H 2η διαδικτυακή εκδήλωση του έργου SUPMed έχει υλοποιηθεί με επιτυχία
από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)
Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) ο έχει διοργανώσει με
επιτυχία την 2η διαδικτυακή εκδήλωση του έργου με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης και διάθεσης πλαστικών
μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στη Μάλτα», γνωστό και ως
«SUPMed» στην Κύπρο.
Στην εκδήλωση αυτή προσκλήθηκαν διάφοροι άμεσα εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι με το έργο όπως για
παράδειγμα εκπρόσωποι ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων, προμηθευτές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκπρόσωποι τοπικών και δημόσιων αρχών.
Κατά την διάρκεια της 2ης εκδήλωσης του έργου στην Κύπρο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για την πρόοδο του έργου, το τελικό πιλοτικό δείγμα που αποτελείται από τουριστικά
καταλύματα στην Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα, και να πάρουν μία πρώτη γεύση από το ειδικό δωρεάν
διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (Decision-support tool or DST) που έχει αναπτυχθεί.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πιλοτικό δείγμα ξενοδοχείων στην Κύπρο
και να ακούσουν τις μέχρι τώρα εμπειρίες τους από την συμμετοχή τους στο έργο. Τα τουριστικά καταλύματα
που συμμετέχουν στο έργο στην Κύπρο είναι τα ακόλουθα:
–

GrandResort

–

Atlantica Mare Village Ayia Napa

–

Radisson Blue Hotel

–

The Royal Apollonia

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο της εκδήλωσης αυτής μέσω του συνδέσμου εδώ.

Σχετικά με το έργο:
Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2023 με συνολικό προϋπολογισμό 1.279.405,00 ευρώ. Οι έξι
εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου είναι η Aspon Consulting Ltd ως επικεφαλής εταίρος
(CY), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (GR), η Anelixis Development Consultants
S.S.A. (GR), η Cellock Ltd (CY), η AIS Environment (MT) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (CY).
Οι εταίροι στοχεύουν με την ολοκλήρωση του έργου στη μείωση της κατανάλωσης, της διάθεσης και των
επιπτώσεων των πλαστικών μίας χρήσης στον τομέα του τουρισμού σε τρεις περιοχές της Μεσογείου
(Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα) σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων
των πλαστικών προϊόντων.
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Με την υλοποίηση του έργου, οι εταίροι θα υποστηρίξουν παράκτια τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, στη
Μάλτα και στην Ελλάδα (Κρήτη) μέσω πιλοτικών εφαρμογών για τη μετάβαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά
μοντέλα. Το μοντέλα αυτά θα εντοπίσουν και θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά μιας χρήσης που
χρησιμοποιούνται περισσότερο σε κάθε τουριστικό κατάλυμα που συμμετέχει, με φιλικότερες προς το
περιβάλλον, άμεσα διαθέσιμες και προσιτές εναλλακτικές λύσεις. Οι πιλοτικές εφαρμογές θα υποστηριχθούν
κατά τη σταδιακή κατάργηση και την αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης μέσω ενός ειδικού δωρεάν
διαδικτυακού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (Decision-support tool or DST) που θα αναπτυχθεί. Το
DST θα παρουσιάσει βιώσιμες και διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα πλαστικά μιας χρήσης, λαμβάνοντας
υπόψη το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών εφαρμογών σε καθεμία από τις τρεις περιοχές, θα αναπτυχθούν οδηγοί
βέλτιστης πρακτικής που θα παρουσιάζουν τα ευρήματα των πιλότων, τις επιπτώσεις των πλαστικών
απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τρόπους μείωσης των πλαστικών μίας χρήσης στον
τουρισμό και σε άλλους τομείς και τις περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και προσιτές εναλλακτικές
λύσεις που είναι διαθέσιμες. Οι οδηγοί αυτοί θα διαδοθούν σε ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, Μη
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, τουριστικά καταλύματα και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους στις τρεις
περιοχές του έργου αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ως ένα πρόσθετο εργαλείο υποστήριξης για την
αντικατάσταση των πλαστικών μίας χρήσης.

Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία
στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα» χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία μέσω των EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Για να ενημερώνεστε για το έργο, ακολουθήστε μας στο Facebook, Twitter και LinkedIn και επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του έργου.
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The 2nd press online event of the project SUPMed in Cyprus, organised by
Cyprus Hotel Association, has been successfully implemented
On Tuesday 26th of October 2021, the Cyprus Hotel Association has successfully implemented the 2 nd press
online event of the project titled “Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the
Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta”, also known as “SUPMed”, in Cyprus.
Several stakeholders of the project, based in Cyprus, were invited, such as representatives of tourist
establishments, suppliers and SMEs, representatives from local and national public authorities, etc.
During the 2nd press event, the attendees had the chance to learn more about the progress made so far in
the project, the contribution of the EEA and Norway Grants and to hear first-hand from the pilot tourist
establishments in Cyprus on their experience in participating in the project so far. In addition, an overview of
the bespoke free web-based decision-support tool (DST) that has been developed as part of the project was
also provided. The tourist establishments that are participating in the pilot sample of the project in Cyprus
are:
–

GrandResort, Limassol

–

Atlantica Mare Village, Ayia Napa

–

Radisson Blue Hotel, Larnaca

–

The Royal Apollonia, Limassol

If you want to stream the press event, please follow the link here.

About the project:
The SUPMed project runs until June 2023 with a total budget of €1,279,405.00. The six project partners
participating 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 consortium aims to reduce the consumption, disposal and impacts of SUP in the tourism sector
in these three regions, in line with EU Directive 2019/904 on the reduction of the impacts of plastic products.
Through this project, the partners will support samples of coastal tourist establishments in Cyprus, Malta and
Greece (Crete) via pilots to move to sustainable resource-efficient business models. The establishments 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 webThe SUPMed project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants Fund for
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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 envirionmentally friendlier and affordable
alternatives are available. These guides will be disseminated to SMEs, NGOs, tourist establishments and
other relevant stakeholders in the three regions and across Europe, as an additional support tool in replacing
SUPs.

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.
To keep up to date with the project, follow us on Facebook, Twitter and LinkedIn and visit our project
website.
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