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30 Οκτωβρίου - Σ.Β.Π.Ε.: Συμμετοχή στον εθελοντικό καθαρισμό του Υγροτόπου της 
Βραυρώνας 

  
«Η βιομηχανία των πλαστικών αποτελεί μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος» 

 

 

Ανταποκρινόμενος στην πρωτοβουλία του Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, ο 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος συμμετείχε με πολύ ενθουσιασμό στον εθελοντικό 

καθαρισμό του υγροτόπου στη Βραυρώνα, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. 

 

Ο υγρότοπος στη  Βραυρώνα είναι ένα από τα πιο σημαντικά καταφύγια άγριας ζωής της Αττικής, σε 

απόσταση μόλις 30 χιλιομέτρων από την Αθήνα, όπου μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει το υπέροχο 

τοπίο με την πλούσια ιστορία. Ως εκ τούτου, απαιτούνται συχνοί καθαρισμοί για την απομάκρυνση των 

αποβλήτων, τα οποία έχουν απορριφθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Σ.Β.Π.Ε έδωσαν δυναμικό «παρών» και με πολλή αγάπη για το περιβάλλον 

συμμετείχαν στο δεύτερο εθελοντικό καθαρισμό του Υγροτόπου της Βραυρώνας, απομακρύνοντας 

μεγάλο όγκο απορριμμάτων και άχρηστων υλικών. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη 

φιλοσοφία του Σ.Β.Π.Ε. για τη διασφάλιση της αποφυγής διαρροής πλαστικών προς το περιβάλλον, 

αλλά και για την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.  

 

Από πλευράς του Σ.Β.Π.Ε. παρευρέθηκαν στη δράση ο Πρόεδρος, Βασίλειος Γούναρης και ο Γενικός 

Γραμματέας, Σωτήριος Κορδάς. 

 

«Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο 

Περιβάλλον. Η παρουσία μας εδώ επισφραγίζει τον κοινό μας στόχο. Την προστασία του περιβάλλοντος. 

Όλοι στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος έχουμε την πεποίθηση ότι τα πλαστικά δεν 



ανήκουν στο περιβάλλον και εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να εκπληρωθεί ο στόχος 

του zero waste. 

 

Η βιομηχανία των πλαστικών επιθυμεί να αποδείξει σε όλους με τη συμμετοχή σε δράσεις σαν αυτή ότι 

αποτελεί μέρος της λύσης. Αυτή η πρωτοβουλία θα είναι η αρχή μιας σειράς κοινών δράσεων, που 

εντάσσονται στον σχεδιασμό του Σ.Β.Π.Ε.», δήλωσε ο πρόεδρος του Σ.Β.Π.Ε., Βασίλειος Γούναρης.  

 

Αξίζει να σημειωθεί, πως η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών, με την πρωτοβουλία του Ocean Conservancy, ενώ η Ελληνική Ένωση 

Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA τη συντονίζει για 29η συνεχή χρονιά στη χώρα μας.  

 

Τη δράση υποστήριξαν εταιρείες της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών όπως οι : «BASF», «Orbit 

Polymers», «Πρόκος». 

 

Από την πλευρά του Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον συμμετείχαν οργανώσεις όπως 

το «Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη», η «Helmepa», η «Ελληνική Εταιρεία Προστασία της Φύσης», η 

«Μεσόγειος SOS», το «iSea», το «The People’s Trust», το «Let’s Do It Greece», το «Ινστιτούτο Ομάδα για 

τον Κόσμο», η «Medasset», το «ΕΛΚΕΘΕ», το «Ίδρυμα Λαμπράκη» και το πρόγραμμα «BlueCycle» με το 

οποίο συνεργάζεται ο Σ.Β.Π.Ε. 

 

Τα απορρίμματα συλλέχθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:  
Δρ. Ηλία Μάμαλη, Διευθυντής Σ.Β.Π.Ε., 210.77.94.519 


