ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ!
ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ...
Το ευρωπαϊκό, διακρατικό έργο
ECHO-Tourism στοχεύει στην εκπαίδευση
των επαγγελµατιών του τουριστικού
κλάδου για την ελαχιστοποίηση των
οικολογικών επιπτώσεων του τουρισµού
µέσα από µια σειρά απλών, φιλικών προς
το περιβάλλον, δράσεων.
Το όνοµα του “ECHO” (ΗΧΩ)
υπενθυµίζει την θέληση να διαδοθούν οι
καλές πρακτικές και στις 4
συµµετέχουσες χώρες Ελλάδα, Γαλλία,
Ιταλία και Κροατία.

ΤΟ ECHO-TOURISM ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΕ:
• Περιορισµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον,
προστατεύοντας ταυτόχρονα τους φυσικούς
πόρους
• Προώθηση ενός υπεύθυνου τουρισµού
• Αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονοµιάς
• Υποστήριξη της τοπικής οικονοµίας και
ενίσχυση της αλληλεγγύης

ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ…
Που αντανακλά τις βασικές έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ενεργειακές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις, λειτουργία της οικοκοινωνίας των πολιτών, ισότητα
στην εκπαίδευση και βέλτιστη διαχείριση των πόρων.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ…
...πάνω σε 6 θεµατικές: ενέργεια, τροφοδοσία, διαχείριση του νερού και των
απορριµµάτων, µετακινήσεις, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
• Μια σειρά από οικολογικές πρακτικές και συµπεριφορές που εφαρµόζονται εύκολα
στην επιχείρησή σας
• Yποστήριξη στην προβολή της επιχείρηση σας Green Marketing
• Συµµετοχή σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο τοπικών φορέων

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οδηγός των οικολογικών
πρακτικών πάνω στις
προαναφερόµενες θεµατικές.

∆ιαδικτυακό εργαλείο
εκπαίδευσης
πάνω σε 6 θεµατικές

Γερµανία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΑ∆Α

Βέλγιο
Λουξεµβούργο

Τσεχία
Σλοβακία

Γαλλία

Αυστρία
Ελβετία

Ουγκαρία

Σλοβενία

Ρουµανία

Κροατία
Ιταλία

Μαυροβούνιο

Κόσοβο
Αλβανία

Ισπανία

• Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος, Άλιµος, Ελλάδα
• IniSeo - Quimper, Γαλλία
• Les 7 Vents-Coutances, Γαλλία
• Udruga Brač-Jobova, Κροατία
• CESIE|Centro studie iniziative europeo-Παλέρµο, Ιταλία

Σερβία

Μονακό
Ανδόρα

Πλατφόρµα παρακολούθησης &
µέτρησης της κατανάλωσης νερού
και ηλεκτρικού ρεύµατος.

ces ie

Βουλγαρία

Βόρεια
Μακεδονία

Ελλάδα

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχοµένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ;
Επικοινωνήστε µαζί µας

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος
Υψηλάντου 28, 174 55 Άλιµος, Τ. 213 0243159
www.medcenv.org • info@medcenv.org
f: Mediterranean Centre of Environment-Greece
Με συγχρηματοδότηση από
το πρόγραμμα «Erasmus+»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

