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Δελτίο Τύπου 

Έναρξη της πρωτοβουλίας ‘Prevent Plastic in the Mediterranean Sea’ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των πόρων, καθώς 
και της ποιότητας των αποβλήτων και της ανθρώπινης υγείας από τα πλαστικά απόβλητα, το Ίδρυμα Prince Albert II του 
Μονακό, το Ίδρυμα Surfrider Europe, το Ίδρυμα Tara Expeditions, το Ίδρυμα Mava και το IUCN συνεργάστηκαν ενώνοντας 
τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του «Beyond Plastic Med» (BeMed) προκειμένου να κινητοποιήσουν και να 
ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία μέσω συγκεκριμένων δράσεων.  

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο τοπικών φορέων στη Μεσόγειο (ΜΚΟ, ομάδες, ιδιωτικοί φορείς), οι οποίοι 
θα δεσμευτούν για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, ώστε να αναπτυχθούν υποδειγματικά έργα. 

Έτσι, τον Ιανουάριο του 2016, το BeMed ξεκίνησε μια πρόσκληση για μικρο-πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουν όλες 
οι χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, προκειμένου να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη σε τοπικά έργα με στόχο τη 
μείωση της ρύπανσης στις ακτές και στη θάλασσα από τα πλαστικά απόβλητα. 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) είναι ένας από τους έντεκα νικητές του προγράμματος BeMed στη 
Μεσόγειο. Η πρωτοβουλία ’Prevent Plastic in the Mediterranean Sea’ αναπτύχθηκε από το CSTI για να υποστηρίξει το 
γενικό στόχο του BeMed να αντιμετωπιστεί η πρόκληση ‘Prevent Plastic in the Mediterranean Sea’. Το επίκεντρο της 
πρωτοβουλίας είναι η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων και την 
εφαρμογή εναλλακτικών δράσεων για την αλλαγή της συμπεριφοράς της κοινωνίας και της τουριστικής βιομηχανίας 
όσον αφορά τη μη βιώσιμη χρήση των πλαστικών. 

Στόχος του έργου είναι η ενημέρωση των τοπικών αρχών και φορέων που ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία 
σχετικά με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την προστασία των παραλιών από τα πλαστικά 
απόβλητα, τη διοργάνωση εργαστηρίων ενημέρωσης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας για βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης 
πλαστικών αποβλήτων, καθώς και να ενημερώσουν και να ενθαρρύνουν τους τουρίστες να μειώσουν τη χρήση 
πλαστικών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη Κύπρο. 

Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η πρωτοβουλία είναι τα ακόλουθα: 

• Η ευαισθητοποίηση του κοινού και θεσμικών οργάνων σχετικά με τις πηγές και τις συνέπειες της ρύπανσης από 
τα πλαστικά απόβλητα 

• Η αειφόρα διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία 

• Η ευαισθητοποίηση και η εμπλοκή των χρηστών της θάλασσας για τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών στις 
δραστηριότητες τους 

Η προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της πρωτοβουλίας είναι ο Σεπτέμβριος του 2017 και η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης είναι ο Νοέμβριος του 2018 (15 μήνες). Η πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί στις ακτές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας – Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου, Αγίας Νάπας και Πρωταρά. 
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Το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017 ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού θα οργανώσει στην Πάφο εκδήλωση, για 
την έναρξη του προγράμματος, η οποία θα περιλαμβάνει καθαρισμό παραλίας και ορισμένες δραστηριότητες για την 
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με τη σημασία της πρόληψης της ρύπανσης της Μεσόγειου από τα πλαστικά 
απόβλητα. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας: 

info@csti-cyprus.org ή στο 99800189 
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