Σκοπός του Επιμελητηρίου παραμένει η
ευρύτερη δυνατή συναίνεση στην αποδοχή των
κριτηρίων της βιώσιμης ανάπτυξης από τους
φορείς/ επιχειρήσεις έτσι ώστε μέσα από τις
διαδικασίες εκπαίδευσης, ενθάρρυνσης, βελτίωσης και μέσα από την εμβάθυνση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό σήμα ποιότητας με
ισχυρή προσήλωση των φορέων/επιχειρήσεων
στις επιταγές της βιωσιμότητας και της αειφορίας.
Απόδοση Σήματος Q4eX
Η απόδοση του σήματος περιλαμβάνει μια
σειρά οφέλη δημοσιότητας στο φορέα/επιχείρηση ως επιβράβευση των προσπαθειών για
βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη.
Σημειώνουμε ότι το σήμα παραχωρείται
στο φορέα/επιχείρηση για όσο διάστημα τηρεί
τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κατάλογο συμμόρφωσης κριτηρίων. Σε
οποιαδήποτε περίπτωση μη ορθής χρήσης το
σήμα επιστρέφεται στην Μονάδα Απόδοσης
Σήματος Ποιότητας‐ Αειφορίας.

WILD
LIFE
FOR
EVER

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της αειφόρου
διαχείρισης και προστασίας του οικοτόπου σπάνιων
ειδών στους ποταμούς Νέστο και Άρδα και στην οροσειρά της Ροδόπης και ακρωνύμιο «WILD LIFE FOR EVER»
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
GREECE-BULGARIA 2014-2020.

Ο Νομός Ξάνθης εδώ και αρκετό καιρό
έχει επενδύσει στην ανάπτυξη του
εναλλακτικού τουρισμού εδραιώνοντας ένα πνεύμα οικολογικό, ψυχαγωγικό, αλλά ταυτόχρονα οικονομικά
προσοδοφόρο για την τοπική κοινωνία.

Η ποιοτική περιβαλλοντική κατάσταση
αποτελεί βασικό πυλώνα για έναν αποτελεσματικό oικοτουριστικό εγχείρημα. Είναι
γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η αυξημένη
αστικοποίηση έχει δημιουργήσει ροπές που
διαμορφώνουν μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση και αναζήτηση.
Αδιαμφισβήτητα, μέσω του οικοτουρισμού προάγεται η πολιτιστική ταυτότητα της
εκάστοτε περιοχής, γεγονός που αποτελεί
πολυπόθητο έρεισμα για την διαχρονικότητα
των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, ηθών και
εθίμων της Ελληνικής επικράτειας. Φαίνεται
πως η ανάπλαση των παραδοσιακών περιοχών
και των φυσικών προϊόντων / τόπων τους
αποτελεί εχέγγυο και σταθμό στην εξελικτική
πορεία του εναλλακτικού τουρισμού.
Το Επιμελητήριο Ξάνθης στοχεύει στην
ανάπτυξη κοινού προτύπου ‐ πλαισίου
αειφορίας το οποίο στηρίζεται στην δημιουργία κοινού πρότυπου πλαισίου αειφορίας.

Το κοινό πρότυπο - πλαίσιο αειφορίας
Το κοινό πρότυπο ‐ πλαίσιο αειφορίας
αναπτύσσεται συγκροτημένα σε 4 πυλώνες οι
οποίοι αναλύονται σε μια σειρά δράσεων πρωτοβουλιών και εξειδικεύονται σε επίπεδο εφαρμογής σε κριτήρια. Ο αριθμός των κριτηρίων και ο
τρόπος ανάπτυξης τους είναι τέτοιος που
δημιουργεί μια διαβαθμισμένη κλίμακα αξιολόγησης και αποδίδει ανάλογα με το επίπεδο
συμμόρφωσης ένα σήμα ποιότητας ‐ αειφορίας
στον συμμετέχοντα φορέα/επιχείρηση. Τα
επίπεδα συμμόρφωσης είναι τρία, το χάλκινο με
τα βασικά ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής, το
αργυρό με καλές πρακτικές περιβαλλοντικής
διατήρησης και συνύπαρξης με την άγρια ζωή
και το χρυσό με ενεργή συμμετοχή στην βελτίωση των ενδιαιτημάτων και εφαρμογή μακροχρόνιου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης.

Τέλος η υιοθέτηση του κοινού πρότυπου –
πλαισίου αειφορίας είναι δυνατό να περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό από τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής στην ευρύτερη διασυνοριακή ζώνη και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την περιοχή του WLFE.
Έτσι επιτυγχάνεται και ο βασικός στόχος
του WLFΕ που είναι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλη την διασυνοριακή περιοχή σε
μια κοινή προσπάθεια διατήρησης και αναβάθμισης των ενδιαιτημάτων άγριας ζωής και στην
βιώσιμη ανάπτυξη στο φυσικό, πολιτιστικό και
κοινωνικό περιβάλλον στην περιοχή αναφοράς
του προγράμματος.
Συνοπτικά το σήμα ποιότητας και αειφορίας αποδίδεται ως Q4eX (= Quality / Ποιότητα,
4e = Environment, Education, Enhancement,
Efﬁciency / Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Βελτίωση,
Αποτελεσματικότητα, X=Xenia Xanthi / Φιλοξενία Ξάνθης).

