
 

Το έργο «Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην Τουριστική 
βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα»  χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και 

τη Νορβηγία μέσω του «Ταμείου Επιχορηγήσεων EEA και Νορβηγίας για Περιφερειακή 

Συνεργασία» EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. 
 

 

 

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σας προσκαλεί 

 Την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 

 να παρακολουθήσετε την 

2η Συνέντευξη Τύπου (Press Conference) του έργου 

 «Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μίας 
χρήσης στην Τουριστική βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα» 
- 2018-1-0572” – SUPMed 

 

 
Ώρα:  11:00π.μ.– 12:00μ.μ  
Τρόπος: Αίθουσα Καρούζου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και Μέσω 
ZOOM 
Διοργάνωση: Επιμελητήριο Ηρακλείου 
 

Στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:  

1. Ενημέρωση για το έργο και την υλοποίηση του  

2. Η συμμετοχή του Ταμείου Επιχορηγήσεων για τον ΕΟΧ και τη Νορβηγία για 

την Περιφερειακή Συνεργασία στο πρόγραμμα  

3. Η ανάπτυξη του Διαχειριστικού Εργαλείου και τι μπορεί να επιτευχθεί  

4. Σύντομη παρουσίαση των Action Plans που έχουν αναπτυχθεί για τα 

ξενοδοχεία που συμμετέχουν πιλοτικά στο έργο, με σκοπό τη μείωση των 

πλαστικών μιας χρήσης 
 

 Για να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο Zoom 
Meeting:  
 
https://us02web.zoom.us/j/86581704035?pwd=QTNHMmxJSTF0Z2k5YlRHNXBu
d1U5Zz09 

 

Meeting ID: 865 8170 4035 
Passcode: 825599 
 

Topic: Press Event  

Time: May 17, 2022 11:00 AM Athens 
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Για περισσότερες πληροφορίες: Επιμελητήριο Ηρακλείου,  email:euprojects@ebeh.gr 

/ symeonidou@ebeh.gr ή τηλεφωνικά στο +302810331280. 

 

Για να ενημερώνεστε για το έργο SUPMed, ακολουθήστε μας σε Facebook, Twitter 

και LinkedIn ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος   

 

 

Γνωρίζατε ότι: 

Στο πλαίσιο του έργου  SUPMed  έχει αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων 

(https://portal.supmed.eu/login) το οποίο έχει δοκιμαστεί από τα τουριστικά καταλύματα που 

συμμετέχουν πιλοτικά στο έργο σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα, για να μεταβούν από τα Πλαστικά 

Μιας Χρήσης σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικότερες εναλλακτικές 

λύσεις. Όλα τα τουριστικά καταλύματα μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση του εργαλείου 

και ταυτόχρονα να επιτύχουν συμμόρφωση με την Οδηγία 2019/904 της ΕΕ.” 

#SUPMedProject  
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