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Η πορεία του έργου ως σήμερα



Το πρόγραμμά μας για σήμερα 
18:00 - 18:20 Χαιρετισμός, εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Σκουπίδια στον Αφρό-

Μυλοπόταμος»
Καθηγ. Μιχαήλ Σκούλλος

18:20 - 18:30 Γνωριμία συμμετεχόντων 

18:30 – 19.00 Τρόποι αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού «Σκουπίδια  στον 
Αφρό-Μυλοπόταμος»

Ηρώ Αλάμπεη

19:00-19.30 Παρουσίαση μεθοδολογίας και τρόπου οργάνωσης ενός 
καθαρισμού και παρακολούθησης της κατάστασης μιας ακτής

Βίκυ Μαλωτίδη

19.30-19.50 Εργασία πεδίου σε παραλία. Διαχείριση παιδαγωγικών 
ζητημάτων, ανάπτυξης δεξιοτήτων, οργάνωσης, ασφάλειας και 
υγείας

Βασίλης Ψαλλιδάς

19.50 - 20:00 Αξιολόγηση Κλείσιμο



Σχετικά με εμάς 

• Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη
• Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 
• Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) της Μεσογείου (1995)
• Έχει  130 μέλη, ΜΚΟ  από όλες τις χώρες της Μεσογείου. 
• Αποστολή «η προστασία του φυσικού  περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε μια ειρηνική Μεσόγειο»
• Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον & την Αειφορία

• Διεθνές άτυπο δίκτυο εκπαιδευτικών (2002)
• Σκοπός του η προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σε όλα τα 

επίπεδα 
• Αποστολή «να συμβάλει  στην καλλιέργεια  του υπεύθυνου, περιβαλλοντικά 

εγγράμματου, δημοκρατικού και ηθικού παγκόσμιου πολίτη, που παίρνει 
ενημερωμένες αποφάσεις και δεσμεύεται σε δράση με βάση τις αξίες της αειφορίας». 

• Δράσεις: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών, Επιμορφώσεις, Πολιτικές για ΕΑΑ 



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.



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. 



Το πρόγραμμα με δυο λόγια

• ΓΙΑΤΙ; Τα θαλάσσια απορρίμματα απειλούν τα οικοσυστήματα, τα 
ιχθυοαποθέματα, την υγεία και την ευημερία όλων, ιδίως όσων η εργασία 
συνδέεται με την καθαρή θάλασσα. Η αλόγιστη χρήση πλαστικών μιας χρήσης 
υποθηκεύει το φυσικό αυτό κεφάλαιο και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. 

• ΠΟΥ; Παράκτιες τουριστικές περιοχές Μυλοποτάμου 
• ΠΟΤΕ; Νοέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2022
• ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ; Στελέχη εστίασης, τουρισμού & αναψυχής (βλ. ξενοδοχεία, 

ταβέρνες, καφετέριες, beach-bar, καταδυτικά κέντρα, κ.ά.), μαθητές & 
εκπαιδευτικούς

• ΠΩΣ; Με ενημερώσεις, Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού και σχετικής Αφίσας, 
με Καθαρισμούς Ακτών, δημιουργία Έργων τέχνης από απορρίμματα



Το πρόγραμμα σε αριθμούς

• 1 εκπαιδευτικό υλικό 
• 1 επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
• 1 διήμερο ευαισθητοποίησης για 

μαθητές και εκπαιδευτικούς 

• Εισαγωγική διαδικτυακή συνάντηση 

• 2 θεματικά εργαστήρια για στελέχη 
επιχειρήσεων τουρισμού & αναψυχής , ½ 

• 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

03/2021
Εκπαιδευτικό 

Υλικό στο 
διαδίκτυο

06/2021
- Α Εργαστήριο Επαγγελματιών  

τουρισμού
- Αφίσα Υπεύθυνου Τουρίστα

- 2 έργα τέχνης

9/2021
Σεμινάριο 

Εκπαιδευτικών

10/2021

- 20&21 Οκτώβρη Διήμερο 
Ευαισθητοποιησης

- Β Εργαστήριο Επαγγελματιών 
τουρισμού

12/2021
Τελική 

Εκδήλωση

Πιλοτική δράση «Υπεύθυνων 
Παράκτιων Καταστημάτων» 



Τα προϊόντα μέσα από φωτογραφίες 

Φυλλάδιο Εισαγωγική συνάντηση γνωριμίας, 18/3/21



Τα προϊόντα μέσα από φωτογραφίες 

4 επιχειρήσεις
• 3 Ταβέρνες και 1 boutique hotel 

από το Μπαλί και το Πάνορμο 
συμμετέχουν εθελοντικά στην 
Πιλοτική Δράση «Υπεύθυνου 
Καταστήματος»

Πρώτο εργαστήριο Επαγγελματιών 
Τουρισμού, 13/05/2021



Τα προϊόντα μέσα από φωτογραφίες 

Αφίσες



Τα προϊόντα μέσα από φωτογραφίες 



Αξιολόγηση σε 3 λεπτά! 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

• Σε παρακαλούμε να απαντήσεις με ειλικρίνεια σε 4 σύντομες ερωτήσεις 
αξιολόγησης σχετικά με τη διαδικτυακή συνάντηση / Σεμινάριο: Σκουπίδια στον 
Αφρό Μυλοπόταμος Εκπαιδευτικών (30/9/2021)

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_xb9mtMVfsjfX0qhiwmVxDTiC-
TDjWEJvSWd_mG6rBsUIQ/viewform?usp=sf_link



Επικοινωνία
• https://medies.net/skoupidia-ston-afro-

mylopotamos/

• Ηρώ Αλάμπεη MIO-ECSDE / MEdIES
(alampei@mio-ecsde.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.


