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Με αφορμή την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου LIFE AMMOS “Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης
για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες”, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει
Ημερίδα με τίτλο:
«Σβήνοντας» τα αποτσίγαρα από το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον
την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 και ώρα 9 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119), με στόχο την παρουσίαση, αποτίμηση και
αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου και παράλληλα την ανάδειξη του παγκόσμιου προβλήματος της
θαλάσσιας ρύπανσης, με επίκεντρο τα απορρίμματα καπνιστών.
Το LIFE AMMOS, που ξεκίνησε το 2013, «ταξίδεψε» σε 15 παραλίες, με ευρεία διασπορά σε ολόκληρη τη
χώρα, πραγματοποιώντας ολοκληρωμένες δράσεις ενημέρωσης για τους σημαντικούς κινδύνους που
συνεπάγεται η παρουσία απορριμμάτων καπνιστών στο θαλάσσιο περιβάλλον, αποσκοπώντας τελικά στην
αλλαγή συμπεριφοράς των πολιτών και την απομάκρυνση από παγιωμένες πρακτικές ετών. Η πορεία του
έργου και τα επιμέρους εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων του θα
παρουσιαστούν διεξοδικά στη διάρκεια της Ημερίδας, ενώ παράλληλα θα ανακοινωθούν για πρώτη φορά τα
ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματά του, σε συνδυασμό με την προστιθέμενη αξία τους στην προσπάθεια
αντιμετώπισης του προβλήματος των απορριμμάτων καπνιστών.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ειδικοί επιστήμονες σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης, παρουσιάζοντας τις
κυριότερες προκλήσεις που εμφανίζονται στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί σε ειδικότερες εκφάνσεις του προβλήματος, όπως είναι η ύπαρξη πλαστικού και μικροπλαστικού στο
θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και το σημείο αιχμής του έργου LIFE AMMOS, τα απορρίμματα καπνιστών.
Τα απορρίμματα καπνιστών θα αποτελέσουν το βασικό θεματικό άξονα και του στρογγυλού τραπεζιού, που
θα ολοκληρώσει την Ημερίδα, στη διάρκεια του οποίου, μέσα από παρεμβάσεις εκπροσώπων της
πολιτειακής εξουσίας και επιχειρηματικών φορέων, θα αναζητηθούν οι προοπτικές και οι βέλτιστες πολιτικές
ελαχιστοποίησής τους.
Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι (δημοσιογράφοι και πολίτες) παρακαλούνται
να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση http://goo.gl/forms/LhBRTpKTNK.
(για λόγους ασφαλείας καταρτίζεται ονομαστικός κατάλογος συμμετεχόντων).
Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα.
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Περισσότερα για το LIFE AMMOS: www.life-ammos.gr

Το έργο LIFE AMMOS (LIFE12 INF/GR/000985) υλοποιείται από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, την ΤERRA NOVA Ε.Π.Ε., το Πανεπιστήμιο Πατρών και τη MARC Α.Ε. με τη
συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου και της Blue Star Ferries.

Σημείωση προς τους 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.
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 σε 15 επιλεγμένες 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 Do-ItYourself, 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 από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, την ΤERRA NOVA Ε.Π.Ε., το Πανεπιστήμιο
Πατρών και τη MARC Α.Ε. με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου και της Blue Star Ferries.
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