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«2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο εμπλεκόμενων φορέων για την ετοιμαςία 

Εθνικού Σχεδίου Δράςησ αντιμετώπιςησ του προβλήματοσ των 

θαλάςςιων απορριμμάτων». 

Το Τμόμα Αλιεύασ και Θαλϊςςιων Ερευνών (ΤΑΘΕ), ςε ςυνεργαςύα με το 

Κϋντρο Μελετών και Έρευνασ «ΑΚΤΗ», ςυμμετϋχουν ςτον ερευνητικό 

πρόγραμμα «MarinE litter transnational LegislaTion EnhanceMent and 

Improvement», (MELTEMI), το οπούο ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό 

Πρόγραμμα «Interreg 2014-2020, Balkan-Mediterranean». Στόχοσ του 

προγρϊμματοσ εύναι η αντιμετώπιςη του προβλόματοσ των θαλϊςςιων 

απορριμμϊτων μϋςω διαφόρων δρϊςεων και η περιοχό εφαρμογόσ του 

προγρϊμματοσ εύναι η Πϊφοσ. 

Στισ 23 Μαρτύου 2019, διοργανώθηκε με 

επιτυχύα ςτην Πϊφο, το «2ο Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο εμπλεκόμενων φορέων για την 

ετοιμαςία Εθνικού Σχεδίου Δράςησ 

αντιμετώπιςησ του προβλήματοσ των θαλάςςιων 

απορριμμάτων». Οι ςυμμετϋχοντεσ εύχαν την 

ευκαιρύα να ενημερωθούν και να ςυζητόςουν 

τρεύσ ορθϋσ πρακτικϋσ μεύωςησ και πρόληψησ 

των θαλϊςςιων απορριμμϊτων που θα 

μπορούςαν να εφαρμοςτούν ςτην Πϊφο και 

ςτην Κύπρο.  

Η πρώτη πρακτικό αφορούςε την  «Υιοθέτηςη 

μίασ παραλίασ (Adopt a beach)» η οπούα 

προτεύνεται από την UNEP-MAP και αποτελεύ 

ϋνα από τα προτεινόμενα μϋτρα δρϊςησ του 

ΤΑΘΕ για την εφαρμογόσ τησ Οδηγύασ Πλαύςιο 

για τη Θαλϊςςια Στρατηγικό 2008/56/ΕΚ. 



 
 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries  

 

Department of Fisheries and Marine Research (DFMR) / P.O. Box 28548, 2080, Nicosia, 
Cyprus / Tel: +35722807807 / Fax:+35722775955 / email: director@dfmr.moa.gov.cy / 
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 

Μϋςω τησ πρακτικόσ αυτόσ, οι ενδιαφερόμενοι φορεύσ ό/και ομϊδεσ ατόμων 

θα μπορούν να «υιοθετόςουν» μύα παραλύα, να την διατηρούν καθαρό από 

ςκουπύδια ενώ παρϊλληλα να εφαρμόζουν το επιςτημονικό πρωτόκολλο τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για καταγραφό των θαλϊςςιων απορριμμϊτων και να 

ανεβϊζουν τα δεδομϋνα ςτη εφαρμογό Marine Litter Watch. Ακολούθηςε 

πρακτικό εφαρμογό του επιςτημονικού πρωτοκόλλου ςε παραλύα τησ 

Πϊφου.  

 Η δεύτερη πρακτικό αφορούςε τισ «Εθελοντικέσ ςυμφωνίεσ (Voluntary 

Agreements)» και η τρύτη τη δρϊςη «Ψαρεύοντασ θαλάςςια απορρίμματα 

(Fishing for litter)». Τϋλοσ, παρουςιϊςτηκαν από το Ωκεανογραφικό Κϋντρο 

του Πανεπιςτημύου Κύπρου τα αποτελϋςματα του ερευνητικού 

προγρϊμματοσ «LIFE: EUROTURTLES» που αφορούςαν την απομϊκρυνςη 

εγκαταλελειμμϋνων αλιευτικών εργαλεύων από θαλϊςςιεσ περιοχϋσ τησ 

Πϊφου.  

 

http://mcc.jrc.ec.europa.eu/documents/201702074014.pdf
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch

