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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με ηεράζηια επιηστία ολοκληρώθηκε η ηελική ημερίδα ηοσ έργοσ LIFE
DEBAG.
Τν ηξηεηέο επξσπατθό έξγν LIFEDEBAG (LIFE14GIE/GR/001127) «Οινθιεξσκέλε
Δθζηξαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε Μείσζε ηεο Πιαζηηθήο
Σαθνύιαο ζην Θαιάζζην Πεξηβάιινλ», έιαβε ηέινο κε κηα εληππσζηαθή εκεξίδα ζην
Μέγαξν Μειά ζηελ Αζήλα ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθύθισζεο, ηελ TERRANOVA ΔΠΔ, ην Γίθηπν
ΜΔΣΟΓΔΙΟΣ SOS θαη ην Ιλζηηηνύην Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξώπηλνπ
Γπλακηθνύ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ δηνξγάλσζαλ ηελ ηειηθή εκεξίδα ηνπ έξγνπ
πξνζθαιώληαο επηθαλείο νκηιεηέο, όπσο ηνλ Dr. Francois Galgani από ην Γαιιηθό
Ιλζηηηνύην Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (IFREMER), ν νπνίνο είλαη επηθεθαιήο ηνπ ηερληθνύ
group γηα ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα ζηελ Δπξώπε (MSFD technical group for marine
litter) θαη επηθεθαιήο ηνπ UN ENV/ UNESCO/ IMO group of experts (GESAMP) γηα ηα
πιαζηηθά ζην πεξηβάιινλ. Ο ίδηνο ηόληζε όηη «Φξεηάζηεθαλ δεθαεηίεο κέρξη λα αλεβεί
ην δήηεκα ζηελ πνιηηηθή αηδέληα. Όηαλ πξηλ από 30 ρξόληα κάδεπα ζθνππίδηα από ηηο
παξαιίεο ηεο Κνξζηθήο γηα λα αλαιύζσ, κε ζεσξνύζαλ γξαθηθό. Τν δήηεκα άξρηζε
ζηγά ζηγά λα θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ θαη ηειηθά “κπήθε ζην ηξαπέδη”
από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ηε ζέζπηζε ζηξαηεγηθήο γηα ηα πιαζηηθά θαη ηε
ζαιάζζηα ξύπαλζε. Σήκεξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα όπσο ην LIFE DEBAG ζηελ
Διιάδα εθηπιίζζνληαη ζε όιε ηελ Δπξώπε, θέξλνληαο ζην θσο πνιύηηκα λέα
ζηνηρεία».
Αθόκε, ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ, Ιλζηηηνύησλ θαη
Οξγαληζκώλ κηιώληαο γηα ηε δξάζε ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πιαζηηθήο
ξύπαλζεο, θαζώο θαη ζεκαληηθνί επηζηήκνλεο πνπ εξεπλνύλ ηελ πιαζηηθή ξύπαλζε
θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο νη νπνίνη παξνπζίαζαλ ηηο θπξηόηεξεο πξνθιήζεηο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηε ρώξα καο αιιά θαη παγθνζκίσο.
Μία από ηηο θαιύηεξεο ζηηγκέο ηεο εκεξίδαο ήηαλ ε ππνγξαθή ηεο Δζεινληηθήο
Σπκθσλίαο ηνπ LIFE DEBAG γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ 5
αιπζίδσλ super market, παξνπζία ηνπ θ. Βαζίιε Ληόγθα, Σύκβνπινπ ηνπ
Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο.
Οη δηνξγαλσηέο ηεο εκεξίδαο είραλ ηε ραξά λα θηινμελήζνπλ πάλσ από 180
ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ εκεξίδα θαη
ελεκεξώζεθαλ γηα ην πξόβιεκα ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο από πιαζηηθά αιιά θαη γηα
ηηο δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ LIFE DEBAG πνπ πινπνηείηαη ηα
ηειεπηαία 3 ρξόληα ζηε Σύξν.
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Λίγα Λόγια για ηο έργο LIFEDEBAG
Τν Έξγν LIFE DEBAG Ολοκληρωμένη εκζηραηεία ενημέρωζης και
εσαιζθηηοποίηζης για ηη μείωζη ηης πλαζηικής ζακούλας ζηο θαλάζζιο
περιβάλλον (LIFE14 GIE/GR/001127) πνπ πινπνηείηαη κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ
ρξεκαηνδνηηθνύ κέζνπ LIFE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο
πιαζηηθήο ζαθνύιαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πινπνηήζεθε κηα νινθιεξσκέλε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο
ζην λεζί ηεο Σύξνπ αιιά θαη ζε εζληθό επίπεδν, κε άμνλα ην ηεξάζηην νηθνινγηθό
απνηύπσκα ησλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, θαηλόκελν γηα ην
νπνίν, παξά ηηο αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε
γλώζε ησλ πνιηηώλ εμαθνινπζεί λα είλαη ηδηαίηεξα ειιεηκκαηηθή.
Έσο ηώξα ην έξγν έρεη επηηύρεη ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηόρνπο ηνπ θαη έρεη ζπκβάιεη
ζηε βειηίσζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ.

Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, κέρξη ζήκεξα, πεξηιακβάλνπλ:
• 3 «εβδνκάδεο ρσξίο πιαζηηθέο ζαθνύιεο» ζηε Σύξν.
•7 ζπλαληήζεηο εκπιεθνκέλσλ εηαίξσλ κε εθαηνληάδεο ζπκκεηέρνληεο
• 6909 καζεηέο από 56 ζρνιεία ζε έμη πεξηνρέο (Σύξνο, Πάξνο, Νάμνο, Μύθνλνο,
Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε) παξαθνινύζεζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο παξνπζηάζεηο
• Δλεκεξώζεθαλ 175 μελνδνρεία θαη ελνηθηαδόκελα δσκάηηα ζηε Σύξν θαη 4.082
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ζε 8 γιώζζεο ηνπνζεηήζεθαλ.
• Υπνγξάθεθαλ 220 εζεινληηθέο ζπκθσλίεο από ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπηθώλ
θαηαζηεκάησλ
• 11.800 επαλαρξεζηκνπνηνύκελεο πθαζκάηηλεο ζαθνύιεο έρνπλ δηαλεκεζεί ζηνπο
θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ λεζηνύ
• 4.820 ζεάζεηο ηνπ ηειενπηηθνύ ζπνη ηνπ έξγνπ ζην YouTube
• πεξηζζόηεξεο από 560.000 ζεάζεηο θαη 6.650 θνηλνπνηήζεηο ηνπ ηειενπηηθνύ ζπνη
κέζσ ησλ θαλαιηώλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
• 32.187 άηνκα επηζθέθζεθαλ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
• 2.967 ζεάζεηο ησλ 7 βίληεν πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ έξγνπ
Τν πξόγξακκα εληαηηθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Σύξνπ
έδεημε:
• 65% κείσζε ησλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ ζηηο παξαιίεο ηεο Σύξνπ
• 33% κείσζε ηεο ζπκβνιήο ησλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ ζην θνξηίν απνξξηκκάησλ
ζηνλ ππζκέλα ηνπ θόιπνπ ηεο Δξκνύπνιεο
Πην ζπγθεθξηκέλα:
• 60.000 απνξξίκκαηα ζπιιέρζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηηο παξαιίεο
• 3.100 απνξξίκκαηα εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ από ηε βηληενζθόπεζε ηνπ
ππζκέλα
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• 1.100 απνξξίκκαηα αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο εηθόλεο πνπ ζπλέιεμαλ ηα drones ζηηο
αθηέο
Τν LIFE DEBAG θαηόξζσζε λα επεξεάζεη ηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ηηο πιαζηηθέο
ζαθνύιεο κηαο ρξήζεο (ΚΥA 180036/952/10.8.2017)θαη κέζσ ηεο δηάδνζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ θαη ηεο δηθηύσζεο ηνπ, δίλεη έλα θαιό παξάδεηγκα, ειθπζηηθό γηα
επαλάιεςε, κε βάζε ηα εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ.

