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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                   Π. ΦΑΛΗΡΟ, 9/7/2019 
 
 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

H Μαρίλα Φιοίζβοσ ζσκκεηέτεη ζηο   LifeGatePlasticlessProject 
 

Ο Δήκος Παιαηού Φαιήροσ ζηερίδεη δράζεης  αεηθορίας θαη προζηαζίας 
ηες ζαιάζζηας δωής 

 
Σε εηδηθή εθδήισζε πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Μαξίλα Φινίζβνπ, παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ Γηάλλε 

Φωζηερόποσιοσ, έγηλε επίδεημε ηνπ πξώηνπ Seabin ζηελ Διιάδα. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ζπιινγήο πιαζηηθώλ απνξξηκκάησλ από ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη πξνζηαζίαο ηεο ζαιάζζηαο δσήο έρεη 

ηνπνζεηεζεί θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Μαξίλα Φινίζβνπ ζηo πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  LifeGatePlasticlessProject  πνπ θηινδνμεί λα  ζπκβάιιεη 

ζηνλ θαζαξηζκό ησλ ζαιαζζώλ ζε Μαξίλεο ηεο Μεζνγείνπ όπνπ 

παξαηεξείηαη επηβάξπλζε από επηπιένληα απνξξίκκαηα. 

 

Παξάιιεια, ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζηαηεπζεί ε ζαιάζζηα 

δσή θαη ε πνηόηεηα ησλ λεξώλ κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ πιαζηηθώλ, αιιά θαη 

λα επαηζζεηνπνηεζεί ην θνηλό ζρεηηθά γηα ηελ αλάγθε απνθπγήο ηεο ρξήζεο 

πιαζηηθώλ, εηδηθά εθείλσλ κηαο ρξήζεο πνπ απνηεινύλ ξππνγόλα πιηθά θαη ηα 

νπνία απεηινύλ ηε ζαιάζζηα δσή. 

 

Τν Seabin ήδε  έρεη ηνπνζεηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε Μαξίλα 

ηεο Νάπνιεο, ζηε  Γέλνβα, ζηε Βελεηία  θαη ζην Μηιάλν (Νaviglicanals) θαη 

έρεη  δπλαηόηεηα ζπιινγήο έσο θαη 500 θηιώλ πιαζηηθώλ αποβιήηωλ αλά 

έηος πνπ έρνπλ θαηαιήμεη ζηε ζάιαζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

κηθξνπιαζηηθώλ θαη κηθξντλώλ .  

 

Καηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ Seabin θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο  «PlasticLess» ζηε 

Μαξίλα Φινίζβνπ, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Air France-

KLM (βαζηθού σποζηερηθηή ηοσ προγράκκαηος)  Jerome Salemi δήισζε: 

«Δίκαη πνιύ πεξήθαλνο πνπ γηνξηάδνπκε ζήκεξα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

πξώηνπ Seabin ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Μαξίλα Φινίζβνπ.  Η 

 



 
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ – ΣΕΡΦΙΥΟΡΗ 51  &  ΑΡΣΕΜΙΔΟ, 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

ΣΗΛΕΦΧΝΑ: 213 2020285, e-mail: press.pf@palaiofaliro.gr 
 

 

 

 

ππνζηήξημή καο απηή ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ Seabin έρεη ζεκαληηθή αμία γηα 

ην παξόλ θαη ην κέιινλ ησλ ζαιαζζώλ καο».  

 

Ο  ηαύρος Καηζηθάδες, Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο LAMDAFlisvosMarina 

Α.Ε., ηεο εηαηξείαο πνπ απνηειεί ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο  Μαξίλαο 

Φινίζβνπ, δήισζε: «Δίκαζηε ηδηαίηεξα ραξνύκελνη γηα απηή ηελ πξσηνβνπιία 

ηεο KLM θαη καο ηηκά ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία επέιεμε ηε Μαξίλα καο γηα ηελ 

πξώηε ηνπνζέηεζε ηνπ Seabin ζηελ Διιάδα. Η Μαξίλα Φινίζβνπ, ν 

πνιιαπιώο δηαθεθξηκέλνο ηνπξηζηηθόο ιηκέλαο, έρεη δηαγξάςεη κηα αμηόινγε 

πεξηβαιινληηθή δξάζε ζηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο έρνληαο εζηηάζεη ζηε 

δηαξθή κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηεο απνηππώκαηνο θαη ζηελ πξνζηαζία 

ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθόηεξα, αλαδεηώληαο 

ζπλέρεηα ιύζεηο θαζώο θαη ηξόπνπο εθπαίδεπζεο ηνπ θνηλνύ γηα όια ηα 

θιέγνληα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Δίκαζηε κηα εηαηξεία πνπ ζέηεη ζπλερώο 

πςειόηεξνπο ζηόρνπο πξνο απηή ηε θαηεύζπλζε. Ήδε αλαθοηλώζακε όηη 

θαηαργούκε ηα πιαζηηθά θαιακάθηα κηας τρήζες ζηα θαηαζηήκαηα ηες 

Μαρίλας. Με πξσηνβνπιίεο ζαλ θαη απηή, απνδεηθλύνπκε ηε δέζκεπζε θαη 

αθνζίσζή καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθώλ καο 

πόξσλ, αιιά θαη ηελ πξνζήισζή καο ζην λα εμππεξεηήζνπκε κε θάζε ηξόπν 

ηηο ζύγρξνλεο πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο καο». 

 
Ο Γήκαξρνο Παιαηνύ Φαιήξνπ Γηάλλες Φωζηερόποσιος ζηνλ  ραηξεηηζκό 
ηνπ αλαθέξζεθε «ζηελ κεγάιε πξόθιεζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο, ηεο 
κείσζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ απνηππώκαηνο θαη θπξίσο ηεο 
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ ώζηε λα πξνζηαηεπζεί ην ζαιάζζην θαη 
παξάθηην πεξηβάιινλ»  θαη ηόληζε  «ηα εληππσζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 
κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο από δξάζεηο θνηλσληθήο 
επζύλεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε πεξηβαιινληηθή ζηόρεπζε». Σπκπιήξσζε, όηη ν 
Γήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ «έρεη ζηεξίμεη θαη ζπλεξγαζζεί ζε αλάινγεο δξάζεηο 
θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ελώ πξόζεζε ηεο 
Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ε αθόκα κεγαιύηεξε πξνζέιθπζε θαη αμηνπνίεζε 
αλάινγσλ πξνγξακκάησλ από κεγάινπο θαη μέλνπο ρνξεγνύο θαη 
ππνζηεξηθηέο». Δπεζήκαλε δε, όηη «απόιπηε πξνηεξαηόηεηα ηνπ Γήκνπ 
απνηειεί ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηε δηαινγή θαη ηε δηαρείξηζε 
απνξξηκκάησλ, ηελ νξγάλσζε απνθνκηδήο ηνπο αλά είδνο, αιιά θαη 
ζπλέξγεηεο κε θνξείο, όπσο ε Μαξίλα Φινίζβνπ»  ελώ  εζηίαζε ζηνλ ηνκέα 
ηεο «γαιάδηαο αλάπηπμεο», ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ πεξηνρή, αιιά 
θαη ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο θνλδπιίσλ από επξσπατθά πξνγξάκκαηα, 
εθόζνλ αλαπηπρζνύλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. 
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