
Μαθητές & Επαγγελματίες Τουρισμού και Αναψυχής
ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα
θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές 
του Μαλεβιζίου!



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ;

Είναι στερεά αντικείμενα που έχουν πεταχτεί

σκόπιμα, χαθεί ή μεταφερθεί από ανέμους και

ποτάμια στη θάλασσα ή 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.

Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Α  Σ Τ Ο Ν  Α Φ Ρ Ο - Μ Α Λ Ε Β Ι Ζ Ι !
 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 1  –  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 2

 

Το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων

ειδικά των πλαστικών μιας-χρήσης, αφορά

κατεξοχήν τους επαγγελματίες τουρισμού και

αναψυχής σε παράκτιες περιοχές. Τα

απορρίμματα αυτά απειλούν τα οικοσυστήματα,

τα ιχθυοαποθέματα, την υγεία και την ευημερία

όλων μας, και ιδίως όσων η εργασία και το

εισόδημά τους συνδέεται με το φυσικό κεφάλαιο

των καθαρών θαλασσών. Η χρήση και

«κατάχρηση» του πλαστικού μιας χρήσης 

από τον κλάδο εστίασης, τουρισμού και

αναψυχής υποθηκεύει το κεφάλαιο αυτό και

απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Η πρόσφατη

νομοθεσία δεν αφήνει περιθώρια για

καθυστέρηση. Από τον Ιούλιο του 2021 και

σταδιακά τα επόμενα χρόνια τίθενται

περιορισμοί στο σχεδιασμό, τη σύσταση, τη

σήμανση και τη διάθεση συγκεκριμένων

προϊόντων, ενώ διευρύνεται η ευθύνη του

παραγωγού.

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡA;

ΣΤΟΧΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα 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 στελεχών

τουρισμού και αναψυχής, της εκπαιδευτικής

κοινότητας και των κατοίκων των παράκτιων

περιοχών του Δήμου Μαλεβιζίου.

Τα στελέχη επιχειρήσεων αναψυχής και τουρισμού της περιοχής (καφετέριες, ξενοδοχεία,

ταβέρνες, beach-bar, καταδυτικά κέντρα, κ.ά.) ενημερώνονται για τις επιπτώσεις των

θαλάσσιων απορριμμάτων, ειδικά των πλαστικών στα ιχθυοαποθέματα και τον τουρισμό, όπως

και για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Επίσης ενημερώνονται για καλές πρακτικές διαχείρισης

απορριμμάτων και συμμετέχουν εθελοντικά σε πιλοτική δράση «υπεύθυνου καταστήματος»,

που, μεταξύ άλλων, μειώνει ή καταργεί τα πλαστικά μιας χρήσης.

Οι εκπαιδευτικοί της περιοχής έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για

δράσεις με τους μαθητές τους και επιμορφώνονται σχετικά.

Οι μαθητές αναλαμβάνουν εθελοντικές πιλοτικές δράσεις «στο πεδίο» (π.χ. υιοθέτηση ακτών)

και συμμετέχουν σε καθαρισμούς μαζί με τις οικογένειές τους και τους κάτοικους.

Οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του προγράμματος

και συνεχίζουν τις δράσεις.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

OΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ



Τ Ι  Α Λ Λ Α Ζ Ε Ι  Μ Ε  Τ Ο Ν  Ν Ο Μ Ο  4 3 7 6 / 2 0 2 0 ;

02

07/2021 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ;
Καταργούνται τα πλαστικά μίας χρήσης. Μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα,

πιάτα, καλαμάκια, αναδευτήρες, στηρίγματα μπαλονιών, περιέκτες και

καπάκια τροφίμων και ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ).Οι

Δήμοι θα πρέπει να έχουν κατασκευάσει δημόσιες βρύσες σε παιδικές

χαρές, χώρους άθλησης και πολυσύχναστα μέρη.

01/2022 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ;
Επιβάλλεται εισφορά 5 λεπτών 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, σουπερ μαρκετ κλπ

με το δικό του σκεύος δικαιούται έκπτωσης. Αλλάζει η σήμανση των

πλαστικών ώστε να είναι σαφές αν ανακυκλώνονται ή όχι.

01/2023 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ; 
Οι εταιρείες που παράγουν/ 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.

01/2024 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ;
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.

07/2024 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ;
Οι πλαστικές φιάλες θα πρέπει να έχουν καπάκια προσαρτημένα στο
προϊόν. Δεν θα απορρίπτονται ξεχωριστά.

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



1 εισαγωγική συνάντηση | 1 εκπαιδευτικό υλικό | 1 επιμόρφωση εκπαιδευτικών | 1

διήμερο ευαισθητοποίησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς | 2 εργαστήρια για

στελέχη επιχειρήσεων τουρισμού & αναψυχής | 1 πιλοτική δράση «Υπεύθυνων

Παράκτιων Καταστημάτων» | 1 δίγλωσση Αφίσα για τον «Υπεύθυνο Τουρίστα» | 3

έργα τέχνης από/για θαλάσσια απορρίμματα | 1 εκδήλωση παρουσίασης

αποτελεσμάτων

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης
για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και
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