
 

 

Αθήνα,  20 Noεμβρίου 2019 

 

Δελτίο Τύπου  

Έργο Plastic Busters MPAs: Ενημερωτική Ημερίδα στις 6 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Διαφύλαξη της Βιοποικιλότητας 
από τα πλαστικά στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου», που διοργάνωσε το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον 
Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στα πλαίσια του Έργου Plastic Busters MPAs.  

Βασικοί στόχοι της συνάντησης ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ζήτημα των 
θαλάσσιων απορριμμάτων, η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος, η δικτύωση 
των ομάδων που εργάζονται για τα θαλάσσια απορρίμματα με τοπικές αρχές, ιδιωτικές εταιρείες, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες καθώς και η παρουσίαση «καλών 
πρακτικών» ως προς την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων σε τοπικό, εθνικό και μεσογειακό 
επίπεδο. 

Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 80 άτομα. Την πλειοψηφία των παρευρισκόμενων αποτέλεσαν 
μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, διεθνείς, εθνικοί και περιφερειακοί φορείς καθώς και 
μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές, 
εκπρόσωποι του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), του Μεσογειακού Γραφείου 
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), της Γενικής 
Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), του 
Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβαλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), του 
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως επίσης 
και η συντονίστρια του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο της Σιένα.  

Οι ομιλητές  εστίασαν στις δράσεις του Plastic Busters MPAs, οι οποίες αφορούν ολόκληρο τον κύκλο 
διαχείρισης των θαλάσσιων απορριμμάτων, από την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του 
προβλήματος έως την πρόληψη και την αντιμετώπισή του. Αναφέρθηκαν στοιχεία και αποτελέσματα 
παλαιότερων ερευνών, όπως επίσης λύσεις και πρωτοβουλίες φορέων και νομοθετικές ρυθμίσεις με 
σκοπό την διαχείρηση του προβλήματος. Η συμμετοχή του κοινού ήταν ενεργή, με εύστοχες ερωτήσεις 
σχετικά με το έργο Plastic Busters MPAs και την επιλογή των προστατευόμενων περιοχών, τον καθορισμό 
ανώτατων ορίων κατάποσης πλαστικών από τους θαλάσσιους οργανισμούς και τα πιθανά μέτρα 
αποκατάστασης του προβλήματος. 

Στη συζήτηση έγινε αναφορά στην Μεσόγειο, ως μια από τις πιο επιβαρυμένες με απορρίμματα θάλασσες 
παγκοσμίως. Αναφέρθηκαν οι απειλές που προκύπτουν από τα θαλάσσια απορρίμματα στη 
βιοποικιλότητα μέσω της παγίδευσης ή της κατάποσης, ο κίνδυνος μεταφοράς τοξικών ουσιών από τα 
πλαστικά στους θαλάσσιους οργανισμούς και οι πιθανές επιπτώσεις στη κατάσταση της υγείας τους. 
Τελος, δεν παραλήφθηκε να τονιστεί η όλο και αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία που αφορά στα 
ζητήματα αυτά.  

Στη συζήτηση τονίστηκε ο ρόλος του έργου Plastic Busters MPAs ως μια ολοκληρωμένη, πολύπτυχη και 
συντονισμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων στις πελαγικές και 
παράκτιες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου με απώτερο στόχο τα υγιή θαλάσσια 
οικοσυστήματα.  

Το Plastic Busters MPAs υλοποιεί τη διεπιστημονική στρατηγική και το κοινό πλαίσιο δράσης που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Plastic Busters υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου της Σιένα 
και του Μεσογειακού Δικτύου για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Μεσογείου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 
15 εταίρους και 17 διασυνδεδεμένους εταίρους από τις ακόλουθες οκτώ χώρες της Μεσογείου: Αλβανία, 
Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο και Σλοβενία. 

 


