Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον
περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις
παραλίες LIFE12 INF/GR/000985

www.life-ammos.gr

Με τη συνεισφορά του
χρηματοδοτικού μέσου LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
29/05/2014

Ώρα για δράσεις LIFE AMMOS στoν Αγ. Ιωάννη
To ευρωπαϊκό έργο LIFE AMMOS για την πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων
καπνιστών στις παραλίες, μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία της υλοποίησής του και οδεύει
προς την κορύφωση των δράσεών του, πραγματοποιώντας τη δεύτερη επίσκεψή του στην
παραλία Αγ. Ιωάννης Πηλίου την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 και ώρα 06.00 μμ.
Μετά την αρχική επίσκεψη, το Φθινόπωρο του 2013, στις 15 παραλίες/ περιοχές υλοποίησης
του έργου, κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης,
καταγραφή της άποψης των εμπλεκόμενων φορέων και κατάρτιση των Τοπικών
Συμβουλευτικών Επιτροπών, αρχίζει η εντατικοποίηση των δράσεων του LIFE AMMOS με την
εγκατάσταση ενημερωτικού περιπτέρου και την παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού σε
κάθε παραλία, καθώς και με τη διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων απορριμμάτων
καπνιστών και ποσοτικής έρευνας στους λουόμενους σε μηνιαία βάση.
Στην παραλία Αγ.Ιωάννης, μια από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής και τη
μοναδική από τη Θεσσαλία που συμμετέχει στο έργο, θα στηθεί το σκηνικό μιας
ολοκληρωμένης προσπάθειας για την ολιστική προσέγγιση του θέματος της προστασίας του
παράκτιου περιβάλλοντος από τα απορρίμματα, με έμφαση στα απορρίμματα καπνιστών. Η
εκδήλωση θα περιλαμβάνει τα εγκαίνια του ενημερωτικού περιπτέρου και ενημέρωση των
πολιτών και εκπροσώπων του Τύπου σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που
ελλοχεύουν πίσω από τα απορρίμματα καπνιστών και τους στόχους του έργου, ενώ θα
ακολουθήσει καθαρισμός της παραλίας από εθελοντές, πολίτες της περιοχής και μαθητές.
Το πρωί της ίδιας μέρας θα έχει προηγηθεί επαναληπτική μέτρηση των απορριμμάτων
καπνιστών στην παραλία Αγ.Ιωάννης, με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση της πορείας του
έργου. Στο πλαίσιο του έργου LIFE AMMOS έχουν προγραμματιστεί 3 ακόμα επισκέψεις στις
παραλίες υλοποίησής του στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.
Η εκδήλωση υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Δείτε επισυναπτόμενο το χάρτη και την πρόσκληση της εκδήλωσης.
Περισσότερες πληροφορίες
Λουκία καλαϊτζή
Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας
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Σημειώσεις προς συντάκτες:
To LIFE AMMOS είναι ένα έργο που αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των
απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες. Με δεδομένη την ένταση και έκταση εμφάνισης των
συγκεκριμένων απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές, καθίσταται επιτακτική τόσο η αλλαγή
συμπεριφοράς του ευρέως κοινού (καπνιστών και μη), όσο και η ανάπτυξη υποδομών και
μέσων για την άμβλυνση του φαινομένου. Παράλληλα, και έχοντας ως αιχμή το ζήτημα των
απορριμμάτων καπνιστών, το LIFE AMMOS στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών για το γενικότερο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, που πλήττει το φυσικό
περιβάλλον, τα οικοσυστήματα (χλωρίδα και πανίδα), την ανθρώπινη υγεία και το τουριστικό
προϊόν της χώρας. Η επιδιωκόμενη αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών του παράκτιου
μετώπου, αναμένεται να διατηρηθεί και μετά το πέρας του έργου και να εμπεδωθεί ως μια
υπεύθυνη περιβαλλοντικά στάση που θα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και, κυρίως,
διαχρονικά με πολυεπίπεδο όφελος για την τοπική κοινωνία κάθε περιοχής.
Προκειμένου να επιτευχθεί αντιπροσωπευτικότητα ως προς το δείγμα της υφιστάμενης
κατάστασης, αλλά και διασπορά των απότοκων της υλοποίησης του έργου, επελέγησαν 15
παραλίες που καλύπτουν σχεδόν όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και οι οποίες
αποτελούν το πεδίο δράσης του LIFE AMMOS. Πιο συγκεκριμένα οι περιοχές που θα
διεξαχθεί το έργο είναι: Φανάρι (Δήμος Κομοτηνής), Επανομή (Δήμος Θερμαϊκού), Αγ.
Ιωάννης/ Άη Γιάννης (Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου), Λούτσα/ Βράχος (Δήμος Πάργας),
Καλογριά (Δήμος Δυμαίων), Βοϊδοκοιλιά (Δήμος Πύλου- Νέστορος), Πλύτρα/ Παχιά Άμμος
(Δήμος Μονεμβάσιας), Βάι (Δήμος Σητείας), Γεωργιούπολη (Δήμος Αποκορώνου), Τσαμπίκα
(Δήμος Ρόδου), Καρφάς (Δήμος Χίου), Αγ. Ισίδωρος (Δήμος Λέσβου), Αγ. Ιωάννης/
Μοναστήρι (Δήμος Πάρου), Περίσσα (Δήμος Θήρας) και Σχινιάς (Δήμος Μαραθώνα).
Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας
ολοκληρωμένης εκστρατείας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των χρηστών της
παράκτιας ζώνης (λουομένων, επιχειρηματιών, δημοτικών αρχών κ.ά.) αναφορικά με τα
προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία των απορριμμάτων καπνιστών. Για τον σκοπό αυτό
έχει επιστρατευθεί μια ευρεία και συνδυασμένη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, αλλά και
παραδοσιακών μέσων ευαισθητοποίησης, όπως εγκατάσταση info kiosk στις παραλίες,
υλοποίηση εθελοντικών καθαρισμών και διαδραστικών παιχνιδιών, δημοσιεύσεις στον
ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, μετάδοση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, ανάπτυξη
σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογής σε έξυπνα κινητά, προώθηση εκστρατείας doit-yourself, διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου/ εκδηλώσεων, καθώς και σχεδιασμός ενός
Ολοκληρωμένου Εκπαιδευτικού Πακέτου, προκειμένου να επιτευχθεί η κομβικής σημασίας
για την υλοποίηση του LIFE AMMOS διασύνδεσή του με τους μικρούς πολίτες της χώρας.
Το LIFE AMMOS υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Blue Star Ferries.
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