Zero Waste Beach

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της πλαστικής
ρύπανσης των θαλασσών.

Τ

α πλαστικά «πνίγουν» τους ωκεανούς και η Μεσόγειος,
αλλά και ο βυθός της Κύπρου, δεν αποτελούν εξαίρεση.
Δυστυχώς, η θαλάσσια περιοχή της Κύπρου επιβαρύνεται
και από το γεγονός ότι γειτονικές μας χώρες δεν
δεσμεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει συγκεκριμένες
διαδικασίες και κανόνες σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των σκουπιδιών.
Δύο χρόνια ζωής μετρά ήδη, το Zero Waste Beach, το πρωτοποριακό
και ουσιαστικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που
υλοποιεί η Coca-Cola στην Κύπρο με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας
ΑΚΤΗ. Χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca-Cola, ακολουθώντας
την παγκόσμια δέσμευση της εταιρίας για
«Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα». Στόχος
του Zero Waste Beach, είναι η κινητοποίηση
όλων των εμπλεκομένων φορέων και
του κοινού στη μάχη κατά της θαλάσσιας
πλαστικής ρύπανσης, αλλά και η αλλαγή
των συνηθειών μας.
Το Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στις ακόλουθες
δράσεις: τη δημιουργία ενός παγκύπριου
δικτύου παραθαλάσσιων επιχειρήσεων με
στόχο την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών για
τη μείωση των πλαστικών που διαχειρίζονται,
τη βράβευση των καλύτερων πρακτικών μέσω
ειδικής τελετής στο τέλος κάθε χρονιάς, την
οργάνωση ετήσιων εκστρατειών καθαρισμών
βυθού και παραλιών με ομάδες εθελοντών
βάση συγκεκριμένων διεθνών πρωτοκόλλων,
την τοποθέτηση πιλοτικών κάδων σε παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές,
την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού αλλά και την εμπλοκή των
τοπικών αρχών στις δράσεις.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, δημιουργήθηκε το Δίκτυο
«Υπεύθυνων Παράκτιων Επιχειρήσεων». Τα 204, πλέον, μέλη του
είναι παράκτιες επιχειρήσεις που ενημερώθηκαν από τους εθελοντές
του Προγράμματος, υιοθέτησαν βιώσιμες πρακτικές και συνέλλεξαν
περισσότερους από 1.563 τόνους απορριμμάτων, συμβάλλοντας
σημαντικά στη μείωση των πλαστικών σκουπιδιών που καταλήγουν στις

θάλασσές μας. Οι καλύτερες πρακτικές που εφαρμόστηκαν από τις
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Δίκτυο βραβεύονται σε ειδική τελετή
στο τέλος κάθε χρονιάς, με την παρουσία του υπουργού Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Μέσα από τη δράση «On-the-Go Recycling», τοποθετήθηκαν 50
κάδοι ανακύκλωσης PMD στις τουριστικές παράκτιες περιοχές της
Γεροσκήπου και Κισσόνεργας, όπου με τη στενή συνεργασία με τις
Τοπικές Αρχές συγκεντρώθηκαν 26,6 τόνοι PMD μέσα σε μόλις 6
μήνες!
Αξιοσημείωτη ήταν και η περαιτέρω
οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος, το
καλοκαίρι του 2019, μέσω της προσφοράς
του 15% των πωλήσεων από το συλλεκτικό
γυάλινο μπουκάλι της Coca-Cola και CocaCola Zero, για τον καθαρισμό 10 βυθών
του τόπου μας αλλά και η συνεργασία με
συγκεκριμένη υπεραγορά το 2018, όπου
μέρος των εσόδων από την πώληση όλων
των προϊόντων της εταιρείας, για ένα μήνα,
διατέθηκαν για τον καθαρισμό 3 βυθών.
Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα, το
Zero Waste Beach επιβραβεύτηκε για τις
δράσεις του, από το Παγκύπριο Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού, ενώ ξεχώρισε στα
Cyprus Responsible Business Awards και
Cyprus Tourism Awards.
Εν κατακλείδι, στα δύο χρόνια υλοποίησης του Zero Waste Beach
τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Αποδεικνύει πως όλοι μαζί
με στοχευμένες δράσεις μπορούμε να μειώσουμε τα πλαστικά
σκουπίδια που φθάνουν στις θάλασσες του νησιού μας. Το Zero
Waste Beach έβαλε το δικό του, μικρό λιθαράκι σε ένα παγκόσμιο
πρόβλημα που απαιτεί άμεση δράση από όλους μας. Πέραν, όμως,
από τις συλλογικές προσπάθειες εταιριών και ΜΚΟ, η ευθύνη για την
προστασία του τόπου μας είναι και ατομική: υιοθετώντας υπεύθυνες
συνήθειες, μαζί, μπορούμε να φέρουμε την επιθυμητή αλλαγή για το
καλό όλων μας.

