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αοκςικώμ πάγωμ, ςα ασναμόμεμα ταιμόμεμα

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Κξσμςξσοιώςη 77 ,
81100 Μσςιλήμη, Λέρβξπ, Ελλάδα
Τηλ: + 30 22510 28935/27894
Fax: + 30 22510 27601
Website: www.pvaigaiou.gov.gr
Email:pba@otenet.gr

νηοαρίαπ και πλημμσοώμ και άλλα ακοαία

Εθμικό Μετσόβιο Πολυτεχμείο

καιοικά ταιμόμεμα απξςελξύμ ρατείπ εμδείνειπ

Ηοώωμ Πξλσςευμείξσ 9,
15780 Ζωγοάτξσ, Ελλάδα
Τηλ: +30 2107722334, Fax: +30 2107723285
Website: www.uest.gr
Email:mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr

όςι ςξ κλίμα όμςωπ αλλάζει. Πολλές από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούμ μα
μετριαστούμ, επιβραδυμθούμ ή ακόμα και μα
αποφευχθούμ μειώμομτας τα αέρια φαιμομέμου
του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) που εκπέμπουμε και
του

που αφήμουμε.

EΠTA Σύμβουλοι – Μελετητές
περιβαλλομτικώμ έργωμ
Ημιόυξσ 16, 15238 Χαλάμδοι,
Αθήμα, Ελλάδα
Τηλ: +30 2106086300, Fax: +30 2106086302
Website: www.epta.gr
Email: info@epta.gr

Παγκύπριος Σύμδεσμος Ξεμοδόχωμ
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Αμδοέα Αοαξύζξσ 12, Μέγαοξ Ερπεοίδεπ
24772 Λεσκωρία, Κύποξπ
Τηλ: +357 22452820, Fax: +357 22375460
Website: www.cyprushotelassociation.org
Email: cha@cyprushotelassociation.org

Ημωμέμωμ Εθμώμ εκςιμά όςι ςξ 2005 η ςξσοιρςική
βιξμηυαμία παοήγε 5% ςωμ εκπξμπώμ ΑΦΘ πξσ

Aeolian Village

παοάυθηκαμ

Σκάλα Εοερρξύ
81105, Λέρβξπ, Ελλάδα
Τηλ: +30 22530 53336
Email: aeolianvillage@gmail.com

παγκξρμίωπ.

Οι

μεςατξοέπ

εσθύμξμςαι για ςξ μεγαλύςεοξ μεοίδιξ ςωμ
εκπξμπώμ CO2 (75%) από ςξμ ςξσοιρμό, από ςξ
ξπξίξ

πεοίπξσ

40%

αμαλξγεί

μόμξ

ρςιπ

αεοξπξοικέπ μεςατξοέπ. Οι εκπξμπέπ από ςα
ςξσοιρςικά καςαλύμαςα ήςαμ 21% ςωμ ρσμξλικώμ
εκπξμπώμ από ςξσοιρςικέπ __δοαρςηοιόςηςεπ.

Mayfair Hotel
Πάοη, Κάςω Πάτξπ
8064 Πάτξπ, Κύποξπ
Τηλ: +357 26948000, Fax: +357 26945708
Website: www.mayfair.com.cy
E-mail: admin@mayfair.com.cy
Το παρόμ έμτυπο τυπώθηκε σε 100% αμακυκλωμέμο χαρτί

LIFE09 ENV/GR/00297

εμέογειαπ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι και ςέλξπ,
ρςξιυεία για ςημ παοαγωγή και διαυείοιρη ςωμ
απξβλήςωμ.
Τξ
ποόγοαμμα
“Σςοαςηγικόπ
Συεδιαρμόπ ποξπ έμα Οσδέςεοξ
Ιρξζύγιξ Άμθοακα ρςξμ ςξμέα ςωμ
Τξσοιρςικώμ
Καςαλσμάςωμ”
CARBONTOUR, νεκίμηρε ςξ Σεπςέμβοιξ ςξσ 2010
και έυει διάοκεια 28 μήμεπ. Σσμςξμιρςήπ ςξσ
έογξσ είμαι η Πεοιτέοεια Βξοείξσ Αιγαίξσ, εμώ
ρσμμεςέυξσμ ωπ εςαίοξι ςξ Εθμικό Μεςρόβιξ
Πξλσςευμείξ, η εςαιοεία ΕΠΤΑ Σύμβξσλξι–
μελεςηςέπ
πεοιβαλλξμςικώμ
έογωμ,
ξ
Παγκύποιξπ Σύμδερμξπ Ξεμξδόυωμ και ςα
νεμξδξυεία Aeolian Village (Λέρβξπ) και Mayfair
(Πάτξπ). Τξ ποόγοαμμα ρσγυοημαςξδξςείςαι
από ςξ LIFE+, ςξ υοημαςξδξςικό εογαλείξ ςηπ ΕΕ
για ςξ πεοιβάλλξμ.

Τξ ποόγοαμμα CARBONTOUR αμαμέμεςαι μα
δημιξσογήρει ρημαμςικά ξτέλη για ςα
ςξσοιρςικά καςαλύμαςα κσοίωπ γιαςί:

Η

Σςα πλαίρια ςξσ ποξγοάμμαςξπ ασςξύ
αμαπςύυθηκε έμα λξγιρμικό εογαλείξ για ςξμ
σπξλξγιρμό ςωμ εκπξμπώμ CO2 πξσ παοάγξμςαι
από ςα ςξσοιρςικά καςαλύμαςα. Τξ εογαλείξ
είμαι τιλικό ποξπ ςξ υοήρςη καθώπ απαιςεί ςημ
ειραγωγή όρξ ςξ δσμαςόμ πιξ απλξπξιημέμωμ
δεδξμέμωμ ρυεςικά με ςξ είδξπ, ςξμ αοιθμό ςωμ
δωμαςίωμ και ςημ ςξπξθερία ςηπ μξμάδαπ, ςα
υαοακςηοιρςικά ςξσ κςηοίξσ, ςημ επιθσμηςή
θεομξκοαρία ςωμ ερωςεοικώμ υώοωμ, ςα
___καύριμα και ςα ρσρςήμαςα παοαγωγήπ

πξρξςικξπξίηρη

και

ανιξλόγηρη

ςωμ

αεοίωμ ςξσ θεομξκηπίξσ πξσ εκπέμπξμςαι
από ςα ςξσοιρςικά καςαλύμαςα, ή αλλιώπ ςξσ

 Η αμάπςσνη μιαπ ρςοαςηγικήπ ποξρέγγιρηπ,
με ςημ εμρωμάςωρη καςάλληλωμ πακέςωμ
μέςοωμ για ςημ αμςιρςάθμιρη ςωμ εκπξμπώμ
CO2 και ςη μείωρη ςηπ ρσμειρτξοάπ ςξσ
ςξμέα ςωμ ςξσοιρςικώμ καςαλσμάςωμ ρςξ
ταιμόμεμξ ςηπ κλιμαςικήπ αλλαγήπ.

Θα παρέχει εικόμα για τις υπηρεσίες αυτές
τωμ τουριστικώμ μομάδωμ που συμεισφέρουμ περισσότερο στημ καταμάλωση
εμέργειας και μερού καθώς και στημ
παραγωγή αποβλήτωμ
Θα προτείμει οικομομικές και αποδοτικές
παρεμβάσεις για τη μείωση της καταμάλωσης εμέργειας και μερού και τη μείωση
τωμ αποβλήτωμ που παράγομται

Τξ εογαλείξ μεςά ςημ επενεογαρία ςωμ
δεδξμέμωμ, παοξσριάζει ςημ καςαμξμή ςωμ
εκπξμπώμ CO2 πξσ παοάγξμςαι από κάθε
εμεογξβόοα σπηοερία ςηπ μξμάδαπ. Επιπλέξμ,
παοξσριάζει ςιπ εκπξμπέπ CO2 πξσ παοάγξμςαι
από
ςα
απόβληςα
αμάλξγα
με
ςημ
εταομξζόμεμη μέθξδξ διαυείοιρηπ, εμςόπ ςηπ
μξμάδαπ ή κεμςοικά, ρςξ δήμξ. Ο υοήρςηπ θα
μπξοεί μα αλλάζει ςα δεδξμέμα για μα εμςξπίζει
εσκαιοίεπ για μείωρη ςωμ εκπξμπώμ CO2.

Θα εμδυμαμώσει το περιβαλλομτικό
προφίλ και τημ εταιρική κοιμωμική ευθύμη

Τξ εργαλείο CarbonTour θα εταομξρςεί ρε 80
ςξσοιρςικά καςαλύμαςα ρςξ Βόοειξ Αιγαίξ και
ρςημ Κύποξ αλλά θα είμαι επίρηπ ρςη διάθερη
όλωμ για μα ςξ υοηριμξπξιήρξσμ.
Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ διαθέριμεπ ρςημ
ιρςξρελίδα: http://uest.ntua.gr/carbontour/

