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«Καταπολεμώντας τα πλαστικά απόβλητα στην Κύπρο: το παράδειγμα των
Chiringuitos Responsables»
Παραδείγματα Καλών Πρακτικών
Για ανάδειξη της καλύτερης πρακτικής, μπορείτε να συμβουλευτείτε τα πιο κάτω ενδεικτικά
παραδείγματα από δράσεις για να υποβάλετε τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό. Οι δράσεις
διακρίνονται σε ποικίλες κατηγορίες και θα αξιολογηθούν βάσει τεσσάρων κριτηρίων
(περιβαλλοντική υπευθυνότητα, κοινωνική ευθύνη, καινοτομία, βιωσιμότητα).
Οι δράσεις ενδέχεται να εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:














Διαχείριση αποβλήτων: μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων,
διαχείριση γκρίζων υδάτων, διαχείριση επικίνδυνων υλικών και πρόληψη της ρύπανσης,
μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα
Εξοικονόμηση ενέργειας: ελαχιστοποίηση της χρήσης μη ανανεώσιμων πόρων
(άνθρακας, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια), χρήση ανανεώσιμων πηγών (αιολική, ηλιακή,
υδροηλεκτρική)
Βιώσιμη χρήση υλικών: ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, χρήση υλικών με
λιγότερη τοξικότητα, λιγότερη/καθόλου συσκευασία
Πιστοποίηση: τήρηση προτύπων που αναγνωρίζονται διεθνώς (π.χ. ISO14001
Environmental Management Systems, ISO5001: Energy Management, ISO26000: Social
Responsibility)
Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση: εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα
αειφορίας και παροχή πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό για καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών
Ασφάλεια και Υγεία: συμμόρφωση με τα πρότυπα υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για
την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
Θέσεις εργασίας: εργοδότηση ντόπιου πληθυσμού/ατόμων με αναπηρίες, προσφορά
εργασιακής εμπειρίας/κατάρτισης και προώθηση εθελοντικής συμμετοχής σε δράσεις
Συνέργειες: συνεργασία με τοπικές αρχές και επιχειρήσεις για αποτελεσματικότερη
εφαρμογή των λύσεων
Εξωστρέφεια: προώθηση και διάδοση δραστηριοτήτων στην κοινωνία για ενημέρωση,
προβολή και δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους καταναλωτές/πελάτες

Ενδεικτικές Δράσεις
 Εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης με καθαρή ένδειξη του είδους των αποβλήτων (PMD,
χαρτί, γυαλί, οργανικά) σε προσβάσιμες περιοχές τόσο για τους πελάτες όσο και για άλλους
ανθρώπους από την γύρω περιοχή
 Εφαρμογή κομποστοποίησης για τα οργανικά απορρίμματα που προκύπτουν από την
εργασία σας (π.χ. κλαδέματα, απορρίμματα κουζίνας κτλ).
 Κατασκευή σκιασμένων περιοχών για μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους και απώλειας
νερού λόγω εξάτμισης, καθώς και για την ελαχιστοποίηση της χρήσης των κλιματιστικών ή
ανεμιστήρων
 Τοποθέτηση ακροφυσίων για εξοικονόμηση νερού στις βρύσες
 Εγκατάσταση διπλής ροής καζανάκια στις τουαλέτες με φανερή ένδειξη του τρόπου
λειτουργίας τους (αυτοκόλλητο)
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 Εγκατάσταση στεγνωτήρα χεριών ή συσκευής επαναχρησιμοποίησης πετσέτας
 Επιλογή συσκευών ενεργειακής κλάσης Α++ ή A+
 Μείωση της χρήση πλαστικού (π.χ. εναλλακτικά είδη καλαμάκια, επαναχρησιμοποιούμενες
σακούλες, επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες σαπουνιών)
 Ενημέρωση για το παράκτιο οικοσύστημα στην περιοχή σας με την ανάρτηση σχετικών
πληροφοριών σε πίνακα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 Συμμετοχή στους καθαρισμούς παραλίας της ΑΚΤΗΣ ή διοργάνωση τακτικών καθαρισμών στο
τμήμα της παραλίας μπροστά από την επιχείρηση
 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα την αειφορία
 Χρήση τοπικών και βιολογικών τροφίμων και ποτών στο μενού
 Πρόσληψη ντόπιου πληθυσμού ή ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
 Υποστήριξη μιας τοπικής εκδήλωσης
 Συνεργασία με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και ενίσχυση των δράσεων τους. π.χ. Cans
for Kids, ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ
 Συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, π.χ. μέλη του COOP-Green Cluster, με τη μορφή π.χ.
παραχώρησης των υποδομών σας για φιλοξενία εκδήλωσης, προμήθεια των προϊόντων τους.
 Συνεργασία με την τοπική αρχή για την επίλυση κάποιου περιβαλλοντικού προβλήματος π.χ.
την παροχή σταχτοδοχείων σε όλες τις ομπρέλες για τη μείωση των αποτσίγαρων στην
παραλία μπροστά από την επιχείρηση σας
 Παροχή πληροφοριών για την επιχείρηση μέσα από την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα,
ενημέρωση, διαφήμιση και προώθηση των πρακτικών που εφαρμόζονται
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