Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε μεγάλες ποσότητες πλαστικού οι οποίες συχνά αποτελούνται από
συσκευασίες φαγητού, πλαστικά μπουκάλια, καπάκια, καλαμάκια, ωτοκαθαριστές, πλαστικές
σακούλες, μικροπλαστικά, πλαστικά μίας χρήσης. Η αλόγιστη χρήση τους οφείλεται είτε στην άγνοια
πολλών για την παρουσία πλαστικού ή για τις συνέπειες που αυτό έχει στο περιβάλλον και λιγότερο
συχνά στην αδιαφορία για αυτές. Στην παρούσα φάση, όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες ξεκινούν
για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του πλαστικού και τις
δυνατότητες χρήσης εναλλακτικών επιλογών φιλικών προς το περιβάλλον. Ως προς το νομικό
πλαίσιο, αυτό επικεντρώνεται αποκλειστικά στην πλαστική σακούλα μίας χρήσης, για την οποία η
ελληνική νομοθεσία έχει καθορίσει μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών
μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/
ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015. Η
λεπτή πλαστική σακούλα χρεώνεται στις περισσότερες αγορές με 4 λεπτά του ευρώ.
Η προστασία των ακτών και της θάλασσας, μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, αποτελεί
προτεραιότητα για το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και βασικό πεδίο των δράσεών του. Στο πλαίσιο
αυτό, συντονίζει εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών,
διοργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις, συμμετέχει σε προγράμματα και πρωτοβουλίες με
αντίστοιχη θεματική, ασκεί τεκμηριωμένη κριτική στις μη βιώσιμες πρακτικές και πολιτικές,
συνεργάζεται στενά με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και δίκτυα στη Μεσόγειο και την
Ευρώπη για την προώθηση βιώσιμων πολιτικών, και επενδύει μέσα από την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση στη διαμόρφωση ενημερωμένων πολιτών για τα ζητήματα θαλάσσιας και παράκτιας
διαχείρισης.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ασχολείται με το πρόβλημα των θαλασσίων απορριμμάτων για 23 χρόνια,
συντονίζοντας σε εθνικό επίπεδο την εκστρατεία ευρείας κλίμακας «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ».
Συγκαταλέγεται στις ελάχιστες ελληνικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ που συμμετείχαν σε έργα και
εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση και την αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας σχετικά με την
πλαστική ρύπανση (πλαστικές σακούλες μιας χρήσης, μικροπλαστικό, κ.λπ.).
Το έργο ASAP (Active Skiathos Against Plastic bag) ξεκίνησε τον Μάιο 2017 και ολοκληρώθηκε τον
Ιούνιο 2018. Υλοποιείται από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με τη συγχρηματοδότηση της
πρωτοβουλίας BeMed, του Ιδρύματος Prince Albert II of Monaco, του Ιδρύματος Thalassa, του Δήμου
Σκιάθου, του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Σκιάθος».
Στόχος του προγράμματος είναι η δραστική μείωση της πλαστικής σακούλας μεταφοράς μιας
χρήσης στο νησί της Σκιάθου μέσα από στοχευμένες δράσεις όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση των
μαθητών του νησιού, βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, εθελοντικούς καθαρισμούς ακτών,
εργαστήρια διαβούλευσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και διανομή πάνινων τσαντών
προς αντικατάσταση των πλαστικών.

Η οικονομική υποστήριξη της πρωτοβουλίας BeMed ήταν πολύ σημαντική για να μας βοηθήσει να
ξεκινήσουμε αυτήν την πιλοτική δράση και για να προσελκύσουμε και άλλες μορφές
χρηματοδότησης ώστε να γίνει μια σημαντική αρχή. Οι χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από
πρωτοβουλίες σαν την BeMed υποστηρίζουν τις δράσεις των ΜΚΟ και ενισχύουν τη βιωσιμότητά
τους.

