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Ηράκλειο 23 Δεκεμβρίου 2020

Τεράστια χαρακτηρίζεται η επιτυχία της υπογραφής συμφωνίας, με στρατηγική και ζωτική
σημασία για την πόλη του Ηρακλείου, που αφορά στην αξιολόγηση του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού για το 2021 και που οφείλεται στις συντονισμένες
ενέργειες του ΟΛΗ ΑΕ και του Δήμου Ηρακλείου.
Η εξαιρετική συνεννόηση και οι συντονισμένες προσπάθειες του ΟΛΗ με την δημοτική αρχή
απέφεραν σημαντικούς καρπούς. Λίγο πριν το νέο έτος και συγκεκριμένα την Παρασκευή 18
Δεκεμβρίου 2020, υπεγράφη η σύμβαση με την GSTC (Global Sustainable Tourism Council),
για την συγχρηματοδότηση μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου και την Cruise Lines International
Association (CLIA),
του έργου «Αξιολόγηση του προορισμού Ηράκλειο ως αειφόρο
Τουριστικό προορισμό».
Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει το Λιμάνι του Ηρακλείου σε αυτή τη διαδικασία και
είναι πλέον ο δεύτερος προορισμός μετά το Ντουμπρόβνικ όπου στην αξιολόγηση
συμμετέχει και η CLIA.
Το Ηράκλειο και η Κέρκυρα είναι οι δύο προορισμοί που επέλεξε να αξιολογήσει για το 2021
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού. Στην επιλογή του προορισμού προς
αξιολόγηση υπολογίστηκε η πρόθεση της Διοίκησης του ΟΛΗ ΑΕ και της δημοτικής αρχής να
αναζητήσουν τρόπους και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για έναν ασφαλή
προορισμό.
Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια νέα αρχή της ιστορίας ενός βιώσιμου μέλλοντος που θα
έχει διττό πλεονέκτημα για την Τοπική Κοινότητα και για τους επισκέπτες Ηρακλείου και ενός
βιώσιμου τρόπου διαχείρισης της κύριας βιομηχανίας του τουρισμού μας.
Είναι σαφής η τεράστια σημαντικότητα του συγκεκριμένου project που ξεκίνησε για το
Ηράκλειο και την τουριστική του ανάπτυξη. Το Ηράκλειο είναι πρωτοπόρο στη προσπάθεια
αυτή και η Διοίκηση του ΟΛΗ έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη στο κομμάτι της ανάπτυξης της
κρουαζιέρας και είναι βέβαιο ότι το project της αειφορίας θα επαληθεύσει τις προσδοκίες.
Η εφαρμογή της αειφορίας στους τουριστικούς προορισμούς σημαίνει τουριστική ανάπτυξη
που διασφαλίζει τη διατήρηση και διαιώνιση της κληρονομιάς του παρελθόντος και το
σεβασμό του περιβάλλοντος. Έτσι η επιτυχία δεν θα μετράται πλέον με αφίξεις αλλά με
εστίαση στην ποιότητα και την αειφόρα.
Η διαδικασία αξιολόγησης από τον GSTC βασίζεται στα ακόλουθα 4 πεδία :

Ι. Το πεδίο του σχεδιασμού και των ακολουθούμενων τοπικών πολιτικών
ΙΙ. Τη συμμετοχή και το όφελος που αποκομίζει η τοπική κοινωνία
ΙΙΙ. Την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της
περιοχής και
IV. Την διαχείριση των φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ο τελικός στόχος είναι να κτιστεί ένα αειφόρο τουριστικό προϊόν που θα σέβεται τα τοπικά
στοιχεία και τα όρια του κάθε προορισμού με στόχο τη συνοχή και τη δημιουργία σύνδεσης
με την πρωτογενή παραγωγή.
Η συνεργασία αυτή αποτελεί απόδειξη για το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεργατικών
τουριστικών πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της κληρονομιάς και του περιβάλλοντος των
αγαπημένων προορισμών του κόσμου για τις μελλοντικές γενιές και τούτη η αξιολόγηση
προορισμού της GSTC δείχνει τη συνεχή δέσμευση του ΟΛΗ για τη μετάβαση του τουρισμού
προς ένα βιώσιμο μέλλον.
Σημαντικό ρόλο επιδεικνύει η προθυμία του ΟΛΗ ΑΕ να συνεργάζεται με την δημοτική αρχή,
να καινοτομεί, να εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές και να συμφωνεί με προτεραιότητες για
μελλοντική δράση και είναι μεγάλη η πίστη ότι αυτή η αξιολόγηση προορισμού θα βοηθήσει
το Λιμάνι του Ηρακλείου αλλά και την πόλη για την διαμόρφωση ενός Αειφόρου Τουριστικού
Προορισμού.
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