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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Οι ακτές του δήμου Μαλεβιζίου απαλλάσσονται από τα πλαστικά»
Εκπαιδευτική κοινότητα, επιχειρήσεις τουρισμού και κάτοικοι αναλαμβάνουν δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης.
Στο πλαίσιο του έργου «Σκουπίδια στον Αφρό-Μαλεβίζι», το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το
Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), οργάνωσε την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου
την πρώτη ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση με φορείς της περιοχής προκειμένου να ενημερωθούν για
τους στόχους και τις προβλεπόμενες δράσεις του έργου.
Το έργο «Σκουπίδια στον Αφρό-Μαλεβίζι» έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους επαγγελματίες του
τουρισμού, την εκπαιδευτική κοινότητα, και τους κατοίκους, ώστε να μειώσουν τα θαλάσσια απορρίμματα
και να βελτιώσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων τους, ειδικά των πλαστικών μιας χρήσης. Το έργο
διάρκειας 14 μηνών που υλοποιείται στο δήμο Μαλεβιζίου περιλαμβάνει δράσεις επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών, καθαρισμό και παρακολούθηση κατάστασης ακτών, πιλοτικές δράσεις με επαγγελματίες
τουρισμού, καθώς και δημιουργία έργων τέχνης που βοηθούν αισθητικά και συμβολικά στις δράσεις.
Στη διαδικτυακή συνάντηση πήραν ενεργό μέρος 21 συμμετέχοντες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων,
εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.
Ηράκλειου, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, τοπικών συλλόγων αλλά και κάτοικοι της περιοχής. Κοινός στόχος
όλων η διατήρηση καθαρού φυσικού περιβάλλοντος των παράκτιων περιοχών του Δήμου Μαλεβιζίου, και
η επένδυση σε ένα «πράσινο» μέλλον απαλλαγμένο από πλαστικά και θαλάσσια απορρίμματα.
Ο Αντιδήμαρχος Πράσινης Ανάπτυξης, Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του
Δήμου Μαλεβιζίου, κος Μιχάλης Αλμπαντάκης παρουσίασε το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου
Μαλεβιζίου, με το οποίο μπορούν να συνδυαστούν πολλές δράσεις του έργου.

Η Διευθύντρια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών, κα Μαρία Σφακιανάκη, σημείωσε την
ανάγκη για τη συνεχή ενεργοποίηση των δασκάλων, των μαθητών, αλλά και των γονιών τους μέσα από
σχετικά προγράμματα.
Εκ μέρους του MIO_ECSDE, ο συντονιστής του έργου Καθηγητής κος Μιχαήλ Σκούλλος, υπογράμμισε ότι το
έργο προσφέρει την ευκαιρία στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις επιχειρηματίες τουρισμού να
αναλάβουν από κοινού ρόλο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων,
ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την ιδιότητα του «ενεργού πολίτη» αλλά και του επαγγελματία που δρά
σύμφωνα με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Το έργο «Σκουπίδια στον Αφρό-Μαλεβίζι» χρηματοδοτείται από το CLLD LEADER Αλιείας Ηρακλείου της
Αναπτυξιακής Ηρακλείου και είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5070081 το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερα για το Πρόγραμμα: https://medies.net/skoupidia-ston-afro-malevizi/
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ηρώ Αλάμπεη, alampei@mio-ecsde.org

