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SUPMed project: 

Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the Tourism 
Industry in Cyprus, Greece and Malta 

 
 
Cyprus Hotel Association is participating as a partner in a project titled “Reducing the 
Consumption and Disposal of Single-use Plastics (SUP) in the Tourism Industry in Cyprus, 
Greece and Malta”, most commonly referred to as SUPMed. The SUPMed project aims to 
reduce the consumption, disposal and impacts of SUP in the tourism sector in three regions, 
in line with EU Directive 2019/904 on the reduction of the impacts of plastic products.  
 
The project was launched in July 2020 and runs until June 2023, with a budget of 
€1,279,405.00.  The six project partners will support samples of coastal tourist establishments 
in Cyprus, Malta and Greece via pilots to move to sustainable resource-efficient business 
models that will identify and replace commonly used SUP with environmentally friendlier, 
readily available and affordable alternatives. The pilot samples will be supported in phasing 
out and replacing SUP via a bespoke free web-based decision-support tool (DST) that will be 
developed. The DST will present viable and available alternatives to the most commonly used 
SUP, taking into consideration the cost and environmental impacts of each alternative across 
its life-cycle.  
 
Following the completion of the pilot in each of the three regions, best practise guides will be 
developed that will present the findings of the pilots, the impacts of plastic waste on human 
health and the environment, how to reduce SUP in the tourism and other sectors and what 
environmentally friendlier and affordable alternatives are available. These guides will be 
disseminated to SMEs, NGOs, tourist establishments and other relevant stakeholders across 
Europe, as an additional support tool in replacing SUPs. 
 
The partners involved in the project are Aspon Consulting Ltd as the Lead Partner (CY), 
Heraklion Chamber of Commerce and Industry (GR), Anelixis Development Consultants S.A. 
(GR), Cellock Ltd (CY), AIS Environment (MT) and the Cyprus Hotel Association (CY). 
 
The project “Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the Tourism 
Industry in Cyprus, Greece and Malta” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway 
through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. 
 
Learn more about the project: 

• Project website 
• Follow us on: Facebook | Twitter | LinkedIn  

 
 
 
 
 
 

https://eeagrants.org/
https://www.supmed.eu/index.php?lang=en
https://www.facebook.com/SUPMedProject
https://twitter.com/SupmedP
https://www.linkedin.com/in/supmed-project-b47b40203/


 
(Greek version) 
 
 

SUPMed project: 
Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the Tourism 

Industry in Cyprus, Greece and Malta  
 
 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων συμμετέχει ως εταίρος στο έργο  με τίτλο «Μειώνοντας 
την κατανάλωση και απόρριψη πλαστικών μίας χρήσης στην βιομηχανία του τουρισμού στην 
Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα» που είναι γνωστό επίσης ως SUPMed. Το έργο SUPMed στοχεύει 
στην μείωση της κατανάλωσης, απόρριψης και των επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης 
στην βιομηχανία του τουρισμού στις τρείς περιοχές, με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκή 
Ένωσης 2019/904 για μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων.  
 
Το έργο έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του τον Ιούλιο 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Ιούνιο 2023. Οι έξι εταίροι του έργου θα υποστηρίξουν δείγματα από ξενοδοχεία στις 
παράκτιες περιοχές στη Κύπρο, Μάλτα και Ελλάδα μέσω της υλοποίησης πιλοτικών 
προγραμμάτων για μετάβαση σε βιώσιμα οικονομικά μοντέλα με υψηλή αποδοτικότητα 
πόρων. Σκοπός των πιλοτικών προγραμμάτων θα είναι να εντοπίζουν και θα αντικαθιστούν 
τα πλαστικά μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτά τα ξενοδοχεία με 
φιλικότερες προς το περιβάλλον, εύκολα διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές 
λύσεις.  
 
Τα πιλοτικά δείγματα θα υποστηριχθούν κατά τη σταδιακή κατάργηση και την 
αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου, δωρεάν 
διαδικτυακού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (DST – decision support tool) που θα 
αναπτυχθεί. Το DST θα παρουσιάζει βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα 
πλαστικά μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε εναλλακτικού προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του. 
 
Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής και στις τρεις περιοχές, θα αναπτυχθούν 
οδηγοί βέλτιστων πρακτικών που θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των πιλοτικών 
προγραμμάτων, τις επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και στο 
περιβάλλον, πώς μπορούν να μειωθούν επιτυχώς τα πλαστικά μίας χρήσης στον τουρισμό 
και σε άλλους τομείς, και ποιες φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά προσιτές 
εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες. Αυτοί οι οδηγοί θα διαδοθούν σε ΜΜΕ, ΜΚΟ, 
τουριστικά ιδρύματα και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη, ως 
ένα πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης. 
 
Οι εταίροι που συμπεριλαμβάνονται στο εταιρικό σχήμα του έργου είναι η Aspon Consulting 
Ltd ως Κύριος Δικαιούχος (Κύπρος), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου 
(Ελλάδα), η Ανέλιξις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων (Ελλάδα), η Cellock Ltd (Κύπρος), η AIS 
Environment (Μάλτα) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (Κύπρος). 
 



Το έργο «Μειώνοντας την κατανάλωση και απόρριψη πλαστικών μίας χρήσης στην 
βιομηχανία του τουρισμού στην Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα» χρηματοδοτείται από την 
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Ταμείου Επιχορηγήσεων EEA και 
Νορβηγίας για περιφερειακή συνεργασία. 
 
Μάθε περισσότερα για το έργο:  

• Ιστοσελίδα έργου  
• Ακολουθείστε μας στο: Facebook | Twitter | LinkedIn  

 
 
 

https://eeagrants.org/
https://eeagrants.org/
https://www.supmed.eu/index.php?lang=en
https://www.facebook.com/SUPMedProject
https://twitter.com/SupmedP
https://www.linkedin.com/in/supmed-project-b47b40203/

