MELTEMI: Οι δράσεις

Εισαγωγή
Τα θαλάσσια απορρίμματα (Θ.Α.) είναι ένα πολύπλοκο και
διασυνοριακό πρόβλημα με αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία.
Το νησί της Χίου, δεν έχει μείνει ανεπηρέαστο.

Με στόχο τη διαδραστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και
των φορέων, το πρόγραμμα σε όλη του την διάρκεια (9/2017 –
9/2020) προήγαγε σειρά δράσεων που στοχεύουν στην
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση και τελικά στην
υιοθέτηση μέτρων ενάντια στα Θαλάσσια Απορρίμματα.
www.meltemi-balkanmed.eu

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συστηματικής παρακολούθησης
ακτών στη Χίο, στο πλαίσιο του προγράμματος, τα κύρια Θ.Α. είναι
τα πλαστικά κομμάτια, τα αποτσίγαρα, τα καλαμάκια, τα πλαστικά
μπουκάλια και τα καπάκια τους, οι μπατονέτες, αλλά και
απορρίμματα που σχετίζονται με την αλιεία.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 32%
ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ

27%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ & ΠΩΜΑΤΑ 14%
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 14%
ΑΛΛΑ

(καλαμάκια, πλαστικές συσκευασίες & μπατονέτες)

13%

Η διαμόρφωση της Πρότασης Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης ενάντια στα Θαλάσσια Απορρίμματα
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των
θαλασσίων απορριμμάτων, το «ΜΕLΤΕΜΙ» κατέληξε σε μία
Πρόταση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης βασισμένο στις δράσεις του
προγράμματος στη Χίο ως υπόδειγμα, με δυνατότητα εφαρμογής
του και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η πρόταση
διαμορφώθηκε με την ενεργή συμμετοχή (ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση) των εμπλεκόμενων φορέων
του νησιού της Χίου (επιχειρήσεις, τοπικές αρχές, ακαδημαϊκή
κοινότητα, επαγγελματικοί και άλλοι σύλλογοι) μέσω
συναντήσεων και σχετικών ερωτηματολογίων. Ξεκινώντας με μία
τριήμερη συνάντηση εργασίας, οι τοπικοί φορείς ενημερώθηκαν
για το πρόβλημα των θαλασσίων απορριμμάτων καθώς και για
πιθανές λύσεις και βέλτιστες πρακτικές. Η συνάντηση
ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό των πιο δόκιμων μέτρων και
δράσεων για υλοποίησή τους στη Χίο, βασισμένων στις
ιδιαιτερότητες και δυνατότητες της περιοχής. Ακολούθησαν δύο
εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία, επιλεγμένοι φορείς συζήτησαν
περαιτέρω την πρακτική εφαρμογή των επιλεγμένων μέτρων
προσαρμόζοντάς τα στην περιοχή και τις ανάγκες τους. Ένα τρίτο
σεμινάριο με την συμμετοχή φορέων και αρχών από άλλες
περιοχές της Ελλάδας έδωσε τη δυνατότητα προσαρμογής τους
για πιθανή εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο.
∆έιτε
την πλήρη Πρόταση Εθνικού Σχεδίου ∆ράση στην ιστοσελίδα
.
μας: meltemi-balkanmed.eu/stakeholders/ -> tab Greece/
->MELTEMI National Action Plan Proposal - Greece

Meltemi@school & Εκτίμηση θαλασσίων
απορριμμάτων
∆ύο Γυμνάσια (Βροντάδου και Καρδαμύλων –
230 μαθητές) συμμετείχαν ενεργά στο
πρόγραμμα, καταγράφωντας εποχιακά τα
θαλάσσια απορρίμματα σε παραλίες του νησιού
(Λιθί
και
Κόμη),
παρακολουθώντας
εκπαιδευτικά προγράμματα και καταθέτοντας «προτάσεις» για
την αντιμετώπιση του προβλήματος. ∆ύο επιπλέον αξιολογήσεις
πραγματοποιήθηκαν από την επιστημονική ομάδα MELTEMI
ολοκληρώνοντας τη μελέτη των Θ.Α. στη Χίο με κλασσικές αλλά
και καινοτόμες μεθόδους καταγραφής.

Λίγα λόγια για
το MELTEMI

Blue Café
Μέσω μιας σειράς τεσσάρων Blue Cafés, η
κοινωνία των πολιτών της Χίου αντάλλαξε
απόψεις για τη διαχείριση των Θ.Α. στο νησί
τους και συζήτησε τους τρόπους συμμετοχής
της στην άμβλυνση του προβλήματος.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Μία
Συνάντηση
Εργασίας
και
τρία
Εκπαιδευτικά
Σεμινάρια
βοήθησαν
στοχευμένους
φορείς
και
αρχές
(35
συμμετέχοντες)
να
επιλέξουν
τα
καταλληλότερα εργαλεία και μέτρα και να
εκπαιδευτούν στην εφαρμογή τους.

Εκθεσιακό Κέντρο
Το εκθεσιακό κέντρο του προγράμματος
λειτουργεί στη Χίο (Ίδρυμα Μαρία Τσάκος),
προσφέροντας πληροφόρηση στο κοινό,
σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματά
του.
Παρουσιάσεις,
συναντήσεις
και
εκπαιδευτικές δράσεις προωθούν το μήνυμα του «ΜΕLΤΕΜΙ» στην
τοπική κοινωνία συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του
προβλήματος.

Το πρόγραμμα MELTEMI, (πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg
Balkan-Mediterranean 2014-2020, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου,
Βουλγαρίας και Αλβανίας), έχει ως κύριο στόχο του την ενίσχυση της
διαχειριστικής ικανότητας των Αρχών και της Κοινωνίας στη μείωση
των θαλασσίων απορριμμάτων (Θ.Α.).
Το «ΜΕLΤΕΜΙ» προάγει την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας σε μια
σειρά δράσεων με σκοπό την ενημέρωση, την κατάρτιση και τη
δικτύωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, εθνικό και
διακρατικό επίπεδο.
Η ολoκλήρωση του προγράμματος θα οδηγήσει στη διαμόρφωση
βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων για τη μείωση των θαλασσίων
απορριμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε περιοχής, με τη
δημιουργία εθνικών και διακρατικών σχεδίων δράσης για την
αντιμετώπισή τους, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Συντονιστής Έργου: Νίκος Στρεφτάρης, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
nstrefta@hcmr.gr
+302291076381
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Στόχος της Πρότασης για το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης του προγράμματος «ΜΕΛΤΕΜΙ» είναι η υιοθέτηση μιας σειράς κοινών μέτρων
με σκοπό τη μείωση των θαλασσίων απορριμμάτων στην Ελλάδα που μπορούν να υλοποιηθούν με τη συνεργασία όλων των
ενδιαφερόμενων φορέων. Είναι το αποτέλεσμα της επιτυχούς συμμετοχής των τοπικών φορέων της Χίου (επιχειρήσεις, τοπικές
αρχές, ακαδημαϊκή κοινότητα), μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος, στον εντοπισμό των πιο κατάλληλων και
αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τοπικό επίπεδο.

Εθελοντική
απαγόρευση
πλαστικής σακούλας
Β ΡΑ Χ Υ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Α

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εκστρατείες
ευαισθητοποίησης

Αποτσίγαρα –
Εθελοντική Συμφωνία

Β ΡΑ Χ Υ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Α

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΡΑΣΗ

Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας (μαθητές,
πολίτες, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές) κρίνεται ως το πρώτο απαραίτητο
μέτρο για τη μείωση των θαλασσίων απορριμμάτων. Ξεκινώντας με τη
διοργάνωση

περιβαλλοντικών

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων

σε

μαθητές, επιδιώκεται η παροχή κινήτρων και ερεθισμάτων στη νέα γενιά
με στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και τη δημιουργία
μελλοντικών ενεργών πολιτών. Οι δράσεις συνεχίζονται με διευρυμένες
συναντήσεις ενημέρωσης αλλά και μέσω πρακτικών και βιωματικών
εργαστηρίων όλων των πολιτών και επαγγελματιών της τοπικής
κοινωνίας.
Κάθε δράση απαιτεί διαφορετική προσέγγιση υλοποίησης και πρέπει να
προοσαρμόζεται στις ανάγκες και δυνατότητες των ομάδων που θα τις

Τα αποτσίγαρα απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον (το φίλτρο τους
αποτελείται από πλαστικές ίνες οι οποίες αποδομούνται και εν συνεχεία
καταλήγουν στο περιβάλλον ως μικροπλαστικά). Ιδιαίτερα στη Χίο,
καταγράφηκαν σε υψηλά ποσοστά κυρίως κατά την τουριστική περίοδο.
Η πρόταση που υιοθετήθηκε είναι να προωθηθούν εθελοντικές συμφωνίες
μεταξύ των τοπικών φορέων για την επιβράβευση παραθαλάσσιων
επιχειρήσεων του νησιού που εφαρμόζουν καλές πρακτικές με σκοπό τη
μείωση των αποτσίγαρων (πχ σήμανση που αποτρέπει τους λουόμενους να
καπνίσουν στην παραλία, τοποθέτηση - παροχή σταχτοδοχείων τα οποία
καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα) με στόχο τη συνεχή
ευαισθητοποίηση. Η ανακύκλωσή τους θα μπορούσε να αποτελέσει ένα
εργαλείο για τη μείωσή τους.

υλοποιήσουν. Καλό παράδειγμα αποτελεί η δράση “Υιοθετήστε μια
Παραλία- Adopt a beach”.

Μείωση των πλαστικών
προϊόντων μιας χρήσης
(ΠΠΜΧ) σε επιχειρήσεις
εστίασης, ξενοδοχεία,
καφετέριες και δημόσιες
υπηρεσίες

Καθαρισμός ακτών:
ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας &
παρακολούθηση
των Θ.Α

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Β ΡΑ Χ Υ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Α

Στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος έρχεται
να συμβάλλει και ο εθελοντικός καθαρισμός των ακτών. Παράλληλα με
τον καθαρισμό, ενισχύεται και η ευαισθητοποίηση των πολιτών,
συλλόγων, τουριστών και επιχειρήσεων, αλλά και η καταγραφή και
συλλογή δεδομένων θαλασσίων απορριμμάτων που θα βοηθήσουν στη
λήψη στοχευμένων μέτρων μείωσής τους. Στην καταγραφή μπορούν να
βοηθήσουν και ψηφιακές εφαρμογές (Marine Litter Watch - EEA).
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΡΑΣΗ

Οι τοπικοί φορείς του νησιού της Χίου πρότειναν την πλήρη
απαγόρευση χρήσης της πλαστικής σακούλας από καταναλωτές, στο
πλαίσιο μιας εθελοντικής συμφωνίας, ακολουθώντας το παράδειγμα
άλλων νησιών (Σποράδες, Σύρος, κλπ). Προτείνεται η χρήση τσάντας
πολλαπλών χρήσεων αλλά και η σχετική και συνεχής περιβαλλοντική
ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, με κατάλληλο πληροφοριακό υλικό.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η χρήση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης-ΠΠΜΧ, αποτελεί σοβαρό
πρόβλημα για το περιβάλλον (θαλάσσιο και μη). Συστήνεται η ανάπτυξη
δράσεων για τη σταδιακή μείωσή τους σε δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία,
καφετέριες και αλλού, αντικαθιστώντας τα με αντίστοιχα πολλαπλών
χρήσεων. Αντί τα ΠΠΜΧ (πλαστικά μπουκάλια, καλαμάκια, ποτήρια και
πλαστικά δοχεία φαγητού μίας χρήσης, αναδευτήρες ποτών, μπατονέτες,
προϊόντα προσωπικής υγιεινής μιας χρήσης κλπ), πρέπει να βρεθούν
έξυπνες εναλλακτικές λύσεις. Η ειδική σηματοδότηση–πιστοποίηση των
επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές αποτελεί κατάλληλο
κίνητρο για την υιοθέτηση της δράσης.

Αλιεία και θαλάσσια
απορρίμματα
(Passive Fishing
for Litter)
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΡΑΣΗ

Η ευαισθητοποίηση των αλιέων σχετικά με το πρόβλημα των θαλασσίων
απορριμμάτων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση του
προβλήματος. Οι αλιείς θα μπορούσαν μέσω δράσεων επιβράβευσης (πχ
αναμνηστικό βραβείο-έπαινος) να παρακινηθούν ώστε να συλλέγουν και
να μεταφέρουν στη ξηρά τα απορρίμματα που αλιεύονται στα δίχτυα
τους κατά τη διάρκεια των συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων τους
(Passive Fishing for Litter) για τη σωστή αποκομιδή τους. Παράλληλα
επιτυγχάνεται και η συλλογή σημαντικών δεδομένων για τα θαλάσσια
απορρίμματα.

Κατάρτιση στους
τομείς
ιχθυοκαλλιεργειών
& ναυτιλίας
Β ΡΑ Χ Υ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Α

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ∆ΡΑΣΗ

Η παραγωγή απορριμμάτων από ιχθυοκαλλιέργειες, είναι σημαντικό
πρόβλημα και το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν το καλύπτει επαρκώς. Μέσα
από σειρά ενημερωτικών σεμιναρίων το προσωπικό πρέπει να
καταρτίζεται διαρκώς ώστε να τα διαχείριζεται σύμφωνα με
περιβαλλοντικά προτύπα (ΕΝ ISO 14001: 2015 συστηματοποιημένη
συλλογή και ανακύκλωση των παραγόμενων απορριμμάτων). Στην
ναυτιλία, θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η εφαρμογή του νομικού
πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων, κυρίως μέσω της
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού που εργάζεται στα
πλοία και στους λιμένες.

