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Περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια 
καρυκεύματα σε πλαστικά σακουλάκια 
πωλούνται παγκοσμίως κάθε χρόνο6)

8 εκατομμύρια τόνοι 
πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται ετησίως στους ωκεανούς1)

Τα καλαμάκια βρίσκονται 
στην ανώτατη 10 

10άδα των πλαστικών 
απορριμμάτων των 

ωκεανούς μας5)

Σχεδόν το 50% της παγκόσμιας 
παραγωγής πλαστικών αποβλήτων που 
παρήχθησαν το 2015 ήταν πλαστικές 

συσκευασίες4)

Κάθε λεπτό, ένα 
απορριμματοφόρο με πλαστικά 
απόβλητα απορρίπτεται στους 

ωκεανούς μας3)

1 λεπτό.

μόνο το 15 % oτων 
πλαστικών αποβλήτων 

ανακυκλώνεται2)



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μία μεγάλη πρόκληση αναφορικά με τη χρήση και τη 
διάθεση των πλαστικών. Σε μία χρονική περίοδο μόλις 60 ετών, τα πλαστικά έχουν γίνει ένα από τα πιο 
χρησιμοποιούμενα και παραγόμενα υλικά παγκοσμίως. Είναι αποδοτικά από οικονομικής άποψης, ελαφριά, 
ανθεκτικά και δύναται να ανακυκλωθούν. Παρόλα αυτά, πρέπει να γίνεται προσεκτική η διαχείρισή τους.

Δυστυχώς, τα πλαστικά απόβλητα έχουν καταστεί να είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η 
διασφάλιση της φυσικής ομορφιάς των προορισμών και της τουριστικής εμπειρίας των πελατών μας 
είναι πιο σημαντική από ποτέ. Πολλά πλαστικά είδη καταλήγουν στους ωκεανούς μας, στα οικοσυστήματα 
και στους χώρους υγειονομικής ταφής και εκτιμάται ότι μόνο το 15% των πλαστικών ανακυκλώνεται 
παγκοσμίως. Kάθε χρόνο, ο υπέρογκος αριθμός των 8 εκατομμυρίων τόνων πλαστικών αποβλήτων 
εισέρχεται στους ωκεανούς μας.

Προς απάντηση τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει υπέρ της πλήρους απαγόρευσης 
αρκετών πλαστικών ειδών μίας χρήσης, όπως τα καλαμάκια και τα μαχαιροπήρουνα. Παγκοσμίως, 
πλέον πολλές χώρες καταρτίζουν επίσης νομοθεσίες για την χρήση των πλαστικών και τα επακόλουθα 
παραγόμενα απόβλητα.

Ο όμιλος TUI αναγνωρίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία με τα πλαστικά 
μίας χρήσης, και αναγνωρίζει επίσης ότι πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη να μειώσουμε τη χρήση 
τους, καθώς εναλλακτικές λύσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον είναι πλέον διαθέσιμες. Στο τέλος του 
2018 είχε μειώσει 140 εκατομμύρια κομμάτια πλαστικού μιας χρήσης. Μόνο από τα ξενοδοχεία, 112 
εκατομμύρια είδη πλαστικού μιας χρήσης αφαιρέθηκαν. Στόχος μας είναι να έχουμε αυξήσει αυτό το 
ποσό σε 250 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2020. Πιστεύουμε και στη δική σας διαρκή συμμετοχή στην 
επίτευξη των φιλόδοξων αυτών στόχων

Αυτές οι οδηγίες έχουν δημιουργηθεί για εσάς τους ξενοδόχους με σκοπό να σας βοηθήσουν  στη 
δημιουργία του δικού σας προγράμματος για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης που θα εφαρμοστεί 
σε όλες τις λειτουργίες σας. Θα σας παρέχουν πληροφορίες, πρακτικές συμβουλές και προτεινόμενες 
εναλλακτικές για πολλά είδη μίας χρήσης και για περιττά πλαστικά είδη που συνήθως συναντώνται στα 
ξενοδοχεία. 

Σας καλούμε να συνεργαστούμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών αποβλήτων 
προκειμένου να προστατεύσουμε και να αναπτύξουμε τους τουριστικούς μας προορισμούς. Μπορείτε  
να μοιραστείτε τις ιδέες σας και τις εμπειρίες σας μαζί μας μέσω της ειδική διεύθυνσης  
email: sustainability@tui.com.  

H συνεχής σας δέσμευση στην βιωσιμότητα εκτιμάται ιδιαίτερα.

Sebastian Ebel

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Διευθύνων Σύμβουλος  
Hotels & Resorts, Cruises,  
Destination Experiences

Thomas Ellerbeck

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
Διευθυντής Εταιρικών &  
Εξωτερικών Υποθέσεων
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The Ellen MacArthur Foundation

“Αν δεν αλλάξει κάτι, το 2050 θα υπάρχει 
στους ωκεανούς μας η ίδια ποσότητα 
πλαστικών αποβλήτων και ψαριών.“
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Αυτή η σύνοψη σας παρέχει τις πιο σημαντικές συντμή-
σεις και τύπους πλαστικών, επισημαίνοντας ότι δεν ανα-
κυκλώνονται εύκολα όλα τα πλαστικά. Οι εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης στον προορισμό σας καθορίζουν επίσης 
αν είναι εφικτό ή όχι ορισμένα πλαστικά να ανακυκλώ-
νονται από ιδιωτικό ή δημόσιο πάροχο υπηρεσιών.  

Η παρακάτω ορολογία εξηγεί τις πιο σημαντικές διαφο-
ρές: 

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – Πλαστικά που μπο-
ρούν να ανακυκλωθούν προκειμένου να χρησιμοποιη-
θούν ξανά

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – Είδη που κατασκευά-
ζονται από πλαστικά που έχουν ανακυκλωθεί

•  ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ – Πλαστικά μερικώς ή πλήρως 
κατασκευασμένα από ανανεώσιμους φυσικούς πόρους 
όπως άμυλο καλαμποκιού, δεξτρόζη καλαμποκιού, 
άμυλο πατάτας, ζαχαροκάλαμο, φύλλα γιούτας ή φοίνι-
κα. Μερικά βιοπλαστικά είναι βιομηχανικά λιπασματο-
ποιήσιμα. 

•  To PLA – To PLA (Πολυλακτίδιο) είναι ένα γνωστό 
βιοπλαστικό που είναι βιοδιασπώσιμο και συχνά 
παράγεται από άμυλο καλαμποκιού ή ζαχαροκάλαμο. 
Το PLA θα πρέπει να κομποστοποιείται σε ένα σταθμό 
κομποστοποίησης κάτω από σωστές συνθήκες, και 
δεν θα πρέπει να καταλήγει σε χώρους υγειονομικής 
ταφής.  
 

• ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – Πλαστικά που αποι-
κοδομούνται σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο 
(π.χ. PLA). Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει επιτυχώς 
υπό τις σωστές βιομηχανικές συνθήκες και από μια 
εξειδικευμένη εταιρεία διάθεσης αποβλήτων ή ανα-
κύκλωσης. Τα βιοδιασπώμενα πλαστικά δεν πρέπει 
να διατεθούν μέσω των κανονικών καναλιών ανακύ-
κλωσης και μπορούν να λιπασματοποιηθούν μόνο αν 
πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα κομποστοποίησης. 
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μερικά, όχι όλα, τα 
βιοπλαστικά είναι βιοδιασπώμενα / λιπασματοποιήσι-
μα. 

• ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ – Πλαστικά που 
μπορούν να διασπαστούν σε βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις κομποστοποίησης που πληρούν ένα αναγνω-
ρισμένο πρότυπο κομποστοποίησης (για παράδειγμα 
EN13432). Σε πολλά πρότυπα (συμπεριλαμβανομένου 
του ΕΝ13423) ανεξάρτητοι φορείς πιστοποίησης 
προσφέρουν υπηρεσίες αξιολόγησης και διαπίστευσης 
προϊόντων, οι οποίες συχνά φέρουν λογότυπο. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το λογότυπο «ΟΚ Compost» είναι 
ένα καλό παράδειγμα.    

Τα λιπασματοποιήσιμα και τα βιοδιασπώμενα πλαστικά 
δεν θα πρέπει να συγχέονται με τη διαδικασία ανακύ-
κλωσης των συμβατικών πλαστικών μίας χρήσης. Στην 
πραγματικότητα, τα περισσότερα πλαστικά εξακολου-
θούν να αποτεφρώνονται ή να καταλήγουν σε χώρους 
υγειονομικής ταφής επομένως είναι σημαντικό να 
αξιολογήσετε τις επιλογές σας αναφορικά με την τοπική 
διαχείριση αποβλήτων.

Διαφορετικοί Τύποι Πλαστικού

“H RIU δεσμεύεται να αναλάβει δράση στο πεδίο ευθύνης της: Σχεδιάζουμε να 
εξαλείψουμε από τα ξενοδοχεία μας τα πλαστικά μίας χρήσης όπως καλαμάκια, 
είδη περιποίησης, σακούλες καθαριστηρίου κατά το 2019 και επίσης θα 
συζητήσουμε πιθανές περαιτέρω ενέργειες με τους προμηθευτές μας.”

Catalina Alemany Sorell,  
Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
RIU Hotels & Resorts
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Μπουκάλια 
γάλακτος, χυμού. 

Δοχεία, μπουκάλια 
σαμπουάν, σακούλες 

απορριμμάτων

Ανακυκλώσιμο

Σωλήνες 
υδραυλικών 

εγκαταστάσεων,  
σακούλες παντοπωλείου, 

σωλήνες αποχέτευσης

Σπανίως 
ανακυκλώνεται

Συσκευασίες 
κατεψυγμένων 

τροφίμων, συμπιέσιμα 
μπουκάλια, 
σακούλες 

παντοπωλείου 
Ανακυκλώσιμο

Πλαστικά 
CDs/DVDs, σκληρά 
μπουκάλια/ποτήρια
Είναι εφικτή πλέον 

η ανακύκλωση, αλλά 
είναι μία δύσκολη και 

περίπλοκη 
διαδικασία

1
PET

Τερεφθαλικό 
Πολυαιθυλένιο

HDPE
Πολυαιθυλένιο 

Υψηλής-πυκνότητας

2

PVC
Πολυβινυλοχλωρίδιο

3

LDPE
Πολυαιθυλένιο 

Χαμηλής-πυκνότητας

4

PP
Πολυπροπυλένιο

5
PS

Πολυστυρένιο

6

Other
Άλλα πολυανθρακικά 

και άλλα

7
ΤΥΠΟΙ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο
 π

ιο
 χ

ρη

σιμ
οποιούμενος τύπος πλαστικού παγκοσμίως

Μπουκάλια σόδας, 
μπουκάλια νερού

Ανακυκλώσιμο

Ποτήρια καφέ 
μίας-χρήσης, 

πλαστικά κουτιά 
τροφίμων, πλαστικά 

μαχαιροπήρουνα

Πολύ δύσκολο να 
ανακυκλωθεί

Π
ολ

λά
 π

λα
στ

ικά
 είδη μίας-χρήσης υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία

Ποτήρια και πιάτα 
μίας χρήσης, πλαστικά 

καλαμάκια, καπάκια 
μπουκαλιών

Δύσκολο να 
ανακυκλωθεί

Π
ολ

λά
 π

λα
στ

ικά
 είδη μίας-χρήσης υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτοί οι κωδικοί ανακύκλωσης χρησιμοποιούνται για κάθε τύπο πλαστικού7)
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TΗ παρακάτω αρχή λειτουργίας των «4-Rs» θα σας βο-
ηθήσει να διαχειριστείτε τη χρήση πλαστικών: Μείωση 
(Reduce), Επαναχρησιμοποίηση (Reuse), Αντικατάστα-
ση (Replace) και Ανακύκλωση (Recycle). 
Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να εξετάσετε όταν εξε-
τάζετε τη εφαρμογή της στην επιχείρησή σας. Πρώτον, 
αξιολογήστε ποια είδη μίας-χρήσης δεν είναι απαραί-
τητα και μπορείτε να εξαλείψετε πλήρως. Στη συνέχεια, 
εξετάστε ποια είδη μπορούν να αντικατασταθούν με 
επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις (για 

παράδειγμα ένα επαναχρησιμοποιούμενο πλαστικό 
κύπελλο ή μεταλλικά μαχαιροπήρουνα). Μετά, εάν ένα 
είδος μίας-χρήσης είναι αναπόφευκτο, επιλέξτε υλικά 
που προέρχονται από αναγνωρισμένη βιώσιμη πηγή 
και βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να τα ανακυκλώσετε 
ή να τα απορρίψετε. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι τα πλαστι-
κά είδη που παραμένουν στη λειτουργία σας μπορούν 
να ανακυκλωθούν (ή να απορριφθούν με ασφάλεια αν 
δεν υπάρχει διαθέσιμη ανακύκλωση εκεί που βρίσκε-
στε) όταν φτάσουν στο τέλος της ζωής τους.

1. ΜΕΙΩΣΗ 
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΟ-

ΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΗ 

ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3. ΑΝΤΙΚΑ-
ΤΑΣΤΗΣΤΕ 
RΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣ-

ΣΟΤΕΡΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ, ΟΠΩΣ 

ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΑΜΥ-

ΛΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, 

ΜΠΑΜΠΟΥ Η ΧΑΡΤΙ

2. ΕΠΑΝΑ-
ΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΗΣΗ 
ΕΛΕΓΞΤΕ ΠΟΙΑ ΠΛΑ-

ΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ 

ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟ-

ΠΟΙΗΣΙΜΑ

4.ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-

ΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥ-

ΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Η αρχή των 4-R

“Για να μειώσουμε τα πλαστικά απόβλητα, η TUI BLUE Sarigerme προσφέ-
ρει στους καλεσμένους μας μόνο χάρτινα καλαμάκια από τον Μάιο του 
2018. Για να διασφαλίσουμε ότι τα απορρίμματα και τα πλαστικά από-
βλητα συλλέγονται χωριστά, έχουμε εγκαταστήσει δοχεία απορριμμάτων 
σε όλο το ξενοδοχείο και εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας σχετικά με την 
ορθή διαχείριση των αποβλήτων τακτικά.”

Yavuz Zeyrek, 
Γενικός Διευθυντής του 
TUI BLUE Sarigerme Park
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Για την αξιολόγηση των πλαστικών-μιας-χρήσης 
στη λειτουργία της μονάδας σας, είναι σημαντικό 
να προσδιορίσετε ποια είδη χρησιμοποιούνται στα 
διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου σας. Μετά, θα 
είστε σε θέση να αποφασίσετε πώς θα μπορούσαν να 

Τμήματα Ξενοδοχείου
εξαλειφθούν ή να αντικατασταθούν. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης 
της διαδικασίας μια σωστή διαχείριση θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη και πτυχές όπως η ποιότητα, η άνεση των επισκεπτών 
και η υγεία & ασφάλεια που είναι ζωτικής σημασίας. Σε αυτή την 
ενότητα, σας παρουσιάζουμε μια σύνοψη των πλαστικών ειδών 

Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

All Inclusive 
περικάρπιο 
(βραχιολάκι)

• Υφαντό περικάρπιο 
 

Κάρτα Δωματίου • Κάρτα δωματίου από αειφόρα ξυλεία 
• Εφαρμογή κινητού (App)

Στυλό • Μολύβια
• Στυλό από χαρτί, ξύλο, μπαμπού

Δώρα • Δώρα από βιώσιμες πηγές

Σημείωση: Δωρίζετε μικρά είδη στους 
επισκέπτες κατά την άφιξη ή την ανα-
χώρηση; Βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν είναι 
κατασκευασμένα από πλαστικό αλλά.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

Συσκευασμένα 
πλαστικά ποτήρια 
μίας-χρήσης

• Σκληρά πλαστικά ποτήρια
(Πολυκαρβονικά ή άλλα) 

• Μην αγοράζετε πλαστικά ποτήρια 
μίας-χρήσης συσκευασμένα με πλαστικό 
περιτύλιγμα. Αναζητήστε χάρτινες 
συσκευασίες περιτυλίγματος 

• Γυάλινα ποτήρια

Σημείωση: Τα σκληρά πλαστικά 
ποτήρια μπορεί να είναι πολυανθρακικά 
(συχνότερη χρήση) ή SAN ή Tritan 
(υψηλότερης ποιότητας).

Είδη περιποίησης/
καλλωπισμού

• Δοσομετρητές για σαπούνι, σαμπουάν, 
αφρόλουτρο

• Παροχή ειδών περιποίησης
(μόνο κατόπιν αιτήματος)

Σημείωση: Αγοράστε «micro-plastic free» 
αφρόλουτρο, σαμπουάν και σαπούνι 
(βιολογικό / οικολογικό).

Πλαστική σακούλα σε 
κάδο απορριμμάτων

• Μη χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες
• Σακούλες βιοδιασπώσιμες

Κρεμάστρα πόρτας •Επαναχρησιμοποιούμενη κρεμάστρα 
πόρτας (από ξύλο/μπαμπού)

•Ηλεκτρονική κρεμάστρα πόρτας,
ενδείξεις

Κατάλογος 
ξενοδοχείου

• Παρουσίαση στην τηλεόραση 
• Ενημερωτικό φυλλάδιο από χαρτί

(όχι πλαστικοποιημένο / δερμάτινο) 
• Εφαρμογή κινητού (App)

Συσκευασμένες 
παντόφλες

• Παντόφλες στο μπουρνούζι
(στις τσέπες, στο καλάθι) 

• Παντόφλες σε βαμβακερές θήκες 
• Παντόφλες κατόπιν αιτήματος

ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ)

Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

Φιάλες νερού / 
μίνι μπαρ

• Γυάλινη φιάλη 
• Διανεμητής (dispenser) νερού ή σταθμός 
  αναπλήρωσης κοντά στο δωμάτιο
• Γυάλινη καράφα στο δωμάτιο

ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ)
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που βρίσκονται συνήθως στα διάφορα τμήματα του 
ξενοδοχείου και των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων. 
Η χρήση εναλλακτικών υλικών από αναγνωρισμένες 
βιώσιμες πηγές, π.χ. ξύλο ή χαρτί με FSC πιστοποίηση, 
συνιστάται όπου είναι δυνατόν. Κατανοούμε ότι κάθε 

ξενοδοχείο είναι διαφορετικό. Επομένως, αυτή η ενότητα αφορά τη 
δική σας αξιολόγηση για τη χρήση πλαστικών ειδών, και για το πώς 
μπορεί να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα μείωσης πλαστικών-μίας-
χρήσης στις δραστηριότητές σας.

Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

Ποτήρια μιας-χρήσης • Ποτήρια από σκληρό πλαστικό για όλα 
τα ποτά 

• Γυάλινα ποτήρια
• Βιοαποικοδομήσιμα ποτήρια

(χαρτί / φυσικά άμυλα)

Σημείωση: Τα ποτήρια από σκληρό πλα-
στικό μπορεί να είναι Πολυανθρακικά 
ή SAN ή Tritan.

Καλαμάκια • Κατάργηση πλαστικών καλαμαριών
 (μόνο κατόπιν αιτήματος) 
• Επαναχρησιμοποιήσιμα καλαμάκια

(από χάλυβα/γυαλί) 
• Καλαμάκια μιας-χρήσης

(χαρτί, μπαμπού, στάχι βρώσιμα)

Αναδευτήρες • Αναδευτήρες κατόπιν αιτήματος 
• Επαναχρησιμοποιήσιμα αναδευτήρες

(από χαρτί/χάλυβα/ξύλο/μπαμπού/
καλαμάκι/γυαλί)

• Αναδευτήρες μίας-χρήσης
(από χαρτί/ξύλο/μπαμπού/στάχι)

Πιάτα και 
μαχαιροπήρουνα

• Επαναχρησιμοποιήσιμα μαχαιροπήρου-
να (μεταλλικά) και πιάτα από πορσελάνη 

• Επαναχρησιμοποιήσιμα πιάτα και
μαχαιροπήρουνα από σκληρό πλαστικό  

• Πιάτα και μαχαιροπήρουνα μίας-χρήσης 
από λιπασματοποιήσιμα / βιοαποικοδο-
μήσιμα υλικά (από ξύλο/χαρτόνι/μπα-
μπού/φύλλα φοίνικα/στάχι/σιτάρι)

Φιάλες νερού • Ψύκτες νερού και ποτήρια από σκληρό
πλαστικό

• Γυάλινες φιάλες

Σημείωση: Χρήση πλαστικών φιαλών 
νερού που κατασκευάζονται από «φυσικά 
συστατικά» - π.χ. "Φυτικά μπουκάλια" - ή 
100% ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκά-
λια.

Τρόφιμα συσκευασμένα 
σε μερίδες (μαρμελά-
δες, μέλι, δημητριακά, 
γιαούρτι κ.λπ.)

• Διανεμητές (dispenser) 
• Ανοιχτά βάζα/μπολ σοκολάτας, βούτυρο,
• Μεριδοποιημένα χωρίς πλαστικό

(π.χ. βούτυρο)

Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

Πλαστικές σακούλες 
πλυντηρίων

• Διαδικασία αλλαγής - εξηγήστε ότι μια 
σακούλα είναι διαθέσιμη στην υποδοχή 
εάν έχουν ρούχα για πλυντήριο

• Επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες για 
πλυντήριο (βαμβακερές/λινές) ή
χάρτινες σακούλες 

• Ρούχα για πλύσιμο κατόπιν αιτήματος

Σημείωση: Εάν τα πλύσιμο των ρούχων 
γίνεται σε εξωτερικό συνεργάτη, 
εφαρμόστε πολιτική μείωσης πλαστικών 
ή ενθαρρύνετε λιγότερη χρήση

Σταθμός ανεφοδια-
σμού τσαγιού/καφέ

• Όχι ατομικές συσκευασίες τσαγιού αλλά 
να τοποθετηθούν (φακελάκια) σε βάζο/
κουτί - χύμα 

• Κοινόχρηστος εξοπλισμός καφέ και 
τσαγιού, κοντά στο δωμάτιο (π.χ. ένα σε 
κάθε όροφο)

Σημείωση: Αγοράστε καφέ και τσάι 
βιολογικού / δίκαιου εμπορίου

Πλαστική κάψουλα • Επαναχρησιμοποιούμενη καφετιέρα / 
καφετιέρα (καφετιέρα)

• Επαναχρησιμοποιήσιμες κάψουλες 
• Κομποστοποιήσιμες /

Βιοδιασπώμενες κάψουλες

Κορδέλες ένδειξης 
«Απολυμάνθηκε»

• Μην παρέχετε κορδέλες
(γύρω από τουαλέτα) Οδοντόβουρτσα 

• Οδοντόβουρτσα κατόπιν αιτήματος 
• Οδοντόβουρτσα από ξύλο/μπαμπού

Στυλό • Μολύβια 
• Στυλό από χαρτί, ξύλο, μπαμπού

Επικοινωνία • Επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά
επικοινωνίας από άλλες πρώτες ύλες
(χαρτί / ξύλο / μπαμπού) 

• Επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά
επικοινωνίας από άλλες πρώτες ύλες 
(χαρτί / ξύλο / μπαμπού)

ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ)

ΚΟΥΖΙΝΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ (ΠΙΣΙΝΑΣ)
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Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

Φακελάκια σάλτσας 
(μαγιονέζα, κέτσαπ, 
κ.λπ.)

• Διανεμητές (dispenser) σάλτσας 
• Σάλτσα σε μπώλ 
• Σάλτσα σε μπουκάλι (π.χ. σε μπουφέ)

Κουτί φαγητού • Κουτί και περιτύλιγμα κουτιού από
χαρτί/φύλλα φοίνικα

• Χάρτινες σακούλεςwwv

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά 
περιτυλίγματα.

Χαρτοδοχεία/Δοχεία 
ποτών μίας-χρήσης

• Αναπληρώσιμες (refill) /επαναχρησιμο-
ποιούμενες φιάλες (π.χ. μέταλλο)

• Δοχεία αλουμινίου
• Ανακυκλωμένα / ανακυκλώσιμα δοχεία

ποτών

Συσκευασίες  
μίας-χρήσης για 
ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, 
γλυκαντικά

• Διανεμητής ζάχαρης 
• Επιτραπέζιο σετ αλάτι και πιπέρι

Γάλα σε μερίδες για 
καφέ

• Γάλα σε δοχεία / κύπελλα
• Γυάλινες φιάλες

Πλαστικό περιτυλίγ-
ματος μίας-χρήσης

• Τοποθέτηση τροφίμων σε κουτιά/
δίσκους περιτυλίγματος

Ατομικά φακελάκια 
τσαγιού

• Ελεύθερα φίλτρα τσαγιού (σε κουτί) ή
σε χάρτινα φακελάκια τσαγιού

• Χύμα τσάι και πρόσθετα φίλτρα τσαγιού 
για ξαναγέμισμα

Πλαστικές σακούλες • Διάθεση μόνο κατόπιν αιτήματος
• Κομποστοποιήσιμες/βιοαποικοδομήσι

μες σακούλες (π.χ. από άμυλο)
• Επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες

(π.χ. από λινό) / χάρτινες σακούλες

Πλαστικές 
διακοσμήσεις

• Επαναχρησιμοποιήσιμα διακοσμητικά 
στοιχεία

• Διακοσμητικά από ξύλο/μπαμπού/χαρτί
• Αποφυγή περιττών διακοσμήσεων

Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

Υλικά καθαρισμού • Χρησιμοποιήστε αναπληρούμενες φιάλες
• Αγοράστε μεγάλες συσκευασίες και

φιάλες

Σημείωση: Αγοράστε όσο το δυνατόν 
περισσότερα οικολογικά ή βιολογικά υλικά 
καθαρισμού.

Πλαστικές σακούλες/
σακούλες καλαθιού

• Αφαιρέστε τις πλαστικές σακούλες όπου 
είναι δυνατόν

• Βιοδιασπώμενες / βιοαποικοδομήσιμες 
σακούλες (π.χ. από άμυλο)

ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ

Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

Πλαστικά μπουκάλια • Καράφες νερού
• Διανεμητές και ποτήρια
• Γυάλινες φιάλες Πλαστικά είδη (στυλό)

Πλαστικά είδη 
(στυλό)

• Μολύβια
• Στυλό από ξύλο/χαρτί/μπαμπού

Πλαστική κάψουλα 
(καφετιέρα)

• Κάψουλες κομποστοποίησης / 
βιοαποικοδομήσιμες

Σουβέρ • Χωρίς σουβέρ
• Επαναχρησιμοποιήσιμα σουβέρ

(από ξύλο/μπαμπού/φελλό/γυαλί)
• Σουβέρ μίας-χρήσης (από χαρτί)

Συσκευασμένα γλυκά, 
μπισκότα, ξηροί 
καρποί, και άλλα

• Προσφέρετε σνακ σε μπώλ/δίσκους 
σερβιρίσματος

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΚΟΥΖΙΝΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ (ΠΙΣΙΝΑΣ)



13

Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

Σαπούνια / Γέλες (gel) 
/ έλαια Spa

• Αναπληρώσιμες φιάλες /διανεμητές

Σημείωση: Αγοράστε όσο το δυνατόν 
περισσότερο οικολογικά / βιολογικά υγρά / 
σαπούνια / γέλες / έλαια.

Επιλογές γεύματος 
(μαχαιροπήρουνα, 
πιάτα, ποτήρια)

• Επαναχρησιμοποιήσιμα 
μαχαιροπήρουνα (μεταλλικά) και πιάτα 
από πορσελάνη

• Επαναχρησιμοποιήσιμα πιάτα και 
μαχαιροπήρουνα από σκληρό πλαστικό

• Πιάτα και μαχαιροπήρουνα μίας-
χρήσης από λιπασματοποιήσιμα / 
βιοαποικοδομήσιμα υλικά (από ξύλο/
χαρτόνι/μπαμπού/φύλλα φοίνικα/
καλαμπόκι/σιτάρι)

Σημείωση: Αποφύγετε τη χρήση πλαστι-
κών μιας χρήσης για ποτά και σνακ στους 
χώρους χαλάρωσης.

Συσκευασμένες 
παντόφλες

• Παντόφλες στο μπουρνούζι (στις τσέπες, 
στο καλάθι) 

• Παντόφλες σε βαμβακερές θήκες
• Παντόφλες κατόπιν αιτήματος

ΠΙΣΙΝΕΣ, ΣΠΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

Είδη/δώρα 
καταστημάτων

• Είδη κατασκευασμένα από τοπικά/
 βιολογικά/φυσικά υλικά

Πλαστικές σακούλες •  Καμία διάθεση πλαστικών σακουλών ή 
διάθεση κατόπιν αιτήματος 

•  Κομποστοποιήσιμες/βιοδιασπώμενες 
σακούλες (π.χ. κατασκευασμένες από 
άμυλο καλαμποκιού)

•  Επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες
(π.χ. σακούλες από λινό/χαρτί)

Πλαστικό είδος Εναλλακτικές

Συσκευασίες • Αγορές χύμα
• Συσκευασίες από χαρτί/χαρτόνι όπου 

είναι δυνατόν
• Κομποστοποιήσιμα/βιοαποικοδομήσιμα 

πλαστικά

Πλαστικά δώρα • Αγορές χύμα
• Απορρίψτε τα πλαστικά δώρα

Μέσα σε αυτόν τον κατάλογο ειδών και εναλλακτικών λύσεων τα 
περισσότερα είναι πλαστικά είδη μίας-χρήσης που μπορούν να 
βρεθούν σε ένα ξενοδοχείο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ότι περισσότερα πλαστικά μπορούν να βρεθούν σε όλους τους 
χώρους σας. Μπορείτε να προσεγγίσετε τη χρήση λιγότερων 
πλαστικών στο ξενοδοχείο με την ευρύτερη έννοια, εξετάζοντας 
εναλλακτικές λύσεις με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους.

Αντικείμενα που μπορεί να περιέχουν πλαστικά είναι::

• Γάντια: χρησιμοποιούνται από το προσωπικό κουζίνας
και καθαριότητας

• Αποτσίγαρα
• Μπαλόνια και στηρίγματα μπαλονιών

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Λόγω καινοτομιών και νομοθεσιών, τα πλαστικά είδη ενδέχεται 
να χρησιμοποιούνται λιγότερο μελλοντικά και επομένως σας 
παροτρύνουμε να προσαρμόζεστε στις μελλοντικές προοπτικές. 
Παραμείνετε ενημερωμένοι με τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να 
σας βοηθήσουν να μειώσετε τη χρήση πλαστικών.

Ορισμένες καινοτομίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες για τη χρήση τους 
σε ξενοδοχείο, δύο παραδείγματα είναι:

• Η βρώσιμη φούσκα νερού που παράγεται από φύκια
• Η μηχανή καφέ με κάψουλες για αναπληρώσιμες κάψουλες καφέ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ
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Επικοινωνία
Μια επιτυχημένη στρατηγική αειφορίας δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί καλά χωρίς την υποστήριξη των σημαντικό-
τερων ενδιαφερόμενων μερών σας.

Με τα μέτρα βιωσιμότητας, όπως ένα πρόγραμμα 
μείωσης πλαστικού, είναι σημαντικό να εμπλέξετε όλους 
όσους συμμετέχουν σε αυτό, να διασφαλίσετε ότι κατανο-
ούν γιατί το κάνετε, ποια μέτρα λαμβάνονται για ποιους 
λόγους, και τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν. 
Η παρακάτω ενότητα σας παρέχει πιθανούς τρόπους 
προσέγγισης των εμπλεκόμενων μερών: του προσωπι-
κού, των επισκεπτών, των προμηθευτών και του δήμου.

Προσωπικό  

Οι υπάλληλοί σας είναι πολύ σημαντικοί καθώς εκπρο-
σωπούν το ξενοδοχείο σας. Βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της σημαντικής εμπειρίας επισκέπτη και μπορούν 
να συμμετέχουν και να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να είναι 
επίσης πραγματικοί πρεσβευτές βιωσιμότητας.

Ο στόχος της μείωσης της χρήσης των πλαστικών 
μίας-χρήσης σημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας η εξ αρ-
χής δέσμευση του προσωπικού σας. Ενημερώστε το και 
εκπαιδεύστε το για τα θέματα που σχετίζονται με τη χρή-
ση πλαστικών και για το πώς η επιχείρησή σας σκοπεύει 
να μειώσει τα πλαστικά μίας-χρήσης. Μόλις κατανοήσουν 
το θέμα με θετική ενθάρρυνση και τους δοθεί η ευκαιρία 

να εμπλακούν και να κάνουν τη διαφορά, η επίτευξη των 
φιλοδοξιών σας θα είναι πολύ πιο εύκολη. 
Οι καλά εκπαιδευμένοι και αφοσιωμένοι υπάλληλοι θα 
ενεργούν όπως αναμένεται από αυτούς, θα βρουν καλές 
ιδέες για βελτίωση και θα μπορούν να επικοινωνούν καλά 
για το θέμα με τους επισκέπτες σας.

Επισκέπτες 
Κατά τη διαδικασία μείωσης των πλαστικών μίας-χρήσης 
στο ξενοδοχείο σας, είναι πολύ σημαντικό να επικοινω-
νείτε θετικά με τους πελάτες σας. Πρέπει να ενημερώνο-
νται για το τι κάνετε, γιατί το κάνετε και τι μπορούν να 
κάνουν για να στηρίξουν τις προσπάθειές σας. Πολλές 
μικρές ενέργειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά 
και συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς 
του προορισμού σας.Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση 
της κάλυψης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είχαν 
τα πλαστικά απόβλητα, οι επισκέπτες σας μπορεί να 
προσδοκούν να λαμβάνετε μέτρα μείωσης και η συνέχιση 
της χρήσης των πλαστικών μίας-χρήσης θα μπορούσε 
να αντανακλά αρνητικά στο ξενοδοχείο σας, και τέτοιου 
είδους πληροφορίες πληθαίνουν από τους επισκέπτες 
προς στα ξενοδοχεία και την ομάδα αειφορίας της TUI. 
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν επίσης ότι το 57% των 
καταναλωτών θα επέλεγαν πιο οικολογικά υπεύθυνες 
διακοπές αν ήταν πιο ευρέως διαθέσιμες.
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Τα ενημερωτικά μηνύματα και η επικοινωνία για την 
αφαίρεση πλαστικών μίας-χρήσης μπορούν να τοποθε-
τηθούν σε όλο το ξενοδοχείο, και το προσωπικό μπορεί 
να ενημερώνει και να εξηγεί περισσότερο σχετικά με το 
πρόγραμμά σας για τη μείωση πλαστικών. 

Προμηθευτές
Το πρόγραμμά σας για τη μείωση πλαστικών μίας- 
χρήσης είναι μια δύσκολη φιλοδοξία, και μπορείτε να 
βοηθηθείτε στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων που 
εισέρχονται στην επιχείρησή σας δεσμεύοντας τους 
προμηθευτές σας. Μπορείτε να ενθαρρύνετε τους προμη-
θευτές σας να χρησιμοποιούν λιγότερο πλαστικό (π.χ. στις 
συσκευασίες), να σας επιτρέπουν να τους επιστρέφετε 
πλαστικά ή να υιοθετούν εναλλακτικούς τρόπους παρά-
δοσης. Στις προμήθειες, η αγορά χύμα έχει αποδειχθεί 
επίσης ότι μειώνει τα πλαστικά απόβλητα, και συζητώντας 
για το θέμα των πλαστικών αποβλήτων μπορεί να βρείτε 
λύσεις που εξυπηρετούν εσάς και τους προμηθευτές σας.

 

Δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση όλων των υλικών και 
οι τοπικές υποδομές σε κάθε προορισμό ποικίλλουν 
σημαντικά. Συνιστάται να γνωστοποιήσετε τη στρατηγική 
σας για τη μείωση των πλαστικών ουσιών με τις εταιρείες 
διαχείρισης αποβλήτων/ανακύκλωσης και τον δήμο, για 
να ανακαλύψετε τι μπορούν να κάνουν όλες οι πλευρές, ο 
ένας για τον άλλο. 
Θα μπορείτε να μάθετε ποια πλαστικά μπορούν να 
ανακυκλωθούν στον προορισμό σας και ποια δεν 
μπορούν. Θα έχετε επίσης μια καλύτερη εικόνα για τις 
λύσεις που μπορεί να υπάρχουν τόσο τώρα όσο και στο 
εγγύς μέλλον. Αυτό θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε τη 
στρατηγική σας στην κατάσταση των τοπικών υποδομών, 
ενώ ταυτόχρονα θα έχετε μια διαφανή συζήτηση σχετικά 
με τη μείωση των πλαστικών στον προορισμό σας. Η δια-
τήρηση της δέσμευσης και η εξεύρεση πρακτικών λύσεων 
με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα φέρει τα καλύτερα 
αποτελέσματα.

“Σήμερα, όλοι γνωρίζουμε περισσότερο τη συγκλονιστική ποσότητα 
πλαστικού που χρησιμοποιείται καθημερινά, πόσο λίγο ανακυκλώνεται 
και πώς αυτό υποβαθμίζει τον πλανήτη μας. Εκτιμώντας όλα όσα έχουν 
ήδη γίνει για τη μείωση των πλαστικών μίας-χρήσης στην εφοδιαστική 
μας αλυσίδα, πιστεύουμε ότι αυτός ο πρακτικός οδηγός θα ενημερώσει 
και θα εμπνεύσει τους συνεργάτες ξενοδόχους μας να μειώσουν ακόμα 
περισσότερο τα πλαστικά, προστατεύοντας έτσι περιβαλλοντικά τον 
προορισμό τους για τους επισκέπτες μας σήμερα και στο μέλλον”

Jane Ashton,  
Διευθύντρια Ομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης,  
TUI Group

Ο δήμος και οι σταθμοί συλλο-
γής / ανακύκλωσης αποβλήτων
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Καλές Πρακτικές
TUI Sensatori Barut Fethiye 

Το ξενοδοχείο αυτό τη Τουρκία θεωρεί 
ότι η μείωση του πλαστικού αποτελεί 
προτεραιότητα. Ως εκ τούτου, αξιολόγησε 
τη χρήση πλαστικών στη λειτουργία 

του και, όπου είναι δυνατόν, έθεσε στόχους μείωσης. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της ανασκόπησης, η ποσότητα 
πλαστικών αποβλήτων συνεχώς παρακολουθείται και 
καταγράφεται και εφαρμόζονται μέτρα για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικού, π.χ. απαγορεύτηκαν τα πλαστικά 
καλαμάκια. Από το 2016, 4.450kg πλαστικών αποβλήτων 
έχουν ήδη αποτραπεί. Στο πλαίσιο της στρατηγικής 
μείωσης πλαστικών, το TUI Sensatori Barut Fethiye 
ενημερώνει τους επισκέπτες και το προσωπικό του για τις 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πλαστικών και 
τις δράσεις που έχει κάνει το ξενοδοχείο.

Atlantica Sancta Napa 
Το ξενοδοχείο Atlantica Sancta Napa 
ελαχιστοποίησε τη χρήση πλαστικών 
μπουκαλιών μιας χρήσης, εισάγοντας 
βρύσες νερού στα σημεία που οι 

επισκέπτες μπορούν να γεμίσουν επαναχρησιμοποιήσιμα 
ποτήρια από γυαλί ή χαρτί. Οι επισκέπτες έχουν επίσης 
την επιλογή να αγοράζουν επαναχρησιμοποιήσιμα 
πλαστικά μπουκάλια και να τα χρησιμοποιούν κατά 
τη διάρκεια της διαμονής τους στο ξενοδοχείο. 
Το 20% του κόστους δίνεται σε φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες. Στο εστιατόριο, χρησιμοποιούνται μόνο 
επαναχρησιμοποιήσιμα γυάλινα μπουκάλια. 

TUI Sensimar Lagoon Mauritius
ΗTUI Sensimar Lagoon Mauritius 
ανακυκλώνει όλες τις πλαστικές φιάλες τους 
σε στενή συνεργασία με έναν τοπικό σταθμό 
ανακύκλωσης. Τα μπουκάλια επεξεργάζονται 

και στη συνέχεια εξάγονται σε άλλες χώρες για να 
κατασκευάσουν αντι-αλλεργικά προϊόντα όπως στρώματα 
και μαξιλάρια..

Robinson Clubs στις Μαλδίβες
Τα πλαστικά απόβλητα θέτουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο στις θάλασσές μας. Για να 
αποφευχθεί η ρύπανση των ωκεανών από 
τη χρήση πλαστικών φιαλών στα νησιά, 

τα δύο Robinson Clubs στις Μαλδίβες αποφεύγουν τα 
απόβλητα χάρη στη βιώσιμη επεξεργασία του πόσιμου 
νερού. Χρησιμοποιείται ώσμωση για την αφαλάτωση και 
τον καθαρισμό του θαλασσινού νερού. Με την προσθήκη 
ορυκτών και ανθρακικού οξέος, το φρέσκο πόσιμο νερό που 
παράγεται μετατρέπεται σε σόδα και μεταγγίζεται σε μία από 
τις 7.500 νέες γυάλινες φιάλες. Τα μπουκάλια καθαρίζονται 
επίσης τοπικά, εξαλείφοντας τελείως τα πλαστικά 
απορρίμματα, μηδενίζοντας τη μεταφορά και διάθεση 
περίπου 800.000 πλαστικών μπουκαλιών ετησίως.
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“Στο Robinson Club Esquinzo Playa, οι επισκέ-
πτες μας περνούν τις διακοπές τους νιώθοντας 
καλά: Για παράδειγμα, αφαιρέσαμε όλα τα πλα-
στικά καλαμάκια και τα αντικαταστήσαμε με 
βιοδιασπώμενα. Επιπλέον, αγοράζουμε πολλά 
αντικείμενα χύμα, αποφεύγουμε τις συσκευα-
σίες μερίδας στο μπουφέ και παρέχουμε στους 
επισκέπτες μας γυάλινα μπουκάλια αντί για 
πλαστικά - επειδή αγαπάμε το περιβάλλον!”

“Τα πλαστικά απόβλητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε 
όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεργαστούμε 
για να μειώσουμε αυτά τα απόβλητα. Δεδομένου ότι το 
ξενοδοχείο μας βρίσκεται κοντά στην παραλία όπου 
ζουν διάφορα ζώα - όπως και πολλά άλλα ξενοδοχεία 
επίσης- θεωρούμε τη μείωση των πλαστικών απορριμ-
μάτων ως ευθύνη και όχι ως καθήκον - προς όφελος 
των επισκεπτών μας και της φύσης!”

“Έχουμε μόνο έναν πλανήτη! Η εξάλειψη 
των πλαστικών μίας-χρήσης από τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι μια 
πρόκληση: το Grupotel είναι έτοιμο να 
παίξει το ρόλο του.”

“Η αποφυγή των πλαστικών στα ξενοδοχεία μας είναι 
ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο γίνεται επίσης 
όλο και πιο κρίσιμο για τους επισκέπτες μας, και ως 
εκ τούτου αποκτά επιπλέον σημασία για την ικανο-
ποίηση των επισκεπτών μας. Γι’ αυτό προσπαθούμε 
συνεχώς να μειώσουμε το πλαστικό με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, τόσο στα υπάρχοντα όσο και στα νέα 
μας ξενοδοχεία. Πιστεύουμε ότι μέσω των δράσεών 
μας και της ευαισθητοποίησης μεταξύ των εργαζομέ-
νων μας, έχουμε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.”

Andreas Wittmann, 
Γενικός Διευθυντής, 
Robinson Club 
Esquinzo Playa

Gülnur Bilen,  
Υπεύθυνος Περιβάλλοντος 
και Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων 
TUI Sensatori Resort  
Barut Fethiye

Jaime Rosselló,  
Διευθύνων Σύμβουλος, 
Grupotel Hotels & Resorts

Jessica Bruns,  
Επικεφαλής της 
Πελατειακής Στρατηγικής, 
TUI Hotels & Resorts



Οδηγίες για Ξενοδοχεία για τη Μείωση των Πλαστικών18

Διαχείριση Πλαστικών 
Μειώσεων

1.  ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Μάθετε περισσότερα για την δική σας 
χρήση πλαστικών και τις εναλλακτικές 
τους. Πόσα και ποια είδη πλαστικών 
χρησιμοποιείτε;

2. ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ 
 ΟΡΙΣΤΕ ΣΤΟΧΟΥΣ
 Τι θέλετε να επιτύχετε και ποιο
 είναι το χρονικό πλαίσιο;

3.  ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ  
Συμπεριλάβετε ότι θα μπορούσε 
να βοηθήσει στη στρατηγική σας 
και επικοινωνήστε τα στα πιο 
σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη 
σας

4. ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ 
   Μετρήστε τι έχετε μειώσει 

και τα συνολικά σας 
επιτεύγματα   

5.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ 
ΒΕΛΤΙΩΝΕΣΤΕ

  Πού υπάρχουν 
δυνατότητες για 
περαιτέρω βελτίωση; 
Τι πήγε καλά και 
τι θα μπορούσε 
να γίνει καλύτερα; 
Επικοινωνήστε και 
μοιραστείτε τις 
εμπειρίες σας

Η αντιμετώπιση της χρήσης πλαστικών μίας-χρήσης στο 
ξενοδοχείο σας μπορεί αρχικά να είναι φαινομενικά μια 
απαιτητική επιχείρηση. Εξαιτίας αυτού, προτείνουμε μια 
προσέγγιση πέντε βημάτων που θα σας βοηθήσει με 
αποτελεσματικό τρόπο να διαχειριστείτε τη μείωση του 
πλαστικού.



ABTA – Η Ταξιδιωτική Ένωση 
Οδηγίες για τη διαχείριση πλαστικών για τις 
ταξιδιωτικές εταιρείες 
https://www.abta.com/

OneWorld (Ολλανδικά) 
https://www.oneworld.nl

The Ellen MacArthur Foundation 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org

The Marine Conservation Society 
https://www.mcsuk.org/clean-seas/plasticfree-business 

UNEP – "Πλαστικά μίας χρήσης: ένας χάρτης για την 
βιωσιμότητα" 
https://wedocs.unep.org

Πρόγραμμα Δράσης για τα Απόβλητα και τους 
Πρόγραμμα Δράσης για τα Απόβλητα και τους Φυσικούς 
Πόρους (ΠΔΑΠ) Φυσικούς Πόρους (ΠΔΑΠ) 
http://www.wrap.org.uk
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Παραπομπές Περαιτέρω Ανάγνωση

Πηγές
1)  http://web.unep.org/environmentassembly/marine (UNEP) 
 https://bit.ly/2CprBlz

2)  www.oecd.org (OECD) 
 https://bit.ly/2SgcbwF

3)  www.weforum.org (WEF) 
 https://bit.ly/2oMC5IV

4)  wedocs.unep.org (UNEP) 
 https://bit.ly/2OrfnzO

5)  www.strawlessocean.org/faq/  

6)  www.justeatplc.com (Just Eat) 
 https://bit.ly/2uMQ0Ap

7)  www.qualitylogoproducts.com 
 https://bit.ly/2qUaBPS

Πρόγραμμα Δράσης για τα Απόβλητα και 
τους Φυσικούς Πόρους (ΠΔΑΠ) 
Ο οδηγός πλαστικών για ξενοδοχεία 
https://www.travelwithoutplastic.com/

Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε με 
την υποστήριξη του

https://www.abta.com/


Επαφές
Βιώσιμη Ανάπτυξη TUI Group 
sustainability@tui.com
 
Andreas Vermöhlen (Ανόβερο)
andreas.vermoehlen@tui.com

 

Branislav Mizenko (Λονδίνο)
branislav.mizenko@tui.co.uk  


