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ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού_Παγκόσμια Έρευνα για την Κλιματική
Δράση στον Τουρισμό (Global Survey of Climate Action in Tourism)
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - EBEA (ACCI) Info
Σήμερα, 1:50 μμexcom@acci.gr;domtrade@acci.gr;viom@acci.gr

-----Original Message----From: Δέσποινα Δαμιανίδου [mailto:damianidou_d@mintour.gr]
Sent: Thursday, June 24, 2021 10:16 AM
To: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - EBEA (ACCI) Info; info@acsmi.gr;
eea@eea.gr; keeuhcci@uhc.gr; root@ebeth.gr; info@veth.gov.gr; epepthe@otenet.gr;
grammateia@epepthe.gr; evep@pcci.gr; info@bep.gr; eepir@otenet.gr; info@rodopicci.gr;
ccirodop@otenet.gr; info@everodopi.gr; contact@epimetol.gr; ebear@otenet.gr;
info@arcadianet.gr; epimarta@otenet.gr; ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ - Achaia Chamber;
epimviot@otenet.gr; ebegreve@grevenanet.gr; ccidrama@dramanet.gr; info@ebed.gr;
ccirho@otenet.gr; epimevro@otenet.gr; info@eviachamber.gr; epimevri@otenet.gr;
info@epimelitirio-evrytania.gr; zantecci@otenet.gr; ilich-gr@otenet.gr; chamimat@otenet.gr;
info@ebeh.gr; cci@e-thesprotias.gr; info@cci-ioannina.gr; proedros@cci-ioannina.gr;
eic157@otenet.gr; info@chamberofkavala.gr; karditsacci@cld.gr; info@karditsacci.gr;
kastcham@otenet.gr; corfucci@otenet.gr; chamberk@otenet.gr; info@ebekilkis.gr;
Chambers@otenet.gr; info@korinthiacc.gr; info@cycladescc.gr; gytheioc@otenet.gr;
info@larcci.gr; info@epimlas.gr; chamber@lesvos-chamber.com; info@lesvos-chamber.com
Cc: Παναγιώτα Διονυσοπούλου; Αθηνά Μπαμπάκου; Κατερίνα Κοντουδάκη; Μαρία
Κριθαριώτη
Subject: ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού_Παγκόσμια Έρευνα για την
Κλιματική Δράση στον Τουρισμό (Global Survey of Climate Action in Tourism)
Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από τον τουριστικό τομέα για μείωση του
περιβαλλοντικού του αντίκτυπου και των επιβλαβών εκπομπών, καθώς και για την
ενίσχυση της προσαρμοστικότητάς του στο μεταβαλλόμενο κλίμα, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε πρόσφατα τη διενέργεια παγκόσμιας έρευνας για την
Κλιματική Δράση στον Τουρισμό (Global Survey of Climate Action in Tourism).
Στόχος της έρευνας είναι η πληρέστερη αποτύπωση της κλιματικής δράσης στον τουρισμό,
και η ταυτοποίηση των πρωτοπόρων πρωτοβουλιών και των ευκαιριών που
προσφέρονται για την επιτάχυνσή της. Η έρευνα απευθύνεται σε τουριστικούς
προορισμούς (κυβερνήσεις και οργανισμούς), τουριστικές επιχειρήσεις (παρόχους
καταλυμάτων, ταξιδιωτικούς πράκτορες, παρόχους μεταφορών), τουριστικές ενώσεις και
δίκτυα, και καλεί για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, του
ιδιωτικού τομέα και κάθε κοινωνικού εταίρου που συνδέεται με τον τουρισμό. Μάλιστα,
ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν και φορείς που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί στο πεδίο
της κλιματικής δράσης, προκειμένου να συνεισφέρουν στην αποτύπωση των κενών και
των εμποδίων που καλείται να ξεπεράσει ο τουριστικός τομέας.
Σας καλούμε να συνδράμετε την παγκόσμια αυτή προσπάθεια, συμπληρώνοντας το
σχετικό ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://www.unwto.org/climate-action-tourism-survey. Σημειώνουμε ότι για τη συμπλήρωσή
του δεν απαιτούνται περισσότερα από 10-20 λεπτά, ενώ ο οργανισμός δεσμεύεται για τη
διαχείριση των απαντήσεων με εμπιστευτικότητα και ανωνυμία. Προθεσμία για συμμετοχή

στην έρευνα για την κλιματική δράση στον τουρισμό η 15η Ιουλίου 2021. Οι απαντήσεις
μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα.
Για τυχόν ερωτήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: oneplanetstp@unwto.org.
Με εκτίμηση,
Δέσποινα Δαμιανίδου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Υπουργείο Τουρισμού Λεωφ. Β. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 3736369
Φαξ: (+30) 210 3736181
e-mail: damianidou_d@mintour.gr
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