Διαδικτυακό Σεμινάριο με Επαγγελματίες Τουρισμού,
Αναψυχής και Εστίασης
Πέμπτη 13 Μαΐου, 18.00 – 20.00

Πράξη ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070081. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιεχόμενο του προγράμματος
Κατά την πρώτη συνάντηση της 18ης Μαρτίου 2021, εξηγήσαμε τον
στόχο και το περιεχόμενο που είναι η δραστική μείωση της
θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά απορρίμματα και ιδιαίτερα
από πλαστικά μιας χρήσης στις παράκτιες τουριστικές περιοχές
του
Μυλοπόταμου
με
έμφαση
σε
δράσεις
σε
ξενοδοχεία/τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες, καφετέριες, beachbar, κλπ. ιδιαίτερα μετά την ψήφιση και επικείμενη εφαρμογή του
Νόμου 4376/2020, από την 1η Ιουλίου 2021.

Τι είναι τα θαλάσσια απορρίμματα
• Είναι στερεά αντικείμενα (ανθεκτικά, βιομηχανικά ή
επεξεργασμένα) που έχουν πεταχτεί σκόπιμα από
αμέλεια ή άγνοια, ή έχουν χαθεί, ή μεταφερθεί από
ανέμους και ποτάμια στη θάλασσα ή/και στις ακτές.
• Πρόκειται κυρίως για πλαστικά αλλά και μεταλλικά,
γυάλινα, ξύλινα κι άλλα αντικείμενα.
• Προκύπτουν από ανθρωπογενείς δραστηριότητες
τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Στόχος του προγράμματος
Το πρόγραμμα στοχεύει να ενημερώσει και να
παρακινήσει σε δράση για τη μείωση και την καλύτερη
διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων και ειδικά
των πλαστικών μιας χρήσης, μέσω της κινητοποίησης
στελεχών τουρισμού και αναψυχής, αλλά και της
εκπαιδευτικής κοινότητας και του ευρύτερου
πληθυσμού
των
παράκτιων
περιοχών
του
Μυλοποτάμου.

Περιοχή Παρέμβασης Τοπικού
Προγράμματος Αλιεία Δήμου Μυλοποτάμου
Δημοτ. Ενότητα Γεροποτάμου
Τοπική Κοινότητα Αγγελιανών
Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου
Τοπική Κοινότητα Πανόρμου
Τοπική Κοινότητα Ρουμελής
Τοπική Κοινότητα Σισών
Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής

Δημοτ. Ενότητα Κουλούκωνα
Τοπική Κοινότητα Γαράζου
Τοπική Κοινότητα Αγιάς
Τοπική Κοινότητα Αλοϊδων
Τοπική Κοινότητα Χώνου

Χαρακτήρας Παρέμβασης
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά, για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, και η διάρκεια του καλύπτει την περίοδο Νοεμβρίου
2020 με Ιανουάριο 2022.
Εξασφαλίζει σε επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφεληθούν
από την τεχνογνωσία και δωρεάν παροχή συμβουλών για
καταγραφή, ιεράρχηση των αναγκών και κατά βούληση ανάληψη
συγκεκριμένων δράσεων από την κάθε επιχείρηση, ώστε να
προχωρήσει με τρόπο απλό και μεθοδικό στην εφαρμογή του
Νόμου και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις που
θα συμμετάσχουν ενεργά:
 Να επιταχύνουν τις απαιτούμενες αλλαγές με μηδενικό κόστος
τεχνικής βοήθειας.
 Να μάθουν και εφαρμόσουν την πιο σύγχρονη προσέγγιση στο
θέμα αυτό, με βάση την διεθνή εμπειρία.
 Να εμπνευστούν και χρησιμοποιήσουν καλές πρακτικές και
παραδείγματα από άλλες χώρες.
 Να λάβουν δωρεάν βοηθητικό υλικό και αφίσα για
ευαισθητοποίηση των πελατών τους στο θέμα.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις που
θα συμμετάσχουν ενεργά:
Να προγραμματίσουν τις παρεμβάσεις τους και σε πρώτη φάση
να εξασφαλίσουν (δωρεάν) ένα Σύμφωνο Συνεργασίας, με την
ομάδα του προγράμματος και το Μεσογειακό Γραφείο
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την
Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE). Στη συνέχεια, με βάση τις
επιλεγμένες, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, δράσεις τους για
μείωση των πλαστικών, θα μπορέσουν να λάβουν ανέξοδα
σχετική Βεβαίωση που θα μπορούν να αναρτήσουν στην
επιχείρηση τους και να χρησιμοποιήσουν για την αναβάθμιση
του προφίλ τους.

Το πρόγραμμα σε αριθμούς
1 εκπαιδευτικό υλικό
1 επιμόρφωση εκπαιδευτικών
1 διήμερο ευαισθητοποίησης
για μαθητές & εκπαιδευτικούς

2 εργαστήρια για στελέχη
επιχειρήσεων τουρισμού & αναψυχής
1 πιλοτική δράση «Υπεύθυνων
Παράκτιων Καταστημάτων»
1 δίγλωσση Αφίσα για τον “Υπεύθυνο
Τουρίστα” / “Υπεύθυνο Κατάστημα”

2 έργα τέχνης από θαλάσσια απορρίμματα
1 εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων

Χρονοδιάγραμμα

11/2020
Έναρξη

05/2021
- Α Εργαστήριο Επαγγελματιών τουρισμού
- Αφίσα Υπεύθυνου Τουρίστα
- 2 έργα τέχνης

10/2021
12/2021
- Β Εργαστήριο
Τελική
Εκδήλωση
Επαγγελματιών τουρισμού

Πιλοτική δράση «Υπεύθυνων
Παράκτιων Καταστημάτων»

03/2021
Εκπαιδευτικό
Υλικό στο
διαδίκτυο

10/2021
- Σεμινάριο Εκπαιδευτικών
- Καθαρισμός Ακτής

Επικοινωνία
• https://medies.net/skoupidia-ston-afro-mylopotamos/
• Ηρώ Αλάμπεη MIO-ECSDE / MEdIES (alampei@mioecsde.org, info@medies.net)
• Δημήτρης Μαυρογιάννης, Άννα Μαυρογιάνη, MADE
Consultants (info@madeconsultants.gr)

Πράξη ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070081. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

