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•
CARBONTOUR
• Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism
Accommodation Sector (Σηξαηεγηθόο Σρεδηαζκόο πξνο έλα Οπδέηεξν
Ιζνδύγην Άλζξαθα ζηνλ Τνκέα ησλ Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ)
•
Life Plus
•

1.324.139,00 €

•

166.360,00 €

•
9/2010 - 12/2012
• Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο)
• Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
• ΔΠΤΑ Σύκβνπινη – Μειεηεηέο Πεξηβαιινληηθώλ Έξγσλ
• Παγθύπξηνο Σύλδεζκνο Ξελνδόρσλ (Κύπξνο)
• Aeolian Village AE
• Mayfair Hotel Ltd (Κύπξνο)
•
Green Entrepreneurship
Σηόρνο ηνπ έξγνπ CARBONTOUR είλαη ε δηακόξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο
πξνζέγγηζεο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ εθπνκπώλ CO2 (CO2 offset) θαη γηα ηελ
επίηεπμε νπδέηεξνπ ηζνδπγίνπ ηνπ άλζξαθα (carbon neutrality) ζηνλ θιάδν ησλ
ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ, όπσο επίζεο θαη ε αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ
γξακκώλ γηα ηε κείσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ηνκέα ζην θαηλόκελν
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Έηζη καθξνπξόζεζκα - από ηελ εθαξκνγή ησλ
θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ - ηα
ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ζα έρνπλ όθεινο, κέζσ ηεο κείσζεο ζηελ θαηαλάισζε
ελέξγεηαο θαη λεξνύ θαζώο θαη από ηε κείσζε ηεο πνζόηεηαο ησλ απνβιήησλ
πνπ νδεγνύληαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή θαη θαηά ζπλέπεηα, από ηε κείσζε ησλ
ηειώλ εηζόδνπ. Παξάιιεια, ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ζα κπνξέζνπλ λα
εθκεηαιιεπηνύλ ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 κε ηελ πώιεζε δηθαησκάησλ
εθπνκπώλ κέζσ ηνπ κεραληζκνύ εκπνξίαο ξύπσλ.
Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ, νη παξερόκελεο ππεξεζίεο ησλ ηνπξηζηηθώλ
θαηαιπκάησλ - νη νπνίεο ζεσξνύληαη πεγέο εθπνκπήο ηζνδύλακνπ CO2 - ζα
θαηαγξαθνύλ κε ηε δηεμαγσγή in situ έξεπλαο ζε δύν κνλάδεο θαηαιπκάησλ
(κία ζην Βόξεην Αηγαίν - Διιάδα - θαη κία ζηελ Κύπξν), νη νπνίεο είλαη θαη
εηαίξνη ζην έξγν.
Γηα ην ζθνπό απηό, ζα αλαπηπρζεί έλα αμηόπηζην ινγηζκηθό κνληέιν γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ απνηππώκαηνο άλζξαθα, ην νπνίν ζα αμηνινγεί ηηο εθπνκπέο
ηζνδύλακνπ CO2 πνπ παξάγνληαη από ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ
ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ: {(α) δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα, (β)
πξαθηηθέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ & (γ) πξαθηηθέο δηαρείξηζεο λεξνύ θαη
ιπκάησλ}. Τν κνληέιν ζα εθαξκνζηεί αξρηθά ζηηο δύν πξναλαθεξζείζεο
κνλάδεο θαηαιπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
πινπνηεζεί κηα επίδεημε κεγάιεο θιίκαθαο ζε 80 κνλάδεο θαηαιπκάησλ ζην
Βόξεην Αηγαίν θαη ζηελ Κύπξν.
Τα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ ζα αμηνινγεζνύλ θαη νη κνλάδεο ζα
θαηαηαρζνύλ ζύκθσλα κε ην απνηύπσκα άλζξαθα ηνπο, ελώ ζα εθηηκεζεί ε
ζπκκεηνρή θάζε πεγήο εθπνκπήο CO2 από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ησλ
θαηαιπκάησλ ζην ζπλνιηθό απνηύπσκα άλζξαθα.
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Λνγηζκηθό πξνζδηνξηζκνύ ηεο ελεξγεηαθή θαηαλάισζεο ηνπξηζηηθώλ
θαηαιπκάησλ
αλά
δξαζηεξηόηεηα
θαη
ππνινγηζκόο
ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ ηνπο απνηππώκαηνο
Γεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζήκαλζεο γηα ηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα
ηεο Πεξηθέξεηαο κε πεξηβαιινληηθό θαη ηνπξηζηηθό ελδηαθέξνλ
(απηνθόιιεηα - 5 είδε)
Δλεκεξσηηθά Φπιιάδηα ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά
Μηθξνύ κήθνπο film (you tube)
Μειέηε: Analysis & Documentation of the tourism accommodation
sector in the Region of North Aegean, Greece and in Cyprus
Μειέηε: Identification and evaluation of CO2 equivalent emission
sources from the accommodation facilities

