
 

 

Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από το Βρετανικό κοινωφελές ίδρυµα The 
Lloyd’s Register Educational Trust (The LRET) και είναι υπό την αιγίδα της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς. 
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Τεύχος: 22 
∆εκέµβριος 2011 

των Ναυτίλων 

Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011, επίσημη 

ημερομηνία της φετινής Παγκόσμιας Ημέ-

ρας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 

(International Coastal Clean-up Day, ΙCC), η 

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου 

Περιβάλλοντος (HELMEPA) γιόρτασε 20 

χρόνια συντονισμού της διεθνούς αυτής 

εθελοντικής πρωτοβουλίας στην Ελλάδα.  

Στους 2 μήνες που ακολούθησαν, ο Τομέας 

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της Ένωσης 

με ιδιαίτερη ικανοποίηση συγκέντρωσε τα 

αποτελέσματα 74 καθαρισμών ακτής και 

βυθού που πραγματοποιήθηκαν σε 67 δια-

φορετικές τοποθεσίες της χώρας μας.  

 

Οι 2.600 εθελοντές που πήραν μέρος, μι-

κρά παιδιά και νέοι, μέλη των προγραμμά-

των «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι» 

αντίστοιχα, αλλά και άλλοι μαθητές και 

εκπαιδευτικοί, στελέχη εταιρειών-μελών 

της  HELMEPA, εκπρόσωποι ΟΤΑ, στελέχη 

του Λιμενικού Σώματος, μέλη περιβαλλο-

ντικών οργανώσεων και ναυτικών ομίλων, 

δύτες και απλοί πολίτες, αντιπροσωπεύουν 

         Περιεχόμενα 

 

20 Χρόνια Παγκόσμιας 

Η μ έ ρας  Ε θ ε λο ν τ ι κο ύ 

Καθαρισμού Ακτών στην 

Ελλάδα 

Σελ. 1 

 

Απολογισμός του Συνεδρίου 

για την Κλιματική Αλλαγή 

στο Durban της Νοτίου 

Αφρικής     

   Σελ. 7 

 

Γίνε σκηνοθέτης για το 

θαλάσσιο περιβάλλον 

Σελ. 8 

 

Τα links του μήνα 

Σελ. 9 
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τη μαζικότερη συμμετοχή των τελευταίων δέ-

κα χρόνων.  

 

Στα αξιοσημείωτα των φετινών δράσεων η 

ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή των Οργανι-

σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (16 έναντι 7 πέ-

ρυσι) αλλά και των Λιμενικών Αρχών (19 

έναντι 11), οι οποίες ανταποκρίθηκαν θερμά 

στο κάλεσμα της HELMEPA μετά και από σχετι-

κή παρότρυνση της Διεύθυνσης Προστασίας 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη.  

 

Αποτελέσματα 

 

Πέραν του ανεκτίμητου συμβολικού και εκπαι-

δευτικού της χαρακτήρα, κάθε άλλο παρά α-

μελητέο είναι και το  πρακτικό αποτέλεσμα 

της συλλογικής δράσης και προσπάθειας των 

χιλιάδων εθελοντών της φετινής παγκόσμιας 

ημέρας, με άλλα λόγια η «σοδειά» από πάσης 

φύσεως μικρά ή και περισσότερο ογκώδη α-

πορρίμματα που αφαιρέθηκαν από τις διάφο-

ρες περιοχές που καθαρίστηκαν.  

 

Κατά την εξόρμησή τους σε παραλίες, λιμάνια, 

λίμνες και βυθό, οι εθελοντές κάλυψαν συνο-

λική απόσταση μήκους 62 χιλιομέτρων,                   

Με την υποστήριξη του: 

Υπό την αιγίδα της: 

(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 

20 Χρόνια Παγκόσµιας Ηµέρας Εθελοντικού Καθαρισµού Ακτών στην Ελλάδα 
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συλλέγοντας και καταγράφοντας σχολαστικά                        

πάνω από 12 τόνους σκουπιδιών, για να τα στεί-

λουν στο ένα και μοναδικό μέρος που τους αρμόζει: 

τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης. 

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα, η φετι-

νή εκστρατεία ήταν από τις πιο παραγωγικές της 

τελευταίας δεκαετίας, τόσο ως προς την ποσότητα 

των απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν όσο και 

ως προς το μήκος των ακτογραμμών που καθαρί-

στηκαν. 

Όσον αφορά στο είδος και την προέλευση των α-

πορριμμάτων, η εικόνα δε μεταβλήθηκε σημαντικά 

σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα αποτσίγα-

ρα αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά μακράν πρώτα 

σε αριθμό, αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό επί 

του συνόλου τριπλάσιο σε σχέση με εκείνο που ση-

μειώθηκε στους καθαρισμούς του 2010 σε παγκό-

σμιο επίπεδο (19% σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 

του Ocean Conservancy). Την πρώτη πεντάδα συ-

μπληρώνουν πλαστικά μπουκάλια, καλαμάκια, κα-

πάκια και αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών.  

 

Συμπεριλαμβάνοντας και τα υπόλοιπα σχετιζόμενα 

με το κάπνισμα απορρίμματα, όπως πεταμένους 

αναπτήρες και συ-

σκευασίες τσιγάρων 

και καπνού, οι κα-

πνιστές αποτελούν 

την υπ’ αριθμόν 1 

πηγή σκουπιδιών 

στις θάλασσες και 

τις ακτές, με ποσο-

στό 61,5%.  

 

Πέραν του σοβαρού αντίκτυπου στη δημόσια υγεία, 

η ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας συνήθεια 

του καπνίσματος φαίνεται ότι έχει και σοβαρές πε-

ριβαλλοντικές συνέπειες, αφού η απαράδεκτη και 

ανεύθυνη νοοτροπία πολλών καπνιστών αποτυπώ-

νεται συστηματικά εδώ και αρκετά χρόνια στα απο- 

 

τελέσματα των εθελοντικών καθαρισμών.  

 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, η 

HELMEPA και το εταιρικό μέλος JTI Hellas σε συ-

νεργασία με τις κατά τόπους δημοτικές αρχές 

πραγματοποιούν μια στοχευμένη θερινή εκστρα-

τεία τα τελευταία 5 χρόνια, διανέμοντας στους 

λουόμενους καπνιστές ενημερωτικό υλικό και ειδι-

κά τασάκια παραλίας.  

 

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης το ότι πάνω από            

1 στα 3 απορρίμματα (35,5%) προέρχονται από 

ψυχαγωγικές και άλλες παράκτιες δραστηριότητες, 

ενώ θαλάσσιες δραστηριότητες (αλιεία, σκάφη 

αναψυχής κ.λ.π.) φαίνεται να συνεισφέρουν λιγό-

τερο από 2,5%.  

 

Τέλος, χαμηλότερο του 1% αλλά διόλου αμελητέο, 

αν  λάβουμε υπόψη τον όγκο και το βάρος αυτής 

της κατηγορίας απορριμμάτων και την περιβαλλο-

ντική επιβάρυνση και αισθητική όχληση που προ-

καλούν, είναι το ποσοστό που προέρχεται από 

αποθέσεις άχρηστων αντικειμένων όπως οικιακές  

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 
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συσκευές, λάστιχα και εξαρτήματα αυτοκινήτων, 

μπαταρίες, οικοδομικά υλικά, κατεστραμμένα 

έπιπλα, είδη ατομικής υγιεινής και συσκευασίες 

φαρμάκων κ.α.   

 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται αναλυτικά η 

προέλευση των σκουπιδιών ανά είδος δραστηριό-

τητας από τα στοιχεία των καθαρισμών του 2011 

στην Ελλάδα, ενώ για λόγους σύγκρισης παρατίθε-

νται: 

 

♦ οι αντίστοιχοι μέσοι όροι 10ετίας στην Ελλάδα, 

 

♦ τα αποτελέσματα μελέτης της UNEP/MAP, στην 

οποία συμμετείχε και η HELMEPA, για ολόκλη-

ρη τη Μεσόγειο κατά την περίοδο 2002 – 2006, 

και 

 

♦ οι πηγές προέλευσης των απορριμμάτων πα-

γκοσμίως, από τα συνολικά δεδομένα των 25 

χρόνων Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού Κα-

θαρισμού Ακτών που έχει συλλέξει το Ocean 

Conservancy. 

Αντί επιλόγου… 

 

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό με βάση τα πα-

ραπάνω στοιχεία, δύο είναι τα αναπόφευκτα συ-

μπεράσματα. 

 

Το πρώτο, αφορμή για περίσκεψη και σοβαρό 

προβληματισμό, είναι ότι τα δεδομένα αποδεικνύ-

ουν ξεκάθαρα πως το πρόβλημα των στερεών  

απορριμμάτων όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά 

ταλανίζει και απειλεί σε ολοένα και μεγαλύτερο 

βαθμό τα σπάνιου πλούτου και ομορφιάς θαλάσ-

σια και παράκτια οικοσυστήματα της πατρίδας 

μας, αλλά και παγκοσμίως. 

 

Το δεύτερο, ακριβώς στον αντίποδα του πρώτου, 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και πηγή ελπίδας για 

ένα καλύτερο αύριο: ολοένα και περισσότεροι 

άνθρωποι, διαφόρων ηλικιών, επαγγελμάτων και 

κοινωνικών στρωμάτων, απαντούν με ενθουσια-

σμό στο κάλεσμα για κινητοποίηση, ατομική πρω-

τοβουλία και συλλογική δράση απέναντι σε ένα 

οξύ περιβαλλοντικό πρόβλημα της εποχής μας. Η 

πληθώρα αυτή των εθελοντών δίνει ένα παράδειγ-

μα ευαισθησίας και ευθύνης απέναντι στις σύγ-

χρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, που έχει   

ιδιαίτερη συμβολική αξία στη δύσκολη εποχή που 

διανύουμε.  

 

Η ετήσια έκθεση με τα συγκεντρωτικά αποτελέ-

σματα του ICC 2011 από όλες τις χώρες που πήραν 

μέρος αναμένεται να δημοσιευτεί την άνοιξη του 

2012 από τον Αμερικανικό περιβαλλοντικό οργανι-

σμό Ocean Conservancy, που πριν 26 χρόνια ξεκί-

νησε και από τότε συντονίζει σε παγκόσμιο επίπε-

δο τη μεγάλη αυτή εθελοντική πρωτοβουλία. 

 

Κλείνοντας, δεν μπορούμε παρά να απευθύνουμε 

ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους εθελοντές 

που αυτά τα 20 χρόνια έχουν στηρίξει με τη συμ-

μετοχή τους την υλοποίηση της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας Εθελοντικού Καθαρισμού στην Ελλάδα. Είμα-

στε βέβαιοι ότι εξίσου δυναμική θα είναι η παρου-

σία τους και το 2012, εγκαινιάζοντας μια νέα 

20ετία εθελοντικών πρωτοβουλιών και δράσεων 

για την προστασία των ακτών και των θαλασσών 

μας από τα απορρίμματα.  

 

Ακολουθεί πίνακας με όλους τους εθελοντικούς 

καθαρισμούς (ανά ημερομηνία) που υλοποιήθη-

καν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ICC 2011 και τον 

φορέα που ανέλαβε το συντονισμό σε κάθε περί-

πτωση, καθώς και ορισμένα όμορφα στιγμιότυπα 

που κατέγραψαν οι εθελοντές με τις φωτογραφι-

κές τους μηχανές. Ο αναλυτικός κατάλογος των 

144 δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που συμμε-

τείχαν είναι διαθέσιμος στον εξής σύνδεσμο: 

http://www.helmepacadets.gr/files/icc-2011-

foreis.pdf. 

(Συνεχίζεται στη σελ. 4) 

http://www.helmepacadets.gr/files/icc-2011-foreis.pdf
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(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 7) 

Αγία Μαρίνα, 4 Σεπτεμβρίου  
Κάλυμνος, 17 Σεπτεμβρίου 

Ρέθυμνο,17 
Σεπτεμβρίου 

ΣΕΦ, 24 Σεπτεμβρίου 

Γλυφάδα, 29 Σεπτεμβρίου 

Αλεξανδρούπολη, 7 Οκτωβρίου 

Χαλκούτσι, 15 Οκτωβρίου 

Καρλόβασι, 18 Οκτωβρίου 

Καβούρι, 6 Νοεμβρίου 

Ποσειδώνιο, 18 Σεπτεμβρίου 

Καρτερός, 17 Σεπτεμβρίου 



 

 

Ολοκληρώθηκε, την Πα-

ρασκευή 9 Δεκεμβρίου 

2011, η 17
η
 Παγκόσμια 

Διάσκεψη για την Κλιμα-

τική Αλλαγή στο Durban 

της Νοτίου Αφρικής. Στο 

συνέδριο παρευρέθησαν 

περίπου 12.480 άτομα 

συμπεριλαμβανομένων 

εκπροσώπων κυβέρνη-

σης, διεθνών οργανι-

σμών, οργανώσεων της 

Κοινωνίας των Πολιτών, 

φορέων των Ηνωμένων Εθνών και των ΜΜΕ. 

 

Οι διαπραγματεύσεις στο Durban οδήγησαν στην 

ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσεων με στοχευμένες 

αποφάσεις για τα επόμενα χρόνια. Αποφάσεις που 

λήφθηκαν με γνώμονα τη συνεργασία των χωρών 

σε μια διεθνή προσπάθεια μείωσης των εκπομπών 

των αερίων του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι η 

κλιματική αλλαγή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις 

ανθρώπινες κοινωνίες και τον πλανήτη γενικότερα.  

 

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν:  

 

♦ Η υιοθέτηση μιας παγκόσμιας νομικής συμφω-

νίας όχι αργότερα από το 2015 από Ομάδα 

Εργασίας που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό 

στο πλαίσιο του σχεδίου για ενισχυμένη δρά-

ση. 

 

♦ Η δεύτερη περίοδος δέσμευσης στο Πρωτόκολ-

λο του Κιότο από την 1
η
 Ιανουαρίου 2013 -

ενόψει της λήξης της πρώτης το 2012- κατά την 

οποία τα κράτη μέλη θα μετατρέψουν τους 

οικονομικούς τους στόχους, σε περιορισμό των 

ατμοσφαιρικών εκπομπών τους, τους οποίους 

και θα υποβάλλουν μέχρι την 1
η
 Μαΐου 2012 

για επανεξέταση.  

 

Ουσιαστικά, τα κράτη θα πρέπει μέχρι το 2020 

να μειώσουν τις συνολικές ατμοσφαιρικές εκ-

πομπές τους 25-40% κάτω από τα επίπεδα του 

1990 με σκοπό  την επίτευξη του γενικότερου 

στόχου, δηλ. τη διατήρηση της αύξησης της 

παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κάτω από 2
o
C 

ή 1,5
ο
C σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά επίπε-

δα. 

 

♦ Η εφαρμογή του πακέτου βοήθειας των ανα-

πτυσσόμενων χωρών όπως συμφωνήθηκε πέρ-

σι στο Cancun του Μεξικού.  

 

Στο πακέτο περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός 

τεχνολογικού μηχανισμού με τον οποίο θα δο-

θεί  η δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες 

να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πιο φιλικές προς 

το περιβάλλον με τη βοήθεια ενός Πράσινου 

Ταμείου και μιας Επιτροπής υπεύθυνης για τον 

παγκόσμιο συντονισμό των δράσεων για την 

προσαρμογή τους στις παραπάνω αποφάσεις. 

 

Αν και όλες οι συζητήσεις τάχθηκαν υπέρ των πα-

ραπάνω μέτρων, μερικοί συνέχισαν να υποστηρί-

ζουν την αναγκαία λήψη δραστικών μέτρων σύμ-

φωνα με τις προτάσεις της επιστημονικής κοινότη-

τας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Η επόμενη Διάσκεψη για την Κλιμα-

τική αλλαγή έχει προγραμματιστεί να πραγματο-

ποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου – 7 Δεκεμβρίου του 

2012 στο Qatar. 

Μπορείτε να δείτε ακόμη: 
 
1. την ιστοσελίδα του Ocean Conservancy για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών:  
      http://www.oceanconservancy.org/our-work/marine-debris/ 
 
2. το ενημερωτικό φυλλάδιο της HELMEPA για τη φετινή εκστρατεία: http://www.helmepacadets.gr/files/

icc-2011-leaflet.pdf 
 
3.   την ενδιαφέρουσα έκθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις δράσεις καθαρισμού και ανάδειξης του ιστο-

ρικού Ορμίσκου Σοφούλη: http://www.helmepa.gr/zip/FILLADIO_AKTI_SOFOULI.pdf 
 
4. το άρθρο του πρώην πρωταθλητή του πόλο και νυν ακαδημαϊκού Γιώργου Μαυρωτά στο site 

www.protagon.gr με αφορμή τον εθελοντικό καθαρισμό στο Καβούρι από μαθητές του Δημοτικού Σχο-
λείου Βουλιαγμένης στις 12 Οκτωβρίου:  http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.draseis&id=9417 

 
5. η Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού Ακτών, μέσα από τον φακό του Αλέξανδρου Μαλαγάρη και του Αγαμέ-

μνωνα Αγγελετόπουλου του Aegeanscuba Diving Center: http://www.youtube.com/watch?
v=hqanmhSqeNI&feature=player_embedded 

www.helmepacadets.gr 

Σ
ε
λ
ίδ

α
 6

 

info@helmepacadets.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 

Απολογισµός του Συνεδρίου για την Κλιµατική Αλλαγή στο Durban της Νοτίου Αφρικής 

(28 Νοεµβρίου -  9 ∆εκεµβρίου) 

http://www.oceanconservancy.org/our-work/marine-debris/
http://www.helmepacadets.gr/files/icc-2011-leaflet.pdf
http://www.helmepa.gr/zip/FILLADIO_AKTI_SOFOULI.pdf
http://www.protagon.gr
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.draseis&id=9417
 http://www.youtube.com/watch?
http://www.youtube.com/watch?v=hqanmhSqeNI&feature=player_embedded
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(Συνεχίζεται στη σελ. 9) 

Γίνε σκηνοθέτης για το θαλάσσιο περιβάλλον! 

Μία από τις κύριες παράλληλες εκδηλώσεις της 

Διάσκεψης, ήταν η Ημέρα των Ωκεανών (Oceans 

Day), που πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά 

φέτος σε μια Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα, 

στις 3 Δεκεμβρίου. Στόχος της συνάντησης αυτής, 

ήταν να τεθεί ο κρίσιμος ρόλος των ωκεανών στο 

επίκεντρο των συζητήσεων και να στραφεί η πο-

λιτική προσοχή στην άμεση σύνδεση που υπάρ-

χει μεταξύ της κλιματικής αλλαγής, ωκεάνιου 

οικοσυστήματος και τη σημασία που έχει στην 

ανθρώπινη ευημερία. 

 

Πάνω από 170 εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διε-

θνών οργανισμών, ΜΚΟ και της επιστημονικής 

και ακαδημαϊκής κοινότητας πήραν μέρος στην 

ολοήμερη αυτή συνάντηση και τις 7 προγραμμα-

τισμένες συνεδρίες στις οποίες συζητήθηκαν με-

ταξύ άλλων θέματα όπως οι επιπτώσεις της ανό-

δου της στάθμης της θάλασσας και της διάβρω-

σης των ακτών, των ακραίων καιρικών φαινομέ-

νων και της οξίνισης των ωκεανών, που επιβάλ-

λουν άμεση ενίσχυση της χρηματοδότησης για 

την προώθηση μέτρων προσαρμογής σε ευαίσθη-

τες παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες, ιδίως 

στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη. 

 

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα των εργασιών 

ήταν η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός ολοκλη-

ακτές και το κλίμα, εντός αλλά και πέραν του πλαι-

σίου της Παγκόσμιας Συνθήκης των Ηνωμένων Ε-

θνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC). 

 

Τέλος, δεν έλειψαν οι συνήθεις συστάσεις για αυ-

στηρή και άμεση μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, την ανάγκη βελτίωσης της κατανόη-

σης και δυνατότητας πρόβλεψης των επερχόμενων 

μεταβολών στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, 

καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμο-

γής των πληθυσμών τους, μέσω συντονισμένων 

προσπαθειών περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. 

 

 

Πηγές: 
 
1.http://www.cop17-cmp7durban.com/ 
 
2.http://globaloceans.org/sites/

udel.edu.globaloceans/files/OceansDayAtDurban-
ENBSummary.pdf  

Παιδιά και νέοι σε όλη την Ευρώπη καλούνται να 

συμμετάσχουν στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό 

ταινίας μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ με τίτλο "Η 

Θάλασσα και Εμείς – Δεσμοί μεταξύ των Ωκεα-

νών και Kαθημερινών μας Δραστηριοτή-

των" (Seas and us - Links between Ocean and Daily 

Life Activities).  

 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενημέρωση του 

ευρύτερου κοινού για τη σημασία των Ωκεανών 

και την προσφορά τους στην ανθρωπότητα.  

 

To διαγωνισμό διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πληροφόρησης για τις Θαλάσσιες Επιστήμες και 

την Τεχνολογία – EurOcean με έδρα την Πορτογα-

λία προς τιμήν του πρώτου Προέδρου του EurO-

cean, Καθηγητή Mário Ruivo και σε αναγνώριση 

του έργου του στον τομέα των θαλάσσιων επιστη-

μών και της έρευνας.  

 

 

http://www.cop17-cmp7durban.com/
http://globaloceans.org/sites/udel.edu.globaloceans/files/OceansDayAtDurban-ENBSummary.pdf
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ιωάννης Πεσματζόγλου, Σταματική Αντωνάκου         

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Σελιδοποίηση: Σταματική Αντωνάκου 

Τα links του µήνα 

      

♦ Η κατάσταση του πλανήτη: http://www.ccrexpo.com/video/state-planet-2010  

♦ Αλλάζοντας τον κόσμο: http://www.ccrexpo.com/video/ideo-our-invitation-you  
 

Στην πιο πρωτότυπη ταινία θα απονεμηθεί το 

Βραβείο “Professor Mario Ruivo”, το οποίο συνο-

δεύεται από χρηματικό έπαθλο € 5.000 EUR που 

θα μοιραστεί στους νικητές των Κατηγοριών Α 

(παιδιά ηλικίας 12-18 ετών) και Β’ (νέοι ηλικίας 

18-21 ετών).  

 

Η απονομή του επάθλου θα πραγματοποιηθεί σε  

ειδική τελετή για τη 10
η
 Επέτειο του EurOcean στη 

Λισαβόνα της Πορτογαλίας, ενώ τα έξοδα μετακί-

νησης και διαμονής των νικητών καλύπτονται από 

τους διοργανωτές.  

 

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από μεμονωμένα 

άτομα ή ομάδες παιδιών, μέλη των περιβαλλοντι-

κών προγραμμάτων “Παιδική HEL-

MEPA” (www.helmepajunior.gr) και 

“Ναυτίλοι” (www.helmepacadets.gr).   

 

Οι υποψήφιες ταινίες πρέπει να είναι στην αγγλι-

κή γλώσσα ή να έχουν αγγλικούς υπότιτλους, μέ-

γιστη διάρκεια μέχρι 15 λεπτά, μέγεθος μέχρι 

700MB και να έχουν εγγραφεί σε DVD σε μία από 

τις ακόλουθες μορφές: JPG, JPEG, PNG, GIF, FLV, 

WMV, AVI, MP4, MOV.  

 

Οι υποψήφιες ταινίες πρέπει να σταλούν στα γρα-

φεία της HELMEPA, Περγάμου 5, Νέα Σμύρνη 171 

21, μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 και να 

συνοδεύονται από Δήλωση Συμμετοχής (Entry 

Form), την οποία για μεμονωμένα άτομα θα βρείτε 

στο σύνδεσμο http://www.eurocean.org/np4/

file/2279/Prize_M ario_Ruivo_In dividual_En 

try_Form.pdf  και για ομάδες νέων στο σύνδεσμο 

http://www.eurocean.org/np4/file/2279/Prize_M 

ario_Ruivo_Team_Entry_Form.pdf . Στη συνέχεια, οι 

ταινίες από την Ελλάδα θα προωθηθούν στο EurO-

cean, το οποίο θα αξιολογήσει όλες τις Ευρωπαϊκές 

συμμετοχές.  

http://www.eurocean.org/np4/file/2279/Prize_Mario_Ruivo_Individual_Entry_Form.pdf
http://www.eurocean.org/np4/file/2279/Prize_Mario_Ruivo_Team_Entry_Form.pdf
http://www.ccrexpo.com/video/state-planet-2010
http://www.ccrexpo.com/video/ideo-our-invitation-you

