
 
 

In collaboration with the Ministry of 

Agriculture, Food and Environment of  

Spain through the Biodiversity Foundation 

Working together to preserve our coastlines 

 

Simple steps you can follow:  

 Act as a coastal ecosystem information point by posting on a board or 

through social media information, to create public awareness and increase 

sensitivity towards conserving the surrounding environment.   

(Best Practice #1) 

 Perform beach cleaning activities such as collecting cigarette butts, empty 

bottles and plastic cups during non-busy hours. (Best Practice #2) 

 Provide bins for recycling clearly indicating waste type (PMD, paper, glass, 

organics), in accessible locations for beachgoers while keeping all-in-one 

bins at a minimum. (Best Practice #3) 

 Unplug appliances and electronics (e.g. coffee maker, stereo, television, 

computer) when not in use to save energy. (Best Practice #4) 

 Create shaded areas to reduce the soil temperature and minimize water loss 

by evaporation as well as the use of air-conditioning units and/or fans. 

(Best Practice #4) 

 Use faucet aerators to reduce water use. (Best Practice #4) 

 Make sure that refrigerators and freezers are working at the recommended 

temperatures and that their door seals are airtight. In the case of 

replacement purchase appliances of energy rating A++ or A+.   

(Best Practice #4 & 5) 

 Choose products with little or no packaging. (Best Practice #6) 

 Prefer using local, sustainable and/or organic products. (Best Practice #7) 

 Collaborate with Non Governmental Organizations and reinforce their 

actions. (Best Practice #8)  e.g.:  

1. Collect and donate your cans to the Cans for Kids which uses the 

proceeds from their sale to purchase medical equipment for the 

children's wards at the Makarios Hospital (www.cansforkids.org). 

2. Collect your used cooking oils and donate them to TIGANOKINISI 

which “converts” them into education and innovation actions in our 

schools and buys environmental infrastructure to make Cypriot 

schools more sustainable (www.tiganokinisi.eu, tel. 22 458485). 
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What’s in it for me? 

 ADVERTISEMENT – The action “Chiringuitos Responsables” - “Responsible 

Beach Bars” will promote the establishments that take the pledge and join 

the campaign. The promotion will be done through Facebook and other 

social media. A photo and a brief description of how the establishment is 

participating will be included. 

 NETWORKING - The action “Responsible Beach Bars” is running in 

collaboration with the equivalent Spanish action, “Chiringuitos 

Responsables” which is run by the Ministry of Agriculture, Food and 

Environment. This allows networking and promotion opportunities on an 

international level for participants. 

 SAVINGS - Decreasing energy and water consumption by following the best 

practices will be reflected by a decrease in annual expenses.  

 MARKETING - Promoting sustainability and being environmentally friendly 

creates a competitive advantage, enhances the market value and draw for 

quality tourism. e.g.:  

o BETTER RATINGS - Increase in the number and ratings that appear 

on travel websites (i.e., tripadvisor.com, foursquare.com) and 

Facebook, by employing environmental best practices. 

 CORPORATE RESPONSIBILITY - Fulfilling your corporate social 

responsibility by carrying out environmental best practices to preserve the 

coast on which the establishment depends on. 
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για να γίνουν τα σχολεία της Κύπρου πιο αειφόρα (www.tiganokinisi.eu, 

τηλ. 22 458485). 

 

Μαζί για ακτές ποιότητας 

 

Απλά βήματα που μπορείτε να κάνετε: 

 Κάντε το χώρο σας σημείο πληροφόρησης για το παράκτιο οικοσύστημα με την 

ανάρτηση σε πίνακα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση για καλύτερο περιβάλλον. (Καλή πρακτική #1) 

 Χρησιμοποιήστε τις ώρες που δεν είναι μεγάλη η πίεση της δουλειάς για 

δραστηριότητες καθαρισμού της παραλίας, συλλέγοντας αποτσίγαρα, άδεια 

μπουκάλια και πλαστικά ποτήρια. Μπορείτε να βοηθήσετε στον εμπλουτισμό 

της Βάσης Δεδομένων για τα σκουπίδια της θάλασσας συμπληρώνοντας το 

πρωτόκολλο του MARLISCO. (πληροφορίες στο 22452727 ή www.marlisco.eu, 

marine litter data bank)  (Καλή πρακτική #2) 

 Εγκαταστήστε κάδους ανακύκλωσης με καθαρή ένδειξη του είδους των 

αποβλήτων (PMD, χαρτί, γυαλί, οργανικά) σε προσβάσιμες περιοχές τόσο για 

τους πελάτες όσο και για άλλους ανθρώπους από την γύρω περιοχή.  

(Καλή πρακτική #3) 

 Αποσυνδέστε τα ηλεκτρικά συστήματα που δεν είναι σε χρήση για να 

αποφεύγεται η περιττή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.  

(Καλή πρακτική #4) 

 Δημιουργήστε σκιασμένες περιοχές για να μειώνεται η θερμοκρασία του 

εδάφους και η απώλεια νερού λόγο εξάτμισης, καθώς και για την 

ελαχιστοποίηση της χρήσης των κλιματιστικών ή ανεμιστήρων.  

(Καλή πρακτική #4) 

 Χρησιμοποιήστε τάπες εξοικονόμησης νερού στις βρύσες. (Καλή πρακτική #4) 

 Βεβαιωθείτε ότι τα ψυγεία / καταψύκτες εργάζονται στη σωστή θερμοκρασία 

που προτείνει ο κατασκευαστής. Σε περίπτωση αντικατάστασης εξοπλισμού 

επιλέξτε συσκευές ενεργειακής κλάσης Α++ ή A +. (Καλές πρακτικές #4 & 5) 

 Επιλέγετε προϊόντα με μικρή ή καθόλου συσκευασία. (Καλή πρακτική #6) 

 Προσθέστε τοπικά και βιολογικά τρόφιμα και ποτά στο μενού.  

(Καλή πρακτική #7) 

 Συνεργαστείτε με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και ενισχύστε τη δράση 

τους. π.χ.: (Καλές πρακτικές #2 και #8) 

1. Συλλέξτε τα τενεκεδάκια σας και δωρίστε τα στο Cans for Kids που 

αγοράζει με τα έσοδα από την πώληση τους, εξοπλισμό για το  

παιδοογκολογικό του Μακαρείου νοσοκομείου (www.cansforkids.org). 

2. Συλλέξτε τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά σας λάδια και δωρίστε τα στην 

ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ που τα “μετατρέπει” σε δράσεις καινοτομίας και 

εκπαίδευσης στα σχολεία μας και αγοράζει περιβαλλοντικές υποδομές 
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Κίνητρα συμμετοχής: 

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Η δράση “Chiringuitos Responsables” - “Responsible Beach 

Bars” υποστηρίζει τις παραλιακές επιχειρήσεις που έχουν θετική συμπεριφορά 

προς την αειφορία. Η προώθηση να γίνεται μέσω του Facebook και άλλων 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, με φωτογραφία της επιχείρησης και 

μια σύντομη περιγραφή για τις περιβαλλοντικές δράσεις της.  

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Η δράση “Responsible Beach Bars” συνεργάζεται με την 

αντίστοιχη δράση στην Ισπανία, “Chiringuitos Responsables” η οποία 

υλοποιείται από το Υπουργείο Γεωργίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αυτό 

δημιουργεί δεσμούς και προώθηση της κάθε επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο. 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ: Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, σκουπιδιών και 

νερού μειώνει το ετήσιο κόστος της επιχείρησης. 

 MARKETING: Οι πράξεις υπέρ της αειφορίας μπορούν να δημιουργήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, π.χ. 

o ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ: Αύξηση των βαθμολογίων στις 

ταξιδιωτικές ιστοσελίδες (tripadvisor.com, foursquare.com) και 

Facebook μέσω περιβαλλοντικών αξιών και δράσεων. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όλο και περισσότεροι είναι οι καταναλωτές 

που «αμείβουν» τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν κοινωνική δράση, ιδιαίτερα 

αν αυτή βοηθά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την αειφορία.  
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