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Στο πρόγραμμα #gopafree ο ΟΛΒ – Τοποθετήθηκαν κάδοι ανακύκλωσης αποτσίγαρων
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου πρωτοπορεί, καθώς είναι το πρώτο λιμάνι που ενώνει τις δυνάμεις του
με την Αστική Mη Κερδοσκοπική Εταιρεία Cigaret Cycle, κι εντάσσεται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης
αποτσίγαρων #gopafree.
Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει την τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης για τα αποτσίγαρα, τη
συλλογή τους και τη μεταφορά τους στο εξωτερικό, όπου επεξεργάζονται για τη μετατροπή των
βλαβερών υλικών και ουσιών σε λίπασμα κι ανακυκλωμένο προϊόν.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΛΒ Βίκυ Μήτρου έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική δράση για το
περιβάλλον και τις θάλασσες, όπως είπε «για να δώσει μήνυμα στους χρήστες ότι το αποτσίγαρο δεν
το πετάμε όπου βρούμε, ούτε στους κάδους απορριμμάτων πλέον, αλλά σε ειδικό κάδο που θα μπορέσει
να επεξεργαστεί. Είναι μια δράση που γίνεται πρώτα στο δικό μας λιμάνι και αυτό μας χαροποιεί,
θέλουμε να βρούμε υποστηρικτές, να το χρησιμοποιήσουν οι χρήστες του χώρων του λιμανιού, για να
είναι ανταποδοτικό και το πρόγραμμα».
Στη σημερινή παρουσίαση του προγράμματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΒ Α.Ε. Σωκράτης
Αναγνώστου, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «Μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων και καινοτόμων
συνεργασιών όπως αυτή με την Cigaret Cycle ως Διοίκηση του ΟΛΒ, στοχεύουμε στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και βάζουμε κι εμείς το δικό μας λιθαράκι στην προστασία του περιβάλλοντος φυσικού
και θαλάσσιου. Το πρόγραμμα συνεργασίας με την εταιρεία, περιλαμβάνει την τοποθέτηση πέντε
ειδικών κάδων ανακύκλωσης για τη συλλογή των αποτσίγαρων κι ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, δεν
επιβαρύνεται οικονομικά.
Τα αποτσίγαρα όπως γνωρίζετε είναι μια από τις πιο επικίνδυνες και ύπουλες μορφές περιβαλλοντικής
ρύπανσης γιατί δεν είναι βιοδιασπώμενες. Περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες και διαλύονται με πολύ
αργό
ρυθμό».
Τα πέντε σημεία που έχουν επιλεγεί για την τοποθέτησή τους στη χερσαία ζώνη λιμένος είναι, στο χώρο
της κρουαζιέρας, στο χώρο του πάρκινγκ, στο ύψος του Πανεπιστημίου στο Ηρώο, στον Αγ.
Κωνσταντίνο κι ένα σημείο που έχει υποδείξει ο χορηγός που έχει συμφωνήσει η Εταιρεία Cigaret
Cycle.
Όπως πρόσθεσε ο κ. Αναγνώστου «ευχόμαστε κι άλλοι φορείς πανελλαδικά να συμμετάσχουν σε
αντίστοιχες – παρόμοιες δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος που είναι χρέος
και υποχρέωση όλων».
Από την πλευρά του, ο Διευθυντής και Συνιδρυτής της Cigaret Cycle ΑΜΚΕ Γιώργος Σακελλαρίου,
επεσήμανε ότι «Η ιδέα της ανακύκλωσης των αποτσίγαρων είναι μια δράση που καλούμαστε να
υλοποιήσουμε καθημερινά σε όλη τη χώρα. Σήμερα, είμαστε χαρούμενοι που ξεκινάμε στο Βόλο την
εφαρμογή του προγράμματος #gopafree στον χώρο ενός μεγάλου οργανισμού τουριστικής και
εμπορικής ανάπτυξης της περιοχής, στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή
και μετά από πρόσκληση της οποίας βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι η Istion Yachting Services που

καθιστά όχι μόνο τον στόλο των τουριστικών σκαφών της gopafree αλλά υποστηρίζει την υλοποίηση
του προγράμματος και στο χερσαίο τμήμα κεντρικών λιμένων στη χώρα».
Σύμφωνα με τον κ. Σακελλαρίου, η τοποθέτηση σήμερα των πρώτων πέντε ειδικών κάδων συλλογής
αποτσίγαρων μέσω αυτής της προσπάθειας, μετατρέπουν τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου στον πρώτο
στο χώρο του gopafree προορισμό για τους διερχόμενους από τα εμπορικά και τουριστικά σκάφη
επισκέπτες.
Μάλιστα, ευχαρίστησε για την φιλοξενία τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου και ευχήθηκε να ξεκινήσει από
το λιμάνι και να προχωρήσει το πρόγραμμα της Cigaret Cycle στη Θεσσαλία αλλά και στην Μαγνησία.
«Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του ΟΛΒ και καλούμε δήμους και κατοίκους να υποστηρίξουν αυτή την
προσπάθεια. Η ανακύκλωση των αποτσίγαρων μας αφορά όλους. Η προστασία του Περιβάλλοντος
είναι ευθύνη όλων μας» τόνισε ο κ. Σακελλαρίου.
Διευκρίνισε ότι το λιμάνι του Βόλου, είναι το πρώτο λιμάνι που τοποθετούνται οι κάδοι, το πρόγραμμα
«τρέχει» σε πολλά μέρη, καθώς έχουν τοποθετηθεί περί στους 350 κάδοι σε όλη την Ελλάδα από πέρυσι
που έχει ξεκινήσει σε πολλά νησιά Σίφνο, Σύρο, Μύκονο, Ψαρά κ.α. κι απηύθυνε κάλεσμα σε όλη τη
Μαγνησία και Θεσσαλία να αγκαλιάσει το πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τον κ. Σακελλαρίου, η χωρητικότητα ενός κάδου είναι περίπου 10.000 αποτσίγαρα, ενώ
τα έσοδα από τα ανακυκλωμένα προϊόντα χρησιμοποιούνται για ευπαθείς ομάδες με την αγορά
διαφόρων ιατρικών ειδών.
Τέλος, ο Πάρις Ζήκος υπεύθυνος βάσης του Βόλου της Istion Yachting, δήλωσε ότι «Η Istion ως μία
κορυφαία εταιρεία του Yachting δε θα μπορούσε να μην ανταποκριθεί σε μια εταιρική και κοινωνική
ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Χαιρόμαστε που έχει επιλεγεί το λιμάνι του Βόλου που θα ξεκινήσει
το πρόγραμμα gopafree και θα προχωρήσουμε τη δράση και σε άλλα λιμάνια στην Ελλάδα»
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