Ηράκλειο, 18 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Πανόρμου και του Μπαλίου καθαρίζουν τις ακτές του
Μυλοποτάμου»
Οργάνωση διημέρου καθαρισμού ακτών στις 21 και 22 Οκτωβρίου.
Με πρωτοβουλία του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την
Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) και μέσω του έργου «Σκουπίδια στον Αφρό-Μυλοπόταμος», οργανώνεται
διήμερο ευαισθητοποίησης και καθαρισμού ακτών στο Δήμο Μυλοποτάμου στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2021.
Στο διήμερο ευαισθητοποίησης θα συμμετάσχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα Δημοτικά Σχολεία του
Μπαλίου και Πανόρμου, όπως και από το Γυμνάσιο του Πανόρμου. Την πρώτη ημέρα θα καθαριστεί η
παραλία του Γεροποτάμου, ενώ τη δεύτερη η παραλία “Λίμνη” στο Πάνορμο. Η δράση θα γίνει με την
καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών του ΜΙΟ-ECSDE και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την
ευκαιρία να αξιολογήσουν τα απορρίμματα τα οποία θα συλλεχθούν στην ακτή όπως και αυτά που θα
ανασυρθούν από τον βυθό με την ευγενική βοήθεια δυτών από Καταδυτικό Κέντρο της περιοχής. Απώτερος
στόχος του διημέρου είναι, να καθαριστούν οι ακτές σε συνεργασία με τους μαθητές της περιοχής και να
“υιοθετηθούν” από τα αντίστοιχα σχολεία, ενώ θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη
φύση με γνώμονα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας και της τοπικής
κοινωνίας.
Ειδικά την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021 ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες της
Α’ φάσης του Υβριδικού Πανεπιστημίου Αστερουσίων 2021 με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων στελεχών
της UNESCO, καθώς και στελεχών Αποθεμάτων Βιόσφαιρας.
Το έργο «Σκουπίδια στον Αφρό-Μυλοπόταμος» στοχεύει, μέσω δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης προς τους επαγγελματίες τουρισμού, την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τους
κατοίκους, να μειώσει τα θαλάσσια απορρίμματα και ιδιαίτερα τα πλαστικά μιας χρήσης με τα οποία
επιβαρύνονται οι θάλασσες και οι ακτές της πατρίδας μας κατά χιλιάδες τόνους κάθε χρόνο.

Χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ του ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης 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-mylopotamos/
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ηρώ Αλάμπεη, alampei@mio-ecsde.org

