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1. Δεν αφήνουμε τα σκουπί-
δια μας στην παραλία. Ακόμα 
και αν υπάρχουν κάδοι, καλύ-
τερα να τα παίρνουμε μαζί μας. 
Οι κάδοι το καλοκαίρι γεμί-
ζουν γρήγορα, οι δήμοι δεν 
προλαβαίνουν να τους αδειά-
ζουν. Ας βοηθήσουμε! Σε ερη-
μικές παραλίες, δεν «θάβου-
με» τα σκουπίδια μας κάτω από 
πέτρες ή μέσα σε θάμνους!!! 
Δεν εξαφανίζονται με μάγια! 
2. Μας δροσίζουν τα αναψυκτι-
κά, τα παγωτά, οι μπύρες, αλλά 
δεν αφήνουμε πίσω μας πλαστι-
κά ή αλουμίνιο. Θα χρειαστούν 
100, 200 ακόμα και 500 χρό-
νια για να βιοαποικοδομηθούν, 
δηλ. να “λειώσουν”. 
3. Δεν φυτεύουμε τις γόπες από 
τα τσιγάρα στην άμμο. Θα παρα-
μείνουν εκεί για τουλάχιστον 35 
χρόνια! Είναι σίγουρο ότι δεν 
πρόκειται να φυτρώσουν! 
4. Η χρήση των μικρών σκα-
φών θαλασσίων αθλημάτων (jet 
ski κλπ) διέπεται από νόμους. 
Έχουμε δικαίωμα στην ησυχία 
όταν βρισκόμαστε στην παρα-

λία. Η ηχορύπανση είναι αστική 
όχληση με άσχημες συνέπειες 
στην υγεία μας. Έχουμε δικαί-
ωμα και στην ασφαλή κολύμβη-
ση. Να απαιτήσουμε το δικαίω-
μά μας αυτό.
5. Στην παραλία  κολυμπά-
με, περπατάμε, παίζουμε, δια-
βάζουμε. Σίγουρα ΔΕΝ είναι 
χώροι στάθμευσης για τα αυτο-
κίνητά μας! Τα αυτοκίνητα δεν 
τα κατεβάζουμε στην παραλία, 
όσο και αν χρειαστεί να περ-
πατήσουμε. Σαφάρι ας κάνου-
με αλλού!
6. Δεν αφαιρούμε αχινούς, 
αστερίες ή κοχύλια από το 
βυθό της θάλασσας και δεν 
ξεριζώνουμε τα κρινάκια, τα 
κυκλάμινα, τις ανεμώνες από 
την ακτή. Τα περισσότερα είναι 
είδη που απειλούνται με εξαφά-
νιση. Αφήστε τα στη θέση τους.
7.  Οι χελώνες της Μεσογείου, 
η Careta careta και η Πράσινη 
Χελώνα (Chelonia mydas) είναι 
είδη που απειλούνται με εξα-
φάνιση. Προστατέψτε τες! Μην 
ανάβετε φώτα σε περιοχές 
ωοτοκίας χελωνών και μην ενο-
χλείτε τις φωλιές με τα αυγά 
της χελώνας στην παραλία. 
Αρκετούς φυσικούς εχθρούς 
έχουν.  

Ενημερωνόμαστε! 
Ενημερώνουμε γνωστούς και 
φίλους για το πώς να συμπε-
ριφέρονται στην παραλία. 
Διαμαρτυρόμαστε όταν βλέ-
πουμε να καταστρέφουν τις 
ακτές μας.  Τα 14000 χιλιόμετρα 
ακτών της Ελλάδας χρειάζονται 
τη φροντίδα και την αγάπη 
μας. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ.  
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Τώρα που 
ετοιμαζόμαστε 
να ξεχυθούμε 
στη θάλασσα, να 
θυμόμαστε κάποιες 
απλές κινήσεις για να 
έχουμε καθαρές και 
ασφαλείς παραλίες. 

EMEIΣ, Η ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΤΗΣ ΓΙΑ 
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