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Πόσο ευαισθητοποιημένοι θεωρείτε ότι είναι 
οι πελάτες σας απέναντι στα πλαστικά μιας χρήσης;

1) Καθόλου - ελάχιστα
2) Λίγο
3) Μέτρια
4) Αρκετά
5) Πάρα πολύ 



Σχετικά με τους Τουρίστες / Πελάτες

πλαστικά καλαμάκια;;;
Ελάτε ρε παιδιά είμαστε στο 2019!

Το μόνο μου παράπανο ήταν το πλαστικό!!!!!!!!
...

Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει και 
περιβαλλοντική αξιολόγηση το trip advisor?

Ως οικογένεια προσπαθούμε να μειώσουμε το πλαστικό
...

ζητούσαμε μεταλλικά κουταλάκια από το bar 
αντί για πλαστικά μιας χρήσης με το παγωτό μας

…
προτείναμε κοινό δοχείο για φτυαράκια & παιχνίδια 

το οποίο μπορούν να μοιράζονται οι πελάτες με μικρά παιδιά…



Πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία της 
«δέσμευσής» σας στους πελάτες σας;

1) Καθόλου - ελάχιστα
2) Λίγο
3) Μέτρια
4) Αρκετά
5) Πάρα πολύ 



Σχετικά με την επικοινωνία της ‘δέσμευσης’

• ΤΙ: Σαφής επικοινωνία της ‘πράσινης’ 
ταυτότητας προφορικά ή γραπτά.

• ΠΩΣ: Απλό μήνυμα, ξεκάθαρες 
οδηγίες, ειδικά αν ζητάμε 
υποστήριξη από τους πελάτες. 

• Εξηγούμε ΓΙΑΤΙ το κάνουμε. 
• ΠΟΥ: Κατάλληλα σημεία ανάρτησης 

της επικοινωνίας (bar, μενού, 
βιτρίνα, δωμάτια, μπάνιο, 
ιστοσελίδα, social media…)



Τα δύο εργαλεία του προγράμματος

Υπεύθυνος τουρίστας / επισκέπτης Υπεύθυνη Επιχείρηση



Πιλοτική δράση «Υπεύθυνα Καταστήματα»

• Με τη νομοθεσία ως αφετηρία, οι 
επιχειρήσεις του Μυλοποτάμου δηλώνουν 
τη δική τους δέσμευση.

• Έμφαση στη Εξάλειψη > Μείωση > 
Αντικατάσταση υλικού. 

• Αρχάριοι: Ξεκινούν με 1 στόχο ή 1 προϊόν ή 
1 πρακτική | Προχωρημένοι: Δεν υπάρχει 
όριο …

• Εκπαιδεύουν το προσωπικό / οικογένεια.
• Με τη βοήθειά των ΜΙΟ-ECSDE / ΜΑDE, 

παρακολουθούν την υλοποίηση της 
δέσμευσης στη φετινή σαιζόν. 



Παρανοήσεις σχετικά με την ασφάλεια (covid)



Θυμόμαστε ότι …

• Και το πιο μικρό πλαστικό προϊόν μπορεί να 
έχει τεράστιες επιπτώσεις. 

• Κάθε αντικείμενο που δεν φτάνει ποτέ στη 
θάλασσα είναι μια μικρή νίκη. Δεν 
απογοητευόμαστε & δεν νιώθουμε μικροί. 

• Για να φέρουμε την επιθυμητή αλλαγή θα 
'ξεβολευτούμε΄ θα δοκιμάσουμε κάτι νέο έξω 
από τις συνηθισμένες πρακτικές, και θα 
σκεφτούμε με νέους τρόπους. 



Χρονοδιάγραμμα

11/2020
Έναρξη

03/2021
Εκπαιδευτικό Υλικό 

στο διαδίκτυο

05/2021
- Α Εργαστήριο Επαγγελματιών  τουρισμού

- Αφίσα Υπεύθυνου Τουρίστα
- 2 έργα τέχνης

10/2021
- Β Εργαστήριο 

Επαγγελματιών τουρισμού

12/2021
Τελική 

Εκδήλωση

Πιλοτική δράση «Υπεύθυνων 
Παράκτιων Καταστημάτων» 

10/2021
- Σεμινάριο Εκπαιδευτικών 

- Καθαρισμός Ακτής


