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Σχετικά με το έργο



H ατζέντα μας σήμερα

• Γνωριμία - Χαιρετισμοί 
• Το πρόγραμμα Σκουπίδια στην Απόχη – Μεσαρά
• Θαλάσσια Απορρίμματα, γιατί αποτελούν πρόβλημα; (Σύσταση, 

Πηγές, Επιπτώσεις, Λύσεις Πλαστικά μιας χρήσης N. 4376/2020)
• Το παράδειγμα του έργου BlueFasma της Περιφέρειας Κρήτης
• Συζήτηση με τη συμμετοχή όλων



Σχετικά με εμάς 
• Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη

• Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 
• Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) της Μεσογείου (1995)
• Έχει 130 μέλη, ΜΚΟ από όλες τις χώρες της Μεσογείου. 
• Αποστολή «η προστασία του φυσικού  περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε μια ειρηνική Μεσόγειο»
• Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον & την Αειφορία 

• Διεθνές άτυπο δίκτυο εκπαιδευτικών (2002)
• Σκοπός του η προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σε όλα τα 

επίπεδα 
• Αποστολή «να συμβάλει  στην καλλιέργεια  του υπεύθυνου, περιβαλλοντικά 

εγγράμματου, δημοκρατικού και ηθικού παγκόσμιου πολίτη, που αποφασίζει και δρα 
με βάση τις αξίες της αειφορίας». 

• Δράσεις: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών, Επιμορφώσεις, Πολιτικές για ΕΑΑ 



Στόχος του έργου

• Το έργο στοχεύει να ενημερώσει και να 
παρακινήσει σε δράση για τη μείωση και 
την καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων και ειδικά των πλαστικών 
μιας χρήσης, μέσω της κινητοποίησης 
των αλιέων, της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και του ευρύτερου 
πληθυσμού των παράκτιων περιοχών της 
Μεσαράς.



Περιοχή Παρέμβασης Τοπικού 
Προγράμματος Αλιεία Δήμου Μεσαράς



Τι είναι τα θαλάσσια απορρίμματα

• Είναι στερεά αντικείμενα (ανθεκτικά, βιομηχανικά ή 
επεξεργασμένα) που έχουν πεταχτεί σκόπιμα από 
αμέλεια ή άγνοια, ή έχουν χαθεί, ή μεταφερθεί από 
ανέμους και ποτάμια στη θάλασσα ή/και στις ακτές. 

• Πρόκειται κυρίως για πλαστικά αλλά και μεταλλικά, 
γυάλινα, ξύλινα κι άλλα αντικείμενα. 

• Προκύπτουν από ανθρωπογενείς δραστηριότητες
τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. 



Το πρόγραμμα με δυο λόγια

• ΓΙΑΤΙ; Τα θαλάσσια απορρίμματα απειλούν τα οικοσυστήματα, τα 
ιχθυοαποθέματα, την υγεία και την ευημερία όλων, ιδίως όσων η εργασία 
συνδέεται με την καθαρή θάλασσα. Η αλόγιστη χρήση πλαστικών μιας 
χρήσης υποθηκεύει το φυσικό αυτό κεφάλαιο και απαιτεί άμεση 
αντιμετώπιση. 

• ΠΟΥ; Αλιευτικές περιοχές Δήμου Μεσαράς
• ΠΟΤΕ; Φεβρουάριος 2021 – Απρίλιος 2022- Δεκέμβριος 2022
• ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ; Αλιείς της περιοχής, μαθητές & εκπαιδευτικούς
• ΠΩΣ; Με ενημερώσεις, Εκπαιδευτικό Υλικό, με Καθαρισμούς/ 

παρακολούθηση Ακτών, 1 Πιλοτική Δράση «Ψαρεύοντας Σκουπίδια»



• 1 εισαγωγική συνάντηση
• 2 θεματικά εργαστήρια για αλιείς
• 1 πιλοτική δράση Συλλογής & 

Καταγραφής Απορριμμάτων από 
Αλιείς

• 1 εκπαιδευτικό υλικό 
• 1 επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
• 1 διήμερο ευαισθητοποίησης 

για μαθητές & εκπαιδευτικούς

• 1 πεντάλεπτο video για προβολή των δράσεων
• 1 εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα σε αριθμούς



Χρονοδιάγραμμα

02/2021
Έναρξη

09/2021
Εισαγωγική εκδήλωση

04/2022
- Καθαρισμός Ακτής

- Α Εργαστήριο Αλιέων

10/2022
- Β Εργαστήριο Αλιέων

11/2022
Τελική 

Εκδήλωση

Πιλοτική δράση Αλιέων

7/2021
Οπτική ταυτότητα

11/2021
- Εκπαιδευτικό υλικό 

- Σεμινάριο Εκπαιδευτικών 

Αρχικό χρονοδιάγραμμα

04/2022



Τι αλλάζει με τον Νόμο 4376/2020; 
07/2021 01/2022 01/2023 01/2024 07/2024
Καταργούνται: 
Μπατονέτες, 
μαχαιροπήρουνα, πιάτα, 
καλαμάκια, 
αναδευτήρες, 
στηρίγματα μπαλονιών.
Καταργούνται περιέκτες
& καπάκια τροφίμων και 
ποτών από διογκωμένο 
πολυστυρένιο (PS -
φελιζόλ). 

Οι δήμοι θα πρέπει να 
έχουν κατασκευάσει 
δημόσιες βρύσες σε 
παιδικές χαρές, χώρους 
άθλησης και 
πολυσύχναστα μέρη. 

Εισφορά 5 λεπτά για 
ποτήρια καφέ, δοχεία 
takeaway, όπως και 
για τα καπάκια τους. 

Κάθε πολίτης που 
αγοράζει τον καφέ, 
φαγητό ή το ποτό του 
από καφετέριες, 
ταχυφαγεία, κλπ με το 
σκεύος του
δικαιούται έκπτωσης. 

Αλλάζει η σήμανση
των πλαστικών ώστε 
να είναι σαφές αν 
ανακυκλώνονται.

Οι εταιρείες που 
παράγουν και  διακινούν 
υγρά μαντιλάκια, 
προϊόντα καπνού και 
μπαλόνια αναλαμβάνουν 
το κόστος καθαρισμού, 
διαλογής, μεταφοράς & 
επεξεργασίας των 
απορριμμάτων. 

Ξεκινά σύστημα 
επιστροφής εγγύησης για 
τα πλαστικά μπουκάλια. 
Με την επιστροφή ο 
καταναλωτής παίρνει 
πίσω ένα μέρος του 
αντιτίμου. 

Οι εταιρείες που 
παράγουν και διακινούν 
αλιευτικά εργαλεία 
καθίστανται υπεύθυνες 
για την ασφαλή συλλογή 
και ανακύκλωσή τους 
ώστε να μην 
απορρίπτονται 
ανεξέλεγκτα στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. 

Στόχος να συλλέγεται το 
40% των αποβλήτων των 
αλιευτικών εργαλείων 
προς ανακύκλωση έως 
το 2025.

Οι πλαστικές φιάλες 
θα πρέπει να φέρουν 
καπάκια 
προσαρτημένα στο 
δοχείο. Δεν θα 
απορρίπτονται 
ξεχωριστά. 

01/2025
Οι πλαστικές φιάλες 
PET θα διατίθενται 
στην αγορά με 
τουλάχιστον 25% 
ανακυκλωμένο υλικό 
(35% ως το 2030).



Επικοινωνία
• https://medies.net/skoupidia-ston-afro-malevizi/

• Ηρώ Αλάμπεη MIO-ECSDE / MEdIES
(alampei@mio-ecsde.org, info@medies.net)

• Άννα Μαυρογιάνη, Δημήτρης Μαυρογιάννης, εκ 
μέρους της ΟΙΚΟΜ

Πράξη ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067194. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


