Δ ΙΚΤΥΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ένα επιχειρηματικό δίκτυο για την αντιμετώπιση
της πλαστικής θαλάσσιας ρύπανσης

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΙΚΤΥΟ

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Zero Waste Beach", που
υλοποιεί η ΑΚΤΗ με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola.
Στοχεύει στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης (κυρίως από τα
πλαστικά μιας χρήσης) με την εμπλοκή ιδιοκτητών / διευθυντών και
εργαζομένων παράκτιων επιχειρήσεων.
Στοχεύει στην αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλούν οι παράκτιες
επιχειρήσεις και οι λουόμενοι.
Όλα τα μέλη του δικτύου ενημερώνονται για τις καλές πρακτικές
σχετικά με τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων τους.
Σε όλα τα μέλη θα παραδοθεί ο οδηγός καλών πρακτικών και θα έχουν
την πλήρη υποστήριξη από την ομάδα μας, στην προσπάθειά τους να
γίνουν πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνοι.
Επί του παρόντος, το δίκτυο έχει πάνω από 200 μέλη σε όλο το νησί, τα
οποία εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές ανάλογα με τον τύπο της
επιχείρησης.
'Ολα τα μέλη του Δικτύου, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό
"Zero Waste Beach Champions 2019" .
Η περσινή τελετή "Zero Waste Beach Awards 2018" είχε τεράστια
επιτυχία με μεγάλη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ;
Θα λάβετε υποστήριξη και συμβουλές σχετικά με περιβαλλοντικές
πρακτικές που ταιριάζουν στον τύπο της επιχείρησής σας.
Θα ενισχύσετε την εταιρική κοινωνική σας ευθύνη και τις
περιβαλλοντικές σας πρωτοβουλίες.
Θα γίνετε μέλος μιας ομάδας επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για
το περιβάλλον.
Θα υποστηρίξτε την κοινότητά σας και θα γίνετε μέρος μιας
θετικής αλλαγής στο νησί.
Θα σας προωθήσουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τις
φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις σας.
Θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τον τίτλο "Zero Waste Beach
Champion 2019".
Εμπνεύστε και άλλους!

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕ XETE;
Απλή διαδικασία
Χωρίς οικονομικό κόστος
Λάβετε γνώση για το
Δεκάλογο με τις δράσεις
για τη μείωση της
πλαστικής ρύπανσης της
θάλασσας!

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΩΡΑ !
Eπικοινωνήστε μαζί μας:
P.O.Box 14159, 2154 Nicosia
95 Kyrenias, 2113 Platy Aglantzias
Nicosia, Cyprus
Tel: (+357) 22458485
E-mail: network@akti.org.cy
Fax: +357 22458486
www.akti.org.cy

