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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέδριο για την επίσηµη παρουσίαση του
Κώδικα Πρακτικής για Βιωσιµότητα Προσανατολισµένη στο Περιβάλλον
“EOS CODE”
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012
Τη ∆ευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα Συνέδριο, που διοργανώνεται από τον
ΗΑΤΤΑ, για την επίσηµη Ευρωπαϊκή παρουσίαση του “EOS CODE”, ενός Κώδικα Πρακτικής για
Βιωσιµότητα Προσανατολισµένη στο Περιβάλλον, που απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία,
διοργανωτές και πωλητές οργανωµένων ταξιδιών.
Ο “EOS CODE” συνιστά µία καινοτόµο ιδέα, που ξεκίνησε µε πρωτοβουλία του ΗΑΤΤΑ και
δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του οµώνυµου Ευρωπαϊκού Έργου και που φιλοδοξεί να βοηθήσει τα
τουριστικά γραφεία που θα τον εφαρµόσουν εθελοντικά να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της
επιχείρησής τους, ενστερνιζόµενα τον βιώσιµο τουρισµό και βελτιώνοντας την ποιότητα του
προϊόντος και των υπηρεσιών τους.
Στο Συνέδριο συµµετέχουν οι 8 Εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου, που εργάστηκαν για τη δηµιουργία του
Κώδικα: Οι ερευνητές Εταίροι Πανεπιστήµιο της Padova (Ιταλία) και Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών
και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) (Ελλάδα), ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος ECTAA, µέλη του οποίου είναι οι
Σύνδεσµοι τουριστικών γραφείων όλων των Ευρωπαϊκών κρατών, και οι πέντε Σύνδεσµοι τουριστικών
γραφείων, στις χώρες των οποίων θα εφαρµοστεί αρχικά ο “EOS CODE”: ΗΑΤΤΑ (Ελλάδα) Συντονιστής Εταίρος, ΑΒΤΤΑ (Βουλγαρία), FIAVET (Ιταλία), PIT (Πολωνία) και UHPA (Κροατία).
Συµµετέχουν, επίσης, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωπος του µεγάλου και
εδραιωµένου στις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές χώρες προγράµµατος για τη βιωσιµότητα στον τουρισµό
“TRAVELIFE”. Τα δύο προγράµµατα θα συνεργαστούν στενά στη συνέχεια, προς όφελος της
ανάπτυξης του βιώσιµου τουρισµού, των τουριστικών γραφείων που θα συµµετάσχουν σ’ αυτά, αλλά
και των καταναλωτών.
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