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Πόσα χρόνια ζωής μετρά το Zero Waste Beach, και ποιοι 
οι στόχοι του; 
Ξεκινήσαμε το Zero Waste Beach, με το Κέντρο Μελετών και 
Έρευνας ΑΚΤΗ το 2017, στην αρχή πιλοτικά και στη συνέχεια 
έγινε το κύριο περιβαλλοντικό πρόγραμμα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης  της Εταιρείας μας! Το Πρόγραμμα 
εμπίπτει στο παγκόσμιο όραμα της Coca-Cola για « Έναν 
Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα» και χρηματοδοτείται από 
το Ίδρυμα της Coca-Cola στην Ατλάντα. Στοχεύουμε, στην 
κινητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού, 
στη μάχη κατά της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης και στην 
αλλαγή των συνηθειών όλων μας. 

Είστε ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα του Zero 
Waste Beach; 
Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά και 
έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας αποδεικνύοντας 
την αναγκαιότητα του να πάρουμε σοβαρότερα μέτρα για 
την αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου προβλήματος. 
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 1.593 τόνοι ανακυκλώσιμων 
υλικών που θα κατέληγαν σε χωματερές, ενώ όσα 
συλλέχθηκαν από τις ακτές και τους βυθούς μας θα 
έμεναν για πάντα στο θαλάσσιο περιβάλλον μολύνοντας 
το. Πραγματοποιήθηκαν 33 καθαρισμοί ακτών, 13 
καθαρισμοί βυθού και ενθαρρύνθηκαν τοπικές αρχές 
ώστε να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες μεθόδους διαχείρισης 
αποβλήτων. Κινητοποιήθηκαν 1.229 εθελοντές, 18 τοπικές 
αρχές και 44 εμπλεκόμενοι φορείς ενώ δημιουργήθηκε ένα 
μοναδικό δίκτυο, πρότυπο και για άλλες χώρες, το δίκτυο 
«Υπεύθυνων Παράκτιων επιχειρήσεων» που σήμερα αριθμεί 
204 μέλη. Δυστυχώς το πλάνο επέκτασης του Προγράμματος 
που είχαμε για φέτος αναγκαστήκαμε να το αναστείλουμε 
προσωρινά λόγω της πανδημίας αλλά θα επανέλθουμε 
σύντομα δυναμικά!
Η προσπάθειά μας αγκαλιάστηκε από την Πολιτεία, 
επιβραβεύτηκε, και το μήνυμά μας βρήκε ανταπόκριση 
στο κοινό. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι πως βάλαμε το 
δικό μας λιθαράκι ώστε να ενταχθεί το θέμα της θαλάσσιας 
πλαστικής ρύπανσης στη δημόσια ατζέντα και κάναμε 
ένα μικρό βήμα ώστε να αλλάξουν οι καθημερινές μας 
συνήθειες τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. 

Ξένια Λοϊζίδου 
Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και 
Έρευνας ΑΚΤΗ, Πρέσβειρα των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Ακτές της 
Μεσογείου

Έχετε εργαστεί σε ακτές σε περισσότερες από 50 χώρες. 
Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
το νησί μας όσον αφορά στην πλαστική ρύπανση των 
θαλασσών και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;
Το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης είναι παγκόσμιο 
και είναι μεγάλο. Τα πλαστικά όταν μπουν στο φυσικό 
περιβάλλον, θάλασσες και στεριά, μένουν εκεί για πάντα, 
σπάζουν σε μικρά κομμάτια, δεν τα βλέπουμε, αλλά 
υπάρχουν, είναι τα μικροπλαστικά. Πρέπει, λοιπόν, να 
εντείνουμε τις προσπάθειες αφ’ ενός για να μειωθεί η 
χρήση πλαστικού και να αντικατασταθεί με άλλα υλικά 
που βιοαποικοδομούνται και αφ’ εταίρου να βελτιωθεί 
η διαχείριση του πλαστικού όταν αυτό γίνεται σκουπίδι. 
Το πλαστικό ανακυκλώνεται! Είναι πολύτιμη πρώτη ύλη. 
Όμως πολύ μικρές ποσότητες πλαστικού «μπαίνουν» στην 
ανακύκλωση. Αυτά είναι και τα βασικά προβλήματα/
στόχοι που καλείται να διαχειριστεί και η Κύπρος: λιγότερο 
πλαστικό, πιο αποτελεσματική ανακύκλωση.

Η ΑΚΤΗ συγκαταλέγεται στις πιο καινοτόμες ΜΚΟ 
παγκόσμια σε θέματα περιβάλλοντος για το 2020 
σύμφωνα με τον διεθνή Οργανισμό Ocean Conservatory. 
Ποιοι οι επόμενοι στόχοι σας; 
Η ΑΚΤΗ έγινε φέτος 20 χρόνων! Σε αυτά τα 20 χρόνια 
ο Οργανισμός δουλεύει ακούραστα, με πάθος, με 
εθελοντές και τεκμηριωμένη επιστημονική προσέγγιση, 
για να προωθήσει στην Κύπρο και στο εξωτερικό τις αρχές 
της αειφορίας, την ανάγκη για άμεση αναχαίτιση της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος, για να κάνει εμφανή τη 
σύνδεση της καλής ποιότητας της ζωής μας με την καλή 
ποιότητα του περιβάλλοντος. Χωρίς να φείδεται ποτέ κόπων 
η ΑΚΤΗ συνεχίζει αυτή την πορεία με καινοτομία και 
δημιουργική σκέψη, προτείνοντας και υλοποιώντας λύσεις. 
Αναδεικνύουμε θέματα όπως η σημασία της δημιουργίας 
συμμετοχικών δομών με επαγγελματίες που θα λειτουργούν 
οικειοθελώς τις επιχειρήσεις τους με περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα, όπως για παράδειγμα είναι το Δίκτυο 
Υπεύθυνων Παράκτιων Επιχειρήσεων που έφτιαξε η ΑΚΤΗ 
με την υποστήριξη της Coca-Cola. Στην δική μου καρδιά, 
στο κέντρο όλων των δράσεων είναι η θάλασσα. Θάλασσες 
καθαρές, θάλασσες χωρίς σκουπίδια! Είναι πολλά που 
πρέπει να αναδειχθούν και να γίνουν. Για την ΑΚΤΗ, κάθε 
διεθνής διάκριση είναι μια μεγάλη ώθηση, ένα μεγάλο 
ηθικό στήριγμα για να συνεχίσουμε την πορεία αυτή με το 
ίδιο πάθος, με καινοτομία και επιστημονική τεκμηρίωση. 
Στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Tο πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης είναι παγκόσμιο και μεγάλο. Στην Κύπρο ξεκίνησε 
από το 2017 η εφαρμογή του περιβαλλοντικού προγράμματος Zero Waste Beach με στόχο 
την αντιμετώπιση του προβλήματος στις θάλασσες του νησιού. Τους στόχους, την δράση 
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Zero Waste Beach: Μαζί στη μάχη ενάντια 
στην πλαστική ρύπανση των θαλασσών της Κύπρου


