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Με επιτυχία διεξήχθη το Διεθνές Συνέδριο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος για την 
καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης 

 
Το πρόβλημα φύεται στην αναποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων και όχι στα υλικά 

 
 
Την ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η 
πρόκληση της θαλάσσιας ρύπανσης υπογράμμισαν οι συμμετέχοντες στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, που συνδιοργανώθηκε με τον οργανισμό Waste Free Oceans την 
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020.  
 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την καταπολέμηση 
των θαλάσσιων απορριμμάτων, σε μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη διαρκή διάθεση όλων των μελών της 
ελληνικής βιομηχανίας να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, που περιβάλλουν το 
υλικό, που χρησιμοποιούν.  
 
Προσωπικότητες από το ευρωκοινοβούλιο, την ελληνική πολιτική σκηνή, την ακαδημαϊκή κοινότητα, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών συμμετείχαν στο 
διαδικτυακό συνέδριο, όπου κοινή τοποθέτηση όλων ήταν, ότι το πρόβλημα φύεται στην αναποτελεσματική 
διαχείριση των απορριμμάτων και όχι στα υλικά, όπως τα πλαστικά.       
 
Τις προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας, που συμμετείχαν στο διαδικτυακό συνέδριο, καλωσόρισε ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής του Σ.Β.Π.Ε., Ηλίας Μάμαλης.    
 
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του Σ.Β.Π.Ε., Βασίλειος Γούναρης επεσήμανε ότι, «το πρόβλημα των 
θαλάσσιων απορριμμάτων είναι πολύπλοκο και έχει σύνθετες αιτίες.  Για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά 
πρέπει να συνεργαστούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  Για αυτό έχουμε καλέσει εκπροσώπους από όλους τους 
φορείς. Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η πρόκληση χρειάζεται ένας κεντρικός σχεδιασμός, όπου 
κάθε εμπλεκόμενο μέρος θα αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την αποστολή του και θα αποτελεί μέρος της λύσης.  
Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο την άποψη μας και να εξειδικεύσω λίγο παραπάνω σε ότι αφορά το σημερινό 
πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, που προσδοκούμε να το μετατρέψουμε σε αυριανή ευκαιρία, στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. 
  
Περίπου το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από την ξηρά και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 
επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας στην απαγόρευση των χώρων υγειονομικής ταφής. Στην Ελλάδα, όπως όλοι 
γνωρίζετε, το πρόβλημα με τους ΧΥΤΑ είναι τεράστιο και ανεπίλυτο εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα να 
επιβαρύνονται και οι θάλασσες μας.   
 
Τρεις είναι οι τομείς που θα πρέπει να συνεργαστούμε για να δρέψουμε τους καρπούς των προσπαθειών μας. 
 

1. Κατασκευή υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων.  
2. Εφόσον δημιουργηθούν οι υποδομές, θα πρέπει να διευκολύνουμε τη διαδικασία ανακύκλωσης για τους 

πολίτες.  
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3. Ενημέρωση και αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την ορθή χρήση των υλικών.  

 
Υποδομές, διευκόλυνση της ανακύκλωσης, περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, νέα προϊόντα από τη 
βιομηχανία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, αποτελούν τα κλειδιά για τη βελτίωση του προβλήματος», 
κατέληξε στην τοποθέτηση του ο κ. Γούναρης. 
 
Εκ μέρους της Κυβερνήσεως, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων: 
Κωνσταντίνος Αραβώσης. «Έχουμε την πεποίθηση ότι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να μας 
βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης.  Για αυτό έχουμε 
δημιουργήσει και δύο επιτροπές για την κυκλική οικονομία ώστε να επιταχύνουμε την μετάβαση μας προς αυτό το 
μοντέλο. Στη δεύτερη επιτροπή συμμετέχει ενεργά και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και έχουμε 
μια πολύ καλή συνεργασία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αραβώσης.   
 
Στο ίδιο θέμα, την καλή συνεργασία, που είχε ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος με τον Σ.Β.Π.Ε., στάθηκε και ο 
Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. «Πιστεύω ότι ο σκοπός αυτού του 
συνεδρίου είναι πολύ σημαντικός. Σε ότι αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα, η βιομηχανία πλαστικών είναι και 
μέρος της λύσης. Δεν είναι μόνο μέρος του προβλήματος. Κυρίως, είναι μέρος της λύσης. Θα πρέπει να αλλάξουν 
τα πρότυπα παραγωγής αλλά και τα πρότυπα κατανάλωσης. Πρέπει να επιβληθούν καθαροί κανόνες, οι οποίοι 
πρέπει να έχουν συμφωνηθεί τόσο από την κοινωνία όσο και από την οικονομία».  
 
Ιδιαίτερη τιμή για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος αποτέλεσε η συμμετοχή του Δανού 
Ευρωβουλευτή, Σόρεν Γκάντε, ο οποίος είναι παράλληλα και Πρεσβευτής των αξιών του οργανισμού Waste Free 
Oceans. Ο κ. Γκάντε ανέλυσε την αποστολή του οργανισμού Waste Free Oceans, του οποίου σκοπός είναι η 
συλλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων και η μετατροπή τους σε χρήσιμα προϊόντα.  
 
Στο δεύτερο μέρος του διαδικτυακού Συνεδρίου παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες έρευνες και πρωτοβουλίες από 
ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, εταιρείες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.  Τους καλεσμένους του Σ.Β.Π.Ε. 
παρουσίασε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του, Ηλίας Μάμαλης. 
 
Σε αυτό το μέρος συμμετείχαν: 
 

 Ο Dr Κρίστιαν Σμιντ από το UFZ Helmholtz Centre for Environmental Research, παρουσιάζοντας την 

εμβληματική του έρευνα για το πώς τα απορρίμματα καταλήγουν στους ωκεανούς, στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία, από 10 ποταμούς.  

 Ο Ιδρυτής του Οργανισμού Waste Free Oceans και Διευθύνων Σύμβουλος της EuPC, Αλεξάντερ Ντανζίς, ο 

οποίος αναφέρθηκε στην αποστολή του Οργανισμού να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των τοπικών 

κοινοτήτων για τη θαλάσσια ρύπανση.  

 Ο Ερβέ Μιλέ, Διευθυντής του Συμβουλίου Κλίματος και Παραγωγής της PlasticsEurope, ο οποίος 

παρουσίασε την πρωτοβουλία του Συνδέσμου Προμηθευτών Πλαστικών στην Ευρώπη, Operation Clean 

Sweep.  
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 Η Ελίζαμπεθ βον ντερ Όχε, Project Manager του Οργανισμού Alliance to End Plastic Waste, μια ακόμη 

σημαντική πρωτοβουλία της παγκόσμιας βιομηχανίας πλαστικών για την καταπολέμηση των πλαστικών 

απορριμμάτων  

 Η Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη, Dr Αγγελική Κοσμοπούλου, που 

παρουσίασε την πρωτοβουλία του Οργανισμού, το Typhoon Project, στόχοι του οποίου είναι ο καθαρισμός 

προσβάσιμων παραλιών αλλά και η συλλογή δεδομένων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της 

θαλάσσιας ρύπανσης. 

 H Σουζάνα Λασκαρίδη, ιδρύτρια και διευθύντρια του BlueCycle, του πρώτου ολοκληρωμένου 

προγράμματος στην Ευρώπη που επικεντρώνεται στην ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων που 

προέρχονται από την αλιευτική και ναυτιλιακή δραστηριότητα, που μίλησε για τις πρωτοβουλίες του.  

 Ο Βοηθός Συντονιστή του Οργανισμού Helmepa, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, ο οποίος αναφέρθηκε 

στις προσπάθειες, που καταβάλλουν για να διατηρήσουν καθαρό το θαλάσσιο περιβάλλον. 

 Η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της The Coca-Cola Company 

για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, η οποία στάθηκε στις προσπάθειες της πολυεθνικής εταιρείας για έναν 

κόσμο χωρίς απορρίμματα. 

 Ο Διευθυντής υπηρεσιών παραγωγής της Nestle Hellas, Πασχάλης Καστανάς, ο οποίος ανέφερε ότι το 

όραμα της Nestle παγκοσμίως είναι ότι καμιά από τις συσκευασίες να μην καταλήγουν ως απορρίμματα 

στο περιβάλλον. 

Στο τρίτο κομμάτι του διαδικτυακού Συνεδρίου υπήρξε συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, Βασίλειος Γούναρης.  
 
Στη συζήτηση συμμετείχαν:  
 

 Ο Ιδρυτής του WFO και Διευθύνων Σύμβουλος της EuPC, Αλεξάντερ Ντανζίς, ο οποίος αναφέρθηκε στις 

πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

 Ο Διευθυντής του Μεσογειακού Cluster της PlasticsEurope, Τζιουζέπε Ρίβα, ο οποίος τόνισε την ανάγκη 

νέας τεχνολογίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης.   

 Η Dr Ρουμπίνη Μαρίνη Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, η οποία στάθηκε στις βασικές προτεραιότητες του ΕΟΑΝ.  

 Ο Γενικός Γραμματέας του, Σωτήρης Κορδάς, ο οποίος μίλησε για τις προσπάθειες του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και των μελών του για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης. 

Το διαδικτυακό συνέδριο ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του Dr Πέτρου Βαρελίδη, Διευθυντή του Εθνικού 
Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα, Διαχείρισης 
Απορριμμάτων, Εμμανουήλ Γραφάκου. 
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«Είναι τα πλαστικά το απόλυτο κακό»; αναρωτήθηκε. «Προφανώς όχι. Δεν υπάρχει καμιά ηθική επίκριση εναντίον 
των υλικών. Πρέπει, όμως, να δούμε τα γεγονότα. Τα πλαστικά έχουν μεταμορφώσει την κοινωνία μας. Τα 
πλαστικά είναι ο πυλώνας της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτό το υλικό μας επιτρέπει να διατηρήσουμε ασφαλή τα 
τρόφιμα για πολύ κόσμο, με χαμηλό κόστος. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε περισσότερα και όχι λιγότερα 
πλαστικά, μιας και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση των απορριμμάτων; Προφανώς υπάρχει. Είναι τα πλαστικά το 
μεγαλύτερο πρόβλημα για το θαλάσσιο περιβάλλον; Δεν είμαι σίγουρος. Η υπερβολική αλιεία είναι το νούμερο 
ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα πλαστικά απορρίμματα είναι πρόβλημα, αλλά όχι 
το νούμερο ένα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά τα πλαστικά είναι ευλογία 
και όχι το απόλυτο κακό».   
 
Το διαδικτυακό συνέδριο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος ήταν μέρος των διήμερων εκδηλώσεων 
του. Η προγραμματισμένη εθελοντική περιβαλλοντική δράση με τον καθαρισμό παραλιών στο Δήλεσι μετατέθηκε 
για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 έπειτα από τις συστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας 
του Μεσογειακού Κυκλώνα. Ο εθελοντικός καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί συνεργασία με τον Οργανισμό, 
Waste Free Oceans. 
 
Η διήμερη αυτή εκδήλωση έγινε εφικτή χάρη στην ευγενική προσφορά των χορηγών μας: 
 
Οι εταιρείες BASF, IBS, Karcher, Orbit Polymers, Resilux, Ανταποδοτική Ανακύκλωση και Πλαστικά Θράκης 
συνέβαλλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση τόσο του Διαδικτυακού Διεθνούς Συνεδρίου όσο και στον 
επικείμενο καθαρισμό της παραλίας.  
 
Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες Πλαστικά Θράκης για τη χορήγηση ατομικού προστατευτικού 
εξοπλισμού, της Frezyderm για τη χορήγηση αντηλιακών και τον Δήμο Τανάγρας για τη χορήγηση υλικών για τους 
εθελοντές της περιβαλλοντικής δράσης.  
 
Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν η εφημερίδα Ναυτεμπορική και χορηγοί διαδικτυακής επικοινωνίας 
είναι οι διαδικτυακοί τόποι, naftemporiki.gr  και economico.gr. 
 
 


