ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Οι ακόλουθες γενικές οδηγίες αφορούν τους διοργανωτές δράσεων που
πραγματοποιούνται την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 στο πλαίσιο του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις είναι
ενδεικτικές και προσανατολίζονται στο να βοηθήσουν στην ομαλή διεξαγωγή του
προγράμματος, στην εξυπηρέτηση των εθελοντών και στον κύριο στόχο του
προγράμματος που είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

-

Η συμμετοχή των εθελοντών στην ημέρα καθαρισμού την Κυριακή 5
Ιουνίου είναι ελεύθερη σε όλους. Η συμμετοχή ανηλίκων θα πρέπει να
διασφαλίζεται από την παρουσία γονέα ή κηδεμόνα.

-

Η διοργάνωση θα πρέπει να ορίσει ένα σχέδιο καθαρισμού και να το
οργανώσει. Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες, οδηγίες, εκπρόσωποι και
συνοδοί των εθελοντών οι οποίοι θα φέρουν την κύρια ευθύνη. Στο στάδιο
αυτό ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων είναι απαραίτητος.

-

Θα πρέπει να επιλεγεί μία περιοχή η οποία να χρήζει καθαρισμού από
σκουπίδια, απορρίμματα, μπάζα κτλ. Η επιλογή της περιοχής είναι στη
βούληση του διοργανωτή, μπορεί να είναι μια γειτονιά, μία δασική
περιοχή, ένα αστικό ή περιαστικό δάσος, ένα πάρκο, μια παραλία, μια
προστατευόμενη περιοχή, ένας εθνικός δρυμός ή ακόμη και το σύνολο του
αστικού ή περιαστικού ιστού.

-

Σε περιπτώσεις περιοχών εξέχουσας σημασίας (π.χ. προστατευόμενων
περιοχών)αλλά και σε κάθε περίπτωση δράσης σε δασική περιοχή, η
συνδρομή και η παρουσία του δασαρχείου καθώς και της πυροσβεστικής
θεωρείται απαραίτητη .

-

Σε αστικές περιοχές θα πρέπει να συναφθεί συνεργασία με την τροχαία για
τυχόν απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία
της πόλης κατά τη διάρκεια των δράσεων.

-

Όταν στην περιοχή στην οποία υλοποιείται η δράση, υπάρχει υποδομή για
ανακύκλωση, καλό θα είναι να γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού των
συλλεγόμενων απορριμμάτων σε διαφορετικές σακούλες και τελικούς
περιέκτες (μεγάλους κάδους/απορριμματοφόρα) ώστε να γίνει η δυνατή η
προώθηση της ανακύκλωσης.
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-

Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, θα πρέπει να εξασφαλιστούν
υλικά, τα οποία θα διανέμονται δωρεάν. Τα κύρια υλικά είναι ειδικές
πλαστικές σακούλες διαφορετικών χρωμάτων οι οποίες θα προορίζονται
για τα ανακυκλώσιμα ή μη ανακυκλώσιμα υλικά. Πλαστικά γάντια
διαφόρων μεγεθών που θα διασφαλίζουν την υγιεινή των συμμετεχόντων.
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά στο σύνολο τους καλό θα ήταν να είναι
κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά και να είναι πλήρως
ανακυκλώσιμα μετά τη χρήση τους(π.χ. φωτο/βιοδιασπώμενες σακούλες).

-

Οι δράσεις που εντάσσονται στο [πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας
μέρας περιβάλλοντος, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό για να
εξασφαλιστεί η συμμετοχή του. Ο διοργανωτής θα πρέπει να συνάψει
επαφές με τοπικούς χορηγούς επικοινωνίας (έντυπα, ραδιόφωνο,
τηλεόραση), να δημιουργήσει υλικό επικονωνίας τόσο για χρήση σε έντυπα
αλλά και σε χώρους πληροφόρησης στο διαδίκτυο. Οι ηλεκτρονικοί τρόποι
επικοινωνίας, διάδοσης και παροχής πληροφοριών (ραδιόφωνο
τηλεόραση, e-mails) συνίστανται γιατί είναι φιλικοί προς το περιβάλλον,
μιας και δεν καταναλώνουν φυσικούς πόρους. Συνιστάται η χρήση των
διαδεδομένων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

-

Η συσπείρωση των τοπικών φορέων είναι απαραίτητη συνθήκη για τη
συμμετοχή του κοινού. Συνεργασίες με Μ.Κ.Ο., Μ.Μ.Ε., Σχολεία,
Πανεπιστήμια, Τοπικούς Συλλόγους, Επιμελητήρια αλλά και με τον
ιδιωτικό τομέα θα τονώσουν το ενδιαφέρον του κοινού και θα έχει ως
αποτέλεσμα την αυξημένη συμμετοχή.

-

Κατά την Ημέρα Καθαρισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ενημέρωση
στους εθελοντές για τους στόχους και τρόπο συλλογής των απορριμμάτων
έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι ασάφειες για τον τρόπο συλλογής των
απορριμμάτων. Στους εθελοντές θα πρέπει να διασαφηνιστεί τι πρέπει να
ανακυκλωθεί και τι όχι. Οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της διοργάνωσης θα
πρέπει να είναι ικανοί για τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη ευθυνών.

-

Η αποφυγή υπερβολικών θορύβων που έχει επιπτώσεις στην άγρια φύση,
αλλά και στο αστικό περιβάλλον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ίδιο
σοβαρά με την αποφυγή της οπτικής ρύπανσης και της ρύπανσης των
υδάτων και του αέρα.

-

Κατάλληλες σημάνσεις σε κάδους και σακούλες είναι αναγκαίες μιας και
μπορούν να διευκολύνουν τους παρευρισκόμενους εθελοντές στο
επιτελούμενο έργο τους.
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-

Ο εκάστοτε διοργανωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με φορείς
διαχείρισης απορριμμάτων ιδιωτικούς ή δημόσιους, για την τελική διαλογή
και διάθεση των απορριμμάτων. Πριν την τελική διάθεση η ζύγιση των
συγκεντρωμένων απορριμμάτων ή η με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο
ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης, αποτελεί ένα στοιχείο
που μπορεί να γνωστοποιηθεί στο κοινό και να καταδείξει εμπράκτως με
αριθμούς, την συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

-

Ογκώδη υλικά και επικίνδυνα υλικά θα πρέπει να απομακρύνονται
αποκλειστικά από εξειδικευμένα συνεργεία δημόσιου ή ιδιωτικού
χαρακτήρα με τα οποία θα πρέπει να έχει προβλεφθεί συνεργασία.

-

Σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγάλη συμμετοχή κοινού/εθελοντών, ο
διοργανωτής θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και να
ειδοποιήσει το κοντινότερο κέντρο παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης
(κέντρο υγείας, άλλη νοσοκομειακή μονάδα) για πιθανά έκτακτα
περιστατικά. Εάν η δράση είναι μικρής κλίμακας αρκεί η ενημέρωση του
κέντρου περίθαλψης, η ύπαρξη επαρκώς ενημερωμένου φαρμακευτικά
κουτιού πρώτων βοηθειών αλλά και η διαθεσιμότητα οχήματος για
μεταφορά επείγοντος περιστατικού.

-

Σε περίπτωση διενέργειας της δράσης σε προστατευόμενη περιοχή θα
πρέπει να ζητείται η άδεια και συνεργασία του φορέα διαχείρισης.

-

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης ή να ματαίωσης του
προγράμματος της ημέρας καθαρισμού στο σύνολό του πριν την έναρξή
του για λόγους ανωτέρας βίας, οφείλουν ωστόσο να το γνωστοποιήσουν
έγκαιρα στο ευρύ κοινό.
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