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ΚΑΝΤΕ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  

Τα δύο βασικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τις αρνητικές επιπτώσεις των αποβλήτων είναι:  

– Μειώστε την κατανάλωση αποβλήτων. 

– Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απόβλητα είτε επαναχρησιμοποιούνται, είτε ανακυκλώνονται είτε απορρίπτονται με 
ασφάλεια. 

 

Κατωτέρω σας δίνουμε κάποιες πρώτες ιδέες για να ξεκινήσετε.  
 

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Όλες αυτές είναι είτε χαμηλού/μηδενικού κόστους, είτε απαιτούν μικρή προσπάθεια. 
 

Απορρίμματα τροφίμων 

– Μήπως πετάτε συχνά το φαγητό που παρέχετε στους επισκέπτες σας ως δώρο καλωσορίσματος στα δωμάτιά 
τους ή σε κοινόχρηστους χώρους; Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι επισκέπτες σας δεν εκτιμούν ιδιαίτερα τις 
συγκεκριμένες χειρονομίες, γι' αυτό εξετάστε το ενδεχόμενο να τις αντικαταστήσετε με άλλες, πιο αειφόρες, 
παροχές που θα δίνουν στους πελάτες σας μεγαλύτερη αξία και θα τους κάνουν να αισθάνονται περισσότερο 
ευπρόσδεκτοι. 

 

– Μιλήστε στον σεφ σας σχετικά με την χρησιμοποίηση των υλικών που περισσεύουν για να γίνονται ζωμοί και 
σάλτσες. 

 

– Ελέγξτε τα υπολείμματα φαγητού που επιστρέφονται στα πιάτα των επισκεπτών σας. Για παράδειγμα, εάν η 
πλειοψηφία των επισκεπτών σας δεν τρώει μια γαρνιτούρα σαλάτας τότε θα μπορούσατε να την καταργήσετε από 
το πιάτο και, αν χρειάζεται, να βρείτε έναν ελκυστικό τρόπο παρουσίασης του φαγητού που όντως καταναλώνεται. 

 

– Ελέγξτε την ποσότητα φαγητού στις σερβιριζόμενες μερίδες και στους μπουφέδες. Εάν απομακρύνετε συχνά 
φαγητά χωρίς να έχουν καταναλωθεί, μπορείτε να πετύχετε σημαντικά αποτελέσματα απλά μειώνοντας τις 
ποσότητες που προσφέρετε. Μπορείτε να βρείτε άλλους τρόπους να κάνετε εντυπωσιακή την παρουσίαση του 
μπουφέ με κατάλληλη διακόσμηση. 

 

– Η κομποστοποίηση των δικών σας απορριμμάτων τροφίμων για χρήση ως λίπασμα στους κήπους είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος για να επαναχρησιμοποιήσετε τα οργανικά απόβλητα. Αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, μάθετε 
αν υπάρχουν αγρότες ή άλλοι οργανισμοί στην κοινότητά σας που συλλέγουν τα υπολλείματα φαγητού για 
ζωοτροφές ή κομπόστ. 
 

– Εξετάστε το ενδεχόμενο να παραγγέλνετε χύδην τα τρόφιμα που χρησιμοποιείτε σε μεγάλες ποσότητες ώστε να 
μειώσετε τα απορρίμματα συσκευασιών, αλλά ταυτόχρονα βεβαιωθείτε ότι δεν πετάτε αχρησιμοποίητα τρόφιμα 
επειδή δεν προλαβαίνετε να τα καταναλώσετε αρκετά γρήγορα. 
 

– Πριν καταργήσετε πλήρως τα πλαστικά από την κουζίνα ή τις αποθήκες σας, διερευνήστε τα πιθανά οφέλη που 
έχουν στη διατήρηση των τροφίμων. Για παράδειγμα, ένα αγγούρι σε πλαστικό περιτύλιγμα διαρκεί πολύ 
περισσότερο από ένα ατύλιχτο. 
 

– Εφαρμόστε στις αποθήκες τροφίμων σας ένα σύστημα που να εξασφαλίζει ότι τα παλαιότερα τρόφιμα 
χρησιμοποιούνται πρώτα και ελέγχετε τακτικά ότι αυτό ακολουθείται πιστά από το προσωπικό σας. 
 
 

– Εξετάστε τη δυνατότητα να προμηθεύεστε τρόφιμα από τοπικούς προμηθευτές/παραγωγούς αντί να 
χρησιμοποιήσετε εταιρίες από άλλες περιοχές, ώστε να μπορείτε να αγοράζετε μόνο τα προϊόντα που χρειάζεστε 
αντί να παραγγέλνετε αγαθά «για κάθε περίπτωση». Οποιαδήποτε αύξηση του κόστους θα αντισταθμιστεί, σχεδόν 
σίγουρα, από τη μείωση της πλεονάζουσας ποσότητας τροφίμων που αγοράζετε και τελικά πετιέται. Μην ξεχνάτε 
ότι ακόμη και η διάθεση των αποβλήτων εμπεριέχει κόστος. 
 



  

– Ελέγχετε τακτικά τις θερμοκρασίες και τη γενική κατάσταση των ψυγείων, των καταψυκτών και των αποθηκών 
σας για να είστε σίγουροι ότι έχουν τις βέλτιστες συνθήκες για την διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής των 
τροφίμων.  
 

– Δώστε κατάλληλες οδηγίες στο προσωπικό της κουζίνας σε σχέση με τη σημασία που έχει να κλείνουν πάντα τις 
πόρτες στα ψυγεία και τους καταψύκτες. Αυτό είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει την 
ταχύτερη αλλοίωση των τροφίμων. 

 

Πλαστικά απόβλητα 

– Διεξάγετε μια αξιολόγηση της χρήσης πλαστικού σε όλες τις εγκαταστάσεις σας, ώστε να αναζητήσετε εύκολους 
και γρήγορους τρόπους για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση ή εξάλειψη τους.  

 

– Σερβίρετε τα ποτά χωρίς πλαστικά καλαμάκια ή αναδευτήρες και έχετε διαθέσιμη για τους επισκέπτες που τα 
ζητούν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση, όπως τα καλαμάκια από χαρτί ή μπαμπού και ξύλινους αναδευτήρες. 
 

– Ζητήστε από όσους σας προμηθεύουν λευκά είδη, όπως μπουρνούζια και παντόφλες, να σταματήσουν να 
χρησιμοποιούν πλαστικό περιτύλιγμα. 

 

– Αντικαταστήστε τις πλαστικές σακούλες για τα άπλυτα με υφασμάτινες σακούλες που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν. 

 

– Ελέγξτε ποια αναλώσιμα προϊόντα προσωπικής φροντίδας/περιποίησης (π.χ. σαπούνια, σαμπουάν, στυλό) δεν 
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά από τους επισκέπτες σας και επομένως θα μπορούσαν να διατίθενται μόνο σε 
εκείνους που τα ζητούν. Για παράδειγμα, οι επισκέπτες σας χρειάζονται πραγματικά μπατονέτες ή πλαστικά 
κόκκαλα παπουτσιών; Όσο για τα αντικείμενα που τους είναι πραγματικά χρήσιμα, μπορείτε να αναζητήσετε 
αειφόρες εναλλακτικές που δεν χρησιμοποιούν πλαστικό ή/και είναι εύκολο να ανακυκλωθούν. Για παράδειγμα, 
ένα σαπούνι που είναι τυλιγμένο σε χαρτί αειφόρου προέλευσης αντί για πλαστικό ή μολύβια που έχουν 
παραχθεί με βιώσιμο τρόπο σε αντικατάσταση των πλαστικών στυλό. 

 

– Σταματήστε να χρησιμοποιείτε πλαστικά καλύμματα μιας χρήσης στις τουαλέτες επισκεπτών. 
 

– Καταργείστε το πλαστικό περιτύλιγμα ή κάλυμμα για τα ποτήρια και τα κύπελλα στα δωμάτια. Αν ανησυχείτε 
μήπως κάποιος επισκέπτης παραπονεθεί, μπορείτε να έχετε ένα μικρό απόθεμα στο τμήμα οροφοκομίας μόνο για 
τους επισκέπτες που τυχόν παραπονεθούν. 

 

– Αν χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες εντός των κάδων απορριμμάτων, εξετάστε το ενδεχόμενο να αδειάζετε το 
περιεχόμενό τους σε μεγαλύτερες σακούλες και να τις επαναχρησιμοποιείτε μέχρις ότου να λερωθούν ή να 
φθαρούν. Σε ορισμένους χώρους ίσως μπορείτε να τις καταργήσετε εντελώς και απλά αντ' αυτού να πλένετε τους 
κάδους. 

 

– Επαναχρησιμοποιήστε τα πλαστικά δοχεία από προϊόντα καθαρισμού για να δημιουργήσετε χωρίς κόστος 
λεκάνες διαρροής για τα χημικά σας. Πρώτα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία είναι καθαρά χωρίς να 
περιέχουν υπολείμματα από επιβλαβείς ουσίες και ότι είναι κατασκευασμένα από πλαστικό που είναι αρκετά 
ανθεκτικό ώστε να αντέχει στις χημικές ουσίες που μπορεί να διαρρεύσουν ενώ διαθέτει και επαρκή 
χωρητικότητα. Στη συνέχεια, μπορείτε να κόψετε το δοχείο στο άνω μέρος ή στη μέση κατά μήκος ώστε να 
φτιάξετε μια λεκάνη διαρροής αρκετά μεγάλη για ένα μικρότερο δοχείο χημικών. 
 

– Εξετάστε αν υπάρχουν τρόποι να μειώσετε τις πλαστικές κάρτες-κλειδί που χρησιμοποιείται. Θα μπορούσατε να 
ενθαρρύνετε τους επισκέπτες σας να τις επιστρέφουν κατά την αναχώρησή τους και να τους ρωτάτε κατά τη 
διαδικασία του check-in αν χρειάζονται επιπλέον κάρτες, αντί να εκδίδετε αυτόματα δύο. 

 

Απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού 

– Σταματήστε να χρησιμοποιείτε καλύμματα μιας χρήσης στις τουαλέτες επισκεπτών. 
 

– Καταργείστε το χάρτινο κάλυμμα για τα ποτήρια και τα κύπελλα στα δωμάτια. Αν ανησυχείτε μήπως κάποιος 
επισκέπτης παραπονεθεί, μπορείτε να έχετε ένα μικρό απόθεμα στο τμήμα οροφοκομίας μόνο για τους 
επισκέπτες που τυχόν παραπονεθούν. 

– Ρωτήστε πρώτα τους επισκέπτες σας αν θέλουν σουβέρ ή χαρτοπετσέτα με το ποτό τους αντί να τα περιλαμβάνετε 
σε κάθε σερβίρισμά σας . 
 



  

– Θέστε ως προεπιλογή στους υπολογιστές και εκτυπωτές να εκτυπώνουν σε διπλή όψη και ασπρόμαυρα. Αυτό 
μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χαρτί και μελάνι/γραφίτη. 
 

– Πριν εκτυπώσετε τον τελικό λογαριασμό για έναν επισκέπτη, μπορείτε να τον ρωτήσετε εάν θα προτιμούσε να του 
τον στείλετε ηλεκτρονικά με e-mail. 

 

– Σταματήστε να τοποθετείτε τους λογαριασμούς των επισκεπτών σε φακέλους ή ντοσιέ. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι 
ένα σημαντικό μέρος των υπηρεσιών σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να ρωτάτε πριν τους επισκέπτες εάν το θέλουν. 
 

– Αναζητήστε τρόπους για να μειώσετε την ποσότητα από χάρτινες θήκες που χρησιμοποιείτε για να βάζετε μέσα 
τις κάρτες-κλειδί ή τουλάχιστον βεβαιωθείτε ότι αυτές ανακυκλώνονται ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να τις 
επιστρέφουν πάλι σε εσάς.  
 

– Παρέχετε στους επισκέπτες σας τη δυνατότητα να κάνουν σχόλια/παρατηρήσεις ηλεκτρονικά (online) και 
ενημερώνετέ τους ότι υπάρχει αυτή η επιλογή, ώστε να μειώσετε την ποσότητα χαρτιού που χρειάζεστε για να 
τυπώνετε τα ερωτηματολόγια. 
 

– Ελέγξτε το εκτυπωμένο υλικό πωλήσεων και μάρκετινγκ που παράγετε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
διαπιστώσετε ότι πλέον πετάτε περισσότερα αχρησιμοποίητα έντυπα από ότι στο παρελθόν, καθώς όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν πλέον ιστοσελίδες, εφαρμογές, βίντεο, ηλεκτρονικά φυλλάδια και παρουσιάσεις 
PowerPoint για να αναζητήσουν πληροφορίες και να ενημερωθούν για ό,τι τους ενδιαφέρει. Αυτό ισχύει 
περισσότερο όταν προωθείτε την επιχείρησή σας στην τουριστική βιομηχανία, συνήθως σε εμπορικές εκθέσεις. 
Σας προτείνουμε να συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς μπορεί κάποιος να δει το ηλεκτρονικό 
διαφημιστικό σας υλικό σε μια επαγγελματική κάρτα ή σε ένα μικρότερο φυλλάδιο. 
 

– Αξιολογήστε εάν οι επισκέπτες βρίσκουν χρήσιμα τα έντυπα (περιοδικά, εφημερίδες, τηλεοπτικούς οδηγούς) που 
έχετε βάλει στα δωμάτια τους. Εάν το τμήμα οροφοκομίας αναφέρει ότι αυτά είναι συνήθως ανέγγιχτα, εξετάστε 
στη συνέχεια το ενδεχόμενο να τα καταργήσετε και στη θέση τους να τοποθετήσετε μια μικρή κάρτα που να τους 
ενημερώνει ότι είναι διαθέσιμα εφόσον το ζητήσουν. 
 

– Εάν παρέχετε σε όλους τους επισκέπτες σας μια δωρεάν εφημερίδα κάθε πρωί, σταματήστε! Πολλοί άνθρωποι 
λαμβάνουν πλέον τα νέα τους ηλεκτρονικά (online). Αναθέστε στο προσωπικό της υποδοχής να ρωτάει τους 
επισκέπτες κατά τη διαδικασία του check-in εάν επιθυμούν να λαμβάνουν τη δωρεάν εφημερίδα και κατόπιν να 
φροντίζουν ώστε το προσωπικό της βραδινής βάρδιας να ενημερώνεται σχετικά 

 

Γενικές προμήθειες 

– Η χρήση φωτισμού διαφορετικού τύπου και κατασκευής στο ίδιο κύκλωμα μειώνει τη διάρκεια ζωής των 
λαμπτήρων, οπότε αγοράζετε πάντα την ίδια μάρκα και τεχνολογία.  
 

– Αγοράστε ανακυκλωμένο κονιορτοποιημένο γυαλί για τα φίλτρα πισίνας αντί για άμμο. 
 

– Βεβαιωθείτε ότι οι εργολάβοι που χρησιμοποιείτε για την αποκομιδή των αποβλήτων σας τα απορρίπτουν με 
αειφόρο τρόπο. Εάν κάποιος δεν το κάνει, τότε ίσως μπορείτε να τον πιέσετε να βελτιώσει την απόδοσή του ή να 
βρείτε άλλον. 
 

– Ζητήστε από τους προμηθευτές σας να μειώσουν, επαναχρησιμοποιήσουν ή καταργήσουν τις συσκευασίες τους. 
Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ζητήστε τους να βρουν πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, π.χ. χρησιμοποιώντας 
ανακυκλωμένο χαρτί για να προστατέψουν τυχόν εύθραυστα/ευπαθή προϊόντα αντί για πολυστυρένιο. Μπορεί 
να είναι εφικτό να επιστρέψετε το τεμαχισμένο χαρτί σε αυτούς ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί. 
 

– Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε ότι τα προϊόντα που ισχυρίζονται ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον ή 
βιοδιασπώμενα είναι όντως τέτοια. Για παράδειγμα, ορισμένα πλαστικά διατείνονται ότι είναι βιοαποικοδομήσιμα 
ενώ χρειάζονται δεκαετίες για να γίνει αυτό ή/και απελευθερώνουν τοξικές χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας. 

 

Γενικά  

– Υπάρχει κάποιο απόβλητο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από κάποιο τοπικό λαογραφικό όμιλο, κοινοτικό 
σύλλογο, φιλανθρωπικό σωματείο ή σχολείο; Υπάρχουν πολλές ιδέες που μπορείτε να διερευνήσετε σε αυτή την 
κατεύθυνση, ώστε παράλληλα να βοηθήσετε και τις προσπάθειες συμμετοχής και στήριξης της κοινότητας σας: 
 
– Μια φιλανθρωπική οργάνωση αστέγων ή ένα καταφύγιο γυναικών θα εκτιμούσαν τα είδη προσωπικής 

φροντίδας/περιποίησης που περισσεύουν από τα δωμάτια πελατών ή τα καλής ποιότητας φαγητά που 
περισσεύουν. 



  

– Ένα νοσοκομείο ή ένα οίκος ευγηρίας ίσως να θέλουν να έχουν περιοδικά και βιβλία που οι φιλοξενούμενοι 
έχουν αφήσει φεύγοντας.  

– Ένα τοπικό σχολείο ή κολέγιο μπορεί να χρησιμοποιήσει πράγματα όπως μενού και φυλλάδια για τουρισμό 
και μαθήματα φιλοξενίας.  

– Ένα καταφύγιο ζώων μπορεί να εκτιμήσει καθαρές κουβέρτες, πετσέτες ή μπουρνούζια που αντικαθιστάτε. 

– Οι συζητήσεις με τοπικούς καλλιτέχνες και καθηγητές τέχνης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολλές 
μοναδικές ιδέες. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ένα ξενοδοχείο που είχε πολυελαίους από μπουκάλια κρασιού 
και ένα άλλο που είχε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο φτιαγμένο από φιάλες νερού. 

  

– Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τα απορρίμματά σας σε δραστηριότητες επισκεπτών, όπως το 
παιδικό πρόγραμμα; Για παράδειγμα, τα πλαστικά μπουκάλια μπορούν να γίνουν δοχεία χρωμάτων και 
υπάρχουν πολυάριθμες καλλιτεχνικές και χειροτεχνικές δραστηριότητες για παιδιά που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν παλιά περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια, χαρτοκιβώτια, χάρτινες αυγοθήκες κ.λπ. 
 

– ΟΙ εργαζόμενοι αποτελούν μια μεγάλη δεξαμενή αειφόρων λύσεων, επομένως ζητήστε τη βοήθειά τους. Για 
παράδειγμα, ένα μέλος του προσωπικού μπορεί να γνωρίζει ένα σχολείο ή νηπιαγωγείο που ενδιαφέρεται να 
συλλέγει τις χρησιμοποιημένες χάρτινες αυγοθήκες ή τα πλαστικά καπάκια των μπουκαλιών για διάφορες 
καλλιτεχνικές κατασκευές. Πρωτοβουλίες όπως αυτή είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσετε τη 
συμμετοχή του προσωπικού σας, να υποστηρίξετε την κοινότητά σας και να μειώσετε τις περιβαλλοντικές σας 
επιπτώσεις. 
 

– Βάλτε πληροφορίες στα δωμάτια επισκεπτών που να τους υπενθυμίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να βοηθήσουν στη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου περιορίζοντας τα 
απορρίμματα που δημιουργούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. 
 

– Βάλτε πληροφορίες στους χώρους προσωπικού σχετικά με τη σημασία της μείωσης και της σωστής διάθεσης των 
αποβλήτων. 
 

– Ελέγχετε συχνά τους κάδους απορριμμάτων για να βεβαιώνεστε ότι το προσωπικό σας απορρίπτει σωστά τα 
απόβλητα. Αν όντως συμβαίνει, σιγουρευτείτε ότι υπάρχει η ανάλογη αναγνώριση. Εάν αυτό δεν γίνεται σωστά, 
τότε θα πρέπει, αναλόγως με το τι θεωρείτε απαραίτητο, να επαναλάβετε τη σχετική εκπαίδευση ή να 
βελτιώσετε τη σήμανση. 
 

– Βεβαιωθείτε ότι οι κάδοι ανακύκλωσης έχουν ευκρινή σήμανση ώστε να είναι εύκολο για όλους να καταλάβουν 
πώς πρέπει να διαχωρίζουν τα απόβλητά τους. Οι εικόνες λειτουργούν πολύ καλύτερα από το κείμενο, αλλά αν 
τελικά προτιμήσετε να χρησιμοποιήσετε κείμενο, βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμο στις κύριες γλώσσες των 
επισκεπτών σας. 
 

– Αξιολογήστε το τι πετούν οι επισκέπτες σας στους κάδους απορριμμάτων σας. Λογικά, θα διαπιστώσετε ότι τα 
περισσότερα αντικείμενα είναι μπουκάλια, κουτιά αναψυκτικών, αποφάγια ή χαρτιά που μπορούν να 
ανακυκλωθούν. Εάν προσθέσετε περισσότερους κάδους ανακύκλωσης θα είναι ευκολότερο για τους επισκέπτες 
να ανακυκλώνουν, επομένως ίσως θα πρέπει να μετατρέψετε κάποιους από τους κάδους που έχετε για τα ενικά 
απορρίμματα σε κάδους ανακύκλωσης. 
 

– Ορισμένα μπαρ/καφέ, αντί να σερβίρουν τα ποτά απευθείας σε ποτήρι, δίνουν μαζί το μπουκάλι ή το κουτάκι στους 
πελάτες τους, ώστε να το γεμίσουν μόνοι τους. Σας προτρέπουμε να τερματίσετε αυτήν την πρακτική σε μέρη όπου 
οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν το μπουκάλι ή το κουτάκι μαζί τους και να μην το απορρίψουν σωστά. 
 

– Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους επισκέπτες σας να διαθέσουν σωστά τα απορρίμματά τους όταν αναχωρούν 
από το κατάλυμα (check- out); Αν συμβουλευτείτε το προσωπικό της οροφοκομίας, λογικά θα διαπιστώσετε ότι 
πολλοί επισκέπτες αφήνουν πίσω τους αντικείμενα όπως αντηλιακά, σαμπουάν, τσάντες και συσκευασίες από 
ψώνια. Διερευνήστε αν υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να διασφαλίζετε ότι αυτά τα πράγματα 
επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται. 
 

– Η σωστή χρήση του εξοπλισμού μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του. Εκπαιδεύστε το προσωπικό 
σας έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό με τον, κατά το δυνατόν, πιο αποτελεσματικό τρόπο. Εξετάστε 
παράγοντες όπως το βέλτιστο φορτίο σε ένα πλυντήριο, τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας σε ένα 
στεγνωτήριο ή ένα ψυγείο, τη βέλτιστη στάθμη ισχύος μιας ηλεκτρικής σκούπας κ.λπ. 
 

– Οι μπαταρίες είναι εξαιρετικά επιβλαβείς για το περιβάλλον αν δεν απορριφθούν σωστά. Δυστυχώς, πολύ συχνά 
οι επισκέπτες τις πετούν στα γενικά απορρίμματα, με αποτέλεσμα τα Μέλη μας να μην αντιλαμβάνονται την 
έκταση του προβλήματος ή να μην έχουν την ευκαιρία να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Μάθετε εάν υπάρχει τρόπος 
για βιώσιμη διαχείριση/απόρριψη των μπαταριών στον προορισμό σας και, αν είναι δυνατόν, ενθαρρύνετε τους 
επισκέπτες και το προσωπικό να αφήνουν σε εσάς τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες τους για να μπορείτε να 
διασφαλίζετε ότι απορρίπτονται σωστά. 

 



  

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 

– Αντικαταστήστε τις ατομικές συσκευασίες προϊόντων προσωπικής φροντίδας/περιποίησης που προσφέρετε στα 
μπάνια σας (amenities), όπως σαπούνια και σαμπουάν, με δοχεία-διανεμητές που επαναγεμίζουν με χύδην προϊόν. 
Κάτι τέτοιο, θα μειώσει τα πλαστικά απόβλητα και το λειτουργικό κόστος.. 
 

– Η καλλιέργεια των δικών σας βοτάνων, λαχανικών ή/και φρούτων έχει πολλά οφέλη:  

– Με την προϋπόθεση ότι μπορείτε να προσαρμόζετε τα μενού σας ανάλογα με την εποχικότητα των 
προϊόντων που παράγετε, είναι εφικτό να μειώσετε τα αλλοιωμένα τρόφιμα και να αυξήσετε τη φρεσκάδα 
των υλικών που χρησιμοποιείτε στα πιάτα σας επιλέγοντας σε καθημερινή βάση ό,τι χρειάζεστε. 

– Τη χρήση του κομπόστ από τα δικά σας απόβλητα τροφίμων ως λίπασμα. 

– Την αύξηση της συμμετοχής των επισκεπτών σας σε ενέργειες όπως τα μαθήματα εποχιακής μαγειρικής, 
τα οποία εστιάζουν σε εποχιακά πιάτα με βάση τα υλικά που καλλιεργούνται στους κήπους σας ή 
εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες σε βότανα, φρούτα και λαχανικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον 
προορισμό σας. 

– Την στήριξη της κοινότητας δωρίζοντας την υπερβάλλουσα παραγωγή σας ή προσφέροντας, σε 
συνεργασία με τοπικά σχολεία ή/και φιλανθρωπικά ιδρύματα, προγράμματα κατάρτισης στην 
καλλιέργεια τροφίμων, την κηπουρική και τους τρόπους μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων. 

– Την καλλιέργεια εγγενών φυτών που επιδρούν υποστηρικτικά στη βιοποικιλότητα και τη σημαντική άγρια 
ζωή, όπως οι μέλισσες, οι πεταλούδες και τα πουλιά. 

– Ακόμα και αν δεν μπορείτε να φτιάξετε τον δικό σας κήπο, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με μια τοπική 
ομάδα ή άλλες επιχειρήσεις για να δημιουργήσετε μια κοινόχρηστη εγκατάσταση. 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ 

– Εξετάστε τη μετεγκατάσταση οποιαδήποτε δομής αποθήκευσης χημικών, καυσίμων ή αποβλήτων, έτσι ώστε σε 
περίπτωση διαρροής ή κηλίδας να είναι μακρυά από φυσικούς πόρους. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα από ένα 
τοξικό χημικό, αν διαρρεύσει στον ωκεανό ή σε ένα ρέμα μπορεί να έχει σοβαρές και μόνιμες επιπτώσεις στην 
ποιότητα των υδάτων, στα φυτά, την άγρια ζωή και ενδεχομένως να βλάψει και ανθρώπους. Επομένως, οι όποιες 
νέες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι συμπαγείς, με επαρκή εξαερισμό, απροσπέλαστες από την άγρια ζωή και να 
μπορούν να περιορίσουν με ασφάλεια τυχόν διαρροές και κηλίδες σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα.. 

 

– Η χρήση άλατος για να διατηρείται καθαρό το νερό της πισίνας είναι μια εξαιρετική λύση για σχετικά μικρότερες 
δεξαμενές και εμποδίζει την παραγωγή πιο επιβλαβών αποβλήτων που προκαλούν άλλες χημικές ουσίες. 

 


