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ΘΔΜΑ: «Πρόζθιεζε ζηελ παροσζίαζε ηοσ εργαιείοσ σποιογηζκού ηοσ αποησπώκαηος
άλζραθα ηωλ ηοσρηζηηθώλ θαηαισκάηωλ»
Αμηόηηκνη θύξηνη,
Η Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ηνπξηζηηθώλ
επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο καο αιιά θαη ηελ ηαπηόρξνλε αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο ζπκκεηέρεη σο σληοληζηής – Δηαίρος ζηο έργο LIFE+ CARBONTOUR «ηραηεγηθός
τεδηαζκός προς έλα Οσδέηερο Ιζοδύγηο Άλζραθα ζηολ ηοκέα ηωλ Σοσρηζηηθώλ
Καηαισκάηωλ» ηο οποίο σιοποηείηαη ζηο Βόρεηο Αηγαίο θαη ηελ Κύπρο.
Η Πεξηθέξεηα ζαο πξνζθαιεί ζηελ εθδήισζε ηνπ πξνγξάκκαηνο CARBONTOUR ηελ Παραζθεσή 14
Οθηωβρίοσ 2011 θαη ώρα 7.00 κ.κ. ζηο Δπηκειεηήρηο Λέζβοσ (Π. Κοσληοσρηώηε 71, Μσηηιήλε),
όπνπ ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ απνηππώκαηνο άλζξαθα ησλ
ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ πνπ αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ. Καηά ηελ
εθδήισζε απηή νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ,
ελώ παξάιιεια ζα ζπκβάιινπλ κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ πεξαηηέξσ δηακόξθσζή ηνπ κε ηδέεο θαη
απόςεηο. Σν πξόγξακκα έρεη σο ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θύξησλ πεγώλ εθπνκπώλ CO2 από ηα
ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα θαη ηελ αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ, ε
εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ζεκαληηθήο εμνηθνλόκεζεο ζην
ιεηηνπξγηθό θόζηνο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ηαπηόρξνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γεδνκέλνπ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ε ζεκαηνινγία ηεο εθδήισζεο ζην πιαίζην ησλ
ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο αληηκεηώπηζήο ηνπο, επειπηζηνύκε ζηε ζπκκεηνρή
ζαο ζηε ζπλάληεζε απηή.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ Περηθέρεηα Βορείοσ Αηγαίοσ (ηει.
22510 37737 - θ. Βνπγηνύθαο), ην γξαθείν Περηθερεηάρτε Βορείοσ Αηγαίοσ (ηει. 22510 46888) ή
ζην Δζληθό Μεηζόβηο Ποισηετλείο (ηει. 210 7724372 – θ. Παπαδαζθαινπνύινπ).
Ιζηνζειίδα πξνγξάκκαηνο: http://uest.ntua.gr/carbontour
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