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‘Prevent Plastic in the Mediterranean Sea’
Στα πλαίσια της Εβδομάδας Ωκεανού στο Μονακό, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (CSTI)
προσκλήθηκε από το Ίδρυμα Prince Albert II του Μονακό και το πρόγραμμα BeMed να παρευρεθεί σε διήμερη
εκδήλωση στο Μονακό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Απριλίου 2018 και στόχευε να συγκεντρώσει
τους βραβευθέντες του 2016 και 2018 από το πρόγραμμα BeMed, για να μοιραστούν εμπειρίες και να παρουσιάσουν
τις πρωτοβουλίες τους.
Στις 14 Απριλίου, ο Πρόεδρος του CSTI, ως ένας από τους νικητές του 2016, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την
εξέλιξη και την πρόοδο της πρωτοβουλίας του ‘Prevent Plastic in the Mediterranean Sea’ και να μοιραστεί εμπειρίες
και γνώσεις μεταξύ των υπόλοιπων βραβευθέντων.
Το πρόγραμμα BeMed (Beyond Plastic Med) δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Prince Albert II του Μονακό, το Ίδρυμα
Surfrider Europe, το Ίδρυμα Tara Expeditions, το Ίδρυμα Mava και το IUCN, με στόχο να αντιμετωπιστεί η πρόκληση για
μια Μεσόγειο χωρίς πλαστικά απόβλητα.
Ο γενικός στόχος του προγράμματος BeMed είναι η υποστήριξη καινοτόμων και υπεύθυνων λύσεων για μια υγιή
Μεσόγειο, σε συνεργασία με το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΜΚΟ και επιστημονικούς φορείς.
Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ιταλία, η Αλβανία, ο Λίβανος, το Μοντενέγκρο και η Τυνησία είναι οι οκτώ νικητήριες
χώρες της Μεσογείου. Το CSTI ως ένας από τους νικητές του 2016 του προγράμματος BeMed, ανάπτυξε την
πρωτοβουλία ‘Prevent Plastic in the Mediterranean Sea’ για να υποστηρίξει το γενικό στόχο του BeMed, να
αντιμετωπιστεί η πρόκληση για μια Μεσόγειο χωρίς πλαστικά απόβλητα. Το επίκεντρο της πρωτοβουλίας είναι η
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων και η εφαρμογή
εναλλακτικών δράσεων για την αλλαγή της συμπεριφοράς της κοινωνίας και της τουριστικής βιομηχανίας όσον αφορά
τη μη βιώσιμη χρήση των πλαστικών.
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