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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με τίτλο «Σβήνοντας» τα αποτσίγαρα από το παράκτιο και
θαλάσσιο περιβάλλον, που διοργάνωσε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, στο
Αμφιθέατρο του ΥΠΑΠΕΝ, με αφορμή την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου LIFE AMMOS για την
πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες. Η Ημερίδα, που
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον δεκάδων πολιτών, είχε 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.
Πιο αναλυτικά, η εκδήλωση που χαιρετίστηκε από τον Πρόεδρο ΔΣ του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, κ.
Ευάγγελο Κουκιάσα, ξεκίνησε με εισαγωγικές τοποθετήσεις του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Πάνου Καρβούνη, και της εκπροσώπου του UNEP/MAP, κ.
Marina Marcovic, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία του
περιβάλλοντος και στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης των Θαλάσσιων Απορριμμάτων στη
Μεσόγειο, αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, ξεκίνησε η πρώτη θεματική ενότητα της Ημερίδας με βασικό άξονα τη θαλάσσια
ρύπανση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, στη διάρκεια της οποίας εισέφεραν τις απόψεις και
τα επιστημονικά τους ευρήματα ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής
Ωκεανογραφίας, κ. Γιώργος Παπαθεοδώρου, η Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστήμιο Πατρών, κ. Χρυσή Καραπαναγιώτη, ενώ παρουσιάστηκε και μαγνητοσκοπημένη
εισήγηση του Δρα. Thomas E. Novotny, Καθηγητή - Graduate School of Public Health, San Diego State
University, Associate Director For Border and Global Health, Co-Director - Joint Doctoral Program Global
Health, με τον εύγλωττο τίτλο Kick the Butts!
Η δεύτερη θεματική ενότητα της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένη στην υλοποίηση του έργου LIFE
AMMOS. Μετά την προκαταρκτική εισήγηση του κ. Γιώργου Πρωτόπαπα, Εθνικού Εκπροσώπου του
Προγράμματος LIFE, σχετικά με την πορεία των συγκεκριμένων προγραμμάτων στην Ευρώπη και την
Ελλάδα, η σκυτάλη πέρασε στους Δικαιούχους του έργου LIFE AMMOS, οι οποίοι αναφέρθηκαν
εκτενώς στις επιμέρους πτυχές της υλοποίησής του. Ειδικότερα το λόγο πήραν η κ. Ναταλία
Ρουμελιώτη, Συντονίστρια LIFE AMMOS, Υπεύθυνη Θεμάτων Παράκτιας Διαχείρισης - Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ο κ. Ιωάννης Σπανός, Χημικός Μηχανικός MSc. - TERRA NOVA Ε.Π.Ε., η κ. Λουκία
Καλαϊτζή, Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας - Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η κ. Στελλίνα Κουλουζάκη,
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η κ. Σοφία Τσιλιγιάννη, Γενική
Διευθύντρια - MARC Α.Ε. και η κ. Σταυρούλα Κορδέλλα, Περιβαλλοντολόγος-Ωκεανογράφος,
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Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις δράσεις, τα τεχνικά και
επικοινωνιακά εργαλεία του έργου, το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε στο πλαίσιό του, όπως επίσης τα κρίσιμα αποτελέσματα που ανεδείχθησαν μέσω της
ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, αλλά και τον ουσιαστικό αντίκτυπο που είχε το LIFE
AMMOS στον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών.
Η τρίτη και τελευταία ενότητα της εκδήλωσης περιελάμβανε Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Επιλογές
πολιτικής για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των απορριμμάτων καπνιστών» με
συντονιστή τον κο Φίλιππο Κυρκίτσο, Πρόεδρο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Στη συζήτηση
συμμετείχαν η κα Αναστασία Αρφανάκου (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.), ο κος
Φώτης Κοκοτός (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) και η κα Ναταλία Ρουμελιώτη
(Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS). Τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ζητήματα που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του
Στρογγυλού Τραπεζιού αποτέλεσαν τη βάση αλλά και το έναυσμα για μια εξαιρετικά γόνιμη συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό.
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Βρείτε το LIFE AMMOS σε

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
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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-It-Yourself, 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.
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