
HOTELS 



Το “Hikers’ Friendly” – HOTELS – 
είναι ένα σήμα που πιστοποιεί καταλύματα τα 

οποία παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 
στους πεζοπόρους 



 Η πεζοπορία είναι μία από τις 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές 
τουρισμού 
 

 Στην Ελλάδα, η πεζοπορία 
προσελκύει ολοένα και 
περισσότερους επισκέπτες εκτός της 
υψηλής τουριστικής περιόδου 
 

 Οι πεζοπόροι έχουν ιδιαίτερες 
απαιτήσεις σε σχέση με τους απλούς 
επισκέπτες ενός τόπου 

 
 Οι συνήθεις παρεχόμενες υπηρεσίες 

από τα καταλύματα δεν ικανοποιούν 
τις ειδικές απαιτήσεις των 
πεζοπόρων 

Το “Hikers’ Friendly” – HOTELS – δημιουργήθηκε διότι 



Το “Hikers’ Friendly” – HOTELS – στοχεύει στα εξής 

 Να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες από τα καταλύματα προς 
του πεζοπόρους 
 

 Να ξεκινάει η εμπειρία του 
επισκέπτη - πεζοπόρου από το χώρο 
φιλοξενίας του, δημιουργώντας έτσι 
μεγάλες πιθανότητες να θελήσει να 
επιστρέψει στο μέλλον ή να το 
συστήσει σε φίλους και γνωστούς 
 

 Οι τοπικές επιχειρήσεις διαμονής να 
συμβάλλουν στη συντήρηση και 
προβολή των μονοπατιών του 
εκάστοτε τόπου 
 

 Η Ελλάδα να οργανωθεί ακόμη 
καλύτερα όσον αφορά την πεζοπορία 



 Απόκτηση τεχνογνωσίας 
Για να πιστοποιηθεί, ένα κατάλυμα θα 
ενημερωθεί και θα εκπαιδευτεί ώστε να 
αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του 

 
 Συγκριτικά πλεονεκτήματα 

Τα καταλύματα που θα λάβουν το σήμα 
θα έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για 
την προσέλκυση πελατών – πεζοπόρων 

 
 Προβολή 

Τα πιστοποιημένα καταλύματα θα 
προβάλλονται σε πεζοπορικό κοινό στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό 
 

 Εταιρική ευθύνη 
Τα καταλύματα θα συμβάλλουν, μέσω της 
επιστροφής του 5% του κόστους 
συμμετοχής (βλ. παρακάτω) στα 
μονοπάτια του τόπου τους 

Τα οφέλη για τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις διαμονής 
είναι πολλαπλά 



Πώς λειτουργεί το σήμα 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από το κατάλυμα. 

Γίνεται προεγγραφή στην 
ιστοσελίδα 

www.hikersfriedndly.com 
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Εγγραφή, συμπλήρωση 
κριτηρίων, αίτηση 

πιστοποίησης και πληρωμή 
κόστους 

Δυνατότητα αίτησης 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
από εξωτερικό γραφείο για 

βοήθεια ως προς τις 
απαραίτητες ενέργειες για 

πιστοποίηση 

Αποδοχή προεγγραφής και 
αποστολή στο κατάλυμα 

κωδικών για κανονική 
εγγραφή και αίτηση 

Χρήση του σήματος  
Hikers’ Friendly 

Έλεγχος πληρότητας 
κριτηρίων 

Απονομή του σήματος 
Hikers’ Friendly 

Σημείωση:  Η διαδικασία από το βήμα 2 και πέρα επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια. 
 

Προβολή επιχείρησης στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό 

+ 
Συντήρηση και προβολή 

μονοπατιών του τόπου (βλ. 
παρακάτω) 

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 

Προσέλκυση πεζοπόρων 
χάρη στο σήμα! 

Λειτουργία 

Λίγα λεπτά 1-2 μήνες 2 έτη Χ
ρ

ό
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Ανανεώσιμη 



Κάθε έτος, το 5% του 
κόστους του σήματος 
επιστρέφεται από τη 
Hikers’ Friendly στον 
τόπο υπό τη μορφή 

συντήρησης ή 
προβολής των 
μονοπατιών**. 

Κόστος 

Σημειώσεις: 
 
 Το κόστος είναι το ίδιο, αδιακρίτως από το επίπεδο βράβευσης (βλ. παρακάτω). Η επιθεώρηση πραγματοποιείται ανά 2 έτη και το 

κόστος της είναι 100€ για καταλύματα ≤ 20 κλινών, 150€ για καταλύματα ≥ 21 ≤ 100 κλινών και 200€ για καταλύματα ≥ 101 κλινών. 
Για την επιθεώρηση, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας του επιθεωρητή, εφ’ όσον ζητηθεί. 

 Το 5% επιστρέφεται στα μονοπάτια του εκάστοτε τόπου υπό την προϋπόθεση πως έχουν λάβει το σήμα τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις 
στον ίδιο Δήμο. 

Κόστος ανά διετία 
(περιλαμβάνεται το 

κόστος επιθεώρησης*) 

Αριθμός 
κλινών 

≤ 20 

≥ 21 
≤ 100 

≥ 101 

500€ 

750€ 

1000€ 

Χάρη σε ειδική 
επιδότηση που έλαβε 
η Paths of Greece από 
τον οργανισμό The 
Peoples’ Trust 
περιορισμένος 
αριθμός 
καταλυμάτων της 
Σίφνου θα λάβουν 
έκπτωση 50% για το 
κόστος των δύο ετών 
(δεν περιλαμβάνεται 
κόστος επιθεώρησης). 
Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 



Η βράβευση του “Hiker’s Friendly: Hotels” διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα, ανάλογα με τον αριθμό 
και το είδος των κριτηρίων που πληροί ένα κατάλυμα. 

Σημείωση: Ένα κατάλυμα μπορεί να λάβει ανώτερη βαθμίδα πιστοποίησης στο μέλλον. Μπορεί επίσης να παραμείνει σταθερά σε μία 
συγκεκριμένη βαθμίδα. Δεν μπορεί όμως να εκπέσει σε χαμηλότερη κατηγορία βράβευσης καθώς αυτό συνεπάγεται απώλεια του σήματος. 

Τα επίπεδα βράβευσης 

PLATINUM 

GOLD 

SILVER 

BRONZE 



Τοποθεσία Εξοπλισμός Διατροφή Πληροφορίες Υπηρεσίες Υποδομή Άλλα 

Οι κατηγορίες των κριτηρίων 

Στις παρακάτω σελίδες παρουσιάζονται αναλυτικά τα κριτήρια. Με «Χ» σημειώνονται όσα 
είναι υποχρεωτικά ανά επίπεδο βράβευσης. Επίσης: 
 
 Το επίπεδο BRONZE δεν απαιτεί προαιρετικά κριτήρια (μέσω πόντων). 

 
 Τα επίπεδα SILVER, GOLD και PLATINUM απαιτούν, πέραν των υποχρεωτικών 

κριτηρίων, 30, 25 και 20 πόντους αντίστοιχα. 
 

 Για την απόκτηση του σήματος σε επίπεδο PLATINUM είναι υποχρεωτική και η κατοχή 
σήματος αναγνωρισμένου από το Global Sustainable Tourism Council (ο κατάλογος 
των σημάτων είναι διαθέσιμος εδώ) 
 

 Κάθε 2 έτη θα γίνεται ανοικτή στα μέλη διαβούλευση για την αξιολόγηση των 
κριτηρίων και νέες προτάσεις. 

http://www.gstcouncil.org/en/gstc-criteria-hotels-tour-operators-destinations/gstc-recognized-standards/gstc-recognized-standards-for-hotels.html
http://www.gstcouncil.org/en/gstc-criteria-hotels-tour-operators-destinations/gstc-recognized-standards/gstc-recognized-standards-for-hotels.html
http://www.gstcouncil.org/en/gstc-criteria-hotels-tour-operators-destinations/gstc-recognized-standards/gstc-recognized-standards-for-hotels.html


Τα κριτήρια Τοποθεσία 



Τα κριτήρια Πληροφορίες 



Τα κριτήρια Εξοπλισμός 



Τα κριτήρια Διατροφή 



Τα κριτήρια Υπηρεσίες 



Τα κριτήρια Υποδομή & Αξεσουάρ 



Τα κριτήρια Άλλα 



Με την εγγύηση… 

Η Paths of Greece (www.pathsofgreece.gr) είναι Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία από το 2010 αναπτύσσει 
και προβάλλει δίκτυα πεζοπορικών διαδρομών σε όλη την 
Ελλάδα. Στόχος της είναι η Ελλάδα να αναδειχθεί ως ένας 
από τους 10 κορυφαίους πεζοπορικούς προορισμούς 
παγκοσμίως. 

Η Green Evolution (www.green-evolution.eu) είναι εταιρεία 
που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της ενέργειας και της οικονομίας άνθρακα. 

Το “Hikers’ Friendly” – HOTELS – αναπτύχθηκε από την 
Paths of Greece, σε συνεργασία με την Green Evolution. 



Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο  
www.hikersfriendly.com  

http://www.hikersfriendly.com/

