηε θύζε θαζώο θαη µε ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ύπαηζξν, ζηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, λα ςπραγσγεζεί θαη λα λνηώζεη ηε ραξά ηεο πεξηήγεζεο, ηεο γλώζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο (γ)
Να θηλεηνπνηήζεη ηηο παξαγσγηθέο, πνιηηηζµηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπλάκεηο ηνπ ηόπνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αεηθόξν πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ.
ELOT 1417- Αγξνηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο είλαη µία αγξνηηθή πεξηνρή πνπ ζπγθεληξώλεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: (α)πληζηά µία δηαθξηηή γεσγξαθηθή ή / θαη
δηνηθεηηθή ελόηεηα, από κνξθνινγηθή θαη ηζηνξηθή άπνςε, πνπ δελ πεξηιακβάλεη νηθηζµνύο άλσ ησλ 5.000 θαηνίθσλ (ην θξηηήξην απηό ππνινγίδεηαη αλά νηθηζµό θαη
όρη ζην ζύλνιν ηεο πεξηνρήο); (β) Οη θάηνηθνη απαζρνινύληαη θπξίσο µε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία); (γ) Γελ έρεη
αλαπηπρζεί κέζα ζηελ πεξηνρή απηή ηνπξηζηηθή πξνζθνξά καδηθνύ (δει. νξγαλσκέλνπ παξαζεξηζηηθνύ) ηνπξηζκνύ ή πξνζθνξά πνπ απεπζύλεηαη ζε δήηεζε άιισλ
µε ήπησλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ ζύκθσλα µε ηα νξηδόκελα από ηηο αξκόδηεο εζληθέο αξρέο
ELOT 1417- Αγξνηνπξηζηηθό πξντόλ είλαη ζπλδπαζκόο ππεξεζηώλ, πξντόλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα µε ηα ηδηαίηεξα αγξνηηθά,
θνηλσληθά, πνιηηηζµηθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγξνηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ θαη αλαδεηθλύνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπ
ELOT 1417- Η επηρείξεζε αγξνηνπξηζκνύ είλαη κνλάδα ηνπξηζκνύ πνπ παξέρεη ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζε πεξηνρέο αγξνηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ, κέζσ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ πνπ ελαξκνλίδνληαη απόιπηα κε ην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη παξέρεη ηνπιάρηζην κηα από ηηο
αθόινπζεο ππεξεζίεο: Γηαµνλή, δηαηξνθή, πεξηήγεζε ζηε θύζε, επαηζζεηνπνίεζε, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, δηνξγάλσζε γλσξηκίαο µε ηα πνιηηηζµηθά ζηνηρεία
µηόο πεξηνρήο, επίζθεςε ζηα ηζηνξηθά θαη ινηπά αμηνζέαηα, ζπκκεηνρή ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο, γλσξηκία µε παξαδνζηαθά επαγγέιµαηα, αγξνηηθέο
κεζόδνπο παξαγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο θαζώο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ εθιείςεη, δηνξγάλσζε ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο.
AgroTourNet -"Αγξνηνπξηζκόο" είλαη κηα κνξθή ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ, καθξηά από ην καδηθό ηνπξηζκό, πνπ βαζίδεηαη ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε, ηε δηαηήξεζε
ηεο θνπιηνύξαο, ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο παξάδνζεο ζηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ. Πεξηιακβάλεη όιεο ηηο κνξθέο ηνπξηζκνύ όπνπ ν ηνπξίζηαο
επηζθέπηεηαη αγξνθηήκαηα θαη αγξνηηθά ρσξηά, ηειηθά δηακέλεη ζε θάπνην από απηά θαη βηώλεη από πξώην ρέξη ηελ γεσξγηθή εξγαζία αιιά θαη ηηο ππόινηπεο πηπρέο
ηεο αγξνηηθήο δσήο. Απνζθνπεί ζην λα έξζεη ν επηζθέπηεο ζε επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα ηνπηθά πξντόληα θαη ηνλ ηξόπν δσήο
ηεο θνηλόηεηαο, ελώ ηαπηόρξνλα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα δεκηνπξγώληαο εηζόδεκα ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ θαη θάπνην θέξδνο ζηηο
επηρεηξήζεηο. (AgroTourNet)
Wikipedia -Ο αγξνηνπξηζκόο είλαη είδνο δηαθνπώλ όπνπ ε θηινμελία πξνζθέξεηαη ζε αγξνθηήκαηα. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηζθέπηε ζηηο
εξγαζίεο ηνπ αγξνθηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπ. Ο αγξνηνπξηζκόο ζπλαληάηαη ζπρλά ζε πεξηνρέο παξαγσγήο θξαζηνύ, όπσο ζηελ Ιηαιία, Γαιιία θαη
Ιζπαλία. ηελ Ακεξηθή, ν αγξνηνπξηζκόο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο θαη πεξηιακβάλεη θάζε αγξόθηεκα πνπ είλαη αλνηθηό γηα ην θνηλό, ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνηνπο
κήλεο ηνπ ρξόλνπ. Οη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα καδέςνπλ θξνύηα θαη ιαραληθά, λα θάλνπλ ηππαζία, λα δνθηκάζνπλ κέιη, λα δηδαρζνύλ γηα ην θξαζί θαη ηελ
παξαγσγή ηνπ, λα ςσλίζνπλ δώξα θαη πξντόληα ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο παξαγσγήο ή ρεηξνπνίεηα δώξα θαη πνιιά άιια. Γεληθόηεξα, θάζε αγξόθηεκα
πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή, αμέραζηε εκπεηξία γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα. (http://en.wikipedia.org/wiki/Agritourism)
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πλεηαηξηζκόο γηα ηα Κξηηήξηα Παγθόζκηνπ Αεηθόξνπ Σνπξηζκνύ. ηηο αξρέο ηνπ 2007, έλαο ζπλαζπηζκόο 27 νξγαληζκώλ - πλεηαηξηζκόο γηα ηα Κξηηήξηα
Παγθόζκηνπ Αεηθόξνπ Σνπξηζκνύ - ζπλέπξαμαλ γηα λα αλαπηύμνπλ ηα θξηηήξηα. Έθηνηε έρνπλ πξνζεγγίζεη ζρεδόλ 100,000 ηνπξηζηηθνύο παξάγνληεο, αλέιπζαλ
πεξηζζόηεξα από 4,500 θξηηήξηα από πεξηζζόηεξεο από 60 πθηζηάκελεο δέζκεο θξηηεξίσλ πηζηνπνίεζεο θαζώο θαη από άιια εζεινληηθά θξηηήξηα, θαη πήξαλ
ζρόιηα από πεξηζζόηεξα από 1,500 άηνκα. Σα Κξηηήξηα Αεηθόξνπ Σνπξηζκνύ έρνπλ αλαπηπρζεί ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ Κώδηθα Καιήο Πξαθηηθήο ηεο ISEAL,
θαη σο εθ ηνύηνπ ζα ππνβάιινληαη ζε αλαζθόπεζε θαη ζα ιακβάλνληαη απόςεηο θάζε δύν ρξόληα κέρξηο όηνπ εμαληιεζεί ε ξνή πξσηνγελώλ απόςεσλ.
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Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
EUAN - Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
Γηάηαμε 4 - Όξνη θαη νξηζκνί ελλνηώλ
Απηό ην εδάθην εληνπίδεη θαη παξαζέηεη ηνλ νξηζκό θεληξηθώλ νξηζκώλ ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο γηα ην EUAN
ΣΟΤΡΙΜΟ
Σνπξηζκόο είλαη δξαζηεξηόηεηα αλζξώπσλ πνπ ηαμηδεύνπλ πξνο θαη/ε δηακέλνπλ ζε πξννξηζκνύο εθηόο ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο ηνπο γηα αλάπαπζε ή παξόκνηνπο
ζθνπνύο θαη ρξεζηκνπνηνύλ ππεξεζίαο πνπ παξέρνληαη γηα δηαθίλεζε, δηακνλή, δηαηξνθή θαη αλαςπρή. (Αλαπξνζαξκνγή όξνπ από ην EN 13809 “Tourism
services - Travel agencies and tour operators –Terminology)
ΣΟΤΡΙΣΑ
Σνπξίζηαο είλαη ηαμηδηώηεο γηα αλαςπρή ή παξόκνηνπο ζθνπνύο. Σαμηδηώηεο είλαη άηνκν πνπ κεηαθηλείηαη από έλα κέξνο ζε άιιν.
ΑΔΙΦΟΡΟ ΣΟΤΡΙΜΟ
Αεηθόξνο ηνπξηζκόο είλαη κνξθή ηνπξηζκνύ όπνπ ε αλάπηπμε ειαρηζηνπνηεί ηελ επίδξαζε ζην ηνπηθό πεξηβάιινλ, πξνάγεη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηζθεπηώλ ζε ηνπηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, αμηνπνηεί, πξνζηαηεύεη θαη δηαηεξεί ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκό, ηελ θιεξνλνκηά θαη ηελ παξάδνζε ζηελ πεξηνρή πξννξηζκνύ.
εκ. 1. Ο αεηθόξνο ηνπξηζκόο είλαη κηα κνξθή αεηθόξαο αλάπηπμεο (ζε αληίζεζε κε ηνλ ζπκβαηηθό/καδηθό ηνπξηζκό) πνπ ζηνρεύεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
επίδξαζεο ζην ηνπηθό πεξηβάιινλ.
εκ. 2. Ο αεηθόξνο ηνπξηζκόο πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηώλ / επηζθεπηώλ ζε ηνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζηαηεύνπλ θαη ζπληεξνύλ ην
θπζηθό πεξηβάιινλ, ηελ θνπιηνύξα, ηελ θιεξνλνκηά θαη ηελ παξάδνζε.
ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΑΙΘΡΟΤ
Αεηθόξνο ηνπξηζκόο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ εκπιέθεη εκπεηξίεο αλαςπρήο κε ζπκκεηνρή ή βίσζε δξαζηεξηνηήησλ, γεγνλόησλ ή ζειγήηξσλ
εκ. 1. Ο ηνπξηζκόο ππαίζξνπ είλαη εκπεηξηθό-θεληξηθόο. Ο ηνπξηζκόο ππαίζξνπ αθνξά ηνπξίζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο δηαπιάζνπλ ηνλ
ππξήλα ηεο αγξνηηθήο δσήο θαη αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ησλ ηνπξηζηώλ θαη ηνλ ληόπησλ γηα κηα πιένλ εκπινπηηζκέλε εκπεηξία
εκ. 2. Ο ηνπξηζκόο ηεο ππαίζξνπ είλαη παξόκνηνο κε ηνλ νηθνινγηθό ηνπξηζκό εθηόο από ηνπ όηη ε θύξηα έιμε ηνπ δελ είλαη ην θπζηθό ηνπίν/πόξνη αιιά ην
πνιηηηζηηθό ηνπίν/πόξνη.
ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ
Σνπξηζκόο ππαίζξνπ όπνπ νη επηζθέπηεο βηώλνπλ ηελ ύπαηζξν θαη ηελ αγξνηηθή δσή, ηα ηνπηθά πξντόληα θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηεο θνηλόηεηαο
εκ.: Ο αγξνηνπξηζκόο θεθαιαηνπνηεί ηελ θνπιηνύξα ηεο ππαίζξνπ σο ηνπξηζηηθό ζέιγεηξν
ΦΙΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΟ
Άηνκν πνπ ηαμηδεύεη γηα ζθνπνύο αλαςπρήο ε παξόκνηνπο ζθνπνύο, δηακέλεη ή ζπκκεηέρεη ζε αγξνηνπξηζηηθή δηακνλή θαη/ή αλάινγεο ππεξεζίεο θαη
δξαζηεξηόηεηεο
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνο θηινμελνύκελνπο πρ δηαθίλεζε, δηακνλή, δηαηξνθή/ηξνθνδνζία, ηνπξηζηηθά παθέηα θαη δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο
ΚΑΣΑΛΤΜΑ
παξνρή ηνπιάρηζηνλ ύπλνπ θαη δηεπθνιύλζεσλ πγηεηλήο
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ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ
ύζηεκα πνπ παξέρεη πξνζδηνξηζκό ηνπ επηπέδνπ πνηόηεηαο θαη πξόλνηαο δηεπθνιύλζεσλ θαη/ή ππεξεζηώλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηαιύκαηνο
εκ. 1 Σππηθά ζε πέληε θαηεγνξίεο, ζπλήζσο κε ζήκαλζε από έλα ή πέληε ζπκβόισλ
εκ. 2 Σν ζύζηεκα πξνζδηνξηζκνύ κπνξεί λα νξγαλσζεί από δηεζλή, εζληθέο ή πεξηθεξηθέο αξρέο, ηνπξηζηηθά ζπκβνύιηα, εκπνξηθέο ελώζεηο, εθδόηεο ηνπξηζηηθώλ
νδεγώλ ή ηδηνθηήηεο θαηαιπκάησλ από κόλνη ηνπο.
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΑΤΣΟΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ
παξνρή εγθαηαζηάζεσλ θαη ζθεπώλ γηα ηελ πξνπαξαζθεπή, καγείξεκα θαη ζεξβίξηζκα γεπκάησλ από ηνλ πειάηε
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ
εγθαηάζηαζε κε ζεκείν ππνδνρήο, ππεξεζίεο θαη επηπιένλ δηεπθνιύλζεηο όπνπ ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηώζεσλ πεξηιακβάλνπλ δηακνλή θαη δηαηξνθή
ΞΔΝΧΝΑ
εγθαηάζηαζε, ζπλήζσο ζηελ ύπαηζξν, πνπ παξέρεη ηξνθή θαη πνηά καδί κε θάπνηνπ είδνπο δηακνλή
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΧΝ
Ξελνδνρείν όπνπ ε δηακνλή παξέρεηαη ζε ζηνύληην ή δηακεξίζκαηα
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΓΙΑΜΟΝΗ
νηθνγελεηαθό θαηάιπκα, αλεμάξηεην, επηπισκέλν, κε δηεπθνιύλζεηο απηνεμππεξέηεζεο, γεληθά ηκήκα ζε νηθία ζηελ ύπαηζξν, ζε ρσξηό ή εθηόο απηνύ
ΑΓΡΟΙΚΙΑ
θαηάιπκα πνπ παξέρεηαη ζε ιεηηνπξγό αγξόθηεκα
ΜΟΝΟ ΓΧΜΑΣΙΟ
δσκάηην κε δηεπθνιύλζεηο ύπλνπ γηα κόλν έλα άηνκν
ΓΙΠΛΟ ΓΧΜΑΣΙΟ
δσκάηην κε δηεπθνιύλζεηο ύπλνπ γηα δύν άηνκα ζε έλα δηπιό θξεβάηη ή δύν κνλά θξεβάηηα ελσκέλα ζην πιάη
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΧΜΑΣΙΟ
δσκάηην κε δηεπθνιύλζεηο ύπλνπ γηα ηξία ή πεξηζζόηεξα άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δύν ελήιηθεο
ΚΟΙΣΧΝΑ
δσκάηην κε πνιιά θξεβάηηα πνπ παξέρεη δηεπθνιύλζεηο γηα ύπλν γηα άηνκα πνπ κπνξεί λα κελ είλαη κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο
ΟΤΙΣΑ
θαηάιπκα πνπ παξέρεηαη ζε ιεηηνπξγό αγξόθηεκα
ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ
θαηάιπκα κε απηόλνκα ππλνδσκάηην, θαζηζηηθό θαη κηθξή θνπδίλα
ΣΟΤΝΣΙΟ
δηακνλή ζε έλα δσκάηην κε κηθξή θνπδίλα
ΝΣΟΤΠΛΔΞ
δηακνλή πνπ παξέρεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ δσκαηίνπ κε απνθιεηζηηθή ζύλδεζε
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ΑΠΛΗ ΓΙΑΜΟΝΗ
ηηκνιόγην ζην νπνίν ε ηηκή δηακνλήο δελ πεξηιακβάλεη δηαηξνθή ή πνηά
ΓΙΑΜΟΝΗ ΜΔ ΠΡΟΓΔΤΜΑ
ηηκνιόγην ζην νπνίν ε ηηκή δηακνλήο πεξηιακβάλεη πξόγεπκα
ΗΜΙΓΙΑΣΡΟΦΗ
ηηκνιόγην ζην νπνίν ε ηηκή δηακνλήο πεξηιακβάλεη πξόγεπκα θαη ελαιιαθηηθά γεύκα ή δείπλν
ΠΛΗΡΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ
ηηκνιόγην ζην νπνίν ε ηηκή δηακνλήο πεξηιακβάλεη πξόγεπκα, γεύκα θαη δείπλν
ΠΔΡΙΔΚΣΙΚΗ
ηηκνιόγην ζην νπνίν ε ηηκή πεξηιακβάλεη δηακνλή, γεύκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα πνηά θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηεπθνιύλζεηο.
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Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
EUAN - Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
Γηάηαμε 5 - Αξρέο θαη θεληξηθά ζέκαηα
Απηό ην εδάθην εηζαγάγεη αμίεο θαη εμεγεί ηα θεληξηθά ζέκαηα ηνπ EUAN
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΒΙΧΙΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
Η αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε θαιείηαη λα εθαξκόζεη κηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ελζηεξλίδεηαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Μηα
μεθάζαξα ραξαγκέλε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε
θεξδνθόξα απνηειέζκαηα.
ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
Ο ζηξαηεγηθόο πξνγξακκαηηζκόο είλαη ε βάζε ηεο επηηπρίαο γηα ηελ αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Σα ζρέδηα ζηξαηεγηθώλ επελδύζεσλ πξέπεη λα εηνηκάδνληαη
θαη λα πξνζνκνηώλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Η ιήςε ζπκβνπιώλ θαη νη ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκκαρίεο κπνξνύλ λα
απμήζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ πειάηε πξνο ηελ επηρείξεζε. Η επέθηαζε ή ε δηαθνξνπνίεζε πξέπεη λα είλαη ηα θπξίαξρα ζέκαηα ζρεδηαζκνύ όζνλ αθνξά ηα
θηίξηα, ηηο δνκέο, ηνλ θύθιν εξγαζηώλ, ηηο ελαιιαθηηθέο αγνξέο. Ο πξνγξακκαηηζκόο γηα επέθηαζε ή κε επέθηαζε πξέπεη λα απνηεινύλ ζπλεηδεηή απόθαζε
πνπ απαηηεί επαγγεικαηηζκό θαη εμέηαζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ επηινγώλ.
ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Η δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηελ επηρείξεζε αγξνηνπξηζκνύ είλαη κηα ζύλζεηε απνζηνιή. Σν πξνζσπηθό πξέπεη λα αλαπηύμεη ζπλήζεηεο νηθνγελεηαθήο
θηινμελίαο, λα εθαξκόδεη πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη λα είλαη πξόζπκν λα ηθαλνπνηήζεη ηηο νξηαθέο επηζπκίεο ησλ θηινμελνπκέλσλ, θαζώο θαη λα παξέρεη
βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηηο ηνπηθέο επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηνπίν, ηελ θιεξνλνκηά, ηε θύζε, ηνπο αλζξώπνπο θαη ην πεξηβάιινλ.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
Η πξνζσπηθή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηάζεζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνύ πξντόληνο είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ δεκηνπξγνύλ θήκε ζηελ αγνξά. Η ζσζηή
εκπνξηθή νλνκαζία απνηειεί πνιύηηκν εκπνξηθό ζήκα ηεο επηρείξεζεο. Η πξνζσπηθόηεηα θαη ε θνηλσληθή ζέζε ησλ ηδηνθηεηώλ θαη ησλ ππαιιήισλ
ζπλδένληαη κε ην όλνκα ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Η Δπηθύξσζε ή Πηζηνπνίεζε Πνηόηεηαο είλαη εμαηξεηηθνί ηξόπνη επηβεβαίσζεο ηνπ θαινύ επηπέδνπ
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Η αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβάιεη κε πεξεθάληα επαγγεικαηηθέο επηβξαβεύζεηο ζε δηαγσληζκνύο σο
επηβεβαίσζε ηεο θαιήο πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο ηεο. Η κνλαδηθόηεηα κηαο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα πξνσζείηαη, λα θαηνρπξώλεηαη θαη λα
πξνζηαηεύεηαη. Η δηαζεζηκόηεηα κηαο κεγάιεο γθάκαο πξντόλησλ θαη ε επξύηεηα ηνπ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά πξνο ην θαιό
όλνκα ηεο επηρείξεζεο. Η αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο πνηόηεηαο ή ε ζπκκεηνρή ζε ζπζηήκαηα πνηόηεηαο θαηαηάζζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εηθόλα ηεο
επηρείξεζεο ζε «Οκάδα Πνηόηεηαο». Σν ζήκα Πηζηνπνίεζεο Πξνέιεπζεο ελόο πξντόληνο πξέπεη λα δηαθεκηζηεί θαιά θαη λα δηαθπιαρζεί κε πξνζήισζε
ζηνπο ζρεηηθνύο θαλόλεο ηνπ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Η επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιεια, εκθαλή θαη ιεηηνπξγηθά πξόηππα αζθάιεηαο θαη πγείαο. Η επεμεξγαζία ησλ πξντόλησλ ίδηαο παξαγσγήο πξέπεη
λα ηθαλνπνηεί ηα πςειόηεξα θαηά λόκν πξόηππα κε ζεβαζκό ζηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ. Πεπεηξακέλν πξνζσπηθό πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη ηελ πξνζήισζε ζηα πξόηππα αζθάιεηαο εληόο θαη γύξσ από ηηο εγθαηαζηάζεηο θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο όπνπ ε επηρείξεζε πξνζθέξεη
δξαζηεξηόηεηεο θαη ππεξεζίεο.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
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a02010109 Ο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα αμηνπνηεί κηα κνλαδηθή επηρεηξεκαηηθή επθαηξία θαη λα ηε κεηαηξέπεη ζε εκπνξηθό εγρείξεκα κε πξννπηηθέο επέλδπζεο θαη
εηζνδεκαηηθήο επέθηαζεο. Η θιίκαθα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή ησλ πόξσλ ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο, θαη,
μεθηλώληαο από έλα ρακειό επίπεδν λα επεθηείλεη ηηο εξγαζίεο πξνζζέηνληαο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο δνκέο θαη ππεξεζίεο.
2.0
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
Οη απζεληηθόηεηα ζηηο ππεξεζίεο θηινμελίαο απνηειεί ηζρπξή βάζε δεκηνπξγίαο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ αγξνηνπξηζκό. Οη ζηαζώηεο ηνπ αγξνηνπξηζκνύ
έιθνληαη από ηε θύζε θαη ηνλ θπζηθό ηξόπν δσήο. Η απζεληηθή πξνζέγγηζε ζηε θηινμελία πνπ ζπλαληάηαη αθόκα ζε απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο
είλαη εμαηξεηηθά πεξηδήηεηε από ηνπο επηζθέπηεο. Η επηηπρήο επηρείξεζε θεθαιαηνπνηεί ηα αξρέγνλα ζηνηρεία θηινμελίαο θαη παξέρεη ππεξεζίεο νη νπνίεο
επηθεληξώλνληαη ζηε ζπηηηθή θηινμελία.
2.1
ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
Σν πλεύκα ηνπ αγξνηνπξηζκνύ νξίδεη όηη νη πειάηεο γίλνληαη δερηνί σο θηινμελνύκελνη θαη νη ππεξεζίεο παξέρνληαη από ηνλ νηθνδεζπόηε. Ο αγξνηνπξηζκόο
είλαη κηα αγνξά γηα δηαιερηέο ππεξεζίεο πνπ ειθύνπλ ηδηαίηεξνπο επηζθέπηεο. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο αληινύλ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά από ηνλ ηνπηθό
ηξόπν δσήο, ηελ παξάδνζε, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηε ιανγξαθία, ηηο ζπλήζεηεο θαγεηνύ θαη πνηνύ, ηα αμηνζέαηα, ηνπο αλζξώπνπο, ηα πξντόληα θαη ην
πεξηβάιινλ. Η θηινμελία, ην θαγεηό, ην πνηό, ην παλεγύξη, ε γλσξηκία κε αλζξώπνπο, ηα ςώληα από ην αγξόθηεκα ζπληζηνύλ ην γεληθό πιαίζην ησλ
ππεξεζηώλ ζηνλ αγξνηνπξηζκό.
2.2
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
Οη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ εμνπιηζκό θαη επθνιίεο γηα δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ παθέηα ππεξεζηώλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ δηακνλή, δηαηξνθή θαη αλαςπρή. Σν παθέην πνπ ζπλδπάδεη εξγαζία κε δηαλπθηέξεπζε, δηαηξνθή θαη μεθνύξαζε ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο
ηεο ππαίζξνπ απνηειεί ειθπζηηθή επηινγή γηα εηαηξίεο, ιέζρεο θαη ζπλδέζκνπο πνπ δηνξγαλώλνπλ ζπλαληήζεηο νκάδσλ, ζεκηλάξηα ή ζπλαζξνίζεηο
αλαδσνγόλεζεο.
2.3
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Αληίζεηα κε ηηο παξαδνζηαθέο δηαθνπέο πνπ ζπλδπάδνπλ δηακνλή ζε μελνδνρείν θαη ειηνζεξαπεία, ν αγξνηνπξηζκόο ζπλδέεηαη κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ όπνπ
νη επηζθέπηεο απνδεηνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δσή ηεο ππαίζξνπ, ηελ παξάδνζε, ηελ θίλεζε ζηελ ύπαηζξν,
ηα νκαδηθά παηρλίδηα, ηελ πεξηήγεζε ζε αμηνζέαηα ή απιά κνλαρηθνύο πεξηπάηνπο. Η απαζρόιεζε θαη ε αλαςπρή ζην αγξόθηεκα, ην ςάξεκα, ην θπλήγη, ε
ζπγθνκηδή θξνύησλ, ε πεξηήγεζε ζηε θύζε, νη βαξθάδεο θαη ην θνιύκπη είλαη κόλν κεξηθέο από ηηο επθαηξίεο πνπ αμηνπνηεί ν αγξνηνπξηζκόο.
3.0
ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Η ζπλέλσζε δπλάκεσλ θαη πξνζπαζεηώλ δηεγείξεη ηελ αγξνηνπξηζηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Η έιιεηςε δηάζεζεο γηα ζπλύπαξμε κε ηπρόλ
αληαγσληζηέο ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε δπζάξεζηεο επηρεηξεκαηηθέο αληηπαξαζέζεηο παξαθσιύνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο αγξνηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Η
εκπινθή αλεμάξηεησλ ζπλεξγαηώλ κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ ειθπζηηθόηεηα ησλ θύξησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Αιπζηδσηέο ζπλεξγαζίεο κε
ηνπηθνύο παξάγνληεο απμάλνπλ ην πεξηζώξην ηνπ αγξνηνπξηζηηθνύ πξντόληνο όζνλ αθνξά ζηε πξνκήζεηα ζπλδπαζκέλσλ ππεξεζηώλ ζηελ ίδηα νκάδα
ηνπξηζηώλ. Η δεκηνπξγία δεζκώλ κε ελδηαθεξόκελνπο ηνπηθνύο παξάγνληεο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζπλέξγηα ζηε ξνή ησλ επηζθεπηώλ. Δπαγγεικαηηθνί
ζπλεηαηξηζκνί θαη νηθνλνκηθέο θνηλνπξαμίεο κπνξνύλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο. Η
δεκηνπξγία ζπλεξγηώλ κε αληαγσληζηηθνύο ή ζπκπιεξσκαηηθνύο νξγαληζκνύο κπνξεί λα επηθέξεη εμνκάιπλζε ηεο αγνξάο εμαζθαιίδνληαο ηζνξξνπία
σθειεκάησλ ηόζν ησλ επηρεηξήζεσλ όζν θαη ησλ πειαηώλ.
3.1
ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

11

3.2

4.0

4.1

4.2

4.3

Ο επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα αλαπηύμεη έλαλ θώδηθα δενληνινγίαο κε ηηο γεηηνληθέο θνηλόηεηεο, θαη λα ππνζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ όηη νη
δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ παξνρή ή ηελ πνηόηεηα ησλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε
θνηλσληθώλ ππνδνκώλ ηνπ πιεζπζκνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ ύδξεπζε, ηεο ελέξγεηα, ηελ απνρέηεπζε, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
παηδηθήο εξγαζίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ.
ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΚΣΤΧΗ
Η ζπλεξγαζία κε άιιεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο αγξνηνπξηζκνύ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλεξγηζηηθά νθέιε γηα ηελ θνηλή ύπαξμε ζηνλ θιάδν. Δπηβάιιεηαη ε
αλαδήηεζε ζπλεξγηώλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζθνξά ελόο θνηλνύ πξντόληνο, ην νπνίν νινθιεξώλεηαη κε ηελ εκπινθή κηαο ζεηξάο επηρεηξήζεσλ. Η
αγνξά Αγξνηνπξηζκνύ εμαξηάηαη από ην θαιό όλνκα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ θαζηέξσζε ζπκθώλσλ θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο κε ζθνπό ηελ ζπλέξγεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ.
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η αλαβίσζε μεραζκέλσλ αγαζώλ ή ε ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο ηνπο κέζα ζην επηρεηξεκαηηθό πιαίζην ηνπ αγξνηνπξηζκνύ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηε
δηαηήξεζε ηεο θιεξνλνκηάο θαη λα ζπληεξήζεη βηώζηκε απαζρόιεζε ζηελ ύπαηζξν. Ο ζπζρεηηζκόο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ ηνπξηζηηθή
θηλεηηθόηεηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο θαζώο θαη πξαηήξηα πώιεζεο πξντόλησλ, δηαηεξώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηε βησζηκόηεηα ηεο δσήο ηνπ
ρσξηνύ. Η επαγγεικαηηθή δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αγξνηνπξηζκνύ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηθαλνπνηεηηθό εηζόδεκα γηα ηεο απνπιεξσκή ησλ
επελδύζεσλ, δεκηνπξγώληαο ηαπηόρξνλα απαζρόιεζε γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ηνπηθό εξγαηηθό δπλακηθό. Ο αγξνηνπξηζκόο θξαηάεη ηνπο θαηνίθνπο
δξαζηεξηνπνηεκέλνπο ζηα ρσξηά ηνπο δηαηεξώληαο έηζη ηνλ απζεληηθό ηξόπν ηεο αγξνηηθήο δσήο θαζώο θαη ην πεξηβάιινλ.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Γηα λα εκπλεύζεηε θαη λα πείζεηε ηνπο επηζθέπηεο, θαζνδεγήζηε ηνπο λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα εθηηκήζνπλ ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ.
Γεκηνπξγήζηε ζπλέξγηεο γηα ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο αμηνπνηώληαο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ην πεξηβάιινλ ζαο, ηνλ θπζηθό πινύην, ηα
γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα αμηνζέαηα. Δλαξκνλίζηε ηελ ηνπξηζηηθή παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο κε ηα ζέιγεηξα πνπ πεγάδνπλ από ηελ ηνπνζεζία, ηελ
θπζηθή θαη θηηξηαθή ππνδνκή, ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ. πλδέζεηε ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηε δηαζέζηκε ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο. Χζηόζν,
έρεηε ππόςε ζαο όηη ε ζπγθέληξσζε πνιιώλ αγξνηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ ζε κηα πεξηνρή κε ζπγθεθξηκέλα ζέιγεηξα ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε θνξεζκό ηεο
αγνξάο θαη απμεκέλν αληαγσληζκό.
ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η απνθαηάζηαζε θηηξίσλ θαη ππνδνκήο κε ζεβαζκό ζηα απζεληηθά αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνζζήθε κνληέξλσλ δνκώλ πνπ
δηεπθνιύλνπλ ηε δηακνλή ησλ ηνπξηζηώλ, απνηειεί θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ επηρεηξήζεσλ αγξνηνπξηζκνύ θαη ηνπξηζκνύ ηεο ππαίζξνπ. Οη επελδύζεηο ζηελ
ππνδνκή πνπ γίλνληαη από ηελ επηρείξεζε ή ηελ θνηλόηεηα κπνξεί λα ζπληειέζνπλ ζηελ αύμεζε ησλ εκπνξηθώλ επθαηξηώλ ησλ αγξνηνπξηζηηθώλ
επηρεηξήζεσλ. Η θαηλνηόκνο ρξήζε ηεο παιαηάο αγξνηηθήο ππνδνκήο κπνξεί λα αληακείςεη ζεκαληηθά ηελ αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Η απνθαηάζηαζε
ζπλζεθώλ ηεο αγξνηηθήο δσήο κε ηε ρξήζε παιαηώλ ηερληθώλ θαη πιηθώλ δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ιάηξε ηνπ αγξνηνπξηζκνύ. Σν ίδην επηηπγράλεηαη κε
επηζθέςεηο ζε αγξνηνπξηζηηθέο κνλάδεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαβίσζε ηνπ παιαηνύ ξπζκνύ. Δίλαη απαξαίηεηε ε έξεπλα γηα ηελ εμεύξεζε θαιώλ πξαθηηθώλ
πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηόκσλ αηξαμηόλ κέζα ή γύξσ από ην αγξόθηεκα. Η πξνζζήθε ελόο πξαηεξίνπ πσιήζεσλ
πξντόλησλ κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην εηζόδεκα ηεο επηρείξεζεο θαη λα ζπλδξάκεη ζηε βησζηκόηεηά ηεο. Η επηλόεζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ηεο
ππάξρνπζαο ππνδνκήο κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο δηαζηάζεηο.
ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
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5.0

5.1

5.2

5.3

Γεηηλίαζε κε κλεκεία πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κπνξνύλ λα δηαθεκηζηεί σο αηξαμηόλ πνπ πξνζθέξεη ε αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Ιδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά,
λννηξνπίεο, αληηιήςεηο, θνηλσληθέο ππνδνκέο ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ γύξσ από ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζειθύζνπλ επηζθέπηεο θαη δεκηνπξγνύλ
αγξνηνπξηζηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Παξαδνζηαθά πξντόληα, παξαδνζηαθνί ηξόπνη, ηνπηθέο ζπκπεξηθνξέο απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία
ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηνπο πειάηεο θαη λα ζρεδηάζεη ην αγξνηνπξηζηηθό πξντόλ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη. Η αλίρλεπζε ηεο ηζηνξίαο
– ηζηνξηθά κέξε, ζξπιηθνί ήξσεο θαη πιάζκαηα, κύζνη θαη ηεξά - κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από ηελ επηρείξεζε σο δπλακηθό εξγαιείν πξνώζεζεο ηεο εκπνξηθήο
εηθόλαο.
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλδέεηαη κε ηε καθξνπξόζεζκε αεηθνξία ηνπ αγξνηνπξηζκνύ, ε ύπαξμε ηνπ νπνίνπ πεγαίλεη ρέξη κε ρέξη κε ηελ ύπαξμε ηεο
θύζεο! Η επηρείξεζε αγξνηνπξηζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη επαίζζεηε ζηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ, θαη ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί κε νηθνινγηθά θξηηήξηα αλαιακβάλνληαο εγεηηθό ξόιν ζε όια ηα ζρεηηθά ηνπηθά πξνγξάκκαηα θαη εθζηξαηείεο κε ζηόρν ηε δηαηήξεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο
ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ
Η επηρείξεζε πινπνηεί πνιηηηθέο θαη λα ιάβεη κέηξα ηα νπνία είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, ηε δηαηήξεζε ηνπ λεξνύ θαη ηεο ελέξγεηαο. Δθαξκνγή
απνηειεζκαηηθήο αλαθύθισζεο ησλ απνβιήησλ θαη εμνξζνινγηζκνύ ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνύ, αλαισζίκσλ θαη πξντόλησλ κηαο ρξήζεο. Δγθαηάζηαζε ειηαθώλ
ζπιιεθηώλ γηα ζέξκαλζε λεξνύ θαη αέξα, ρξήζε ιακπηήξσλ ρακειήο θαηαλάισζεο θαη εθαξκνγή κόλσζεο ζηα θηίξηα.
ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ
Η επηρείξεζε πξέπεη λα αθνινπζεί απζηεξή πνιηηηθή θαη λα εθαξκόδεη πξαθηηθέο νη νπνίεο απνζθνπνύλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο,
ηνπ εδάθνπο, ηνπ λεξνύ, ηνπ θσηόο θαη ηνπ ήρνπ. Απνξξππαληηθά, θπηνθάξκαθα, απνιπκαληηθά θαη άιιεο επηβιαβείο νπζίεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ
κε αζώα πξντόληα ε ρξήζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα γίλεηαη ππό ζπλερή εμνξζνινγηζκό.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Η επηρείξεζε πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο, θαηά ηε ζπγθνκηδή, ηε ρξήζε ή ηελ πξνζηαζία ησλ δσληαλώλ εηδώλ.
Δμσξατζκόο θαη θύηεπζε δελ πξέπεη λα δηαηαξάζζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε ηελ εηζαγσγή ρσξνθαηαθηεηηθώλ μέλσλ εηδώλ. Θα πξέπεη λα
ππάξρεη κηα ζηαζεξή πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
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Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
EUAN - Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
Γηάηαμε 6 - Γεληθέο απαηηήζεηο
Απηό ην εδάθην πεξηέρεη γεληθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ EUAN
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΒΙΧΙΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ
Δθαξκνγή ελόο καθξνπξόζεζκνπ ρξεκαηνδνηηθνύ ζρεδίνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο εύινγεο απνδνηηθόηεηαο, είλαη αλεμάξηεην από καθξνπξόζεζκν ρξένο ή
επηδνηήζεηο θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ θιίκαθα ηεο επηρείξεζεο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ
Δθαξκνγή ελόο καθξνπξόζεζκνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ αεηθνξίαο ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ θαηλνηνκία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρξήζεο ησλ θηηξίσλ, παξαδνζηαθήο γαζηξνλνκίαο, δεκηνπξγηθνύ εκπινπηηζκνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο) θαζώο επίζεο θαη ζηελ αεηθόξν αμηνπνίεζε ηεο
ηνπηθήο παξαγσγήο, π.ρ. εθρπιηζκάησλ θαη βνηάλσλ, γηα νιόρξνλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Δθαξκνγή πνιηηηθώλ γηα ηζόηηκε απαζρόιεζε κε δίθαηνπο όξνπο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γπλαηθώλ θαη κεηνλνηήησλ, ζε ζέζεηο
εξγαζίαο, πξνζσπηθνύ θαη δηνίθεζεο, κε παξνρή θαηάξηηζεο όηαλ ρξεηάδεηαη.
ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Παξνρή ζπλεθηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη πεξηνδηθήο ελεκέξσζεο ζε όιν ην πξνζσπηθό ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ηελ ηνπηθή
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ζέκαηα πεξηβάιινληνο, θνηλσληθήο θνπιηνύξαο, πγείαο θαη αζθάιεηαο, θαηλνηνκίαο θαζώο θαη πνηθίια ζπλαθή δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην
εμειηζζόκελν επάγγεικα ηνπ αγξνηνπξηζκνύ.
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Παξνρή ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε όιν ην πξνζσπηθό γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζρεηηθώλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο θνηλσληθν πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, ηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, ηα ζέκαηα θαηλνηνκίαο, θαζώο θαη ζε ζπλαθή ζέκαηα κε
ηε ζπλερηδόκελε θαηάξηηζε ζηνλ αγξνηνπξηζκό.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
Καζηέξσζε θνπιηνύξαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο. Δπίηεπμε θαη δηαηήξεζε ελόο άλεηνπ πςεινύ επίπεδνπ εμππεξέηεζεο κε
αλαγλσξίζηκα πξόηππα θαη αμηόπηζηνπο νξγαληζκνύο θαηάηαμεο. Καζηέξσζε θαη πξνώζεζε εηδηθώλ ππεξεζηώλ π.ρ. αλνηθηνύο παηδόηνπνπο ή δξαζηεξηόηεηεο
θαηάιιειεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο.
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ
Υξήζε δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ κε αθξίβεηα θαη πιεξόηεηα πνπ δελ ππόζρνληαη πεξηζζόηεξα από όηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη.
ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΔΜΠΟΡΙΑ
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Δηζαγσγή πειαηνθεληξηθήο ηζηνζειίδαο, δηαδηθηπαθώλ ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ θαη θπιιαδίσλ πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πξνζαλαηνιηζκνύ, ηαμηδησηηθέο επηινγέο,
καδί κε πεξηγξαθέο ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Δθαξκνγή αμηόπηζησλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ αλαγθώλ ησλ
θηινμελνπκέλσλ, ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θηινμελνπκέλσλ θαη ηε ιήςε δηνξζσηηθώλ κέηξσλ ρσξίο λα δηαθπβεύεηαη ε απζεληηθόηεηα ηνπ αγξνηνπξηζκνύ.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Καζηέξσζε δηαρείξηζεο ζπκκόξθσζεο κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηηο ηνπηθέο πξαθηηθέο όζνλ αθνξά ηελ πγεία, αζθάιεηα, εξγαζία,
θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, πνηνηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο.
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Γηαζθάιηζε όηη ν ζρεδηαζκόο θαη ε θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππνδνκώλ ζπκκνξθώλνληαη κε όινπο ηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο όζνλ αθνξά ηηο ηνπηθέο
δώλεο, πξνζηαηεπόκελεο ή πεξηνρέο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, δηθαηώκαηα γεο ή απόθηεζεο γεο, θπζηθό ή πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο,
θαζώο θαη πξόζβαζε γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ
εβαζκόο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ηδίσο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ) όηαλ ε επηρείξεζε αμηνπνηεί ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο ηέρλεο, ηεο αξρηηεθηνληθήο ή
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο γηα ηελ ζήκαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ην ζρεδηαζκό, ηελ δηαθόζκεζε, ηα ηξόθηκα, ή ηα θαηαζηήκαηα.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΔΜΠΔΓΧΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ θαη δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ ζε όιεο ηηο
πηπρέο ηεο επηρείξεζεο.
ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Δθαξκνγή θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ ζηα θηηξηνδνκηθά, ζηελ αλαθαίληζε , ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκώλ θαη παιηώλ αληηθεηκέλσλ, ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ ππεξεζηώλ,
ζηνλ αλαζρεδηαζκό θαη εκπινπηηζκό επηινγώλ ησλ θηινμελνπκέλσλ, ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο ζπλεξγαζίεο θαη λέεο δξάζεηο.
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
Γηαζθάιηζε όηη ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο εθαξκόδεη πξαθηηθέο θηινμελίαο αληηκεησπίδνληαο ηνπο επηζθέπηεο ζαλ πξνζθεθιεκέλνπο ηεο νηθνγέλεηαο.
ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΦΙΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΧΝ
Γηάζεζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ θαη δξαζηήξηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ παξνρή πιεξνθόξεζεο θαη θαζνδήγεζεο πξνο ηνπο θηινμελνύκελνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο.
ΑΝΔΔΙ
Παξνρή αλακλεζηηθώλ ζρεηηθώλ κε ηελ επηρείξεζε θαζώο θαη πξόζζεηεο δσξεάλ παξνρέο ζηνπο θηινμελνύκελνπο θαη ζπλεξγάηεο.
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΗ
Υξήζε αλαπαιαησκέλσλ θαηνηθηώλ θαη ππνδνκώλ γηα ηελ δηακνλή ησλ θηινμελνπκέλσλ θαη δηεπθνιύλζεσλ γηα ζεκηλάξηα, ζπλαληήζεηο ζηειερώλ, ζπλεδξίεο,
δεμηώζεηο, παλεγύξηα θαη γηνξηέο.
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2.2.2. ΓΔΤΜΑΣΑ
Παξνρή επηινγώλ ζηνπο θηινμελνύκελνπο θαη επηζθέπηεο γηα θαγεηό ζε αγξνηηθνύο ρώξνπο πνπ πξνζθέξνπλ ηνπηθή γαζηξνλνκία θαη πνηά
2.2.3. ΑΓΟΡΔ
Πξνώζεζε ηεο δηάζεζεο ησλ ηδίσλ θαη ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη έξγσλ ρεηξνηερλίαο θαη ηερλνπξγεκάησλ.
2.3.0. ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
2.3.1. ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κεραληζκώλ πνπ ελζαξξύλνπλ ηνπο θηινμελνπκέλνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη άιιεο
αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη αγξνηηθά παλεγύξηα.
2.3.2. ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη πξνζαλαηνιηζκνύ πξνο ηνπο θηινμελνπκέλνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο πνπ αλαδεηθλύνπλ δηαδξνκέο γηα πεξπάηεκα θαη πνδειαζία, ζεκεία
ζέαζεο ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ θπζηθώλ ηνπνζεζηώλ, ηνπηθά κνπζεία, ρώξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, παξαδνζηαθώλ εξγαζηεξίσλ, θαη επηζθέςηκσλ
αγξνθηεκάησλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία θαη δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ πξννξηζκνύ .
2.3.3. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΜΑΘΗΗ
Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ βησκαηηθήο κάζεζεο γηα λα γλσξίζνπλ νη θηινμελνύκελνη ηελ αγξνηηθή δσή, ηελ ηνπηθή θιεξνλνκηά, ηελ ηζηνξία θαη ηε ιανγξαθία ηεο
πεξηνρήο.
3.0.0. ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
3.1.0. ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
3.1.1. ΥΔΔΙ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Δλεξγή ππνζηήξημε ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο θνηλόηεηαο γηα αλάπηπμε θαη θνηλσληθή ζπλνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηεο πγηεηλήο, ηνπ
πεξηνξηζκνύ ηεο παηδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ.
3.1.2. ΔΠΑΦΔ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Αλάπηπμε ελόο θώδηθα δενληνινγίαο κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο
δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ παξνρή ή ηελ πνηόηεηα ησλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ, όπσο ην λεξό, ε ελέξγεηα, ή ηελ απνρέηεπζε, ζε γεηηνληθέο θνηλόηεηεο.
3.2.0. ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΚΣΤΧΗ
3.2.1. ΚΟΙΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
ύλαςε ζπκθσληώλ κε ηηο ηνπηθέο νξγαλώζεηο θαη κεραληζκνύο δηθηύσζεο πνπ ζπλδένπλ ηνπο παξαγσγνύο κε ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ γηα ηελ αλάπηπμε
θνηλώλ πξνζθνξώλ ή γηα ηε δεκηνπξγία θνηλώλ θαηαζηεκάησλ
3.2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ ΚΛΙΜΑΚΑ
Πξναγσγή ζπλεξγαζηώλ κε ηνπηθά δίθηπα γηα ηε ρξήζε ελόο θνηλνύ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ, ηελ πξνώζεζε εθζηξαηεηώλ δηαθήκηζεο, ηε δηνξγάλσζε θνηλώλ
καζεκάησλ θαηάξηηζεο, ηε ζπκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθά ζπλέδξηα.
3.2.3. ΚΟΙΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
Xξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπηθώλ εκπνξηθώλ εθζέζεσλ, όπνπ ππάξρνπλ θαη ζύλαςε ζπκθσληώλ κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζθνξά λέσλ ππεξεζηώλ.
3.2.4. ΔΝΑΡΜΟΝΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
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4.0.0.
4.1.0.
4.1.1.
4.1.2.

4.2.0.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.0.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

πκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο πεξηθεξεηαθώλ ζπκθώλσλ πνηόηεηαο πνπ ζηεξίδνπλ ηηο ηνπηθέο κηθξέο επηρεηξήζεηο λα αλαπηύζζνπλ θαη λα πσινύλ
αεηθόξα πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε θύζε ηεο πεξηνρήο, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ,
βηνηερλία, ιατθέο παξαζηάζεηο, γεσξγηθά πξντόληα, θιπ).
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Γηαζθάιηζε ησλ ζεηηθώλ θαη κείσζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο από ηηο ππεξεζίεο θαη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ
αγξνηνπξηζκνύ.
ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Παξνρή ππεξεζηώλ αγξνηνπξηζκνύ θαη δξαζηεξηνηήησλ ςπραγσγίαο πνπ αληαλαθινύλ ηε θπζηθή, αξραηνινγηθή, ηζηνξηθή θαη αγξνηηθή θιεξνλνκηά, ηελ αγξνηηθή
θνπιηνύξα, ηελ ηνπηθή γλώζε, θαη κέζσ απηώλ ηελ αλαβίσζε ηνπηθώλ ρεηξνηερλεκάησλ, έξγσλ ηέρλεο, παξαδνζηαθώλ εθδειώζεσλ ηεο θνηλόηεηαο, θεζηηβάι θαη
εκπνξηθέο εθζέζεηο.
ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Δθαξκνγή ηνπηθώλ αξρώλ αεηθόξνπ αξρηηεθηνληθήο, ρξήζε ησλ πιηθώλ ηεο πεξηνρήο, εθκεηάιιεπζε παξαδνζηαθώλ ηνπηθώλ πξαθηηθώλ ζηηο θαηαζθεπέο κε
ζεβαζκό ζην ηνπηθό ζηπι θαη ηελ θαηαζθεπή θαη απνθαηάζηαζε θηηξίσλ θαη ππνδνκώλ.
ΗΠΙΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ
Γηαζθάιηζε όηη ηα θηήξηα θαη νη ππνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζπληζηνύλ ήπηα παξέκβαζε ζην πεξηβάιινλ θαη είλαη
πιήξσο ελαξκνληζκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.
ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΠΑΛΙΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ
Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αξρέηππνπ πιηθνύ, παιηώλ αληηθεηκέλσλ θαη ξνπζηίθ επίπισλ γηα ην ζρεδηαζκό, ηε δηαξξύζκηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε θηηξίσλ θαη
ππνδνκώλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηε ζηέγαζε θηινμελνπκέλσλ.
ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Πξνζηαζία ρώξσλ θαη ηνπνζεζηώλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο ζε θπζηθά, ηζηνξηθά, αξραηνινγηθά, πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη δηαζθάιηζε ειεύζεξεο
πξόζβαζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. πκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο δηαρείξηζεο πόξσλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηζηνξηθώλ θαη
αξραηνινγηθώλ αληηθεηκέλσλ, θαζώο θαη πθηζηακέλσλ θηηξίσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο.
ΔΠΙΚΔΦΗ ΥΧΡΧΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Παξνρή πιεξνθόξεζεο θαη ππνθίλεζε ησλ θηινμελνύκελσλ θαη επηζθεπηώλ λα αθνινπζνύλ έλαλ θώδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο νδεγίεο γηα ηηο επηζθέςεηο ζε
πνιηηηζηηθέο ή ηζηνξηθά επαίζζεηεο ηνπνζεζίεο, ζε ηνπηθέο θπζηθέο πεξηνρέο, δσληαλνύο πνιηηηζκνύο θαη ηνπνζεζίεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηεζνύλ νη επηπηώζεηο ζηελ θνηλόηεηα θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε ηέξςε ησλ επηζθεπηώλ.
ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ αμηώλ ησλ ηδηνθηεηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνώζεζε ηεο ηνπηθήο θνπιηνύξαο θαη ζπλεζεηώλ, ηελ
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ην πεξηβάιινλ, θαζώο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο γιώζζαο θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία.
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5.0.0. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
5.1.0. ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ
5.1.1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ
Δθαξκνγή κηαο ζηαζεξήο πνιηηηθήο ππέξ ηεο αγνξάο πξντόλησλ πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ζε νηθνδνκηθά πιηθά, πάγηα, ηξόθηκα θαη αλαιώζηκα
5.1.2. ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΤΛΙΚΧΝ
Απνθπγή αγνξάο πξντόλησλ ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη ελεξγόο αλαδήηεζε ηξόπσλ κείσζεο ηεο ρξήζεο απνξξηπηόκελσλ θαη αλαιώζηκσλ αγαζώλ.
5.1.3. ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Τηνζέηεζε κέηξσλ θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη λεξνύ κε ηαπηόρξνλε πξνώζεζε ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Δλίζρπζε ηεο κόλσζεο γηα ηελ απνθπγή απώιεηαο ζεξκόηεηαο, ρξήζε θσηηζηηθώλ ιακπηήξσλ ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.
5.2.0. ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ
5.2.1. ΚΑΘΑΡΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ
Δθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηνλ έιεγρν, ηε κείσζε θαη ηελ αληηζηάζκηζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ από όιεο ηηο πεγέο σο έλαο ηξόπνο γηα λα
επηηεπρζεί κείσζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ζην θιίκα. Δλζάξξπλζε ηεο ρξήζεο θαζαξώλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη λα παξνρή δσξεάλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
ζηελ πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο κεηαθηλήζεσλ κε απηνθίλεην.
5.2.2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ
Δθαξκνγή δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία, θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε όπνπ απηό είλαη δπλαηό, ησλ ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ αθάζαξηνπ λεξνύ, θαζνξίδνληαο πνζνηηθνύο ζηόρνπο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ πνπ δελ επαλαρξεζηκνπνηνύληαη ή
αλαθπθιώλνληαη.
5.2.3. ΥΡΗΗ ΑΒΛΑΒΧΝ ΟΤΙΧΝ
Διαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο βιαβεξώλ νπζηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ, θπηνθαξκάθσλ, ρξσκάησλ, απνιπκαληηθώλ πηζίλαο, θαη
πιηθώλ θαζαξηζκνύ), θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο, όπνπ ππάξρνπλ, κε αβιαβή πξντόληα.
5.2.4. ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ
Δθαξκνγή πξαθηηθώλ θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο ξύπαλζεο από ην ζόξπβν θαη ην θσο, ηεο δηάβξσζεο, ησλ νπζηώλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ θαη ησλ
ξύπσλ αέξα θαη εδάθνπο.
5.3.0. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
5.3.1. ΤΓΚΟΜΙΓΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
Δθαξκνγή απζηεξά ξπζκηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ αεηθόξν εθκεηάιιεπζε ησλ εηδώλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο εθόζνλ
ζπγθνκίδνληαη από ηε θύζε, θαηαλαιώλνληαη, εθηίζεληαη, πσινύληαη, ή δηαηίζεληαη ζηε δηεζλή αγνξά.
5.3.2. ΔΚΘΔΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
Δθαξκνγή απζηεξά ξπζκηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηαηήξεζε άγξηαο δσήο ζε αηρκαισζία θαη δσληαλώλ δεηγκάησλ πξνζηαηεπνκέλσλ εηδώλ άγξηαο
παλίδαο θαη ρισξίδαο , θαη ρξήζε κόλν θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε θξνληίδα απηώλ.
5.3.3. ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
Δμαζθάιηζε όηη όιεο νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ άγξηα δσή δελ πξνθαινύλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αεηθνξία ησλ πιεζπζκώλ ζηε θύζε. Υξήζε κόλν
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απηνρζόλσλ εηδώλ γηα ηελ ηνπηνηέρλεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε, θαη απνθπγή ηεο εηζαγσγήο επηδξνκηθώλ μέλσλ εηδώλ.
5.3.4. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΧΝ
Δθαξκνγή αληηζηαζκηζηηθήο ζπκβνιήο ζηε δηαρείξηζε ηεο δηαθύιαμεο ηνπ πεξηβάιινληνο εθηνπίδνπλ, ειαρηζηνπνηνύλ θαη απνθαζηζηνύλ ηηο ηπρόλ νριήζεηο πνπ
πξνθαινύληαη ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. ηήξημε πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηαηεπόκελσλ θπζηθώλ
πεξηνρώλ θαη ησλ πεξηνρώλ κε πςειή αμία βηνπνηθηιόηεηαο.
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1.0.0.
1.1.0.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.0.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.0.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.4.0.

Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
EUAN - Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
Γηάηαμε 7 - Δηδηθέο απαηηήζεηο
Απηό ην εδάθην πεξηέρεη θξηηήξηα επηβεβαίωζεο ζπκβαηόηεηαο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ EUAN
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΑΔΙΦΟΡΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ
Δθαξκνγή ελόο καθξνπξόζεζκνπ ρξεκαηνδνηηθνύ ζρεδίνπ κε εύινγε απνδνηηθόηεηα, ρακειή έθζεζε ζε ρξέε, αλεμάξηεην από επηδνηήζεηο, ζπλεθηηθό θαη ζηα κέηξα
ηεο επηρείξεζεο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ
Τινπνίεζε ελόο εηήζηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ πνπ αμηνπνηεί ηηο ππνδνκέο γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο, θαζηεξώλεη λέεο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο, αμηνπνηεί θαη
αλαδεηθλύεη ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία, ηα ηνπηθά πξντόληα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθρπιηζκάησλ θαη βνηάλσλ.
ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Τηνζέηεζε πνιηηηθώλ γηα ηζόηηκε απαζρόιεζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε όια ηα επίπεδα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γπλαηθώλ
θαη κεηνλνηήησλ.
ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζην πξνζσπηθό γηα δηαηήξεζε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ην όξακα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ βησκαηηθήο κάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ επηρείξεζε, θαζώο θαη θαηάξηηζε γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ
απνζθνπνύλ ζηελ πξνώζεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο επηρείξεζεο.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
Καζηέξσζε δξαζηεξηνηήησλ αλάδεημεο εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο όπσο ε αλάπηπμε, ε δηαηήξεζε θαη ε πξνβνιή ησλ δηαθξηηώλ ηεο ραξαθηεξηζηηθώλ. Τηνζέηεζε
ζπζηεκάησλ βαζκνιόγεζεο ηεο επηρείξεζεο. Η ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά επώλπκα δίθηπα παξόρσλ αγξνηνπξηζκνύ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ
Καζηέξσζε αμηόπηζησλ ελεξγεηώλ πξνβνιήο. Γλσζηνπνίεζεο αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ πξνο ηνπο θηινμελνύκελνπο θαη επηζθέπηεο. Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ
ππεξεζηώλ ελεκέξσζεο γηα ηα κνλαδηθά δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληαλαθινύλ ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο πεξηνρήο.
ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΔΜΠΟΡΙΑ
Καζηέξσζε αμηόπηζησλ ελεξγεηώλ πξνβνιήο. Δηζαγσγή πειαηνθεληξηθήο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ επηζθέπηε. Γλσζηνπνίεζε
αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ πξνο ηνπο θηινμελνύκελνπο θαη επηζθέπηεο. Πξνώζεζε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ αλά επηιεγκέλε θαηεγνξία πειαηώλ. Παξνρή
εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ ελεκέξσζεο γηα ηα κνλαδηθά δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληαλαθινύλ ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο πεξηνρήο.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
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1.4.1. ΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Γηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηε γεληθή λνκνζεζία αδεηνδόηεζεο θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
1.4.2. ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Γηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηελ ηερληθή λνκνζεζία γηα ιεηηνπξγίεο, πξντόληα θαη ππεξεζίεο.
1.4.3. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ
εβαζκόο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο από ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ αμηνπνίεζε ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη γλώζεο (κνπζηθή, ινγηζκηθό, κέζα
ελεκέξσζεο).
1.5.0. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
1.5.1. ΔΜΠΔΓΧΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Τπνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιόηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπηβξάβεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα θαηλνηόκεο ηδέεο.
1.5.2. ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Δθαξκνγή θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ, κεζόδσλ, ηερληθώλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Δληνπηζκόο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ζεηηθνύ αληίθηππνπ.
2.0.0. ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
2.1.0. ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
2.1.1. ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
Οη θηινμελνύκελνη αληηκεησπίδνληαη σο νηθνγελεηαθνί πξνζθεθιεκέλνη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθώλ ηνπο. Δλεξγόο ζπκκεηνρή ησλ
ηδηνθηεηώλ γηα ζεξκή ππνδνρή ησλ θηινμελνπκέλσλ θαη δεκηνπξγία νηθεηόηεηαο.
2.1.2. ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΦΙΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΧΝ
Γηάζεζε πξνζσπηθνύ ηθαλνύ γηα ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θηινμελνπκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ.
2.1.3. ΑΝΔΔΙ
Παξνρή δηεπθνιύλζεσλ θαη αλέζεσλ ζε θηινμελνύκελνπο θαη επηζθέπηεο.
2.2.0. ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
2.2.1. ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΗ
Γηαλπθηέξεπζε θαη ζπλάζξνηζε ησλ θηινμελνπκέλσλ ζε αγξνηηθά θαηαιύκαηα, αλαθαηληζκέλεο ππνδνκέο θαη άιιεο απζεληηθέο εγθαηαζηάζεηο.
2.2.2. ΓΔΤΜΑΣΑ
Παξνρή επηινγώλ γηα θαγεηό ζε αλαθαηληζκέλνπο αγξνηηθνύο ρώξνπο πνπ πξνζθέξνπλ ηνπηθή γαζηξνλνκία.
2.2.3. ΑΓΟΡΔ
Πξνώζεζε ηεο δηάζεζεο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη έξγσλ ρεηξνηερλίαο.
2.3.0. ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
2.3.1. ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Παξνρή επθαηξηώλ ζηνπο επηζθέπηεο γηα ζπκκεηνρή ζε γεσξγηθέο εξγαζίεο, αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε θύζε.
2.3.2. ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
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2.3.3.
3.0.0.
3.1.0.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.0.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
4.0.0.
4.1.0.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.0.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη πξνζαλαηνιηζκνύ πξνο ηνπο θηινμελνπκέλνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ζρεηηθά κε ηελ δηαζεζηκόηεηα επθαηξηώλ αλαςπρήο θαη θηλεηηθόηεηαο
ζηελ πεξηνρή.
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΜΑΘΗΗ
Δλεκέξσζε θαη δηεπθόιπλζε ησλ θηινμελνπκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ γηα πξόζβαζε ζε επθαηξίεο γλσξηκίαο ηεο αγξνηηθήο δσήο θαη ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη καγεηξηθήο.
ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΥΔΔΙ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Τπνζηήξημε θνηλνηηθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ δνκώλ. Δγθαζίδξπζε δηαζπλδέζεσλ κε ηνπηθέο νξγαλώζεηο θαη κεραληζκνύο.
ΔΠΑΦΔ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Θέζπηζε θώδηθα δενληνινγίαο γηα δηαθύιαμε ηεο παξνρήο βαζηθώλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΚΣΤΧΗ
ΚΟΙΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
Καζηέξσζε ζπκθσληώλ κε ηνπηθά δίθηπα γηα αλάπηπμε πξνζθνξάο θνηλώλ ππεξεζηώλ θαη πώιεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ ΚΛΙΜΑΚΑ
πλέλσζε δπλάκεσλ κε ηνπηθέο νξγαλώζεηο γηα ηε ρξήζε θνηλόρξεζησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πξνώζεζεο ηνπ θνηλνύ πξντόληνο.
ΚΟΙΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
πκκεηνρή ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη έλσζε πξνζπαζεηώλ γηα αλάπηπμε θνηλώλ ππεξεζηώλ.
ΔΝΑΡΜΟΝΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Πξσηνπνξία γηα ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθώλ ζπκθώλσλ πνηόηεηαο πνπ πξνάγνπλ ηελ αεηθνξία ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ αγξνηνπξηζκνύ
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ επηπηώζεσλ ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά από ηελ δξαζηεξηόηεηα αγξνηνπξηζκνύ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Παξνρή ππεξεζηώλ αγξνηνπξηζκνύ θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληαλαθινύλ ηελ ηνπηθή θιεξνλνκηά.
ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Δθαξκνγή ηνπηθνύ ζηπι θαη αξρηηεθηνληθήο, ηνπηθώλ αμηώλ θαη παξαδνζηαθώλ πξαθηηθώλ ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη ππνδνκώλ.
ΗΠΙΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ
Γηαζθάιηζε όηη ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πξνθαινύλ ήπηα παξέκβαζε θαη ειάρηζηεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ρώξνπο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο.
ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΠΑΛΙΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ
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Δπαλαρξεζηκνπνίεζε παιηώλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε δηαθόζκεζε θηηξίσλ θαη ππνδνκώλ.
4.3.0. ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
4.3.1. ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ θηεξίσλ, ππνδνκώλ θαη έξγσλ ηέρλεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο.
4.3.2. ΔΠΙΚΔΦΗ ΥΧΡΧΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Γηεπθόιπλζε πξόζβαζεο θαη πξνζηαζία επηζθεςηκόηεηαο ζε ρώξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Παξνρή νδεγηώλ θαη ελόο θώδηθα ζπκπεξηθνξάο πξνο
θηινμελνύκελνπο θαη επηζθέπηεο γηα ηελ πξόζβαζε ζε ρώξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
4.3.3. ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Δπίδεημε ηεο ηζηνξίαο ηεο επηρείξεζεο. Πξνώζεζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ησλ ζπλεζεηώλ θαη ηεο ιανγξαθίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο γιώζζαο
θαη ηεο κνπζηθήο.
5.0.0. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
5.1.0. ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ
5.1.1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ
Δθαξκνγή πνιηηηθήο αγνξώλ πξντόλησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ.
5.1.2. ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΤΛΙΚΧΝ
Αγνξά πιηθώλ ρύκα θαη κείσζε ζηελ θαηαλάισζε εηδώλ κηαο ρξήζεο.
5.1.3. ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Τηνζέηεζε κέηξσλ θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη λεξνύ κε ηαπηόρξνλε πξνώζεζε ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο
αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο.
5.2.0. ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ
5.2.1. ΚΑΘΑΡΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ
Δθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ από όιεο ηηο πεγέο.
5.2.2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ
Δθαξκνγή απνηειεζκαηηθνύ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ιπκάησλ θαη εμαζθάιηζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνύ. Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ θαη
εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ γηα ηε ζπιινγή ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη ηελ πξνώζεζή ηνπο γηα αλαθύθισζε. Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πιηθνύ από ηελ αλαθύθισζε
ησλ απνβιήησλ.
5.2.3. ΥΡΗΗ ΑΒΛΑΒΧΝ ΟΤΙΧΝ
Διαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, επηβιαβώλ νπζηώλ θαη ππνθαηάζηαζή ηνπο κε αβιαβή πξντόληα .
5.2.4. ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ
Δθαξκνγή πξαθηηθώλ θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο ξύπαλζεο από ην ζόξπβν θαη ην θσο, ηεο δηάβξσζεο, ησλ εθπνκπώλ ελώζεσλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ην
όδνλ θαη ησλ ξύπσλ αέξα θαη εδάθνπο.
5.3.0. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
5.3.1. ΤΓΚΟΜΙΓΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
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Τηνζέηεζε αεηθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε εηδώλ άγξηαο παλίδαο εθόζνλ ζπγθνκίδνληαη από ην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ.
5.3.2. ΔΚΘΔΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
Δθαξκνγή απζηεξά ειεγρόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δηαηήξεζε άγξηαο δσήο ζε αηρκαισζία θαη δσληαλώλ δεηγκάησλ πξνζηαηεπνκέλσλ εηδώλ άγξηαο
παλίδαο.
5.3.3. ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
Γηαζθάιηζε αεηθόξνπ αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ πιεζπζκό άγξηαο δσήο. Απνθπγή εηζαγσγήο εηδώλ πνπ ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ηελ ηνπηθή ρισξίδα θαη παλίδα.
5.3.4. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΧΝ
Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα ηε δηαηήξεζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ δηαηαξαρζεί. ηήξημε
πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
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1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
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1.2.2.1
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1.2.2.3
1.2.3

Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
EUAN - Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
Γηάηαμε 8 - Παξαδείγκαηα Τπνδεηγκαηηθήο ηεθκεξίωζεο
Απηό ην εδάθην πεξηέρεη παξαδείγκαηα ππνδεηγκαηηθήο ηεθκεξίωζεο πνπ επηβεβαηώλνπλ ηε ζπκβαηόηεηα ηεο επηρείξεζεο κε ην EUAN
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΑΔΙΦΟΡΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ
Γνκεκέλν ρξεκαηνδνηηθό πιάλν.
Αλαινγία απνηειεζκάησλ πξνο ηνλ θύθιν εξγαζηώλ.
Αλαινγία θεξδώλ πξνο ην Κεθάιαην
Αλαινγία πηζησηώλ πξνο ην Κεθάιαην.
Αλαινγία επηδνηήζεσλ πξνο ην Δηζόδεκα.
Αλαινγία θόζηνπο πξνζσπηθνύ πξνο ηνλ θύθιν εξγαζηώλ.
Αλαινγία θόζηνπο πξνζσπηθνύ πξνο ην Κεθάιαην.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ
Μεληαία θαηαλνκή θύθινπ εξγαζηώλ.
Πνιιαπιή ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Γηαπνηθηιία ππεξεζηώλ θηινμελίαο.
Παξαδνζηαθά θαγεηά ζηνπο θηινμελνύκελνπο.
Υξήζε ηνπηθώλ πξντόλησλ, βνηάλσλ θαη εθρπιηζκάησλ.
Αγξνηηθό θαηάζηεκα πώιεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ
ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Πνιηηηθή πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ.
Πνιηηηθή αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ.
Οξγαλόγξακκα επηρείξεζεο.
Πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο πξνζσπηθνύ.
ηαηηζηηθέο πξνζσπηθνύ.
ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Γειηίν πιεξνθόξεζεο πξνζσπηθνύ
Βηβιηάξην νδεγηώλ πξνζσπηθνύ
Πίλαθαο πιεξνθνξηώλ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
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1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.1.8
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
1.3.3.6
1.3.3.7
1.3.3.8
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

Πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ θαη εξγαζηεξίσλ πξνζσπηθνύ
Παθέην εθπαίδεπζεο ηεο επηρείξεζεο
ηνηρεία θαηάξηηζεο πξνζσπηθνύ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
Γνκεκέλε ζηξαηεγηθή κάξθαο
Δπίδεημε ζηνηρείσλ κάξθαο
ήκα κάξθαο ζε δηαθεκηζηηθά κελύκαηα
Λεηηνπξγηθόηεηα ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο
Δπίδεημε εκβιεκάησλ πνηόηεηαο
Δπίδεημε εκβιεκάησλ ζεκαληηθώλ δηθηύσλ
Γσξάθηα κε ηε κάξθα ηεο επηρείξεζεο
Δπίδεημε δηαζύλδεζεο ζε ηζηνζειίδεο δηθηύσλ αγξνηνπξηζκνύ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ
Τπεξεζίεο ζύκθσλα κε ηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο θηινμελνύκελνπο.
ηαηηζηηθέο ζηόρσλ αγνξάο
ύζηεκα παξαθνινύζεζεο επηζπκηώλ ησλ θηινμελνπκέλσλ
Αξρείν παξαηεξήζεσλ θηινμελνπκέλσλ
Οδεγόο εηδηθώλ ππεξεζηώλ
ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΔΜΠΟΡΙΑ
ύζηεκα θξαηήζεσλ κε θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ ησλ θηινμελνπκέλσλ
Βηβιίν θαηαγξαθήο παξαηεξήζεσλ θηινμελνπκέλσλ
Δξσηεκαηνιόγηα γηα παξαηεξήζεηο θηινμελνπκέλσλ
Αλάιπζε παξαηεξήζεσλ θηινμελνπκέλσλ
Αξρείν ρεηξηζκνύ παξαπόλσλ θηινμελνπκέλσλ
Γηαθεκηζηηθό πιηθό ππεξεζηώλ
Καηάινγνο δηεπζύλζεσλ θηινμελνπκέλσλ ζηόρνπ
Δηζνδήκαηα από εηδηθέο ππεξεζίεο
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Δπίδεημε άδεηαο ή Γειηίνπ Διέγρνπ ζπκκόξθσζεο πξνο:
- Αζθάιεηα θαη πγεία
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1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.2.5
1.4.2.6
1.4.2.7
1.4.2.8
1.4.3
1.4.3.1
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.1.4
1.5.2
1.5.2.1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4

- Ππξόζβεζε
- Απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ
- Πεξηβαιινληηθή ζπκκόξθσζε
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Δπίδεημε άδεηαο ή Γειηίνπ Διέγρνπ ζπκκόξθσζεο πξνο:
- Σνπηθέο πνιενδνκηθέο δώλεο
- Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο πεξηβάιινληνο ή θιεξνλνκηάο
- Γηθαηώκαηα γεο
- Κηήζε γεο
- Πξνζηαζία θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
- Πξνζηαζία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
- Πξόζβαζε ζε πξόζσπα κε εηδηθέο αλάγθεο
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ
Δπίδεημε απνπνίεζεο επζύλεο γηα δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΔΜΠΔΓΧΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
πκθσλίεο κε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα
Πξσηόθνιια ζπκκεηνρήο ζε νκίινπο έξεπλαο
ρέδηα αληακνηβήο πξνζσπηθνύ γηα θαηλνηόκεο ηδέεο
πκκεηνρή ζε ζρέδηα βξαβείσλ θαηλνηνκίαο θαη δηαπνηθηιίαο
ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Σεθκήξηα θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ πνπ εηζήγαγε ε επηρείξεζε
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
Κώδηθαο ζπκπεξηθνξάο πξνζσπηθνύ
εκεηώζεηο θξνληηζηή
Αξρείν θξαηήζεσλ θηινμελνπκέλσλ
ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΦΙΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΧΝ
ηνηρεία δεμηνηήησλ πξνζσπηθνύ
ηνηρεία θαηάξηηζεο πξνζσπηθνύ
Πξνζσπηθή εκπινθή ησλ ηδηνθηεηώλ
Πεξηπηώζεηο
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2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2
2.2.2.1
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
3

ΑΝΔΔΙ
Γώξα θαισζνξίζκαηνο (ινπινύδηα, θξαζί θιπ)
Γσξεάλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν
Γσξεάλ δηάζεζε πνδειάησλ
Γσξεάλ κεηαθνξά πξνο/από ην ηεξκαηηθό δεκόζηνπ δηθηύνπ
πρλέο εθδξνκέο ζε ηνπηθά αμηνζέαηα
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΗ
Γσκάηηα γηα δηαλπθηέξεπζε
Αίζνπζεο ζπλαληήζεσλ
Αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ θαη δεμηώζεσλ
ΓΔΤΜΑΣΑ
Οδεγόο ζε ηόπνπο ηνπηθήο γαζηξνλνκίαο
ΑΓΟΡΔ
Οδεγόο ζε θαηαζηήκαηα πώιεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ
Δζσηεξηθό θαηάζηεκα πώιεζεο ηνπηθώλ αγαζώλ
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Πξνγξάκκαηα ζπκκεηνρήο ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο
Οδεγόο γηα νξγαλσηέο αγξνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οδεγόο γηα νξγαλσηέο αζιεκάησλ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Οδεγόο γηα ηνπηθά αμηνζέαηα
Οδεγόο ζε επηινγέο ηνπηθήο πεξηήγεζεο
Οδεγόο γηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα, παξαδνζηαθά απνζηαθηήξηα ή άιιεο αγξνηηθέο εθκεηαιιεύζεηο.
Οδεγόο γηα αμηόπηζηνπο ηνπξηζηηθνύο πξάθηνξεο
Οδεγόο γηα επηινγέο κεηαθνξηθώλ κέζσλ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΜΑΘΗΗ
Οδεγόο γηα ηελ ηνπηθή θιεξνλνκηά
Οδεγόο γηα ηνπηθά κνπζεία
Μαζήκαηα ηνπηθώλ ρνξώλ
Μαζήκαηα καγεηξηθήο κε ηνπηθέο ζπληαγέο
ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
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3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2
3.1.2.1
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.4.3
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2
4.1.2.1
4.2
4.2.1
4.2.1.1

ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΥΔΔΙ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
πλεηζθνξά ζε θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο
Δγγξαθή ζε θνηλνηηθνύο ζπλδέζκνπο
Πξαθηηθά θνηλνηηθώλ ζπλαληήζεσλ
ΔΠΑΦΔ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Οδεγόο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ θνηλόηεηα
ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΚΣΤΧΗ
ΚΟΙΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
πκθσλεηηθά κε εκπνξηθά δίθηπα
Κνηλέο πξνζθνξέο ππεξεζηώλ
πκθσλίεο εκπνξηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ
Σεθκήξηα ζπκκεηνρήο ζε θιαδηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπλέδξηα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ ΚΛΙΜΑΚΑ
Βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο ζε θνηλή θαηάξηηζε θαη εξγαζηήξηα
Κνηλά κελύκαηα ζε ηζηνζειίδεο θαη ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν
ΚΟΙΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
Σεθκήξηα ζπκκεηνρήο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο/ηέιε ζπκκεηνρήο
ΔΝΑΡΜΟΝΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Μέινο ζε ζύκθσλα πνηόηεηαο
Όξνη ηνπηθώλ ζπλαζπηζκώλ
Πηζηνπνίεζε ζπκκόξθσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο κε πθηζηάκελνπο θαλόλεο
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Δπηζθόπεζε απόςεσλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηόπνπ
Δηδηθέο κειέηεο κέηξεζεο ηνπ αληίθηππνπ ζηελ θιεξνλνκηά
Οδεγόο θιεξνλνκηάο πνπ ζπληεξεί ε επηρείξεζε
ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Οδεγόο ππεξεζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ςπραγσγίαο
ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Πηζηνπνηεηηθά δηαηεξεηέσλ θαη παξαδνζηαθώλ θηηξίσλ

29

4.2.1.2
4.2.2
4.2.2.1
4.2.3
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.3
4.2.3.4
4.3
4.3.1
4.3.1.1
4.3.2
4.3.2.1
4.3.2.2
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3
4.3.3.4
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5

Δπηζθόπεζε νηθνδνκώλ
ΗΠΙΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ
Δπηζθνπήζεηο απνηίκεζεο ηνπ αληίθηππνπ ζην πεξηβάιινλ
ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΠΑΛΙΧΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ
Σόπνη δηαλπθηέξεπζεο ζην ρσξηό
Αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ ρσξηνύ
Έθζεζε παιηώλ αληηθεηκέλσλ
Παιηά αληηθείκελα ελ ρξήζεη
ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
πκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο δηαρείξηζεο θπζηθώλ πόξσλ
ΔΠΙΚΔΦΗ ΥΧΡΧΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Οδεγίεο πξόζβαζεο πξνο θηινμελνύκελνπο
Γηαδηθαζία ζπκκόξθσζεο πξνο νδεγίεο
ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Γηαιέμεηο θαη/ε πξνβνιή βίληεν
Γεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ (θπιιάδηα, DVD)
Μαζήκαηα ηνπηθώλ ρνξώλ θαη κνπζηθήο
Βηβιία θαη DVD ηνπηθήο ιανγξαθίαο
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ
Έγγξαθν πνιηηηθήο αγνξώλ
Πξνδηαγξαθέο απνζεθεπνκέλσλ αγαζώλ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΤΛΙΚΧΝ
Πνιηηηθή αγνξώλ ρνληξηθά
ηνηρεία ρξήζεο αλαισζίκσλ
ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Φπιιάδηα θαη πνζηεξ ζρεηηθά κε νηθνλνκία ελέξγεηαο θαη λεξνύ
Θεξκηθή κόλσζε ζηα θηίξηα
Λακπηήξεο ήπηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
πζθεπέο ήπηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
Ρπζκηδόκελεο βξύζεο λεξνύ
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5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.8
5.1.3.9
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.5
5.2.1.6
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.4.4
5.2.4.5
5.2.4.6
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2

Απνηειεζκαηηθόο κεραληζκόο μεπιύκαηνο ιεθάλεο
Αθίζηεο γηα ππνθίλεζε πξνο εμνηθνλόκεζε ύδαηνο
Ηιηαθνί ζπιιέθηεο γηα ζέξκαλζε λεξνύ
Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα
ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ
Έιεγρνο επζηάζεηαο βαιβίδσλ πγξαεξίνπ
Έιεγρνο νηθνινγηθήο πηζηόηεηαο ζπζηεκάησλ ςύμεσο
Υεηξηζκόο θνπξηάο
σιελώζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ
Γηαδξνκέο κε πνδήιαην ή θάξν
Απνηειεζκαηηθό δηαδίθηπν θαη ηειεθσλία
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ
Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ
Υξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνύ
πζηήκαηα αλαθύθισζεο απνβιήησλ
Υξήζε αλαθπθισκέλσλ πιηθώλ
ΥΡΗΗ ΑΒΛΑΒΧΝ ΟΤΙΧΝ
Οδεγίεο ρξήζεο πιηθώλ θαζαξηζκνύ θαη άιισλ ρεκηθώλ
Οδεγόο ρξήζεο αβιαβώλ νπζηώλ
Υξήζε θνπξηάο αληί ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ
ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ
Μόλσζε κεραλνζηαζίνπ
Έιεγρνο έληαζεο κεγαθώλσλ
Καηεύζπλζε θσηηζηηθώλ πξνβνιέσλ
πζηήκαηα ξύζκηζεο θσηηζκνύ
Δξγαζίεο θαηά ηεο δηάβξσζεο εδάθνπο
Καζαξηζκόο θαπλνδόρσλ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΤΓΚΟΜΙΓΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
Γηαδηθαζίεο ζπγθνκηδήο αγξίσλ εηδώλ
ρέδηα εκπινπηηζκνύ πεξηνρώλ ζπγθνκηδήο αγξίσλ εηδώλ
ΔΚΘΔΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
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5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
5.3.3
5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.2

Άδεηα θύιαμεο αγξίσλ εηδώλ
Καηάιιεινη θισβνί γηα θάζε είδνο
Αγσγή ηξνθνδνζίαο γηα θάζε είδνο
Πξνζσπηθό κε επαηζζεζία πξνο ηελ άγξηα δσή
ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
Οδεγόο ρεηξηζκνύ γηα θάζε είδνο άγξηαο δσήο
Οηθνινγηθή επηζθόπεζε ηνπηνηερλεκέλσλ ηνπνζεζηώλ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΧΝ
Γξαζηεξηόηεηεο απνθαηάζηαζεο ηζνξξνπίαο νηθνζπζηεκάησλ
Μέινο ζε ζρέδηα βηνπνηθηιόηεηαο
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Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ

euan_s01
euan_s02
euan_s03
euan_s04
euan_s05
euan_s06
euan_s07
euan_s08
euan_s09
euan_s10
euan_s11
euan_s12
euan_s13
euan_s14
euan_s15
euan_s16
euan_s17
euan_s18
euan_s19
euan_s20
euan_s21

EUAN - Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
Παξάξηεκα Α - ρεηηθέο πεγέο
Απηό ην εδάθην παξνπζηάδεη έλα κε δηεμνδηθό θαηάινγν εζεινληηθώλ πξωηνβνπιηώλ θαη ηεθκεξίωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην EUAN
The Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria - Source(26/06/2010):
http://www.sustainabletourismcriteria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=373
Minimum service standards for ECEAT approved rural accommodations
ELOT ISO 18513 - Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation – Terminology
The Family, a Niche for Rural Tourism - (Pillerseetal, Tyrol, Austria, March 1999
EuroGites - QUALITY ASSESSMENT STANDARDS - Rural Accommodation. Version 1.0 approved at EuroGites General Assembly 2005
Ordinance for the categorization of tourist sites in Bulgaria - Prom. SG. No. 95 of 8 Oktmvri 2002., amend. SG. br.58 of 27 June 2003., amend.
SG. br.1 4 January 2005
Agroxenia - ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΣΤΠΧΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
ΔΑΓΔ - ΠΡΟΣΑΔΙ ΘΔΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ
ACCUEIL PAYSAN ETHICAL CHARTER - http://www.accueil-paysan.com/
France Rural Tourism - http://www.ruraltourisminternational.org /France
France - OCACIA research
France - COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) - IN RESPONSE TO CONSULTATION ON UK
IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE ON THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (2004/48/EC)ENFORCEMENT OF
“Agriturist Qualità” Certified Holiday Farm - http://www.agriturist.it/uk/
Se.Ri.Fo. Agrotourism qulaity standards in Italy
LITHUANIAN AGRO-TOURISM (RURAL-TOURISM) - Law on Tourism of the Republic of Lithuania (dated 3 December 2002, No. IX-1211) agrotourism (rural tourism) service
Standards-Privitera EAAE 113 BELGRADO: FACTORS OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS: THE CASE OF ORGANICAGRITOURISM - Donatella Privitera
IMPLEMENTING EUROPEAN STANDARDS IN AGROTOURIST FARMS - N. TANE, W. THIERHEIMER
Serifo - The TAS for AGRIFORM methodology (resource for the inclusion of difficult target within Vocation Training systems)
ECEAT-Standards Review_summary Europ
ECEAT-a free test
France -100128 oenotourisme - Un guide qui vous accompagnera tout l'été : vignobles et tourisme - Voir :
http://fr.calameo.com/read/000662266a52f0342d069
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euan_s22
euan_s23

EN 13809 - Tourism services - Travel agencies and tour operators –Terminology
EN ISO 9000 - Quality management systems - Fundamentals and vocabulary
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Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ

EUAN - Πξόηππν Δπξωπαϊθνύ Αγξνηνπξηζκνύ
Παξάξηεκα Β - πληνκνγξαθίεο όξωλ
Απηό ην εδάθην πεξηέρεη ζπληνκνγξαθίεο όξωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην EUAN
EUAN
European Agrotourism Norm
EUAB
European Agrotourism Badge
ISO
International Standards Organisation
ELOT
Ellinikos Organismos Typopoiiisis
CEN
European Committee for Standardization
ECEAT
European Centre for Ecological and Agricultural Tourism
EUROGITES European Federation of Farm and Village Tourism
ISEAL
Alliance / global association for social and environmental standards
atnQ
AgroTourNet Quality
atn
AgroTourNet
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Δπηζεώξεζε EUAB - Έθζεζε SWOT
Δπωλπκία επηρείξεζεο
Δίδνο εθκεηάιιεπζεο θαη δξαζηεξηόηεηεο

Κξηηήξηα
1.0.0. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΒΙΧΙΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
1.1.0. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ
1.1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ
Δθαξκνγή ελόο καθξνπξόζεζκνπ ρξεκαηνδνηηθνύ
ζρεδίνπ κε εύινγε απνδνηηθόηεηα, ρακειή έθζεζε
ζε ρξέε, αλεμάξηεην από επηδνηήζεηο, ζπλεθηηθό θαη
ζηα κέηξα ηεο επηρείξεζεο.
1.1.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ
Τινπνίεζε ελόο εηήζηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ
πνπ αμηνπνηεί ηηο ππνδνκέο γηα δηαθνξεηηθέο
ρξήζεηο, θαζηεξώλεη λέεο δξαζηεξηόηεηεο
αλαςπρήο, αμηνπνηεί θαη αλαδεηθλύεη ηελ ηνπηθή
γαζηξνλνκία, ηα ηνπηθά πξντόληα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθρπιηζκάησλ θαη
βνηάλσλ.
1.2.0. ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
1.2.1. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Τηνζέηεζε πνιηηηθώλ γηα ηζόηηκε απαζρόιεζε θαη

Παραδείγμαηα Υποδειγμαηικής
Τεκμηρίωζης

Γηαπηζηώζεηο θαη εηζεγήζεηο
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΒΙΧΙΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Γνκεκέλo ρξεκαηνδνηηθό πιάλν. Αλαινγία
απνηειεζκάησλ πξνο ηνλ θύθιν εξγαζηώλ.
Αλαινγία θεξδώλ πξνο ην Κεθάιαην. Αλαινγία
πηζησηώλ πξνο ην Κεθάιαην. Αλαινγία
επηδνηήζεσλ πξνο ην Δηζόδεκα. Αλαινγία
θόζηνπο πξνζσπηθνύ πξνο ηνλ θύθιν
εξγαζηώλ. Αλαινγία θόζηνπο πξνζσπηθνύ
πξνο ην Κεθάιαην. Μεληαία θαηαλνκή θύθινπ
εξγαζηώλ. Πνιιαπιή ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ
εγθαηαζηάζεσλ. Γηαπνηθηιία ππεξεζηώλ
θηινμελίαο. Παξαδνζηαθά θαγεηά ζηνπο
θηινμελνύκελνπο. Υξήζε ηνπηθώλ πξντόλησλ,
βνηάλσλ θαη εθρπιίζκαησλ. Αγξνηηθό
θαηάζηεκα πώιεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ.
ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Πνιηηηθή πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ. Πνιηηηθή
αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ. Οξγαλόγξακκα
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1.2.2.

1.2.3.

1.3.0.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε όια ηα επίπεδα γηα
ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γπλαηθώλ θαη κεηνλνηήησλ.
ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζην πξνζσπηθό γηα
δηαηήξεζε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ην
όξακα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ βησκαηηθήο κάζεζεο ηνπ
πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ επηρείξεζε,
θαζώο θαη θαηάξηηζε γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ
απνζθνπνύλ ζηελ πξνώζεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο
επηρείξεζεο.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
Καζηέξσζε δξαζηεξηνηήησλ αλάδεημεο εηαηξηθήο
ηαπηόηεηαο όπσο ε αλάπηπμε, ε δηαηήξεζε θαη ε
πξνβνιή ησλ δηαθξηηώλ ηεο ραξαθηεξηζηηθώλ.
Τηνζέηεζε ζπζηεκάησλ βαζκνιόγεζεο ηεο
επηρείξεζεο. Η ζπκκεηνρή ζε ηνπηθά επώλπκα
δίθηπα παξόρσλ αγξνηνπξηζκνύ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ
Καζηέξσζε αμηόπηζησλ ελεξγεηώλ πξνβνιήο.
Γλσζηνπνίεζεο αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ πξνο
ηνπο θηινμελνύκελνπο θαη επηζθέπηεο. Παξνρή
εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ ελεκέξσζεο γηα ηα
κνλαδηθά δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
αληαλαθινύλ ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο πεξηνρήο.
ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΔΜΠΟΡΙΑ
Καζηέξσζε αμηόπηζησλ ελεξγεηώλ πξνβνιήο.
Δηζαγσγή πειαηνθεληξηθήο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ
κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ επηζθέπηε.
Γλσζηνπνίεζε αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ πξνο ηνπο
θηινμελνύκελνπο θαη επηζθέπηεο. Πξνώζεζε

επηρείξεζεο. Πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο
πξνζσπηθνύ. ηαηηζηηθέο πξνζσπηθνύ. Γειηίν
πιεξνθόξεζεο πξνζσπηθνύ. Βηβιηάξην
νδεγηώλ πξνζσπηθνύ. Πίλαθαο πιεξνθνξηώλ.
Πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ θαη εξγαζηεξίσλ
πξνζσπηθνύ. Παθέην εθπαίδεπζεο ηεο
επηρείξεζεο. ηνηρεία θαηάξηηζεο πξνζσπηθνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
Γνκεκέλε ζηξαηεγηθή κάξθαο. Δπίδεημε
ζηνηρείσλ κάξθαο. ήκα κάξθαο ζε
δηαθεκηζηηθά κπλήκαηα. Λεηηνπξγηθόηεηα
ηζηνζειίδαο ηεο επηρείξεζεο. Δπίδεημε
εκβιεκάησλ πνηόηεηαο. Δπίδεημε εκβιεκάησλ
ζεκαληηθώλ δηθηύσλ. Γσξάθηα κε ηε κάξθα
ηεο επηρείξεζεο. Δπίδεημε δηαζύλδεζεο ζε
ηζηνζειίδεο δηθηύσλ αγξνηνπξηζκνύ.
Τπεξεζίεο ζύκθσλα κε ηα δηαθεκηζηηθά
κπλήκαηα. ηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο
θηινμελνύκελνπο. ηαηηζηηθέο ζηόρσλ αγνξάο.
ύζηεκα παξαθνινύζεζεο επηζπκηώλ ησλ
θηινμελνπκέλσλ. Αξρείν παξαηεξεξήζεσλ
θηινμελνπκέλσλ. Οδεγόο εηδηθώλ ππεξεζηώλ.
ύζηεκα θξαηήζεσλ κε θαηαγξαθή ησλ
αλαγθώλ ησλ θηινμελνπκέλσλ. Βηβιίν
θαηαγξαθήο παξαηεξήζεσλ θηινμελνπκέλσλ.
Δξσηεκαηνιόγηα γηα παξαηεξήζεηο
θηινμελνπκέλσλ. Αλάιπζε παξαηεξήζεσλ
θηινμελνπκέλσλ. Αξρείν ρεηξηζκνύ
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1.4.0.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.0.
1.5.1.

1.5.2.

2.0.0.
2.1.0.
2.1.1.

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ αλά επηιεγκέλε
θαηεγνξία πειαηώλ. Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ
ππεξεζηώλ ελεκέξσζεο γηα ηα κνλαδηθά δηαθξηηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληαλαθινύλ ηελ πξαγκαηηθή
αμία ηεο πεξηνρήο.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Γηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηε γεληθή
λνκνζεζία αδεηνδόηεζεο θαη ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο
ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Γηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηνπο
θαλνληζκνύο θαη ηελ ηερληθή λνκνζεζία γηα
ιεηηνπξγίεο, πξντόληα θαη ππεξεζίεο.
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ
εβαζκόο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο από ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ
αμηνπνίεζε ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη γλώζεο
(κνπζηθή, ινγηζκηθό, κέζα ελεκέξσζεο).
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΔΜΠΔΓΧΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Τπνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο
πνηθηιόηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Δπηβξάβεπζε ηνπ
πξνζσπηθνύ γηα θαηλνηόκεο ηδέεο.
ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
Δθαξκνγή θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ, κεζόδσλ,
ηερληθώλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ππνδνκώλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο. Δληνπηζκόο ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ζεηηθνύ
αληίθηππνπ.
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ

παξαπόλσλ θηινμελνπκέλσλ. Γηαθεκηζηηθό
πιηθό ππεξεζηώλ. Καηάινγνο δηεπζύλζεσλ
θηινμελνπκέλσλ ζηόρνπ. Δηζνδήκαηα από
εηδηθέο ππεξεζίεο.
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Δπίδεημε άδεηαο ή Γειηίνπ Διέγρνπ
ζπκκόξθσζεο πξνο: - Αζθάιεηα θαη πγεία, Ππξόζβεζε, - Απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ, Πεξηβαιινληηθή ζπκκόξθσζε. Δπίδεημε άδεηαο
ή Γειηίνπ Διέγρνπ ζπκκόξθσζεο πξνο: Σνπηθέο πνιενδνκηθέο δώλεο, Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο πεξηβάιινληνο ή
θιεξνλνκηάο, - Γηθαηώκαηα γεο, - Κηήζε γεο. Πξνζηαζία θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Πξνζηαζία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, Πξόζβαζε ζε πξόζσπα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Δπίδεημε απνπνίεζεο επζύλεο γηα δηθαηώκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
πκθσλίεο κε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα.
Πξσηόθνιια ζπκκεηνρήο ζε νκίινπο έξεπλαο.
ρέδηα αληακνηβήο πξνζσπηθνύ γηα θαηλνηόκεο
ηδέεο. πκκεηνρή ζε ζρέδηα βξαβείσλ
θαηλνηνκίαο θαη δηαπνηθηιίαο. Σεθκήξηα
θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ πνπ εηζήγαγε ε
επηρείξεζε

Παξαδείγκαηα Τπνδεηγκαηηθήο Σεθκεξίωζεο
Κώδηθαο ζπκπεξηθνξάο πξνζσπηθνύ.
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ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ

2.1.2.

2.1.3.
2.2.0.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.3.0.
2.3.1.

2.3.2.

Οη θηινμελνύκελνη αληηκεησπίδνληαη σο
νηθνγελεηαθνί πξνζθεθιεκέλνη θαη δηαζθαιίδεηαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθώλ ηνπο. Δλεξγόο
ζπκκεηνρή ησλ ηδηνθηεηώλ γηα ζεξκή ππνδνρή ησλ
θηινμελνπκέλσλ θαη δεκηνπξγία νηθεηόηεηαο.
ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΦΙΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΧΝ
Γηάζεζε πξνζσπηθνύ ηθαλνύ γηα ηελ παξνρή
θαζνδήγεζεο θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ησλ θηινμελνπκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ.
ΑΝΔΔΙ
Παξνρή δηεπθνιύλζεσλ θαη αλέζεσλ ζε
θηινμελνύκελνπο θαη επηζθέπηεο.
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΗ
Γηαλπθηέξεπζε θαη ζπλάζξνηζε ησλ
θηινμελνπκέλσλ ζε αγξνηηθά θαηαιύκαηα,
αλαθαηληζκέλεο ππνδνκέο θαη άιιεο απζεληηθέο
εγθαηαζηάζεηο.
ΓΔΤΜΑΣΑ
Παξνρή επηινγώλ γηα θαγεηό ζε αλαθαηληζκέλνπο
αγξνηηθνύο ρώξνπο πνπ πξνζθέξνπλ ηνπηθή
γαζηξνλνκία.
ΑΓΟΡΔ
Πξνώζεζε ηεο δηάζεζεο ησλ ηνπηθώλ πξντόλησλ
θαη έξγσλ ρεηξνηερλίαο.
ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Παξνρή επθαηξηώλ ζηνπο επηζθέπηεο γηα ζπκκεηνρή
ζε γεσξγηθέο εξγαζίεο, αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
θαη αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε θύζε.
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη πξνζαλαηνιηζκνύ πξνο
ηνπο θηινμελνπκέλνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ζρεηηθά

εκεηώζεηο θξνληηζηή.. Αξρείν θξαηήζεσλ
θηινμελνπκέλσλ. ηνηρεία δεμηνηήησλ
πξνζσπηθνύ. ηνηρεία θαηάξηηζεο
πξνζσπηθνύ. Πξνζσπηθή εκπινθή ησλ
ηδηνθηεηώλ. Γώξα θαισζνξίζκαηνο
(ινπινύδηα, θξαζί θιπ). Γσξεάλ πξόζβαζε
ζην δηαδίθηπν. Γσξεάλ δηάζεζε πνδειάησλ.
Γσξεάλ κεηαθνξά πξνο/από ην ηεξκαηηθό
δεκόζηνπ δηθηύνπ. πρλέο εθδξνκέο ζε ηνπηθά
αμηνζέαηα

ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

Γσκάηηα γηα δηαλπθηέξεπζε. Αίζνπζεο
ζπλαληήζεσλ. Αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ θαη
δεμηώζεσλ. Οδεγόο ζε ηόπνπο ηνπηθήο
γαζηξνλνκίαο. Οδεγόο ζε θαηαζηήκαηα
πώιεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ. Δζσηεξηθό
θαηάζηεκα πώιεζεο ηνπηθώλ αγαζώλ

ΑΤΘΔΝΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Πξνγξάκκαηα ζπκκεηνρήο ζε αγξνηηθέο
εξγαζίεο. Οδεγόο γηα νξγαλσηέο αγξνηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο. Οδεγόο γηα νξγαλσηέο
αζιεκάησλ. Οδεγόο γηα ηνπηθά αμηνζέαηα.
Οδεγόο ζε επηινγέο ηνπηθήο πεξηήγεζεο.
Οδεγόο γηα επηζθέςηκα αγξνθηήκαηα,
παξαδνζηαθά απνζηαθηήξηα ή άιιεο αγξνηηθέο
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2.3.3.

3.0.0.
3.1.0.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.0.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

κε ηελ δηαζεζηκόηεηα επθαηξηώλ αλαςπρήο θαη
θηλεηηθόηεηαο ζηελ πεξηνρή.
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΜΑΘΗΗ
Δλεκέξσζε θαη δηεπθόιπλζε ησλ θηινμελνπκέλσλ
θαη ησλ επηζθεπηώλ γηα πξόζβαζε ζε επθαηξίεο
γλσξηκίαο ηεο αγξνηηθήο δσήο θαη ηεο ηνπηθήο
θιεξνλνκηάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη καγεηξηθήο.
ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΤΝΔΡΓEΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΥΔΔΙ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Τπνζηήξημε θνηλνηηθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα
αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ δνκώλ.
Δγθαζίδξπζε δηαζπλδέζεσλ κε ηνπηθέο νξγαλώζεηο
θαη κεραληζκνύο.
ΔΠΑΦΔ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Θέζπηζε θώδηθα δενληνινγίαο γηα δηαθύιαμε ηεο
παξνρήο βαζηθώλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο.
ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΚΣΤΧΗ
ΚΟΙΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
Καζηέξσζε ζπκθσληώλ κε ηνπηθά δίθηπα γηα
αλάπηπμε πξνζθνξάο θνηλώλ ππεξεζηώλ θαη
πώιεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ ΚΛΙΜΑΚΑ
πλέλσζε δπλάκεσλ κε ηνπηθέο νξγαλώζεηο γηα ηε
ρξήζε θνηλόρξεζησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ
νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πξνώζεζεο ηνπ θνηλνύ
πξντόληνο.
ΚΟΙΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
πκκεηνρή ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο θαη έλσζε
πξνζπαζεηώλ γηα αλάπηπμε θνηλώλ ππεξεζηώλ.
ΔΝΑΡΜΟΝΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

εθκεηαιιεύζεηο. Οδεγόο γηα αμηόπηζηνπο
ηνπξηζηηθνύο πξάθηνξεο. Οδεγόο γηα επηινγέο
κεηαθνξηθώλ κέζσλ. Οδεγόο γηα ηελ ηνπηθή
θιεξνλνκηά. Οδεγόο γηα ηνπηθά κνπζεία.
Μαζήκαηα ηνπηθώλ ρνξώλ. Μαζήκαηα
καγεηξηθήο κε ηνπηθέο ζπληαγέο
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ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΤΝΔΡΓEΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ

πλεηζθνξά ζε θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο.
Δγγξαθή ζε θνηλνηηθνύο ζπλδέζκνπο.
Πξαθηηθά θνηλνηηθώλ ζπλαληήζεσλ. Οδεγόο
ζπκπεξηθνξάο κε ηελ θνηλόηεηα.

ΤΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΚΣΤΧΗ
πκθσλεηηθά κε εκπνξηθά δίθηπα. Κνηλέο
πξνζθνξέο ππεξεζηώλ. πκθσλίεο εκπνξηθνύ
ζπλεηαηξηζκνύ. Σεθκήξηα ζπκκεηνρήο ζε
θιαδηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπλέδξηα.
Βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο ζε θνηλή θαηάξηηζε θαη
εξγαζηήξηα. Κνηλά κελύκαηα ζε ηζηνζειίδεο
θαη ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν. Σεθκήξηα
ζπκκεηνρήο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο/ηέιε
ζπκκεηνρήο. Μέινο ζε ζύκθσλα πνηόηεηαο.
Όξνη ηνπηθώλ ζπλαζπηζκώλ. Πηζηνπνίεζε
ζπκκόξθσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο κε πθηζηάκελνπο θαλόλεο.
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Πξσηνπνξία γηα ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθώλ
ζπκθώλσλ πνηόηεηαο πνπ πξνάγνπλ ηελ αεηθνξία
ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ αγξνηνπξηζκνύ
4.0.0. ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
4.1.0. ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
4.1.1. ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε
κέηξεζε ησλ επηπηώζεσλ ζηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά από ηελ δξαζηεξηόηεηα αγξνηνπξηζκνύ
4.1.2. ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Παξνρή ππεξεζηώλ αγξνηνπξηζκνύ θαη
ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αληαλαθινύλ ηελ
ηνπηθή θιεξνλνκηά.
4.2.0. ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ
4.2.1.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Δθαξκνγή ηνπηθνύ ζηπι θαη αξρηηεθηνληθήο,
ηνπηθώλ αμηώλ θαη παξαδνζηαθώλ πξαθηηθώλ ζηελ
απνθαηάζηαζε θαη ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη
ππνδνκώλ.
4.2.2. ΗΠΙΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ
Γηαζθάιηζε όηη ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο πξνθαινύλ ήπηα παξέκβαζε θαη
ειάρηζηεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο
ρώξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΠΑΛΙΧΝ
4.2.3.
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ
Δπαλαρξεζηκνπνίεζε παιηώλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε δηαθόζκεζε
θηηξίσλ θαη ππνδνκώλ.
4.3.0. ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
4.3.1. ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο

Παξαδείγκαηα Τπνδεηγκαηηθήο Σεθκεξίωζεο

ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Δπηζθόπεζε απόςεσλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ
ηόπνπ. Δηδηθέο κειέηεο κέηξεζεο ηνπ
αληίθηππνπ ζηελ θιεξνλνκηά. Οδεγόο
θιεξνλνκηάο πνπ ζπληεξεί ε επηρείξεζε.
Οδεγόο ππεξεζηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
ςπραγσγίαο.
ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Πηζηνπνηεηηθά δηαηεξεηέσλ θαη παξαδνζηαθώλ
θηηξίσλ. Δπηζθόπεζε νηθνδνκώλ.
Δπηζθνπήζεηο απνηίκεζεο ηνπ αληίθηππνπ ζην
πεξηβάιινλ. Σόπνη δηαλπθηέξεπζεο ζην ρσξηό.
Αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ ρσξηνύ. Έθζεζε
παιηώλ αληηθεηκέλσλ. Παιηά αληηθείκελα ελ
ρξήζεη.

ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
πκκεηνρή ζε πξσηνβνπιίεο δηαρείξηζεο
θπζηθώλ πόξσλ. Οδεγίεο πξόζβαζεο πξνο
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4.3.2.

4.3.3.

5.0.0.
5.1.0.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ θηεξίσλ, ππνδνκώλ θαη έξγσλ
ηέρλεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο.
ΔΠΙΚΔΦΗ ΥΧΡΧΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Γηεπθόιπλζε πξόζβαζεο θαη πξνζηαζία
επηζθεςηκόηεηαο ζε ρώξνπο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο. Παξνρή νδεγηώλ θαη ελόο θώδηθα
ζπκπεξηθνξάο πξνο θηινμελνύκελνπο θαη
επηζθέπηεο γηα ηελ πξόζβαζε ζε ρώξνπο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Δπίδεημε ηεο ηζηνξίαο ηεο επηρείξεζεο. Πξνώζεζε
ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ησλ
ζπλεζεηώλ θαη ηεο ιανγξαθίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο γιώζζαο θαη ηεο
κνπζηθήο.
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ
Δθαξκνγή πνιηηηθήο αγνξώλ πξντόλησλ θηιηθώλ
πξνο ην πεξηβάιινλ.
ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΤΛΙΚΧΝ
Αγνξά πιηθώλ ρύκα θαη κείσζε ζηελ θαηαλάισζε
εηδώλ κηαο ρξήζεο.
ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Τηνζέηεζε κέηξσλ θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ
γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη λεξνύ
κε ηαπηόρξνλε πξνώζεζε ηεο παξαγσγήο θαη
ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο.

5.2.0. ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ
5.2.1. ΚΑΘΑΡΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ
Δθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε κείσζε
ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ από όιεο ηηο πεγέο.

θηινμελνύκελνπο. Γηαδηθαζία ζπκκόξθσζεο
πξνο νδεγίεο. Γηαιέμεηο θαη/ε πξνβνιή βίληεν.
Γεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ (θπιιάδηα,
DVD). Μαζήκαηα ηνπηθώλ ρνξώλ θαη
κνπζηθήο. Βηβιία θαη DVD ηνπηθήο ιανγξαθίαο
.

Παξαδείγκαηα Τπνδεηγκαηηθήο Σεθκεξίωζεο

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

Έγγξαθν πνιηηηθήο αγνξώλ. Πξνδηαγξαθέο
απνζεθεπνκέλσλ αγαζώλ. Πνιηηηθή αγνξώλ
ρνληξηθά . ηνηρεία ρξήζεο αλαισζίκσλ.
Φπιιάδηα θαη πνζηεξ ζρεηηθά κε νηθνλνκία
ελέξγεηαο θαη λεξνύ. Θεξκηθή κόλσζε ζηα
θηίξηα. Λακπηήξεο ήπηαο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο. πζθεπέο ήπηαο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο. Ρπζκηδόκελεο βξύζεο λεξνύ.
Απνηειεζκαηηθόο κεραληζκόο μεπιύκαηνο
ιεθάλεο. Αθίζηεο γηα ππνθίλεζε πξνο
εμνηθνλόκεζε ύδαηνο. Ηιηαθνί ζπιιέθηεο γηα
ζέξκαλζε λεξνύ. Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα.
ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ
Έιεγρνο επζηάζεηαο βαιβίδσλ πγξαεξίνπ.
Έιεγρνο νηθνινγηθήο πηζηόηεηαο ζπζηεκάησλ
ςύμεσο. Υεηξηζκόο θνπξηάο. σιελώζεηο θαη
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5.2.2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ
Δθαξκνγή απνηειεζκαηηθνύ βηνινγηθνύ
θαζαξηζκνύ ιπκάησλ θαη εμαζθάιηζε
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνύ.
Δθαξκνγή δηαδηθαζηώλ θαη εγθαηάζηαζε
εμνπιηζκνύ γηα ηε ζπιινγή ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη
ηελ πξνώζεζή ηνπο γηα αλαθύθισζε. Πξνώζεζε
ηεο ρξήζεο ηνπ πιηθνύ από ηελ αλαθύθισζε ησλ
απνβιήησλ.
5.2.3. ΥΡΗΗ ΑΒΛΑΒΧΝ ΟΤΙΧΝ
Διαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο, γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, επηβιαβώλ νπζηώλ θαη
ππνθαηάζηαζή ηνπο κε αβιαβή πξντόληα .
5.2.4. ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ
Δθαξκνγή πξαθηηθώλ θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηε
κείσζε ηεο ξύπαλζεο από ην ζόξπβν θαη ην θσο,
ηεο δηάβξσζεο, ησλ εθπνκπώλ ελώζεσλ πνπ
θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ θαη ησλ ξύπσλ αέξα θαη
εδάθνπο.
5.3.0. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
5.3.1. ΤΓΚΟΜΙΓΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
Τηνζέηεζε βηώζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε εηδώλ άγξηαο παλίδαο εθόζνλ
ζπγθνκίδνληαη από ην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ.
5.3.2. ΔΚΘΔΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
Δθαξκνγή απζηεξά ειεγρόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ
γηα ηε δηαηήξεζε άγξηαο δσήο ζε αηρκαισζία θαη
δσληαλώλ δεηγκάησλ πξνζηαηεπνκέλσλ εηδώλ
άγξηαο παλίδαο.
5.3.3. ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΓΡΙΧΝ ΔΙΓΧΝ
Γηαζθάιηζε βηώζηκεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ
πιεζπζκό άγξηαο δσήο. Απνθπγή εηζαγσγήο εηδώλ
πνπ ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ηελ ηνπηθή ρισξίδα θαη

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ.
Γηαδξνκέο κε πνδήιαην ή θάξν.
Απνηειεζκαηηθό δηαδίθηπν θαη ηειεθσλία.
Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. Υξήζε
αλαθπθισκέλνπ λεξνύ. πζηήκαηα
αλαθύθισζεο απνβιήησλ . Υξήζε
αλαθπθισκέλσλ πιηθώλ. Οδεγίεο ρξήζεο
πιηθώλ θαζαξηζκνύ θαη άιισλ ρεκηθώλ.
Οδεγόο ρξήζεο αβιαβώλ νπζηώλ. Υξήζε
θνπξηάο αληί ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ. Μόλσζε
κεραλνζηαζίνπ. Έιεγρνο έληαζεο κεγαθώλσλ.
Καηεύζπλζε θσηηζηηθώλ πξνβνιέσλ.
πζηήκαηα ξύζκηζεο θσηηζκνύ. Δξγαζίεο
θαηά ηεο δηάβξσζεο εδάθνπο. Καζαξηζκόο
θαπλνδόρσλ.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Γηαδηθαζίεο ζπγθνκηδήο αγξίσλ εηδώλ. ρέδηα
εκπινπηηζκνύ πεξηνρώλ ζπγθνκηδήο αγξίσλ
εηδώλ. Άδεηα θύιαμεο αγξίσλ εηδώλ.
Καηάιιεινη θισβνί γηα θάζε είδνο. Αγσγή
ηξνθνδνζίαο γηα θάζε είδνο. Πξνζσπηθό κε
επαηζζεζία πξνο ηελ άγξηα δσή. Οδεγόο
ρεηξηζκνύ γηα θάζε είδνο άγξηαο δσήο.
Οηθνινγηθή επηζθόπεζε ηνπηνηερλεκέλσλ
ηνπνζεζηώλ. Γξαζηεξηόηεηεο απνθαηάζηαζεο
ηζνξξνπίαο νηθνζπζηεκάησλ. Μέινο ζε ζρέδηα
βηνπνηθηιόηεηαο.
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παλίδα.
5.3.4. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΧΝ
Δθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα ηε
δηαηήξεζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο
ησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ
δηαηαξαρζεί. ηήξημε πξνγξακκάησλ δηαηήξεζεο
ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
Οιηθή απνηίκεζε πνηόηεηαο:

Ηκεξνκελία: …………/………../…………..

Δπηζεωξεηήο
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