ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα
Κεφαλογιάννη και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (εθνικός χειριστής,
εκπρόσωπος του Διεθνούς Χειριστή FEE, Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση) εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Νικόλαο Πέτρου
(αποκαλούμενα εφεξής ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη») αναγνωρίζοντας την
ταυτότητα των στόχων της καμπάνιας «Πράσινου Τουρισμού» της Ελλάδας με
εκείνους των Διεθνών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
Ευαισθητοποίησης «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» και «GREEN KEY».
Δηλώνουν
την κοινή τους πρόθεση και βούληση να προωθήσουν τη διμερή συνεργασία τους
στον τομέα αυτό και για το σκοπό αυτό συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Γενικό Πλαίσιο Συνεργασίας – στόχοι - Συντονισμός


Κοινή επιδίωξη του Υπουργείου Τουρισμού και της ΕΕΠΦ είναι να αυξηθεί
σημαντικά στην Ελλάδα ο αριθμός των βραβευομένων ακτών, με στόχο
την κατάκτηση στα επόμενα, τουλάχιστον, δύο έως τρία χρόνια, ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΣΗΣ, σε διεθνές επίπεδο, όπως σαφώς το αξίζει η πατρίδα μας,
πάντα με την προϋπόθεση της επίτευξης του υψηλού επιπέδου των
απαιτούμενων προσφερόμενων υπηρεσιών.
Σημειωτέον πως η Ελλάδα κατέχει από αρκετά χρόνια τη δεύτερη διεθνή
θέση σε αριθμό βραβευομένων κατ’ έτος ακτών, ακολουθούμενη από την
Τουρκία, με μικρή διαφορά μόνο 10 ακτών από το σύνολο των 393
ελληνικών ακτών. Πρώτη έρχεται η Ισπανία με 552 φέτος βραβευμένες
ακτές της.

Άρθρο 2
Ειδικό Πλαίσιο - Υλοποίηση συνεργασίας


Το Υπουργείο Τουρισμού θα θέσει υπό την αιγίδα του τα δύο υπόψη
προγράμματα και θα αναφέρεται αναλόγως στο περιοδικό «Η φύση» της
ΕΕΠΦ και στην ιστοσελίδα της, στην οποία - σε συνεννόηση και με την
έγκρισή του - θα υπάρχει το αντίστοιχο link.
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Το Υπουργείο Τουρισμού δέχεται να χρησιμοποιείται μελλοντικά το
λογότυπο του Υπουργείου / ΕΟΤ στα πάσης φύσης έντυπα των υπόψη
Προγραμμάτων, υπό την προϋπόθεση, φυσικά, της προηγούμενης
υποβολής στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Τουρισμού των
αντίστοιχων μακετών προς έγκριση.

Άρθρο 3
Πεδία Συνεργασίας


Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα απευθύνουν, αρχικά, κοινή επιστολή προς την
ΚΕΔΕ και αργότερα προς τις Περιφέρειες με θαλάσσια ακτογραμμή,
παροτρύνοντας τους διαχειριστές των ακτών Δήμους να αναλάβουν την
καμπάνια συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ», προς όφελος
της περιβαλλοντικής τους εικόνας αλλά και της προσέλκυσης κατά πολύ
περισσότερων ευαισθητοποιημένων επισκεπτών από το εξωτερικό, με όλα
τα σχετικά τουριστικά οφέλη για τους ίδιους και τη χώρα.



Το Υπουργείο Τουρισμού θα συμβάλει στην υποστήριξη (σε συνεργασία με
τα αρμόδια Υπουργεία) της προσπάθειας ένταξης πολλών περισσότερων
μαρίνων στο Πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ακόμα και μικρότερων σε
μέγεθος μαρίνων καθώς και αλιευτικών καταφυγίων, εφόσον υπάρξει η
αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.



Η ΕΕΠΦ θα υποστηρίξει την ανωτέρω προσπάθεια, αξιοποιώντας τη θετική
σχέση που έχει αναπτύξει με την Ένωση Μαρινών Ελλάδος.



Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρούν οφειλόμενη και αναγκαία τη φροντίδα
για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ στις βραβευμένες ακτές της χώρας μας. Το
Υπουργείο Τουρισμού θα ενθαρρύνει και θα στηρίξει τους κατά τόπους
δήμους για την αξιοποίηση των υπαρχόντων χρηματοδοτικών
προγραμμάτων με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την
εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ.



Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρούν πως το θέμα της ασφάλειας των
λουομένων, γενικά, στις ακτές είναι σημαντικής σημασίας και
προτεραιότητας. Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική
παρουσία ναυαγοσώστη μόνο στις χαρακτηριζόμενες ως πολυσύχναστες
ακτές.
Λαμβανομένου υπόψη πως και αυτός ο χαρακτηρισμός πολύ συχνά δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (οι Δήμοι κυρίως, με ελάχιστες
εξαιρέσεις, αφ’ ενός δε φαίνεται να αναγνωρίζουν την επιβεβλημένη
υποχρέωση προστασίας της ζωής των λουομένων στις ακτές τους και αφ’
ετέρου δε φροντίζουν εγκαίρως να περιλάβουν στους προϋπολογισμούς
τους τα αναγκαία κονδύλια για την αποτελεσματική κάλυψη της
ουσιαστικής ασφάλειας, δηλώνοντας εκ ων υστέρων οικονομική αδυναμία),
επιβάλλεται, συνεπώς, η αύξηση του αριθμού των διαθεσίμων κάθε χρόνο
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εκπαιδευμένων και καταλλήλως πιστοποιημένων ναυαγοσωστών, που θα
καλύπτουν αποτελεσματικά τις πραγματικές ανάγκες.


Το Υπουργείο Τουρισμού, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ανεργίας
των νέων κυρίως, με την υποστήριξη της εκπαίδευσής τους στα τουριστικά
επαγγέλματα, θα μπορούσε θα περιλάβει και αυτή την κατηγορία
ενδιαφερομένων άνεργων νέων ατόμων, καλύπτοντας το κόστος της
εκπαίδευσής τους, με υποχρέωση αφ’ ενός χρησιμοποίησής τους από τα
κατά τόπους διαπιστευμένα Σωματεία, και αφ’ ετέρου κάποιων χρόνων
υποχρεωτικής θητείας σε αυτή την απασχόληση τους καλοκαιρινούς μήνες.



Το Υπουργείο Τουρισμού θα ορίσει εκπρόσωπό του στη Εθνική Επιτροπή
Κρίσεων του προγράμματος «GREEN KEY», καθώς και εκπρόσωπο που θα
συμμετέχει στα κατά τόπους σεμινάρια πληροφόρησης και επιμόρφωσης
διαχειριστών ακτών και τουριστικών μονάδων, την οργάνωση των οποίων θα
επεκτείνει η ΕΕΠΦ ανάλογα με τις οικονομικές της δυνατότητες και την
ενδεχόμενη υποστήριξη εκ μέρους ιδιωτών χορηγών.



Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν από κοινού τις περιβαλλοντικά
φιλικές πρακτικές διαχείρισης στο τουρισμό, μέσα από τον ακόλουθο
συμβολισμό: «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ»: Ένα σχετικά μικρό σε έκταση νησί (από τα
πολλά των Κυκλάδων και γενικά του Ανατολικού Αιγαίου) θα μπορούσε να
γίνει «πράσινο»,
μέσα από την εφαρμογή των κριτηρίων των
προγραμμάτων «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» και Green Key.
Ο συμβολισμός θα είναι πολλαπλός: προώθηση των μηνυμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, μέσα από ένα τόπο
αντιπροσωπευτικό του ελληνικού τοπίου, ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, ως
αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις


Το παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να τροποποιηθεί με την αμοιβαία γραπτή
συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών.



Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής
από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη.



Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύπτει από την εφαρμογή
του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα διευθετείται μέσω άμεσων διαβουλεύσεων
και διαλόγου μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.
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Σε πίστωση των ανωτέρω, τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υπογράφουν το παρόν σε δύο
αντίτυπα, όπως παρακάτω φαίνεται.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013

Για το Υπουργείο Τουρισμού

Για την ΕΕΠΦ

Όλγα Κεφαλογιάννη

Νικόλαος Πέτρου

Υπουργός

Πρόεδρος
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