Πέμπτη 13 Μαΐου, 18.00 – 20.00
Διαδικτυακό Σεμινάριο με Επαγγελματίες Τουρισμού, Αναψυχής και Εστίασης
Σε συνέχεια την πρώτης συνάντησης της 18ης Μαρτίου 2021 για την παρουσίαση του
προγράμματος, διοργανώνεται το παρόν Διαδικτυακό Σεμινάριο για Επαγγελματίες του Δήμου
Μυλοποτάμου με στόχο την επεξήγηση των ουσιαστικών δράσεων του προγράμματος που
αφορούν τις ευκαιρίες και δυνατότητες υποβοήθησης της προσαρμογής των σχετικών μικρών και
μεγαλύτερων επιχειρήσεων της περιοχής στις επιταγές του νόμου 4376/2020, σύμφωνα με τον
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των πλαστικών μιας χρήσης, με
κατάργηση ορισμένων σχετικών προϊόντων ήδη από τον Ιούλιο του 2021.
Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ του
ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης και εφαρμόζεται πιλοτικά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εξασφαλίζει σε
σχετικά περιορισμένο αριθμό ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων τη δυνατότητα να επωφεληθούν από
την τεχνογνωσία και δωρεάν παροχή συμβουλών για καταγραφή, ιεράρχηση των αναγκών και κατά
βούληση ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από την κάθε επιχείρηση, ώστε να προχωρήσει με
τρόπο απλό και μεθοδικό στην εφαρμογή του Νόμου και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
Αυτό θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν ενεργά:
1. Να επιταχύνουν τις απαιτούμενες αλλαγές με μηδενικό κόστος τεχνικής βοήθειας.
2. Να μάθουν και εφαρμόσουν την πιο σύγχρονη προσέγγιση στο θέμα αυτό, με βάση την
διεθνή εμπειρία.
3. Να εμπνευστούν και χρησιμοποιήσουν καλές πρακτικές και παραδείγματα από άλλες
χώρες.
4. Να λάβουν δωρεάν βοηθητικό υλικό και αφίσα για ευαισθητοποίηση των πελατών τους στο
θέμα.
5. Να προγραμματίσουν τις παρεμβάσεις τους και σε πρώτη φάση να εξασφαλίσουν (δωρεάν)
ένα Σύμφωνο Συνεργασίας, με την ομάδα του προγράμματος και το Μεσογειακό Γραφείο
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE).
Στη συνέχεια, με βάση τις επιλεγμένες, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, δράσεις τους για
μείωση των πλαστικών, θα μπορέσουν να λάβουν ανέξοδα σχετική Βεβαίωση που θα
μπορούν να αναρτήσουν στην επιχείρηση τους και να χρησιμοποιήσουν για την
αναβάθμιση του προφίλ τους.
Πράξη ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070081. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να συμμετέχετε στο σεμινάριο χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο:
Join Zoom Mee ng
h ps://zoom.us/j/5343091632?pwd=ZTdwREJCeWl3azFNN1hTa282aTdBZz09
Mee ng ID: 534 309 1632, Passcode: 182455

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Όλες οι παρουσιάσεις ακολουθούνται από ερωτήσεις – συζήτηση )

18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:05
19:05-19:15
19:15-19:35

19:35-20:00

Γνωριμία με το Πρόγραμμα
Γνωριμία με τους μετέχοντες (σύντομες
αυτοπαρουσιάσεις)
Παρουσίαση του Νόμου 4736/2020
Μέθοδος προσέγγισης και καλές πρακτικές από
άλλες χώρες
Οι αναγκαίες πληροφορίες για την προετοιμασία:
το ερωτηματολόγιο
H Αφίσα του Υπεύθυνου επισκέπτη/τουρίστα και
της Πράσινης Χάρτας Ευθύνης των Επιχειρήσεων
Τουρισμού, Αναψυχής, Εστίασης
Συζήτηση για τα επόμενα βήματα

Καθηγ. Μιχαήλ Σκούλλος

Καθηγ. Μιχαήλ Σκούλλος
Δρ. Θωμαΐς Βλαχογιάννη
Κα Μαργκώ Βλάχου
Κα Αργυρώ Αλάμπεη

Συντονισμός από Καθηγ.
Μιχαήλ Σκούλλο

Ως προετοιμασία σας καλούμε να συμμετέχετε στη διαγνωστική Έρευνα του MIO-ECSDE για την
κατανάλωση πλαστικού από τις επιχειρήσεις τουρισμού στην Ελλάδα. Κάθε απάντηση που μπορείτε
να παρέχετε είναι σημαντική. Βρείτε εδώ το σχετικό ερωτηματολόγιο. Στο πρώτο μέρος ζητάμε
διευκρινίσεις για τον τύπο επιχείρησης σας. Μια-δυο ερωτήσεις απευθύνονται σε ξενοδοχειακές
μονάδες και δεν χρειάζεται να τις συμπληρώσετε αν δεν αφορούν την επιχείρησή σας.

Πράξη ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070081. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

