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Πρόςκληςη ςε υνζντευξη Σφπου
24 χρόνια ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ
Σο Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS και ο Διμοσ Βάρθσ Βοφλασ Βουλιαγμζνθσ ςασ προςκαλοφν ςε ςυνζντευξθ τφπου που κα
πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 12.00, ςτο Δθμαρχείο Βάρθσ Βοφλασ Βουλιαγμζνθσ
(Λεωφόροσ Κ. Καραμανλι 18, Βοφλα).
Η ςυνζντευξθ δίνεται με αφορμι τθν ζναρξθ τθσ εκςτρατείασ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2019, που φζτοσ
ςυμπλθρϊνει 24 χρόνια ςυνεχοφσ και δυναμικισ υλοποίθςθσ και του κεντρικοφ κακαριςμοφ ακτϊν που κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 5 του Μαϊου ςε ακτζσ του Δήμου.
Η πανελλαδικι εκςτρατεία κακαριςμϊν ακτϊν, βυκοφ και φυςικϊν περιοχών ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ, ςυνεχίηει
για μια ακόμθ χρονιά τθν προςπάκεια ευαιςκθτοποίθςθσ και ενεργοποίθςθσ των πολιτϊν, για τισ πολυποίκιλεσ
πιζςεισ που υφίςτανται το παράκτιο και καλάςςιο περιβάλλον εξαιτίασ των ανκρωπογενϊν δραςτθριοτιτων.
Σα αποτελζςματα τησ ςυςτηματικήσ καταγραφήσ των απορριμμάτων το διάςτημα 2006 -2018 από περίπου
200.000 εθελοντζσ ςε ολόκληρη τη χώρα, καταδεικνφουν πάγια το πλαςτικό ωσ τον υπ’ αριθμ. 1 ρυπαντή. Κακϊσ
θ ποςότθτα των βλαβερϊν πλαςτικϊν απορριμμάτων ςτουσ ωκεανοφσ και τισ κάλαςςεσ αυξάνεται όλο και
περιςςότερο, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προτείνει νζουσ κανόνεσ για ολόκλθρθ τθν ΕΕ, οι οποίοι βάηουν ςτο
ςτόχαςτρο τα 10 πλαςτικά προϊόντα μιασ χριςθσ που ςυναντάμε περιςςότερο ςτισ παραλίεσ και τισ κάλαςςεσ τθσ
Ευρϊπθσ, κακϊσ και τα απολεςκζντα και εγκαταλελειμμζνα αλιευτικά εργαλεία. Όλα μαηί αυτά τα προϊόντα
αποτελοφν το 80% του ςυνόλου των καλάςςιων απορριμμάτων.
Για δεφτερο ςυνεχι χρόνο θ εκςτρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2019 ζχει ςαν κφριο κζμα τα πλαςτικά μιασ
χρήςησ , ιδιαίτερα ςθμαντικό ηιτθμα μετά τθν ψιφιςθ τθσ οδθγίασ πλαίςιο από θν Ε.Ε που βάηει χρονικά όρια
απόςυρςθσ τουσ.
τθν ςυνζντευξθ τφπου, που κα ςθματοδοτιςει και τθν ζναρξθ τθσ φετινισ εκςτρατείασ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ ,
κα ςυμμετάςχουν εκπρόςωποι του Δικτφου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS και του Διμου, κακϊσ και κεςμικϊν, επιςτθμονικϊν
φορζων που κα ειςφζρουν τισ απόψεισ τουσ πάνω ςτο κρίςιμο πρόβλθμα, ςχετικά με τουσ κινδφνουσ που
ελλοχεφουν ςτο φυςικό περιβάλλον από τθν ανεξζλεγκτθ χριςθ των πλαςτικϊν προϊόντων μιασ χριςθσ.
Η εκςτρατεία τελεί υπό τθν αιγίδα του Προγράμματοσ των Ηνωμζνων Εθνών για το Περιβάλλον -Μεςογειακό
χζδιο Δράςησ (UNEP MAP), και πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με το Δίκτυο για το Θαλάςςιο Περιβάλλον του
Ιδρφματοσ Λαςκαρίδθ.
Η εκςτρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ ξεκινά τθν 1η Μαΐου και θα διαρκζςει μζχρι 30 Ιουνίου 2019 με τον πρϊτο
κεντρικό κακαριςμό να ζχει προγραμματιςτεί για τθν Κυριακή 5 Μαΐου και ςε ςυνεργαςία με τον Δήμο Βάρησ
Βοφλασ Βουλιαγμζνησ.
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τον κεντρικό καθαριςμό και για τισ δηλώςεισ ςυμμετοχήσ θα ανακοινωθοφν το
επόμενο διάςτημα.
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