
Κριτήρια προδιαγραφών Πιστοποίησης We do local | Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

1. Στοιχεία χαρτογράφησης για την Επιχείρηση Σχολιασμός

Επιχείρηση

Λοιποί Παρόντες Κατά την Επιθεώρηση:

Επωνυμία: Κωδικός:

Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία:

Δ. Δ.: Περιφερειακή Ενότητα:

Εκπρόσωπος επιχείρησης 

Όνομα | Επώνυμο Πατρώνυμο:

1.1 Προφίλ επιχείρησης

M 1.1.1 Αριθμός ΜΗΤΕ

M 1.1.2 Αριθμός  δωματίων

1.1.3 Σύνολο ετήσιων δωματιοδιανυκτερεύσεων 

1.1.4 Κατανομή κάλυψης πελατείας από:

tour operators

independent clients

M 1.1.5 Συνολικός αριθμός εργαζομένων

M 1.1.6 Ημέρες λειτουργίας /έτος

1.2 Βασικοί οικονομικοί δείκτες μονάδας

1.2.1 Ετήσιος κύκλος εργασιών (χιλ ευρώ - '000 €)

1.2.2 Δαπάνη μισθοδοσίας (€ ή %)

1.2.3 Ετήσιο ποσό F&B (€ ή %)

1.3  Νόμιμη Λειτουργία/Συστήματα Διαχείρισης - Απολογιστμοί/Πιστοποιήσεις

Μ 1.3.1 Nόμιμη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων όλων των καταστημάτων και δομών που λειτουργούν εντός αυτής  

1.3.2 Η επιχειρήση διαθέτει: 

1.3.2.1 τεκμηρίωση για την εφαρμογή των αρχών HACCP από διαπιστευμένο φορέα

1.3.2.2 πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας από διαπιστευμένο φορέα (π.χ ISO 9001)

1.3.2.3

1.3.2.4 πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων από διαπιστευμένο φορέα (π.χ ISO 22000)

1.3.2.5 πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία από διαπιστευμένο φορέα (π.χ ISO 18001)

1.3.2.6 Βεβαίωση Εφαρμογής ISO 26000 για την Εταιρική Υπευθυνότητα ή Δήλωση Διασφάλισης ποιότητας απολογισμού (GRI)

1.3.2.7 άλλα πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης

1.4.1 ΑΜΚ 
1.4.2 Ακοή
1.4.3 Όραση

1.4.4 Άλλο

2. Ανθρώπινο Δυναμικό
Βαθμολογία 

max:
200 Απόδοση

2.1 Προέλευση εργαζομένων επιχείρησης

2.1.1 Οι εργαζόμενοι  της επιχείρησης είναι Mόνιμοι Κάτοικοι της χώρας που δραστηροποιείται η επιχείρηση κατά:

M 2.1.1.1 ≥50%

2.1.1.2 51-70% 15

2.1.1.3 >70% 30

2.1.2 Οι εργαζόμενοι  της επιχείρησης είναι Mόνιμοι Κάτοικοι της περιοχής (τόπου) που δραστηροποιείται η επιχείρηση κατά:

2.1.2.1 ≥20% 15

2.1.2.2 21-50% 25

πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή διαχείρισης της ενέργειας από διαπιστευμένο φορά (π.χ ISO 14001, ISO 

50001)

1.4 Πρόβλεψη για ΑΜΕΑ με βάση το ρυθμιστικό κα κανονιστικό πλαίσιο

Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης:

Παρατηρήσεις

άλλο

Σημείωση 1: Τα υπογραμμισμένα με γκρι χρώμα κριτήρια που φέρουν την επισήμανση "Μ"  είναι υποχρεωτικά. Μη τήρηση τους σημαίνει αδυναμία εκπλήρωσης των 

προϋποθέσεων των Προδιαγραφών.

Σημείωση 2: Τα υπογραμμισμένα με κίτρινο χρώμα κριτήρια να μην απαντηθούν εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις ή δεν προσφέρει τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή  η μέγιστη συνολική βαθμολογία αναδιαμορφώνεται αντιστοίχως.

GLOSSARY

Επιθεωρητής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όνομα | Επώνυμο

Ημερομηνία επιθεώρησης:

Δ.Δ: Δημοτικό Διαμέρισμα

ΜΗΤΕ = Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων

HACCP= Hazard Analysis and Critical Control Point

GHP = Good Hygiene Practices

ΑΜΚ = Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας

F&B = Food & Beverages

Wdl = We do local

ΞΕΕ = Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ζ.Ν.Χ = Ζεστό Νερό Χρήσης

Στοιχεία		 Παρατηρήσεις

Στοιχεία		



2.1.2.3 > 50% 40

2.2 Εκπαίδευση εργαζομένων επιχείρησης

2.2.1 Η ετήσια εκπαίδευση των κατάλληλων/αντίστοιχων (*) εργαζομένων συμπεριλαμβάνει τα εξής πεδία:

M 2.2.1.1 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια/πυροπροστασία & διαχείριση έκτακτων αναγκών 

2.2.1.2 Τοπική ιστορία & πολιτισμός 20

M 2.2.1.3 Αρχές We do local

2.2.1.4 Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP) 20

2.2.1.5 Αρχές Βιώσιμης ανάπτυξης 20

2.2.1.6 Επαγγελματική κατάρτιση - εξέλιξη 20

2.3 Υγιεία και ασφάλεια εργαζομένων επιχείρησης

M 2.3.1 Εξοπλισμός πρώτων βοηθειών, άμεσα προσβάσιμος σε όλο το προσωπικό.

2.3.2 Ύπαρξη απινιδωτή άμεσα προσβάσιμος σε εργαζόμενους & πελάτες της επιχείρησης 5

2.3.3 Διοργάνωση Εθελοντικών αιμοδοσιών 10

2.3.4 Διοργάνωση άλλων Εθελοντικών δράσεων 5

2.3.5 5

2.4 Αναγνώριση προσφοράς & επιβράβευση εργαζομένων επιχείρησης

2.4.1 Αξιολόγηση προσωπικού 5

2.4.2 Βράβευση εργαζομένων 5

2.4.3 Βράβευση εφαρμογής WDL 10

2.4.4 5

3.  Τοπική Γαστρονομία/ Τοπικές πρώτες ύλες
Βαθμολογία 

max:
350/110 Απόδοση

3.1 Προέλευση  τροφίμων & ποτών

3.1.1 Τα Εγχώρια & τοπικά αποτελούν το ΧΧ % του συνόλου (σε €)

M ≥50%

51-75% 35

> 75% 55
>>Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη Διεθνή αγορά δεν υπερβαίνουν το 50% (σε €)

3.1.2 Τα Τοπικά αποτελούν το ΧΧ % του συνόλου (σε €)

M ≥20% 

21-50% 35

> 50% 70

3.2 Σύνδεση με την Τοπική παραγωγή εποχικών αγροτικών προιόντων

3.2.1 Η επιχείρηση "διαθέτει" επισκέψιμο κήπο παραγωγής εποχικών τοπικών αγροτικών προϊόντων 30

3.2.2 Τα παραγώμενα εδώδιμα προϊόντα χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα διατροφής του ξενοδοχείου 20

3.2.3 20

3.3 Ανάδειξη Τοπικής Γαστρονομίας

Μ 3.3.1 Υπάρχει προσφορά για τοπικό κέρασμα κατά την αναχώρηση ή/ και την άφιξη στην υποδοχή ή στα εστιατόρια ή στα δωμάτια

3.3.2 Υπάρχει σαφής επικοινωνία/σήμανση του κεράσματος συμπεριλαμβανομένου του λογοτύπου Wdl ; 30

3.3.3 Στo σύνολο των χώρων εστίασης της επιχείρησης που προσφέρουν πρωινό ή άλλο γεύμα υπάρχει:

M 3.3.3.1 Εδεσματολόγιο με εθνικά πιάτα άνω του 25%;

3.3.3.2 Εδεσματολόγιο με εθνικά πιάτα άνω του 50%; 30

3.3.3.3 Εδεσματολόγιο με τοπικά πιάτα άνω του 20%  ; 30

3.3.4 Υπάρχει τεκμηριωμένη/πλήρης ανάδειξη της προέλευσης των τοπικών/εγχώριων προϊόντων στους χώρους κατανάλωσής τους (Menu, Καρτελάκια κλπ) ;20

3.3.5 Η επιχείρηση διαθέτει πιστοποιητικό του προγράμματος ‘’Ελληνικό Πρωινό’’ (Greek Breakfast) του ΞΕΕ 15

3.3.6 Στην επιχείρηση υπάρχει σημείο πώλησης  τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων (Local food corner) 30

4.Τοπικά ήθη, έθιμα & παραδόσεις
Βαθμολογία 

max:
180 Απόδοση

4.1 Ανάδειξη & Προβολή της Ταυτότητας του Προορισμού

4.1.1

4.1.1.1 Τακτικές, πχ σε εβδομαδιαία βάση, δραστηριότητες με βραδιές παραδοσιακής μουσικής και χορού 25

4.1.1.2 Τακτικές δραστηριότητες με μαθήματα παραδοσιακών συνταγών / Γευσιγνωσίες

Μηνιαία 15

Εβδομαδιαία 25

4.1.1.3 Εκδηλώσεις στις οποίες προσκαλούνται τοπικοί παραγωγοί και τοπικοί προμηθευτές 20

4.1.1.4 Προτάσεις για επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις όπως οινοποιεία, τυροκομεία, τυποποιητήρια ελαιολάδου κτλ 20

4.1.1.5 Έκτακτες παραδοσιακές δραστηριότητες όπως τρύγος, αλώνισμα, κτλ 20

M 4.1.2 Τακτικές,τουλάχιστον σε 15θήμερη βάση, εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα με συμπληρωματικό τίτλο "We do local….."

4.1.3 Προτάσεις για επισκέψεις σε μουσεία, τοπική αγορά και πολιτισμικές δραστηριότητες  10

4.1.4 Άλλο 10

4.2 Ανάδειξη Τοπικής (αρχιτεκτονικής,  ενδυματολογικής & μουσικής) παράδοσης

4.2.1 Το κτίριο στο οποίο εδρεύει η επιχείρηση είναι χαρακτηρισμένο διατηρητέο ή εντάσσεται σε παραδοσιακό οικισμό 20

M 4.2.2 Η επιχείρηση διαθέτει στοιχεία διακόσμημης παραδοσιακού χαρακτήρα 

4.2.3 Η ένδυση μέρους των εργαζομένων "εξυπηρέτησης" (*) της επιχείρησης (τουλαχ. 10%) έχει στοιχεία της τοπικής ενδυματολογικής παράδοσης20

4.2.4 Η επιχείρηση  αναδικνύει την παράδοση μέσω μουσικής υπόκρουσης & αρωμάτων στους χώρους της 10

Τα ανωτέρω αγροτικά προϊόντα παράγονται και πιστοποιούνται από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας 

(Καν. 834/07 και σχετικές τροποποιήσεις)

Άλλο

Η επιχείρηση διοργανώνει δραστηριότητες ώστε ο επισκέπτης  να γνωρίσει τα τοπικά προϊόντα, τον τοπικό πολιτισμο, τα έθιμα, τα 

επαγγέλματα και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής μέσα από:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ορισμοί "Τοπικά" & "Εγχώρια" ορίζονται στο Πρότυπο και το Appendix. Τα ποσοστά είναι επί του συνολικού κόστους αγορών πρώτων υλών τροφίμων. Στις περιπτώσεις που δεν 

υπάρχουν τοπικά προϊόντα  για  περιοχές που δεν έχουν επαρκή αριθμό τοπικών προϊόντων, όπως οι περιοχές των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, μπορούν να αντικατασταθούν από εγχώρια - 

απαιτείται τεκμηρίωση.

Άλλο 



5 Περιβάλλον
Βαθμολογία 

max:
140/135 Απόδοση

5.1 Ενέργεια

5.1.1 Γίνεται χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις εγκαταστάσεις της Μονάδας (Ηλιακή-thermal solar, Photovoltaic solar, αιολική)

H ιδιοπαραγώμενη ενέργεια είναι τουλάχιστον 20% του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνεται ; 10

5.1.2 10

5.2 Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση

5.2.1 Υπάρχει επαρκές σύστημα ελέγχου για ανακύκλωση υλικών 10

5.3 Νερό

M 5.3.1 Λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την αποφυγή σπατάλης νερού;

5.3.2 Η επιχείρηση χρησιμοποιεί εγκατάσταση πιστοποιημένου βιολογικού καθαρισμού; 20

5.3.3

5.3.4.1 5

5.3.4.2 5

5.3.4.3 5

5.3.4.4 10

5.3.4.5 10

5.4 Βιοποικιλότητα και Διαχείριση χώρων

5.4.1 Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας στο μικροοικοσύστημα της επιχείρησης:

5.4.1.1 Δεν χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα στο περιβάλλοντα χώρο 5

5.4.1.2 Γίνεται κομποστοποίηση των οργανικών υλικών 5

5.4.1.3 Εφαρμόζονται Αρχές Βιώσιμων πρακτικών απεντόμωσης & μυοκτονίας στην επιχείρηση 5

5.5 Χρήση καθαριστικών

5.5.1 15

5.6 Εκδηλώσεις - Δράσεις

5.6.1 Η επιχείρηση συμμετέχει ή διοργανώνει περιβαλλοντικές εκδηλώσεις

M 5.6.1.1 τουλάχιστον 1 δράση ετησίως

5.6.1.2 2- 4 δράσεις ετησίως 10

5.6.1.3 4 ή περισσότερες δράσεις ετησίως 25

6 Επικοινωνία & Marketing
Βαθμολογία 

max:
130 Απόδοση

6.1.1 25

6.2 Επικοινωνιακές δυνατότητες επιχείρησης

6.2.1 Η επιχείρηση διαθέτει Website με  ενημέρωση περιεχομένου για δραστηριότητες που αφορούν τη φιλοσοφία του Wdl 15

6.2.2 Η επιχείρηση διανέμει και επεξεργάζεται ερωτηματολόγια έρευνας ικανοποίησης στους πελάτες της 10

6.2.3 Η επιχείρηση διατηρεί μηχανισμό αποτύπωσης για τις χώρες και τις πηγές προέλευσης των πελατών της 10

6.3 Πρωτοβουλίες ανάδειξης We do local:

6.3.1 Πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των δράσεων (εξωστρέφεια) που λαμβάνουν χώρα από την επιχείρηση για τη στήριξη του We do local απευθύνονται προς: 

6.3.1.1 Το μόνιμο & έκτακτο προσωπικό

6.3.1.2 Την Τοπική Κοινωνία 10

6.3.1.3 Τους προμηθευτές & λοιπούς συνεργάτες 10

6.3.1.4 Τους πελάτες, επισκέπτες 10

6.3.1.5 Τους Tour Operators 10

6.3.2 Ψηφιακή Παρουσία

M 6.3.2.1 Το σήμα του We do local βρισκεται σε εμφανές σημείο του Website

6.3.2.2 Posts για το We do local στα Social media (min. 2/μήνα) 15

M 6.3.3 Χρήση του λογοτύπου We do local σε (banner/λάβαρο/αφίσα),menu & labels φαγητών σε εμφανή σημεία της επιχείρησης

M 6.3.4 Τοποθέτηση φυλλαδίων We do local στα δωμάτια και κεντρικούς χώρους της επιχείρησης

6.3.5 Χρήση λογοτύπου We do local σε έντυπα της επιχείρησης, ενδυμασίες προσωπικού, αφίσες ενημερωτικές κτλ 15

ΑΠΟΔΟΣΗ

1000/755

*  Αφορά το προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή με τους επισκέπτες του ξενοδοχείου

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί χημικά πισίνας εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και τουλάχισον 50% φιλικά προς το περιβάλλον καθαριστικά 

(υπολογισμός σε συνολικές δαπάνες)

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΕΡΙΣΚΩΝ (*)

Η επιχείρηση ή /και το σημείο κατανάλωσης έχει μέσο όρο θετικών αξιολογήσεων άνω του 80% σύμφωνα με ένα θεσμοθετημένο ή/ και 

άτυπο τεκμηριωμένο σύστημα κατάταξης για την τρέχουσα ή προηγούμενη τουριστική περίοδο

(π.χ. TripAdvisor, Holiday-check, Top-Hotels, Booking κ.τλ.);

Τήρηση αρχείου ποιότητας νερού κολυμβητικών δεξαμενών αναψυχής και υδροθεραπείας (SPA)

Έλεγχος κεντρικών συστημάτων κλιματισμού. Τήρηση αρχείου περιοδικών ελέγχων ποιότητας αέρα χώρου.

	Έλεγχος δεξαμενών νερού καθώς και boiler αποθήκευσης Ζ.Ν.Χ.

Η επιχείρηση διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Π.Ε.Α.) κατηγορίας Α, Α+, Β, Β+, Β-.

Εφαρμόζεται πρόγραμμα ελέγχων για θέματα ασφάλειας  και υγιεινής προσωπικού και πελατών. Ειδικότερα :

Τήρηση αρχείου ελέγχων ποιότητας νερού χρήσης.

Τήρηση αρχείου ελέγχων και ενεργειών έναντι λεγεωνέλλας (πχ αρχείο θερμικού σοκ)



1 Στοιχεία Χαρτογράφησης για την Επιχείρηση
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους από τη Wdl.

1.2.3 Ετήσιο ποσό F&B (€ ή %)

Αφορά αποκλειστικά τις δαπάνες σε τρόφιμα. Δεν 

περιλαμβάνει τις δαπάνες για αναλώσιμα προϊόντα 

οροφοκομίας ή κατασκευών.

1.3.1
Nόμιμη λειτουργία επιχείρησης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των καταστημάτων 

και δομών που λειτουργούν εντός αυτής  

Είναι υποχρεωτική η άδεια νόμιμης λειτουργίας της 

επιχείρησης

1.3.2.7 άλλα πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης
Η επιχείρηση διαθέτει κάποιο άλλο πιστοποιητικό συστήματος 

διαχείρησης εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω

1.4
Πρόβλεψη για ΑΜΕΑ με βάση το ρυθμιστικό κα 

κανονιστικό πλαίσιο

Η επιχείρηση έχει προβλέψει για την παροχή διευκολύνσεων 

για ΑμεΑ

2 Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για το ανθρώπινο 

δυναμικό του ξενοδοχειακού καταλύματος. Επιπλέον, 

περιλαμβάνει πληφοροφορίες αναφορικά με την εκπαίδευση, 

την υγιεία και ασφάλεια των εργαζόμενων καθώς και την 

επιβράβευση τους.

2.1.1
Οι εργαζόμενοι  της επιχείρησης είναι Mόνιμοι 

Κάτοικοι της χώρας που δραστηροποιείται η 

επιχείρηση

Ένα ξενοδοχειακό κατάλυμα που επιθυμεί να γίνει μέλος του 

Wdl χρειάζεται να φροντίσει έτσι ώστε το ανθρώπινο δυναμικό 

το οποίο απασχολεί να είναι τουλάχιστον 50% μόνιμοι κάτοικοι 

της χώρας. 

2.1.2
Οι εργαζόμενοι  της επιχείρησης είναι Mόνιμοι 

Κάτοικοι της περιοχής (τόπου) που 

δραστηροποιείται η επιχείρηση

Αφορά το ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού που 

απασχολείται στο ξενοδοχειακό κατάλυμα, το οποίο προέρχεται 

από την ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιήσης της επιχείρησης

2.2.1.1
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, πρώτες 

βοήθειες, πυρασφάλεια/πυροπροστασία & 

διαχείριση έκτακτων αναγκών 

Το ξενοδοχειακό κατάλυμα οφείλει να εκπαιδεύει το 

προσωπικό σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια 

στην εργασία, τις πρώτες βοήθειες, τη διαχείριση έκτακτων 

αναγκών κ.ά.

2.2.1.3 Αρχές We do local

Μέρος του προσωπικού (τμήμα Marketing/ F&B/ Guest 

Relations) οφείλει να εκπαιδεύεται ετησίως πάνω στις αρχές 

του We do local, πέραν από τα διάφορα επιμορφωτικά 

σεμινάρια. Οι αρχές του Wdl συνοψίζονται στα παρακάτω:

•	Διάδοση των τοπικών ηθών και εθίμων

•	Παρουσίαση της τοπικής κουζίνας

•	Προβολή των τοπικών προιόντων γαστρονομίας

•	Σεβασμός στο περιβάλλον και στην αειφορία

•	Στήριξη στο τοπικό εργατικό δυναμικό

2.2.1.4 Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP)

Οι Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, αποτελούν 

κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις 

τροφίμων, προκειμένου οι διαδικασίες χειρισμού των τροφίμων 

να συμβάλουν στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων και ποτών.
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2.2.1.5 Αρχές Βιώσιμης ανάπτυξης

Η επιχείρηση οφείλει να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους 

αναφορικά με τους Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι 

βρίσκονται εδώ: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-

development-goals/ 

2.4
Αναγνώριση προσφοράς & επιβράβευση 

εργαζομένων επιχείρησης

Η επιχείρηση οφείλει να αξιολογεί το ανθρώπινο δυναμικό της 

και να επιβραβεύει τόσο τις καλές πρακτικές όσο και τους 

εργαζόμενους που υιοθετούν και προάγουν τις αρχές του Wdl

3 Τοπική Γαστρονομία/ Τοπικές πρώτες ύλες

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με την 

προβολή της τοπικής γαστρονομίας εντός του ξενοδοχείου αλλά 

και την χρήση πρώτων υλών 

3.1.1
Τα Εγχώρια & τοπικά αποτελούν το ΧΧ % του 

συνόλου (σε €)

Εγχώριο προϊόν: το προϊόν που παράγεται από παραγωγούς της 

ίδιας χώρας

3.1.2 Τα Τοπικά αποτελούν το ΧΧ % του συνόλου (σε €)

Τοπικό προϊόν: το προϊόν που παράγεται και μεταφέρεται σε 

μια απόσταση μικρότερη από 100χλμ από το σημείο 

παραγωγής του ή/και εντός της περιφερειακής 

ενότητας/περιφέρειας της ίδιας χώρας στην οποία παράγεται 

3.2
Σύνδεση με την Τοπική παραγωγή εποχικών 

αγροτικών προιόντων

Η επιχείρηση παράγει εποχικά τοπικά αγροτικά τα οποία 

χρησιμοποιεί στην αλυσίδα διατροφής του ξενοδοχείου

3.3 Ανάδειξη Τοπικής Γαστρονομίας

Το τουριστικό κατάλυμα αναδεικνύει και προωθεί την τοπική 

γαστρονομία μέσω των προσφερόμενων 

εδεσμάτων/κερασμάτων

4 Τοπικά ήθη, έθιμα & παραδόσεις

Για να μπορέσει ένας επισκέπτης να αντιληφθεί καλύτερα την 

παράδοση ενός τόπου και να ανακαλύψει τη μοναδικότητα των 

ηθών & εθίμων του, το ξενοδοχειακό κατάλυμα στο οποίο 

διαμένει οφείλει να οργανώνει εκδηλώσεις  τοπικού 

χαρακτήρα.

4.1 Ανάδειξη & Προβολή της Ταυτότητας του Προορισμού

Το κατάλυμα θα πρέπει να οργανώνει εκδηλώσεις τοπικού 

χαρακτήρα ή να πραγματοποιεί επισκέψεις σε τοπικές 

επιχειρήσεις όπως οινοποιεία, τυροκομεία, τυποποιητήρια 

ελαιολάδου, τοπικούς παραγωγούς, μουσεία, πολιτισμικές 

δραστηριότητες έτσι ώστε ο επισκέπτης να βιώνει μέσω της 

τοπικότητας τη μοναδική εμπειρία που του προσφέρει ένα Wdl 

ξενοδοχείο. 

4.2
Ανάδειξη Τοπικής (αρχιτεκτονικής,  

ενδυματολογικής & μουσικής) παράδοσης

Το ξενοδοχειακό κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία 

διακόσμησης παραδοσιακού χαρακτήρα αποπνέοντας και 

μεταφέροντας με τον τρόπο αυτό την παράδοση του τόπου 

στον επισκέπτη.



5 Περιβάλλον

Ένα ξενοδοχειακό κατάλυμα για να είναι μέλος wdl δε θα 

πρέπει να ξεχνάει το σεβασμό και την προστασία ως προς το 

περιβάλλον. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα 

διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως για παράδειγμα το 

σοβαρό θέμα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας 

της σημερινή εποχή και να λάβει επαρκή μέτρα για την 

αποφυγή ενίσχυσης του προβλήματος (π.χ. αποφυγή σπατάλης 

νερού).

5.6 Εκδηλώσεις - Δράσεις

Προκειμένου το ξενοδοχείακό κατάλυμα να μπορέσει να 

αυξήσει την ευαισθητοποίηση του επισκέπτη σε 

περιβαλλοντικά θέματα μείζονος σημασίας οφείλει να 

διοργανώνει ή να συμμετέχει με το προσωπικό & με τους 

επισκέπτες του σε 1 τουλάχιστον περιβαλλοντική δράση (π.χ. 

καθαρισμός παραλίας) ετησίως.

6 Επικοινωνία & Marketing

Ένα ξενοδοχειακό κατάλυμα το οποίο επιθυμεί να προβάλει τη 

διαφορετικότητα και μοναδικότητα του οφείλει με διάφορα 

μέσα ψηφιακά ή μη, να αναδεικνύει τη φιλοσοφία του Wdl και 

να τη μεταφέρει στους επισκέπτες του όπως είναι για 

παράδειγμα χρήση banners, αφισών, φυλλαδίων, μενού, labels 

φαγητών, place mats, table displays, ενδυμασίες προσωπικού 

κλπ




