
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ

ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



Πληροφορίες για το Έργο

Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ υλοποιεί 
το έργο «Καταπολεμώντας τα πλαστικά απόβλητα 
στην Κύπρο: το παράδειγμα των Chiringuitos Re-
sponsables», με στόχο αφενός την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των άμεσα εμπλεκόμενων 
φορέων στην Κύπρο σχετικά με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της απόρριψης πλαστικών αποβλήτων, 
και αφετέρου την αντιμετώπιση του προβλήματος, 
μέσα από την ανάπτυξη συνεργιστικών σχέσεων και 
την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 

Καταπολεμώντας τα πλαστικά απόβλητα στην Κύπρο:
Οδηγός με προτάσεις για εφαρμογή Καλών Πρακτικών
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Στόχος του Οδηγού

Ο παρών Οδηγός καταρτίστηκε από την ΑΚΤΗ και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες 
για τα σκουπίδια της θάλασσας. Δίνεται έμφαση στις καλές πρακτικές για 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων, που εφαρμόζονται 
στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Οδηγός απευθύνεται 
συγκεκριμένα σε ιδιοκτήτες/διευθυντές και εργαζόμενους σε παράκτιους 
χώρους εστίασης και ποτού, καθώς και σε εκπροσώπους τοπικών αρχών. 
Στόχος είναι να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στην ενημέρωση 
ομάδων – πολιτών, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά! Ο ενημερωμένος 
πολίτης είναι υπεύθυνος. Μέσα από την προώθηση και εφαρμογή πρακτικών, 
ο Οδηγός στοχεύει να δώσει γνώση και κίνητρα στις ομάδες-στόχους για την 
υιοθέτηση ενός βιώσιμου μοντέλου δραστηριοτήτων που θα συμβάλει στην 
ισόρροπη ανάπτυξη στους τρεις άξονες της αειφορίας: οικονομία, κοινωνία και 
περιβάλλον. 
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Χρήση του Οδηγού  – πηγή έμπνευσης

Παρουσιάζοντας με συνοπτικό τρόπο πληροφορίες για το πρόβλημα των σκουπιδιών 

της θάλασσας και συγκεκριμένα των πλαστικών, ο Οδηγός παρέχει βασικές 

κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμος σε όσους, έχοντας επίγνωση των προβλημάτων που προκαλούν τα σκουπίδια 

της θάλασσας, τόσο στην ποιότητα της καθημερινότητας,  όσο και στην επαγγελματική 

τους δραστηριότητα, αναζητούν λύσεις για περιορισμό τους. Εκπρόσωποι από την 

κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τις παράκτιες επιχειρήσεις ή τη ναυτιλιακή και αλιευτική 

βιομηχανία, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να ανατρέξουν 

στο εγχειρίδιο ως πηγή έμπνευσης για άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών και μέτρων. 

Ο Οδηγός περιγράφει το παράδειγμα 6 καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί 

με επιτυχία και δημιουργούν ταυτόχρονα ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας 

ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους. 
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Γενικά στοιχεία

Ως  σκουπίδι  της  θάλασσας  μπορεί  να  οριστεί 
κάθε ανθεκτικό στερεό υλικό, κατασκευασμένο ή 
επεξεργασμένο, που απορρίπτεται ή εγκαταλείπεται 
στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Τα σκουπίδια 
της θάλασσας προέρχονται κυρίως από χερσαίες 

δραστηριότητες και καταλήγουν στη θάλασσα μέσω 
ποταμών, αποχετεύσεων, οχετών όμβριων υδάτων ή 
παρασύρονται από τους ανέμους, τα κύματα και την 
παλίρροια. Οι θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως η 
εμπορική ναυτιλία, το ψάρεμα και ο θαλάσσιος τουρισμός, 
αποτελούν επίσης σημαντική πηγή σκουπιδιών. 

Τα διαγράμματα παρουσιάζουν σε ποσοστά τις κατηγορίες των σκουπιδιών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο των 
εκστρατειών καθαρισμού της ΑΚΤΗΣ το 2016 (διάγρ.1) και 2017 (διάγρ.2) σε 9 παραλίες της Κύπρου.

Πληροφορίες για τα σκουπίδια της θάλασσας

2016 20171. 2.
Άλλα 
πλαστικά
14,8%

Σκουπίδια από 
αλιευτικές 
δραστηριότητες
0,7%

Άλλα είδη
5%

Αποτσίγαρα 
και καπνικά 
είδη
56,4%

Αποτσίγαρα 
και καπνικά 
είδη
61,6%

Σκουπίδια από 
παράκτιες 
δραστηριότητες
και χώρους 
αναψυχής
23,1%

Σκουπίδια από 
παράκτιες 
δραστηριότητες και 
χώρους αναψυχής 
16,5%

Άλλα πλαστικά
8,1%

Σκουπίδια από 
αλιευτικές 
δραστηριότητες
0,2%

Άλλα είδη
13,5%
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   Στη Μεσόγειο, τα παράκτια αστικά κέντρα, ο τουρισμός και οι δραστηριότητες αναψυχής 
κατά μήκος των ακτών αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές θαλάσσιων απορριμμάτων, όπως 
πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί (Μεσογειακό παράρτημα ICC, 2002-2006). Ειδικότερα στην 
Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκστρατείας 
καθαρισμού από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας, τα πλαστικά, και συγκεκριμένα 
όσα σχετίζονται με το κάπνισμα και τους χώρους αναψυχής, όπως π.χ. γόπες από τσιγάρα, 
σακούλες, πώματα, καλαμάκια και μικροπλαστικά, αναδεικνύονται ως το επικρατέστερο 
σκουπίδι, γεγονός που δικαιολογεί την ιδιαίτερη κινητοποίηση για την άμεση λήψη μέτρων. 

Μερικά χρήσιμα στοιχεία:

• Τα πλαστικά αποτελούν το 60% με 80% όλων των σκουπιδιών που βρίσκονται στις 
Ευρωπαϊκές Θάλασσες. 

• Τα πλαστικά απόβλητα βρίσκονται σε πολλές διαφορετικές μορφές στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Είναι μια πολύ σοβαρή απειλή, όχι μόνο λόγω της αφθονίας τους, αλλά και 
λόγω των ιδιοτήτων τους: το πλαστικό διασπάται συνεχώς σε μικρότερα κομμάτια, για να 
σχηματιστούν τελικά μικροπλαστικά, με διάμετρο μικρότερη από 5 χιλιοστά. Τα μικροπλαστικά 
αναμιγνύονται με το πλαγκτόν και μένουν για πάντα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Δεν μπορούν 
να απομακρυνθούν, και γίνονται τροφή για πολλούς οργανισμούς. 

• Κατά τη διαδικασία παραγωγής των πλαστικών χρησιμοποιούνται επικίνδυνες χημικές 
ουσίες, οι οποίες μπορεί να καταλήξουν στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς διασπώνται τα 
πλαστικά. Επιπλέον, οι οργανικοί ρύποι που βρίσκονται στη θάλασσα, λόγω της υδροφοβικής 
τους φύσης, συγκεντρώνονται στην επιφάνεια των πλαστικών, με αποτέλεσμα, αν το πλαστικό 
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καταποθεί από κάποιο ψάρι, οι ρύποι θα καταλήξουν στον οργανισμό του. Με αυτό τον τρόπο 
επικίνδυνες ουσίες μεταφέρονται στην τροφική αλυσίδα και ενδεχομένως να καταλήξουν και 
στον άνθρωπο.

•  Ψάρια, πουλιά και θηλαστικά μπορεί να καταπιούν σκουπίδια κατά λάθος ή επειδή μοιάζουν 
με τη λεία τους. Για παράδειγμα, οι χελώνες τρώνε πλαστικά σακούλια γιατί νομίζουν ότι είναι 
μέδουσες, τα πουλιά τρώνε ή ταΐζουν στα μικρά τους κομμάτια από πλαστικά που επιπλέουν 
γιατί τα θεωρούν ως ψάρια, καβούρια ή αυγά ψαριών, κ.τ.λ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
υποσιτισμό ή και λιμό, αν η κατάποση είναι 
τέτοια που θα γεμίσει το στομάχι του ζώου 
δημιουργώντας αίσθημα κορεσμού. 

• Τα «δίκτυα-φάντασμα» είναι δίκτυα 
ψαρέματος, που χάθηκαν κατά λάθος 
ή πετάχτηκαν επίτηδες στη θάλασσα. 
Καθώς επιπλέουν ή σέρνονται στο βυθό 
της θάλασσας συνεχίζουν να ψαρεύουν! 
Τα αλιεύματα τους προσελκύουν και άλλα 
ψάρια, θηλαστικά και θαλασσοπούλια 
που ψάχνουν για τροφή, με αποτέλεσμα 
να εγκλωβίζονται και αυτά στα δίκτυα 
προκαλώντας ένα φαύλο, δολοφονικό 
κύκλο. 

©Marcia Moreno-Baez, Marine Photobank
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Η ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας υλοποιεί τη δράση «Υπεύθυνα 
Σνακ Μπαρ», μια καλή πρακτική που μεταφέρθηκε το 2015 από την 
Ισπανία. Η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίστηκε και βραβεύθηκε ως μια 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη ευρωπαϊκή δράση από τον 
οργανισμό Beyond Plastic Med (BeMed) του Ιδρύματος του πρίγκιπα 
Αλβέρτου II του Μονακό και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στόχος αποτελεί 
η ενημέρωση των παράκτιων χώρων εστίασης και ποτού για υιοθέτηση 
συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον. Ως βάση χρησιμοποιείται 
ένας Δεκάλογος καλών πρακτικών, o οποίος περιλαμβάνει δράσεις όπως 
η ανακύκλωση και ορθή διαχείριση των αποβλήτων, η χρήση τοπικών 
προϊόντων και η πρόσληψη τοπικού προσωπικού, η ευαισθητοποίηση, 
η ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων (π.χ. διευκόλυνση της πρόσβασης 
στη θάλασσα ανθρώπων με κινητικά προβλήματα) κ.λπ. Μέχρι το 
καλοκαίρι του 2017, 79 παράκτιοι χώροι εστίασης και ποτού έχουν 
ενταχθεί στο δίκτυο, ενημερώθηκαν για τη δράση και έλαβαν την ειδική 
εθελοντική σήμανση.

Καλές Πρακτικές
Οι καλές πρακτικές είναι  
πάντα πηγή έμπνευσης! 

Εμπνευστείτε και 
δραστηριοποιηθείτε!

Συνεργασία και δικτύωση για αειφόρο 
επιχειρηματική λειτουργία: 

Το Πρόγραμμα Υπεύθυνα Σνακ Μπαρ (Chiringuitos 
Responsables)

1

Έναρξη: 2015 - συνεχίζεται 
Υλοποίηση: ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας 
Χώρα: Κύπρος
Πρόσθετες Πληροφορίες: http://www.marlitcy.eu/
responsible-beach-bars.html

Εκστρατεία ενημέρωσης Υπεύθυνα Μπαράκια 2017
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Τον Μάρτιο του 2002, η ιρλανδική κυβέρνηση θέσπισε μια εισφορά 
0,15 Ευρώ σε πλαστικές σακούλες που προηγουμένως διατίθεντο 
δωρεάν στους πελάτες στα σημεία πώλησης (Convery et al, 2007). 
Η εισφορά εισήχθη στο πλαίσιο του Νόμου για τη Διαχείριση 
Αποβλήτων του 2001 με στόχο να μειώσει την ποσότητα των 
απορριμμάτων πλαστικής σακούλας. Από τον Μάρτιο του 2002 
υπήρξε σημαντική μείωση στην κατανάλωση πλαστικής σακούλας, 
που έχει υπολογιστεί σε 90%. Έρευνες δείχνουν ότι σε δύο χρόνια 
υπήρξε μείωση ύψους 12,2% του αριθμού πλαστικής σακούλας 
που βρέθηκαν στις παραλίες (Coastwatch Ιρλανδία). Τα έσοδα από 
την εισαγωγή της εισφοράς προορίζονται αποκλειστικά για το 
Περιβαλλοντικό Ταμείο και τη χρηματοδότηση άλλων δράσεων για 
τη προστασία του περιβάλλοντος.
Από το 2015, ο σχετικός νόμος εμπίπτει στην Ευρωπαϊκή οδηγία για 
μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών  σακούλων μεταφοράς, 
η οποία εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες-μέλη. Στην Κύπρο ο νόμος 
έχει ψηφισθεί και αναμένεται να εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2018. 

Νόμοι για περιορισμό των πλαστικών στο περιβάλλον: 

Η Εισφορά Πλαστικής Σακούλας (Plastic Bag Levy)2
Έναρξη: Μάρτιος 2002 – συνεχίζεται 
Υλοποίηση: Ιρλανδική κυβέρνηση 
Χώρα: Ιρλανδία
Πρόσθετες Πληροφορίες: www.marlisco.eu
www.dccae.gov.ie
www.revenue.ie
www.eur-lex.europa.eu 

©Danica Devery-Smith, Marine Photobank
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Το «Ψαρεύοντας για Σκουπίδια» είναι μια πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας οι ψαράδες φέρνουν στην ξηρά, 
σε εθελοντική βάση, τα σκουπίδια που μαζεύονται στα δίχτυα τους κατά τη διάρκεια της κανονικής αλιευτικής 
δραστηριότητας. Σε συνεργασία με άλλους εταίρους (βιομηχανίες επεξεργασίας αποβλήτων και δημόσιες αρχές), όλα 
τα σκουπίδια που συλλέγονται αναλύονται, με στόχο τη διερεύνηση της ποσότητας και σύνθεσης των αποβλήτων, 
καθώς και της δυνατότητας ανακύκλωσης κάποιων τμημάτων τους, όπως μέταλλα ή πλαστικά. 

Στην Κύπρο, η δράση εφαρμόστηκε το 2017 στο λιμάνι της Αμμοχώστου στο πλαίσιο του 
δικοινοτικού προγράμματος MarLitCy με συμμετοχή άνω των 20 ψαράδων. Οι ψαράδες 
έλαβαν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της δράσης και προμηθεύτηκαν 
μεγάλες σακούλες για συλλογή σκουπιδιών, καθώς ένας οικολογικός κάλαθος (Eco-
Bin) για την απόρριψη διάφορων ειδών σκουπιδιών τοποθετήθηκε στο λιμάνι της 
Αμμοχώστου. Από τη δράση προέκυψε στενή συνεργασία μεταξύ αλιευτικών ομάδων, 
τοπικής διοίκησης και ιδιωτικής εταιρείας, η οποία ανέλαβε την κατηγοριοποίηση και 
ανακύκλωση των σκουπιδιών. Στη Γερμανία 14 λιμάνια και περίπου 150 ψαράδες 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και περισσότεροι από 20 τόνοι απορριμμάτων έχουν 
περισυλλεγεί και εν μέρει αναλυθεί, και όπου ήταν δυνατό, ανακυκλωθεί. Η εθελοντική 
πρωτοβουλία λειτουργεί παράλληλα με την κανονική αλιευτική δραστηριότητα, και 
συνεπώς δεν προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις ή κάποια οικονομική επιβάρυνση, 
δεδομένου ότι το μοναδικό κόστος είναι αυτό της διάθεσης των απορριμμάτων, το οποίο 
αναλαμβάνεται από την τοπική αρχή. 

Καινοτομία στην εργασία:

Ψαρεύοντας για Σκουπίδια (Fishing for Litter)3
Έναρξη: Μάιος 2011 και Μάρτιος 2017 
Υλοποίηση: Γερμανική Ένωση για την Προστασία της Φύσης (NABU), ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και 
Έρευνας - MAGUSA SURICI DERNEGI (MASDER)  
Χώρα: Γερμανία και Κύπρος
Πρόσθετες Πληροφορίες: http://www.marlisco.eu/fishing-for-litter-in-germany.en.html

“Fishing for Litter” ©Serdar Atai
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Η πιο διαδεδομένη δράση ενάντια στα σκουπίδια 
της θάλασσας είναι ίσως οι καθαρισμοί ακτών. 
Η ΑΚΤΗ διοργανώνει εξειδικευμένη καλοκαιρινή 
εκστρατεία καθαρισμού ακτών με στόχο την 
ανάδειξη του προβλήματος των σκουπιδιών της 
θάλασσας, κυρίως των μικρών σκουπιδιών που 
παραμένουν στις παραλίες μετά τον καθαρισμό από 
τις τοπικές αρχές, και την συλλογή δεδομένων που 
μεταφέρονται στη Βάση Δεδομένων της ΑΚΤΗΣ. 
Όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της 
εκστρατείας του 2017, οι γόπες τσιγάρων είναι το 
πιο κοινό είδος μικρών απορριμμάτων που συναντά 
κανείς στις παραλίες, με ποσοστό 61,5%. Από τα 
στοιχεία, 16,5% των σκουπιδιών αποτελούνταν από 
περιτυλίγματα φαγητού και πλαστικά αντικείμενα 
(πχ. συσκευασίες μιας χρήσης, μπουκάλια, πώματα, 
τενεκεδάκια, καλαμάκια), 8,1% από πλαστικές 
σακούλες και μικροπλαστικά, ενώ 13,5% ήταν 
διάφορα άλλα αντικείμενα.

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης: 

Τα μικρά σκουπίδια 4
Έναρξη: 2014 - συνεχίζεται 
Υλοποίηση: ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας
Χώρα: Κύπρος
Πρόσθετες Πληροφορίες: http://www.marlitcy.eu/marine-litter-database.html

Πρωτόκολλο Καταγραφής Σκουπιδιών Ocean Conservancy
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Η Τηγανοκίνηση στοχεύει στην ενίσχυση του αειφόρου σχολείου μέσα από την αξιοποίηση ενός ρυπογόνου 
αποβλήτου, του χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2011 σε στενή συνεργασία 
με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αποτελεί την πρώτη κοινωνική δράση, η οποία ανακυκλώνοντας ένα προβληματικό 
απόβλητο εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα για την κάθε σχολική μονάδα με τη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών και 
της τοπικής κοινωνίας. Περισσότερα από 300 σχολεία και 200 επιχειρήσεις από όλη την Κύπρο συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα ενισχύοντας την προσπάθεια για αειφόρο αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και προώθηση καινοτόμων 

εκπαιδευτικών δράσεων. Οι μαθητές μεταφέρουν το 
χρησιμοποιημένο λάδι στο σχολείο, ενώ οι επιχειρήσεις 
πιστώνουν τις ποσότητες λαδιού που συλλέγουν επί τόπου 
σε σχολείο της επιλογής τους. Η ποσότητα λαδιού αντιστοιχεί 
σε χρήματα, τα οποία δίνονται στο τέλος κάθε χρονιάς για 
δομημένη αξιοποίησή τους σε δράσεις αειφορίας. Μέχρι 
στιγμής, έχουν συλλεχθεί 210 τόνοι λάδι που αντιστοιχούν σε 
105.000 ευρώ, κέρδος για τα σχολεία.  
Η Τηγανοκίνηση έχει σημαντική απήχηση τόσο στην 
Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό με διεθνείς αναγνωρίσεις. Ο 
ερευνητικός εκδοτικός οίκος Elsevier έχει ανακηρύξει την 
Τηγανοκίνηση ως μια εκ των 50 καλύτερων παγκόσμια καλών 
πρακτικών, ενώ το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί σε διεθνή 
συνέδρια.

Περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη: 

ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ5
Έναρξη: 2011 – συνεχίζεται 
Υλοποίηση: ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας
Χώρα: Κύπρος
Πρόσθετες Πληροφορίες: http://www.akti.org.cy/portfolio/tiganokinisi/

Συλλογή χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού Πρόγραμμα Τηγανοκίνηση
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Το πρόγραμμα MarLitCy χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο με στόχο να χρησιμοποιήσει το πρόβλημα των 
σκουπιδιών της θάλασσας ως εργαλείο για την προώθηση του διαλόγου και την γεφύρωση των σχέσεων μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στις καλές πρακτικές για τα σκουπίδια της θάλασσας 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «1000 Ocean Actions» από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. Το πρόβλημα των 
σκουπιδιών της θάλασσας αποτελεί διεθνή πρόκληση χωρίς γεωγραφικά ή πολιτικά όρια και απαιτεί κοινή δράση. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν 
δικοινοτικές δράσεις με έμφαση στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και τη διάχυση της γνώσης στον τομέα της 
θαλάσσιας ρύπανσης, αναπτύσσοντας την εμπιστοσύνη και 
τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, 
στη βάση ευρωπαϊκών καλών πρακτικών, οργανώθηκαν 
διαδραστικές εκπαιδεύσεις παρέχοντας στοχευμένες 
προτάσεις για τη διαχείριση αποβλήτων στους άμεσα 
εμπλεκόμενους, όπως αλιευτικές ομάδες, ναυτιλιακές 
εταιρείες και παράκτιες επιχειρήσεις. Το έργο ανέδειξε τη 
δυναμική του προβλήματος των σκουπιδιών της θάλασσας 
να αποτελέσει μέσο οικοδόμησης της ειρήνης τονίζοντας 
τις κοινές προκλήσεις αλλά και την ανάγκη για κοινή δράση 
που επιφέρει κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 

Τα σκουπίδια της θάλασσας ως εργαλείο για την Ειρήνη: 

Το πρόγραμμα MarLitCy στην Κύπρο6
Έναρξη: 2014
Υλοποίηση: ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας, MAGUSA SURICI DERNEGI (MASDER), Κέντρο 
Περιβαλλοντικών Ερευνών Ενάλια Φύσις, North Cyprus Scuba Centers Association.
Χώρα: Κύπρος
Πρόσθετες Πληροφορίες: http://www.marlitcy.eu 

Καθαρισμοί ακτών ως εργαλείο οικοδόμησης ειρήνης
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Η κίνηση για τον περιορισμό της χρήσης καλαμακιών σε χώρους 
εστίασης και ποτού, στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης κατά 
των πλαστικών απορριμμάτων, πραγματοποιείται από το 
2011 διεθνώς από προσωπική πρωτοβουλία ή συλλογικά από 
οργανισμούς (π.χ. The Last Plastic Straw, The Plastic Coalition, 
Eco Cycle). Στις Η.Π.Α. χρησιμοποιούνται 500 εκατομμύρια 
καλαμάκια τη μέρα, ποσότητα που μπορεί να καλύψει την 
επιφάνεια της γης 2.5 φορές! Τα δεδομένα αυτά ώθησαν στην 
έναρξη εκστρατειών που προωθούν καλές πρακτικές για τον 
περιορισμό της χρήσης τους. Συγκεκριμένα, προτείνεται η 
χρήση εναλλακτικών ειδών καλαμάκια, όπως από γυαλί, bam-
boo, ή από βιοδιασπώμενα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, 
ενώ οι επιχειρηματίες ενθαρρύνονται να παρέχουν καλαμάκια 
κατόπιν αιτήσεως από τον πελάτη. 
https://thelastplasticstraw.org
http://www.ecocycle.org/bestrawfree

Άλλες πρωτοβουλίες
Ποτό χωρίς καλαμάκι!
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Νόμος για κατάργηση των πλαστικών 
συσκευασιών 

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, στην προσπάθεια 
να περιορίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η 
Γαλλία αποτελεί την πρώτη χώρα που ψήφισε νόμο για την 
κατάργηση επιτραπέζιων πλαστικών ειδών και σκευασμάτων 
μιας χρήσης. Η Γαλλική Ένωση Υγείας και Περιβάλλοντος 
(ASEF) εκτιμά πως 150 επιτραπέζια πλαστικά είδη και 
συσκευασίες μιας χρήσης πετάγονται κάθε δευτερόλεπτο στη 
χώρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε 4,73 δισεκατομμύρια το 
χρόνο. Ο νόμος που θα τεθεί σε ισχύ το 2020 απαγορεύει την 
κατασκευή πλαστικών ειδών και σκευασμάτων μιας χρήσης, 
εκτός και αν το 50-60% της σύνθεσής τους προέρχεται από 
βιοδιασπώμενα υλικά. 
www.apnews.com

Άλλες πρωτοβουλίες
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Είμαι ιδιοκτήτης ή διευθυντής εστιατορίου ή άλλης παράκτιας 
επιχείρησης:

• Ενταχθείτε στο δίκτυο των Υπεύθυνων Σνακ Μπαρ και εφαρμόστε το  
   Δεκάλογο αειφόρων πρακτικών.
• Περιορίστε τη χρήση πλαστικής σακούλας ή ξεκινήστε τη χρέωσή της 
   διασφαλίζοντας ότι τα έσοδα αποδίδονται σε ένα περιβαλλοντικό ταμείο.
• Αντικαταστήστε τις πλαστικές σακούλες με επαναχρησιμοποιούμενες 
  υφασμάτινες τσάντες.
• Ελαχιστοποιήστε την ποσότητα πλαστικών που χρησιμοποιούνται στα 
   προϊόντα σας ή στη συσκευασία τους. 
• Χρησιμοποιείστε λιγότερα καλαμάκια.
• Επαναχρησιμοποιήστε και ανακυκλώστε προϊόντα και υλικά όσο 
  περισσότερο γίνεται.
• Εφαρμόστε δημιουργικές ιδέες για επαναχρησιμοποίηση ή μείωση των 
   πλαστικών αποβλήτων. 
• Μειώστε την πώληση εμφιαλωμένου νερού και αντικαταστήστε το με 
  φιλτραρισμένο νερό βρύσης.
• Αντικαταστήστε τα μπουκαλάκια σαπουνιού με άλλα που ξαναγεμίζουν.
• Χρησιμοποιήστε τις ώρες με μειωμένη πίεση δουλειάς για δραστηριότητες 
  καθαρισμού της παραλίας, συλλέγοντας αποτσίγαρα, άδεια μπουκάλια και 
  πλαστικά ποτήρια. 
• Εμπλουτίστε τη Βάση Δεδομένων για τα σκουπίδια της θάλασσας της 
  ΑΚΤΗΣ.

Μικρές 
συμβουλές 

- 
Μεγάλες

προοπτικές

Τι μπορεί να γίνει;
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• Παρέχετε τασάκια στους πελάτες, αδειάζοντάς τα τακτικά.
• Εγκαταστήστε κάδους ανακύκλωσης με καθαρή ένδειξη του είδους των αποβλήτων (PMD, χαρτί, γυαλί, 
   οργανικά) σε προσβάσιμες περιοχές τόσο για τους πελάτες όσο και για άλλους ανθρώπους από την γύρω  
   περιοχή. 
• Ενισχύστε τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς συνδυάζοντας καλές πρακτικές, όπως η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ ή η 
   διευκόλυνση της πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα.
• Ενημερώστε τους πελάτες σας για την αναγκαιότητα όσων αλλαγών κάνετε. Οι πελάτες σας θα εκτιμήσουν 
   την προσπάθειά σας, και εσείς θα μειώσετε το κόστος σας!
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Είμαι δημόσια ή τοπική αρχή:

• Εγκαταστήστε επαρκή αριθμό κάδων και δοχείων ανακύκλωσης σε όλους 
   τους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των παραλιών και 
   βεβαιωθείτε ότι αδειάζονται τακτικά.
• Προωθήστε την ένταξη στο Δίκτυο Υπεύθυνων Σνακ Μπαρ και την 
   εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών. 
• Τοποθετήστε σταχτοδοχεία στις παραλίες (π.χ. στις ξαπλώστρες), 
   αδειάζοντάς τα συχνά.
• Λάβετε αυστηρότερα μέτρα, όπως κυρώσεις, προς αποτροπή της 
   παράνομης απόρριψης αποτσίγαρων και άλλων σκουπιδιών από τους 
   λουόμενους.
• Διοργανώστε καθαρισμούς ακτών σε τακτική βάση, ιδιαίτερα κατά τη 
   διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.
• Μειώστε κατά το δυνατόν τους καθαρισμούς ακτών με μηχανικά μέσα, 
  αφού τα βαριά μηχανήματα μπορούν να βλάψουν τους παράκτιους 
  οικοτόπους.
• Συνεργαστείτε με τοπικές ομάδες ή εμπλέξτε τους επισκέπτες/ τουρίστες 
  στις εκστρατείες. 
• Συνεργαστείτε με ομάδες πιστοποιημένων δυτών για την οργάνωση 
  καθαρισμού βυθών και στηρίξτε την προσπάθειά τους (π.χ. διάθεση των 
  συλλεγόμενων απορριμμάτων).
• Συνδυάστε τις δραστηριότητες καθαρισμού με μια εκστρατεία 
  ευαισθητοποίησης εμπλέκοντας τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
  για βοήθεια και ενεργοποίηση εθελοντών.

Μικρές 
συμβουλές 

- 
Μεγάλες

προοπτικές

Τι μπορεί να γίνει;
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Ο Οδηγός συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Καταπολεμώντας τα πλαστικά απόβλητα στην Κύπρο: Το παράδειγμα 
των Υπεύθυνων Σνακ Μπαρ» ως το παραδοτέο D2.1, με τη χρηματική υποστήριξη του οργανισμού Beyond Plastic 
Med. Ευθύνη για τα περιεχόμενα του Οδηγού έχει η ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας. Σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα περιεχόμενα εκφράζουν τη γνώμη και τις απόψεις του Οργανισμού του Πρίγκιπα 
Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό, του Beyond Plastic Med ή των ιδρυτών του.



Επικοινωνήστε μαζί μας:

Τ.Θ. 14159, 2154 Λευκωσία
Καλλιόπης 1 και Λεωφ. Λάρνακος 

2102 Αγλατζιά – Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: (+357) 22458485
Fax: +357 22458486

E-mail: akti@akti.org.cy

www.akti.org.cy
www.facebook.com/akti.cy

The initiative benefits from the support of Beyond Plastic Med. 
www.beyondplasticmed.org 


