Προτεινόμενα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν:
Προτεινόµενα µέτρα διαχείρισης απορριµµάτων
Measure Τίτλος µέτρου
n°
Title of the measure

Σύντοµη περιγραφή µέτρου
Short description of the measure

1

Πακέτο τροφίµων για το σπίτι
Doggy bags

Διανοµή – προώθηση σακούλας για να παίρνουν οι
πελάτες στα εστιατόρια το περίσσευµα των τροφών που
δεν καταναλώθηκε
Distribution and promotion of doggy bags in restaurants

2

Πρόληψη τροφίµων σε
µπουφέδες και εστιατόρια
Food prevention at buffets
and restaurants

Ενέργειες για την πρόληψη αποβλήτων τροφίµων σε
µπουφέδες (κατάλληλη σήµανση, µέγεθος πιάτων, χρήση
βρώσιµων υπολειµµάτων κλπ.)
Actions against food waste from buffets (prevention sign,
dishes size, use of edible leftovers, etc.)

3

Κοµποστοποίηση στις
τουριστικές εγκαταστάσεις
On-site composting in tourist
establishments

Εφαρµογή επιτόπιας κοµποστοποίησης των
βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων σε εστιατόρια,
ξενοδοχεία, κάµπινγκ
Implementation of onsite composting in restaurants, hotels,
camping sites of biowaste

4

Σηµεία συλλογής
χρησιµοποιηµένων
µαγειρικών ελαίων
Collection points for used
cooking oils

Επιλεκτική συλλογή µαγειρικών ελαίων µέσω δικτύου
σηµείων συλλογής
Selective collection of cooking oils through a network of
collection points

5

Συλλογή βιοαποδοµήσιµων
αποβλήτων από εστιατόρια
και ξενοδοχεία
Selective collection of
biowaste from restaurants and
hotels

Επιλεκτική συλλογή βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων από
εστιατόρια και ξενοδοχεία (συλλογή πόρτα - πόρτα ή σε
σηµεία συλλογής ή δίκτυο κάδων)
Selective collection of biowaste from restaurants and hotels
through door to door collection or bring banks

6

Συνεργασίες µεταξύ
ξενοδοχείων και
φιλανθρωπικών ιδρυµάτων
για πρωτοβουλίες
επαναχρησιµοποίησης
Partnerships between hotels
and charities for reuse
initiatives

Συνεργασίες µεταξύ ξενοδοχείων και φιλανθρωπικών
οργανώσεων ή τοπικών ενώσεων για πρωτοβουλίες
επαναχρησιµοποίησης (π.χ. για έπιπλα)
Partnerships between hotels and charities or local
associations for reuse intiatives (e.g. furniture)

7

Αντικατάσταση προϊόντων
µίας χρήσης σε ξενοδοχεία
Substitution of disposable
products in hotels

Αντικατάσταση των αναλώσιµων προϊόντων σε ξενοδοχεία,
κοινόχρηστους χώρους (τραπεζαρίες) και υπνοδωµάτια
(είδη µπάνιου και άλλα προϊόντα)
Substitution of disposable products in hotels, in common
areas (dining areas) and bedrooms (bathrooms products
and other products)

8
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επαναχρησιµοποίηση σε
χώρους κατασκήνωσης
Reuse initiative in camping
sites

την τοποθέτηση αντικειµένων που δεν είναι πλέον
επιθυµητά από τον κάτοχό τους (π.χ. βιβλία, περιοδικά)
ωστόσο θα µπορούν να τα επαναχρησιµοποιήσουν άλλοι
επισκέπτες/τουρίστες
Implementation of "give box" to give away items in camping
sites to develop reuse initiatives between the tourists

9

Εκστρατεία επικοινωνίας για
την επαναχρησιµοποίηση
µέσω αγορών ανταλλαγής
Communication campaign on
reuse through swap markets

Οργάνωση αγορών ανταλλαγής σε δηµόσιους χώρους για
την προώθηση της επαναχρησιµοποίησης και την
ευαισθητοποίηση σχετικά µε την παραγωγή αποβλήτων
Organisation of swap markets in public places to promote
reuse initiatives and to raise awareness on waste
production

10

Διαλογή αποβλήτων στα
δωµάτια ξενοδοχείων
Waste sorting in hotel rooms

Διαλογή των αποβλήτων από τους επισκέπτες στα δωµάτια
του ξενοδοχείου
Sorting of several waste fractions by the guests in hotel
rooms

11

Σύµβουλοι ανακύκλωσης για
τουριστικές εγκαταστάσεις
Recycling advisors for tourist
establishments

Συµβουλευτικές επισκέψεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήµατα) για την εκπαίδευση
σε θέµατα ανακύκλωσης.
Recycling advisors visits and trainings in tourist
establishments (hotels, restaurants, shops) to help them on
sorting more waste for recycling.

12

Κάδοι χωριστής συλλογής σε
δηµόσιους και τουριστικούς
χώρους
Sorting bins in public and
touristic places

Τοποθέτηση κάδων για πλαστικά απορρίµµατα σε
δηµόσιους χώρους που συχνάζουν οι τουρίστες (π.χ.
αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί, µουσεία, πάρκα,
παραλίες κ.λπ.)
Implementation of street bins/public bins for plastic waste in
public areas highly frequented by tourist (e.g. airport, train
station, museums, parks, beaches, etc.)

13

Προώθηση του νερού βρύσης µέσω διαφόρων δράσεων,
όπως η προώθηση των δηµόσιων βρυσών, η διανοµή
επαναχρησιµοποιούµενων φιαλών, η προώθηση του νερού
Προώθηση του νερού βρύσης
βρύσης στα εστιατόρια
Promotion of tap water
Promotion of tap water through different actions such as
promoting the public drinking fountains, distributing
reusable flasks, promoting tap water in restaurants

14

Μετάφραση των οδηγιών διαλογής των αποβλήτων σε
ξένες γλώσσες για ξένους τουρίστες και διάδοση της
Οδηγίες διαλογής των
πληροφορίας µε στόχο τους τουρίστες
αποβλήτων σε ξένες γλώσσες
Translation of waste sorting instructions in foreign
Waste sorting instructions in
languages for foreign tourists and dissemination targeting
foreign languages
tourists second homes and renters of tourist
accommodations
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15

Διαλογή αποβλήτων στο
λιµάνι
Waste sorting in marinas

Προώθηση της διαλογής των αποβλήτων στα πλοία
παρέχοντας στους τουρίστες που ταξιδεύουν πληροφορίες
για την διαλογή των αποβλήτων και σακούλες για τη
διαλογή
Promotion of waste sorting among the sailing community by
providing to the tourists sailing instructions on waste sorting
and waste bags for sorting on the boats

16

Πληροφορίες για τη διαλογή
αποβλήτων σε
κρουαζιερόπλοια
Information on waste sorting
for cruise ships

Πληροφορίες για την διαλογή των αποβλήτων που
εφαρµόζεται στην πόλη οι οποίες θα παρέχονται στα
κρουαζιερόπλοια για να ενηµερωθούν για τα κλάσµατα στα
οποία µπορούν να διαχωρίζουν τα απόβλητά τους
Information on waste sorting in the city given to cruise ships
to inform on the fractions they can load off

17

Κουτιά τσέπης και
σταχτοδοχεία
Pocket boxes and ashtrays
against litter

Διανοµή µικρών κουτιών τσέπης για απορρίµµατα
(τσιγάρα, µικρά σκουπίδια) στους τουρίστες σε τουριστικές
περιοχές
Distribution of small boxes/pocket ashtrays for litter
(cigarette buts, small trash) to tourists in touristic areas

18

Οδηγίες για «οικολογικά
γεγονότα»
Eco-event guidelines

Δηµιουργία κατευθυντήριων γραµµών / χάρτη για τα
οικολογικά γεγονότα, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών
δράσεων και ενεργειών (επαναχρησιµοποιήσιµα κύπελλα,
προσωρινοί πρόσθετοι κάδοι, διαλογή αποβλήτων κ.λπ.)
Creation of eco-event guidelines/charter including a
package of actions (reusable cups, temporary extra bins,
waste sorting, etc)

19

Εκστρατεία ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης σχετικά µε
τα θαλάσσια απορρίµµατα
Awareness campaign on
marine litter

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για σκουπίδια στη θάλασσα
µέσω διαφορετικών δράσεων όπως η οργάνωση ηµέρας
καθαρισµού, εργαστήρια µε παιδιά, καλλιτεχνικές
πρωτοβουλίες για επαναχρησιµοποίηση κ.λπ.
Awareness campaign on marine litter through a package of
different actions such as the organisation of a cleaning day,
workshops with children, artistic initiatives on reuse, etc.

Παρακολούθηση τροφίµων
Food tracking device

Συσκευή παρακολούθησης των απορριµµάτων τροφίµων
σε κουζίνες εστιατορίων/ξενοδοχείων που θα παρέχει
δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο π.χ. για σπατάλες
τροφίµων από το προσωπικό της κουζίνας, αλλά και γενικά
λεπτοµερή δεδοµένα για τα απόβλητα που παράγονται.

WasteApp

Διαδραστική εφαρµογή για κινητά µέσω της οποίας ο
χρήστης (τουρίστας) θα αξιολογείται για τη διαχείριση
αποβλήτων και θα απονέµεται βραβεία για την καλή του
πρακτική. Η ανταµοιβή σε αυτό το παιχνίδι θα σχετίζεται
π.χ. µε δωρεάν εισιτήρια, δωρεάν υπηρεσίες, εκπτώσεις
από παρόχους υπηρεσιών που υποστηρίζουν το έργο

20
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22

Δωρεά τροφίµων από
εστιατόρια και ξενοδοχεία σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις
Food donation from
restaurants and hotels to
charities

Δωρεά τροφίµων από εστιατόρια, µπουφέδες, κυλικεία κλπ.
φιλανθρωπικές οργανώσεις κλπ. ως µέτρο πρόληψης των
απορριµµάτων τροφίµων
Donation of food from restaurants, buffets, canteens, etc. to
food banks, charities, etc. as a food waste prevention
measure
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