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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Συμμετοχή στην δοκιμή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δεικτών Τουρισμού για 
την Αειφόρο Διαχείριση των Προορισμών (ETIS)  

Πιλοτική 2η φάση (01 Απριλίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014) 

Στόχος και περιγραφή 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μονάδα Πολιτικής για τον Τουρισμό, ανακοίνωσε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 2η δοκιμή του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Δεικτών Τουρισμού για την Αειφόρο Διαχείριση των Προορισμών (ETIS).  To ETIS 
αποτελεί μία από τις επτά πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της στρατηγικής 
του τουρισμού ξεκίνησε το 2010 για την ανάπτυξη βιώσιμού, υπεύθυνου και υψηλής 
ποιότητας τουρισμού στην Ευρώπη.  Το ETIS  έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλό και 
ευέλικτο, και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα είδη των προορισμών, χωρίς την 
ανάγκη της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης. 
 
Σε μακροπρόθεσμη βάση, η Μονάδα Πολιτικής για τον Τουρισμό στοχεύει στην επίτευξη της 
ευρείας υιοθέτησης του ETIS  από ένα σημαντικό αριθμό προορισμών σε όλη την Ευρώπη, 
προκειμένου να ενθαρρύνει και να υποστηριχθεί η υιοθέτηση μιας αειφόρου προσέγγισης 
διαχείρισης του τουρισμού.  Όλοι οι προορισμοί καλούνται να αρχίσουν να χρησιμοποιούν 
το ETIS. 
 
Η μέτρηση αυτών των επιδόσεων και η παρακολούθηση των δικών τους αποτελεσμάτων θα 
επιτρέψει στις τοπικές αρχές να: 
 

 Να πάρουν βελτιωμένα στοιχεία για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων πολιτικής 

 Καθιέρωση μιας έξυπνης προσέγγισης για τον τουριστικό σχεδιασμό 

 Εντοπισμός περιοχών που πρέπει να βελτιωθούν 

 Προτεραιότητα σε έργα δράσης 

 Αποτελεσματική διαχείριση για αντιμετώπιση των κινδύνων 

 Δημιουργία ενός σημείου αναφοράς της απόδοσης 
 
Δοκιμαστική περίοδος 
 
Η 1η Πιλοτική φάση ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου 2013 και θα λήξει στις 15 Απριλίου 2014, 
με την ενεργό συμμετοχή περίπου 100 προορισμών στην Ευρώπη. 
 
Η 2η Πιλοτική φάση θα ξεκινήσει την 01 Απριλίου 2014 και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 
2014, για άλλους εθελοντές προορισμούς. 
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Η υλοποίηση θα γίνει με βάση έναν οδηγό που ονομάζεται «Δέσμη εργαλείων» (Δέσμη 
Εργαλείων Ευρωπαϊκού Συστήματος Δεικτών Τουρισμού για Αειφόρους 
Προορισμούς), ο οποίος εξηγεί βήμα προς βήμα πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί το ETIS 
και η οποία περιλαμβάνει: 
 

 ένα εισαγωγικό κείμενο για τη βιώσιμη διαχείριση των προορισμών 

 ένα οδηγό βήμα προς βήμα για την εφαρμογή του συστήματος 

 ένα σύνολο βασικών και προαιρετικών δεικτών 

 ένα οδηγό για τη χρήση του συνόλου δεδομένων προορισμού 

 ένα σύνολο δεδομένων 

 λεπτομερή δελτία αναφοράς δεικτών 
 
Στο τέλος κάθε πιλοτικής φάσης 9 μηνών, οι συμμετέχοντες προορισμοί θα κληθούν να 
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο – που θα διανεμηθεί κατά την έναρξη της πιλοτικής 
περιόδου  - και να το αποστείλουν στην Μονάδα Πολιτικής για τον Τουρισμό. 
 
Επιλέξιμοι συμμετέχοντες – ελάχιστες προϋποθέσεις 
 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή σε προορισμούς μόνο καθώς και σε 
δίκτυα προορισμών (οργανώσεις που εκπροσωπούν διάφορους προορισμούς) από όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και υποψήφιες χώρες που δεν έχουν συμμετάσχει στην 1η φάση. 
 
Προθεσμία υποβολής 
 
Οι προορισμοί που ενδιαφέρονται για την δοκιμή του ETIS καλούνται να αποστείλουν τις 
αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την 15η Μαρτίου 2014 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail), στο DG Enterprise and Industry, Tourism  Policy Unit:  ENTR-ETIS@ec.europa.eu.   
 
Με εκτίμηση, 
 
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός 
Συντονίστρια Υπηρεσιών Ενημέρωσης 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Enterprise Europe Network 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
 
/ΜΚων 
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