Διαδικτυακό Σεμινάριο με Επαγγελματίες Τουρισμού, Αναψυχής και Εστίασης
Δελτίο Τύπου

Η ρύπανση από πλαστικά αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα παγκοσμίως, και στη χώρα μας.
Χιλιάδες τόνοι το χρόνο καταλήγουν στη θάλασσα με το 50% αυτων να είναι πλαστικά μιας
χρήσης. Μια απο τις κύριες πηγές είναι οι επιχειρήσεις τουρισμού, αναψυχής και εστίασης, που
ενώ είναι χρήστες αυτών των υλικών είναι ταυτόχρονα και θύματα, αφού ο τουρισμός
προσβάλλεται ουσιαστικά από την θαλάσσια ρύπανση που προκαλούν τα πλαστικά.
Το πρόγραμμα «Σκουπίδια στον Αφρό-Μυλοπόταμος» που υλοποιείται από το Μεσογειακό
Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη
(MIO-ECSDE) στοχεύει στο 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.
Στις 13/05/2021 πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, η δεύτερη εκδήλωση του προγράμματος, ένα
στοχευμένο σεμινάριο με τους επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής Μυλοποτάμου. Είχε στόχο
την επεξήγηση των ουσιαστικών δράσεων του προγράμματος «Σκουπίδια στον
Αφρό-Μυλοπόταμος» που αφορούν δυνατότητες υποβοήθησης για την προσαρμογή των
σχετικών μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων της περιοχής στις επιταγές του νόμου
4376/2020, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα των
πλαστικών μιας χρήσης, με κατάργηση ορισμένων προϊόντων ήδη από τον Ιούλιο του 2021.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 20 άτομα, ανάμεσά τους ιδιοκτήτες bou que hotels, ενοικιαζόμενων
δωματίων ή ταβέρνας, αλλά και τουριστικών γραφείων από το Μπάλί και τον Πάνορμο, οι οποίοι
κατά κύριο λόγο λειτουργούν την επιχείρησή τους εποχιακά, οικογενειακά και συμπληρωματικά
με κάποια άλλη εργασία. Αυτοί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή, ενώ ο εκπρόσωπος
του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Παρασύρης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι με την παρότρυνση και
του Δήμου, ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις από την περιοχή, κυρίως καφετέριες, beach bar, και
delivery θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο πρόεδρος του ΜΙΟ-ECSDE Καθηγ. κ. Σκούλλος
επεσήμανε ότι με το πρόγραμμα αυτό οι επιχειρήσεις του Μυλοποτάμου στην Κρητη θα είναι
ανάμεσα στις πρώτες στη χώρα που θα συμμετέχουν σε συντονισμένη δράση για την
καταπολέμηση των πλαστικών. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων την

ευκαιρία να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία του ΜΙΟ-ECSDE με την κατά βούληση ανάληψη
συγκεκριμένων δράσεων εξάλειψης και περιορισμού των πλαστικών.
Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε το πρόγραμμα και εξηγήθηκαν τα σχετικά άρθρα του Νόμου
4376/2020. Κατόπιν παρουσιάστηκε η μέθοδος προσέγγισης και καλές πρακτικές από άλλες
χώρες όπως και το ερωτηματολόγιο του ΜΙΟ-ECSDE ως ένα εργαλείο για την διάγνωση της
υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με την κατανάλωση πλαστικού μιας χρήσης από τις
επιχειρήσεις. Επιπλέον, εξηγήθηκαν κα παρουσιάστηκαν τα προσχέδια δύο δίγλωσσων εργαλείων
επικοινωνίας της των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα, που είναι η
αφίσα ‘Υπεύθυνου Τουρίστα’ και η ‘Πράσινη Χάρτα’ του Υπεύθυνου Καταστήματος.
Η πιλοτική δράση «Υπεύθυνο Κατάστημα» ξεκίνησε τον Μάιο του 2021 και θα διαρκέσει μέχρι το
τέλος της τουριστικής περιόδου. Μετά την αρχική επιμόρφωση, θα ακολουθήσουν
‘ένας-προς-έναν’ συναντήσεις με την ομάδα του προγράμματος και τις επιχειρήσεις, προκειμένου
να διαγνωστεί η υπάρχουσα κατάσταση και το κάθε κατάστημα να θέσει τους ατομικούς του
στόχους μείωσης.

Περισσότερα για το Πρόγραμμα: h ps://medies.net/skoupidia-ston-afro-mylopotamos/
Υπευθ. Επικοινωνίας: Ηρώ Αλάμπεη, alampei@mio-ecsde.org
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