
Ψηφιακά εργαλεία για οικολογική μετάβαση στον τουριστικό τομέα:
Το έργο ATRE - ενεργώντας για έναν υπεύθυνο ευρωπαϊκό τουρισμό

Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διάδοση βιώσιμων συμπεριφορών και πρακτικών μεταξύ των
φορέων του τουριστικού τομέα: online εκπαίδευση για ταξιδιωτικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία,
μια εφαρμογή για τους διαχειριστές τουρισμού (μεταφορές, φιλοξενία, τροφοδοσία) και ένα παιχνίδι για
τους ταξιδιώτες.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2022, ο Σύνδεσμος ATR είναι ο ηγέτης ενός έργου Erasmus +, που συνδυάζεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος του έργου ATRE είναι να εξουδετερώσει την αλλαγή του
κλίματος και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουριστικού τομέα. Ξεκίνησε επίσημα στην
Ιταλία στις 14 και 15 Μαρτίου στην πόλη της Μπολόνια, θα έχει διάρκεια από τον Ιανουάριο του 2022
έως τον Ιούνιο του 2024, με εταίρους το MKΠ στην Ελλάδα, την AITR - Ιταλική Ένωση για τον
Υπεύθυνο Τουρισμού στην Ιταλία, την Koan Consulting στην Ισπανία , στο Βέλγιο την Ταξιδιωτική
Συνομοσπονδία  και την TravelPro Training στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο, η 6η έκθεση IPCC εξηγεί
ότι «πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιστρέψουμε την καμπύλη των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου μέχρι το 2025, εάν η ανθρωπότητα επιθυμεί να διατηρήσει έναν βιώσιμο πλανήτη». Για
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι εταίροι του έργου ATRE θα αναπτύξουν και θα διαδώσουν τα
εργαλεία στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές τους για να ευαισθητοποιήσουν στα θέματα
αυτά (γιατί ενεργούν;) και στις καλές πρακτικές (πώς να ενεργούν;) στον τομέα των ταξιδιών
χαμηλής εκπομπής άνθρακα.

Στην πραγματικότητα, ο τουρισμός είναι τόσο θύμα όσο και ένας από τους «πράκτορες» της κλιματικής
αλλαγής: οι φυσικοί και οι περιβαλλοντικοί πόροι που αποτελούν θεμελιώδες μέρος των τουριστικών
προϊόντων και υπηρεσιών, απειλούνται από την αλλαγή του κλίματος. Ταυτόχρονα, η τουριστική
βιομηχανία έχει μη αμελητέες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Απλά σκεφτείτε τη χρήση ενέργειας και
υδάτινων πόρων, την παραγωγή αποβλήτων και τέλος, την εκπομπή του CO2: ο τουρισμός
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο, τα περισσότερα
από τα οποία προκαλούνται από τις μεταφορές. Αυτή είναι η αρχική δομή του έργου.

Η διάδοση των γνώσεων σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η παροχή φιλικών εργαλείων για
την παρακολούθηση του αποτυπώματος άνθρακα και η αναφορά απλών πρακτικών για τη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι τα στρατηγικά στοιχεία του έργου ATRE.



Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη τριών ψηφιακών εργαλείων, τα οποία μπορούν να ενημερώσουν
και να συμβάλουν σε μια αλλαγή συμπεριφοράς στις τρεις ομάδες-στόχους που αποτελούν τους
πυλώνες και τον κινητήρα του τουριστικού τομέα:

● Ένα MOOC: ηλεκτρονικές θεματικές εκπαίδευσης για ταξιδιωτικά γραφεία και ταξιδιωτικούς
πράκτορες.

● Για τους παρόχους υπηρεσιών τουρισμού (μεταφορές, διαμονή, οδηγοί κ.λπ.) μια εφαρμογή
για τη μέτρηση του αποτυπώματος τους και την εισαγωγή βιώσιμων λύσεων στη διαχείριση
των υπηρεσιών.

● Και τέλος, για τους ταξιδιώτες, ένα online παιχνίδι, σύμφωνα με τη νέα τάση της gamification
προς όφελος της κοινότητας.

Κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία προσφέρει ένα απλό σύστημα για την αξιολόγηση του αποτυπώματος
άνθρακα, προτείνει απλές οικολογικές πρακτικές για τη μείωση των εκπομπών και προσεγγίζει
διαφορετικές βέλτιστες πρακτικές στο τοπίο του τουρισμού. Μέσα από ακριβείς ενέργειες
επικοινωνίας και εκδηλώσεις με γνώμονα την ευαισθητοποίηση, ο στόχος είναι να εξαπλωθούν
εκτεταμένα αυτά τα εργαλεία στις 5 ευρωπαϊκές χώρες που εμπλέκονται στο έργο, κυρίως χάρις σε ένα
δίκτυο "πρεσβευτών-προωθητών".

Για να ενημερώνεστε σχετικά με την ανάπτυξη του έργου, ακολουθήστε τα κανάλια των εταίρων:
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